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KRITIKA

A KÖZELSÉG KÖLTÉSZETI
FOLYTONOSSÁGA
Kántor Péter: Egy kötéltáncos
feljegyzéseiből
„Az én koromban:
prózára szerelte a verset a költő.”
(Kosztolányi Dezső)
Kosztolányi hidegen leíró mondata tökéletes bevezető egy költő tárcakötetéhez, hisz ténymegállapítása jelen esetben nem csupán a pillanatnyi állást jelzi lírai és prózai műfajok versengésében,
hanem azt is, hogy a költészet abszolútumától az
alkalmazott, vagyis jelen esetben köztudottan
megbízásra készített tárcanovellák hogyan mozdulnak ki a félig-meddig aktuális irányába. Nem
utolsósorban pedig, hogy költészet és próza között
egyáltalán milyen viszony tételezhető, azaz: szabad-e köztük az átjárás. „Kötélen jársz a széksorok felett” — írja Takács Zsuzsa egy korai versében,
s a kötetcím ugyanerre a metaforikus viszonyra
hívja fel a figyelmet, a kötéltáncra akár líra és próza között, e mozdulategyüttes mindenképp kiegyensúlyozottságot és eltökéltséget kívánó, ám
messziről is félve csodált teljesítményére. Itt, a kötéltáncos látványában lép fel a távolság — tételeződik lépéskülönbség — gondolt, ám ki nem
mondott (mintegy a kötéltáncos gondolatai), a megszólalástól egy lépés távolságot vevő beszédmód,
melyet az elbeszélő figyelme hall meg, és a velük
folytatólagosan párbeszédbe kerülő megszólaló,
a tárcák különféle személyként jelenetezett beszélői
között, minek hatására a belső beszéd figyelmes
hallgatás útján válik a szereplők aktuális nyelvi teljesítményévé.
Ugyanis ha feltehető képzőművészeti alkotások leírásához szükséges „szemlélő olvasásmód”
(Thomka Beáta), miért ne lehetne szemlélő, a
szemlélésből mondatokat és történeteket kihalló,
tulajdonképpen fülelő költői módszert elképzelni?
„Mintha valaki egyfolytában beszélne hozzá. De mit
mond?” — írja Kántor Péter a 2014-es megjelenésű Ikarosz bukása című költeményében. Ugyanígy
megszólalnak az elbeszélőnek megjelenő szereplők, szavak helyett látványukkal, megjelenésük és
jelenlétük érzékelhető megnyilvánulásaival: „még
jóformán egy szó sem esett köztünk, de máris éreztem a bánatosságát” (7.) — hangzik prózában. Kántor Péter költészete meghatározóan az el nem
hangzó, ám kihallott magánbeszéd1 fiktív beszédhelyzetéből érkezik, ebből fakadóan minden közelség ellenére, vagy épp ezt megerősítve, fülelő
hallgatásmódja révén dominánsan monologikus.
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Monológokat hall ki egy jelenetből, egy tárgyi emlékből, egy tragikus hírből. Összefonódva a hallgatás paradoxonával: versben és prózában úgy beszél, hogy hallgat. Hallgatva beszél, némán szól,
vagy legalábbis a némaságból merít. A metaforák
és allegóriák előttünk hevernek — állítja tevőlegesen
a Kántor-próza —, csak meg kell hallanunk, mit
mondanak számunkra. Így bennünket otthonosan
körülvevő tárgyak, ismerős alakok, életünk elképzelt és valós helyszínei mind metaforikus súlyt
nyernek e figyelmes hallgatás révén, miáltal érzékelhető az egyedi meglátásból az egészre szegezett
rálátás súlya. A részletből az egészre tekintve lesz
beszédes egy sosem hallott hegy neve, Kancsendzönga is: „És ő mindig is vágyott a Kancsendzöngára. Sose hallotta ezt a nevet korábban, de az nem
számít.” (45.), felfedve e „mesebeli varázsigének
hangzó szó költői erejét”,2 a költői erő patetikus és
ironikus lépésváltásai között pulzáló elszántságát.
A novellák regisztereiben a fülelő hallgatásmód
jelenbe ágyazottságának, szinkronitásának erőteljes kontrasztja a múlt utáni vágyakozó tekintet
diakróniája, mely minden elvesztéshez egy-egy
tárgyat kapcsol, melyek maguk is erős képi jelenléttel bírnak: „Odébb, a kétszárnyú üvegajtó másik oldalán, a fal mellett, hívogatóan, mint egy szép
csöndes tisztás, várt a dívány” (8.), s ezt örök-öntudatos jelenlétükön túlmutatva az őt látóra viszszahulló dicsőség és melankólia egyaránt fémjelzi („Fejünk fölött, a magasban, mint amire nem
vonatkozik ez az egész história, konok elszántsággal
fénylett a nyolcágú flamand csillár.”10.). A múltidéző számbavétel, mely a novellákat kíséri, alaphangja a költészetének is, már legkésőbb a 80-as
évektől jelentkezik, s nem is csupán az idő múlásával erősödik fel, így költői karakterjegyként kell
vele számot vetnünk. Ez a melankolikus hiányeszmény, mely valójában a köznapi értelemben vett
nosztalgia életérzésének bázisa, Kosztolányi nyomdokain halad, a gyermekkor tekintetével keresi a
múlt mára már eltűnt, megkopott tárgyi valóságát,
hogy mögötte a személyesség kiüresedését, vele
szemben pedig az idegenség térnyerését kutassa:
„Hát történt ez meg az, tagadhatatlan / míg én a
padban ültem, nyűttem a padot / előbb támlásat,
később elegánsat / amihez külön vaslábakon külön szék járt — / zörögtem paddal is, meg székkel
is.” (És lassan minden alak alakult). Ez a melankolikus hangvételű, az elmúlással szembenéző számbavétel a hiányokat a jóváírás irányába tereli, miáltal a nosztalgia egy további jelentésárnyalattal
gazdagodik.
A múlthoz való erős érzelmi kötődés melankolikus hangja tehát visszatérő összetevő, ekképp
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alkati vonzásként kell számon tartani, állandósuló
összetevőjévé válik a megjelenő köteteknek. Nem
magában áll — mögötte szinte mindannyiszor kitapintható a tragikus minőség, az elvesztés újra és
újra képződő jelenvalósága. Ezt a tragikus folyamatot pedig hol ironikus felhanggal, hol anélkül
jelenetezi Kántor Péter, képkockái a szavak hiányához kapcsolják az idegenséget, a meginduló
beszédhez pedig a mindig bizakodó közelség valóságát. E ponton ugyancsak Kosztolányit idézi
meg — ahogy más vonatkozásokban is, mint hétköznapi fordulataival, programszerűen formálódó, a beszélgetés atmoszféráját nyújtó, ám jellegzetesen monologizáló szövegeivel. Kosztolányihoz
fűzi ráadásul számvető, számadó ars poétikája is:
a Megtanulni élni három darabja, melyek Kántor
Péter Boldog, szomorú dalának is nevezhetők, ahol
a számbavétel minden egyes mondatának a megvalósítás valós és képletes, ironikus és komoly elhatározásával fut neki a beszélő.
Ennek a hamar gyökeret eresztő, tárgyakat és
személyeket felvonultató, családi albummá szélesedő, számbavételt igénylő életérzésnek a talaján
születtek a képek ürügyén beszélő versek is, melyek mintha az intimitás megszólaltathatóságát keresnék egymásutániságukban. Hol a tekintet némaságában („és ők / néznek nagyon, nem lankadó
figyelemmel, / néznek nyílt tekintettel, kedvesen,
/ kérdőn, odaadón, néznek remélve” Vermeer lányok), hol a tekintetnek való elszánt kitettség egzisztenciális indíttatású torzításának bizonyosságában, a torzítás sejtésében, egyben pedig a
kitettség sérülékenységében — újraírva a belátást,
miszerint a látvány értelmezése nagymértékben
annak függvénye, ki milyen hagyományok és értelmezési rutin felől tekint rá. Mint arról a Lucian
Freud-albumból verseinek egyike, a megjelenített és
belső, nem hallható beszédének főszereplője, a képek Erzsébet királynője beszámol: „Hogy mire számíthatok mégis? Széptevésre / nem, az biztos. Én
nem vagyok Maya, / s még ha az volnék is, Freud
ecsetét / úgysem a szépség utáni vágy vezeti.” (Lucian Freud lefesti a királynőt). Kétségei feltárását követően önmegszólító beszédhelyzetében az értelmezési fordulat szükségszerűségének belátásával
magát kényszerű öniróniával szemléli, de nem csupán szemléli, egyúttal bíztatja is az aktuális érzelem megvallásától („Egy kicsit szorongok, nem tagadom.”) a változás egész embert igénybe vevő
eltökéltségéig („Na öreglány, lássuk, mivé leszek!”
Lucian Freud lefesti a királynőt). Így a művészetnek
való kitettség mértékletes örömmel viselt várakozása egy olyan kaland jelenetévé válik, melynek kimenetele a költemény jelen idejében még kétséges,
a vers olvasásának jelen idejében pedig már bizonyos, noha talán a töredékes megértés vigasztalásával kecsegtet, melyet a festő figyelme állít elő, a
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kép látványából mondatait hallgató és közvetítő költő jelenvalósága pedig szavakkal ezt hűen mintázza.
Vagyis a költő maga állítja elénk értő hallgatásával
a „vizuális felszabadítottság költői párhuzamaként”3 a beszélő modellt, aki mindaddig néma, míg
szót nem kaphat a hallgatás figyelmében előálló
gyöngéd biztatásra.
A királynői kétség az alakulástörténet kérdőjeleit a „Változtasd meg élted!” (Tóth Árpád fordításában) rilkei felszólítás passzív és ellentétes irányú hatóerejének felszólításává változtatja: „lássuk,
mivé leszek!” S ez az imperatívusz a költemény
azon nyitottságát is felfedi, ami a modell elképzelt
látványa és a megvalósult festmény hasonlóságának esetlegességét is magában hordozza, s ugyancsak előállhat a belső beszéd festő által kiolvasott
mondatok és a festett kép kapcsolatának esetleges
voltában, melyet Kántor Péter költeményének
szavai hoznak egy újabb fordulaton keresztül játékba. Hasonlatosan az Egy befejezetlen történet befejezéséhez, mely azonban rögzíti ezt a végpontot,
végét jelzi a befejezetlenségnek: a kezdőpont felütésétől („Van egy történetem.”) végtelenített végponthoz érkezik („Vagy — ő azt se bánja — maradjon ez most így, befejezetlenül.”).
Kántor Péter mestere a jelentésmezőket nyitva
hagyó befejezéseknek — legyen szó akár az ismétlés
retorikai hangsúlyáról, akár a hétköznapi beszédhelyzettel („Csodálkozol, Nyuszika?” 35.) bagatellizált nagy mitológiai témák emberi adaptációjáról („majd rendeződnek a dolgok. Ha nem így, hát
úgy, ha nem előbb, hát utóbb” 36.). A „mondta Kasztór” (36.) zárlat nyomatékosítja is ezt a cím (Mondta Kasztór) távolságot teremtő megismétlésével, mely
az örök visszatérés ritmusát idézi, egyúttal pedig
nyugvópontra is juttatja a novella csapongó, aktuális
és mitológiai történetek együttlátásában is hullámzó
folyamát. A végtelenségig folytatható történeteket
tehát nem az elbeszélő taglalja, nem is az elbeszélő színre vitt megszólalója, hanem mitológiai drámák és történetek megszólaltatott szereplői, többek
közt ritmikusan visszatérően a címszereplő Kasztór. E ki nem mondott, hétköznapi beszédmódunkhoz közelien lefordított monológokban él igazán az
elbeszélés, ahogy például Thészeusz mondatában:
„Mit meresztgeti úgy rám a szemét ez a túlfűtött
leányzó?” (36.), bizonyítva, hogy Kántor Péter nemcsak kihallja, de át is ülteti mondatainkra szereplőinek ki nem mondott gondolatait.
Háttal a kredencnek, Kancsendzönga, A mi utcánkban — a történetek gyakran még a címükkel
is megidéznek egy határozott teret, s a novellák
elbeszélője minduntalan erre a térre, a helyre mint
biztos pontra tereli a figyelmet. A történetek idővonatkozásai helyett a tér épületbiztonsága adja az
elbeszélések támasztékait. Részben ebből áll elő
a közelség, a közeliség érzete, mely e poétika köl-

12_KRITIKA_SzalagyiCsilla_KántorPéter_Layout 1 2017.04.18. 12:28 Page 390

tői eszményeként hat. A közelség tehát a tér megragadható voltából is ered, nem csupán a jellegzetes monológokat előállító fülelő hallgatásmód
eredménye.
Így az emberi közelségből, melyet a nyelvi-elbeszélői karakter bensőségessége határoz meg, önmaga kijelentésétől is távolságot tartó megnyilatkozás vált, ami az irónia alapja a szövegekben. Ez
a távolság azonban csak látszólagos, hisz oly régiókban ragadja meg a tragédiák és emberi drámák
pontjait, melyek a banális összefoglalások ellenére is egy-egy belátás felmutatását rejtik magukban,
a maguk folyamatában tematizálva a beszédet, a
hallgatást, a kimondást és a néma csöndet mint
a költészet ősi problémaköreinek alapvetéseit. S ami
így szól a novellában: „egyedül csak azért, hogy
megmutassák, mekkorát tud bukni az ember. A legtetejéről a legaljáig. Micsoda szemkápráztató zuhanórepülések, micsoda mélybe csobbanások a
szárnyas Ikarosz jegyében! — időnként még Zeuszba is belefagyhatott a szó, s olyankor csak állt
bután kezében a mérlegével, mint önmaga viaszszobra.” (35.), az az egészet célzó, az egészet egyben látni kívánó poétikai tapasztalatban motivikus
szinten visszatér a közel egy időben írt Ikarosz bukása című költeményben is: „Csak meg ne kövesedjenek apránként szájában a szavak, / mert akkor felhagy majd a beszéddel és elnémul végleg,
/ vagy nem hagy fel vele soha, suttog magában tovább, / mialatt zuhan át a világon mint pörgő falevél, / szépen és fölöslegesen, akár egy bukott eszme, / egyre láthatatlanabbul és egyre sebesebben.”
Kántor Péter költészete és prózája között szabad az
átjárás, a sorokat egyazon dráma feszíti, az ember
hétköznapi történeteiben meglátott drámaisága,
mely a nyelvben a világosságra törekvés nyelvi eszményével egyesül, s a létezés személyre szabott szabadságát kutatva minden pontról az élettel való kiegyező szembenézésre jut. A tárcák alakulása épp
ezért inkább mondható egy szerves, belső utat bejáró változássorozat állomásának, mely a hosszú
versektől (mint például a Levél anyámnak, Köztünk
maradjon) érkezik el a történet bővebb kifejtése felé
a hétköznapi drámaiság jóváíró szándékáig, mely
a Kántor-szövegek elidegeníthetetlen sajátja.
Nyitottság és zárt melankólia, megértés és a
megértés hiánya, s mindezt szemrevételező, szinte gyermeki figyelem, amely mindent, egy kavicsot,
néma képet, látványt és történetet megszólalásra
bír: „hátha megszólal neked és elmagyarázza / magát, vagy csak belefog egy mesébe, / mint akit szóra bírtak” — olvasható az Egy kavics című versben,
mert „egyébként ki ne tudná, / beszélni jóval könynyebb, mint hallgatni” — szól az Egy doboz tetején
című versből. Ugyanez hallható ki a tárcákból is,
de a mágikus, gyermekkori világ felszámolása —
az a dráma, mely a versekben is megjelenik — a
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prózakötetben hatványozottan kézzel foghatóbb,
még kevesebb áttétellel nyer kifejezést. Itt minden
lélegzik és önálló jelentéssel bír egy metaforában,
a hegy képzeteiben, vagy egy lakás felszámolásának mélypontjaiban. E dráma jelképeként őrzi a
gyerekkori játék, Filipicsku a kiürített és eladásra
váró lakást A kivonulás — Búcsú Filipicskutól című
tárcanovellában, amely a mágikus gyermeki látásmódot a felnőtt tragikus szemléletével ötvözi:
„Rettenthetetlen, hűséges katonám, Filipicsku!
Szavak nélkül is értette, mit kívánok tőle. Maradjon hátra a kiürített lakásban, legyen, amíg lehet,
magányos őre a lakásnak, mint az öreg Firsz a Cseresznyéskertben, csak ő, Filipicsku, nem szolga — ő
katona. Tudtuk mindketten, hogy mi vár rá: a biztos halál és az örök dicsőség.” (87.)
A tragikus közelsége a Kucsera röhög című novellában hevesebb érzelmi energiával tör a felszínre, a beszéd szerepére helyezve a hangsúlyt:
„»Mondj már valamit!« — érzi a néma szemrehányást, de nem mond semmit, még a fejét se rázza meg, csak megy szó nélkül. Majd, majd később.
Mintha a szavak kések lennének vagy kalapácsok,
amiktől óvni kellene a szívet. Mintha nem éppen
a szavak lennének a szív legjobb fájdalomcsillapítói!
Vagy talán nem is akarja, hogy csillapodjon a fájdalma?” (39–40.) A jóváírás pedig, melyet a novella
végrehajt a szavak által, Pilinszky elgondolásaival,
aki 1965. februári auschwitzi látogatása kapcsán
a jóvátehetetlen jóvátételének paradoxonát említi: „Álltam a kép előtt — válaszolja egy hozzá intézett kérdésre a költő —, s erőnek erejével meg
akartam állítani a húsz évvel ezelőtti boldogtalanságot.”4 Ezen a ponton kapcsolódik össze a novellák összessége: az emlékezésben, az emlékezés
reménységében avagy biztos tudatában, a neki való
költői-írói elköteleződés poétikai aknamezőjén.
Mintha minden novella titokban, így Kucsera röhög
című írásban, vagy egész nyilvánvalóan, miként
a Kancsendzönga című novellában, együttesen vallana a közös célkitűzéséről, a valóság megállításáról.
A „képtelenség sötétje”, ahogy Pilinszky fogalmaz,
Kántor Péter írásaiban pedig a képteremtő erő kristálytiszta nyelvi szerkezeteit hozza létre. Az elképzelt térben is egyfajta egymásra vetített, egymásba játszatott kettős tér látása működteti a
Kancsendzönga című novellát. A mondatok tiszták,
áttekinthetők, mert ez a közelség alapja — vallja
a Kötéltáncos poétikája. A történet nem mindig ilyen
magától értetődő, ehelyett a nyelv, a meglátás, az
érzékelés közvetítésére fókuszál elsődlegesen a figyelem. Ezért is kendőzetlenek a kifejezései, leírásai, monológjai, hisz egyenesen a beszéd lesz a
jóváíró erő, mely a maga közelségében a tragikum
kitapintható jelenléte keltette megadó melankóliát oldja fel. Ezek a „szépen és fölöslegesen” hangzó sorok idézik mindezt elénk, ahol a hasonlított
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árulkodik csak, „akár egy bukott eszme” (Ikarosz
bukása) az esetlegesség, a fölöslegesség s a nekik
való elköteleződés eredendően alkati vonatkozású költészeti felmutatásáról. A Pilinszky-poétikából ismert jóvátehetetlen jóvátételének alakzata
mozdítja meg, írja és beszéli újra, ami megtörtént,
egy rossz döntés, emberi önkény okozta valódi katasztrófát, egy élet tragikus végét.
A beszéd mint jóváírás a szavak által — mely a
nyelv költői közegéből indul, s melyet egy határozott térpoétika hitelesít — minden novellát átjár.
Ennek tételmondata lehetne, hogy „mondani valamit, amitől a dolgok a helyükre kerülnek, megszűnik a hiábavalóság érzése, és az élet újra értelmessé válik”. (41.) E törekvés érzékelhető a
világosan kivehető helyrajzok, élénk térképzetek
mögött, egészen feltűnően szinte mindig pontosan
látjuk a teret, a történet földi dokumentumait, ismétlődően felfedezzük az érzékelés valóságosságát. „Benn álltunk a szobában, két lépésre az ajtótól, háttal a kredencnek” (7.), hogy a kötet végére
eljuthassunk a metaforikus mélypontig: „háttal a
kredencnek, amíg még volt kredenc” (85.), amit végül az elhunyt szülő lakásának végleges felszámolásával a tér jelentésére való rádöbbenés követ:
„Ott álltam a megsemmisülés küszöbén.”(86.) A tárcák feltűnően ismételnek, visszatérések hívják fel
magukra a figyelmet: megismétlődik egy korábbi
verstémává emelt mondat („Hogy itt mi megy!”)
— jelezve, hogy mondataiban is életben tartható egy
személy, a tragikus veszteség után is. Ugyanígy
ismétlődik akár ugyanazon novellán belül egy gondolat, egy-egy jellegzetes megnyilvánulás, mint például a Kucsera röhög című írásban a „halálos fáradtság (…), de nem olyan, amit fekvéssel, alvással,
egyáltalán bármilyen pihenéssel csillapítani lehetne”. (41–42.) Mert e prózának az ismétlés adja
önmaga térbiztonságát, az ismétlés nyelvi alakzatai mint oszlopok lesznek az újraírás, a jóváírás folyamatában a jóvátehetetlen jóvátételének alapvető
tartópillérei.

Önmagukon túl mutatnak e tartópillérek, hisz
— amint Pilinszky egy hozzá intézett kérdésre válaszolva megjegyzi — „a tragédia természete mindig az, hogy ha szembenézünk vele, akkor ez a sötét nap világít, de ha hátat fordítunk neki, elpusztít
bennünket”.5 A jóvátehetetlen jóvátételének paradoxona akkor kap lehetőséget, ha a valóság
szegmensei mind megnyilvánulhatnak, el nem rejtetté válhatnak, ahogy Kántor Péter sorai a maguk
kendőzetlen lényegiségükkel szóhoz juttatják
mindazt, ami meg akar nyilvánulni, el nem rejtett
kíván lenni. Az átjárás (elrejtettből el nem rejtett felé)
fokozottan hívja elő a kötéltáncos mindig előre tekintő lélekjelenlétét: „Mentem a kifeszített hosszú
kötélen, kezemben az egyensúlyozó rúddal, utcáról utcára, térről térre, hónapról hónapra. — Csak
nem lenézni! — mondogattam magamban. —
Gyerünk, gyerünk! Amíg egyszer talán nem is kell
már az egyensúlyozó rúd, és egyáltalán nem is érzem majd a kötelet a lábam alatt.” (87.)
A kötetet Nádler István grafikái illusztrálják —
laza kapcsolatot létesítve a szövegvilág lendületesen kanyargó mondataival, a kötéltáncos életbevágó arányérzékével és kiegyensúlyozottságával. (Magvető, Budapest, 2016)
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A VIGILIA KIADÓ AJÁNLATA
ROGER TESTVÉR
Isten csak szeretni tud
Roger testvérnek (1915–2005), a Taizéi Közösség alapítójának gondolkodása a közös imádságból és a testvéreivel töltött mindennapi életből
táplálkozott. Meglátásaira nagy hatást gyakorolt folyamatos kapcsolata azzal a több tízezer fiatallal, akik a világ számos földrészéről egy hétre Taizébe zarándokolnak. A 2001-ben megjelent kötet gondolkodásának
legfontosabb témáit, valamint az életét meghatározó események és találkozások leírását gyűjti egybe. A kötetből megtudjuk, hogy miért egy
és ugyanaz a forrása a lelki életnek és az emberi szolidaritásnak: Isten,
aki csak szeretni tud.
Ára: 2.400 Ft
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