
KUKLAY ANTAL:  
A KRÁTER PEREMÉN 
Gondolatok és szemelvények 
Pilinszky János verseihez 

„Az igazi misztikusok (…) nem elszakadni kívántak 
a valóságtól, hanem ellenkezőleg, visszatalálni 
annak forró magjába, centrumába, (…) a valóság 
oszthatatlan szívébe”, írta Pilinszky János. Ez a 
„misztikus igyekezet” hatja át ezt az 1987-es első 
megjelenése óta immár ötödik, bővített kiadásához 
érkező, sajátos montázstechnikával szerkesztett Pi-
linszky-olvasókönyvet is, mely leginkább azért ké-
szült, hogy minél több olvasót tessékeljen befelé a 
szépség jól ismert Simone Weil-i labirintusába, 
amelynek közepén az Istennel találkozás megren-
dítő élménye várhat ránk. „Inkább párbeszéd 
Tolsztojjal elolvasni az Ivan Iljics halálát, mint eset-
leg elbeszélgetni vele”, idézi a kötet legelső sze-
melvényében Pilinszkyt Kuklay Antal, aki szemé -
lyesen ugyan csak néhányszor találkozott a költővel, 
dialógusuk azonban a műveken keresztül — az 
iménti tétel bizonyságául — évtizedek óta máig 
folytatódik. „Teszünk azzal valamit is, / hogy a fü-
vek zöldellő erejébe / visszahelyezzük a halottat?”, 
olvasható a négy évtizede elhunyt költő József At-
tila című versében. „A szótár szavai préselt virá gok: 
az eleven valóság holt lenyomatai. A köl tő kivesz 
egy szálat a herbáriumból és visszahelyezi az ol-
va só tudatának zöld mezejébe, ahonnan vétetett”, 
bontja ki a rejtett képet a szerző. Mintha A kráter 
peremén Pilinszky egész költészetével igyekezne 
ugyanezt megcselekedni: életre kelteni a „szenve-
dő misztikus” könyvlapokra préselt, sík ba lapított, 
holt betűk közé rejtett világát. De hogyan is? 

Akad, aki azt is vitatja — mintegy a vers titkát, 
a személyesen nekünk feltáruló jelentést féltve bár-
mifajta háttérismerettől —, hogy az életrajzi ese-
mények vagy az olvasmányélmények figyelem-
bevétele hozzásegít a versek jobb megértéséhez. 
Magam nem osztom ezt a vélekedést, általában 
sem, Pilinszky vallomásigényű költészete eseté-
ben pedig különösen nem. Amit az ember saját sor-
sa ír a létezés szövetébe, az is súlyos tanulságo-
kat hordoz — minden kisszerűségével, tévedésével 
és tragikumával együtt. Nem az összegyűjthető 
életrajzi tényekről van itt tehát szó, hanem az em-
beri életpálya egészéről. Élet és életmű — akár 
részleges egységben, akár tapintható ellentmon-
dásban állnak — egymást értelmezik, „a valóság 
oszthatatlan szívében” pedig szétválaszthatatla-
nul egybetartoznak. A tájékozatlanság senkit sem 
tart távol az elfogult vagy sematikus értelmezés-
től — igaz, az ismeretek sem feltétlenül. Az ér-

telmezők közül talán sokan féltik Pilinszky mo-
dern egzisztencializmusát a költemények teológiai 
értelmezésétől is — mintha így azonnal életide-
gen síkra jutna a magyarázat, eleven mező helyett 
préselt virágok poros gyűjteményébe. Pedig a leg-
személyesebb természetes módon kapcsolódik a 
legegyetemesebbhez. A képek továbbgondolását 
rávetítésként, belevetítésként elutasítani főként ak-
kor lehetne, ha az értelmezés a költő világától ide-
gen elgondolásokkal hozakodna elő. A versekbe 
foglalt misztériumhoz azonban Kuklay hasonló 
hangoltsággal közelít, mint Pilinszky, s mélyre ha-
jolva ugyanabból a forrásból merít. Értelmezései 
így nemcsak teológiailag ihletettek, hanem erede -
tiek is — abban az értelemben, hogy az eredethez 
— ahogy a dolog kinyilvánítja önmagát — nyúl-
nak vissza. Ez magyarázza az értelmező szövegek 
irodalmi igényét, lírai, vallomásos hangoltságát is. 
A hosszasan érlelt, helyenként prózaversszerű 
kommentárok mégis a megértés szolgálóleányai 
csupán — míg Pilinszky a megjelenítést tekinti 
életre szóló feladatának, A kráter peremén szerző-
je az értelmezést, a rejtett jelentések előhívását. 

Isten a szövegek szerint a föld porából meg-
alkotott embert azzal keltette életre, hogy az or-
rába lehelte az élet leheletét. Innen ered az inspi-
ráció szó: alkotó élet csak sugallatokra figyelve 
bontakozhat ki. A teremtés nem egyszeri aktus, 
hanem folyamatos történés. Nemcsak az ember 
él a teremtésben, de a teremtés is az emberben. Az 
erre irányított egyik figyelemtípus az imádság. 
A lélek felemelkedése azonban nem egyenesvo-
nalú emelkedés. A kráter peremén elemzései imád-
ságok is. Az ima nem születik meg Isten irgalma 
és inspirációja nélkül, mégsem csak Istené, hiszen 
csak a szenvedés, a bűn és a kegyelem metszés-
pontjában egzisztáló ember tud imádkozni. Az 
imádságnak bennfoglaltan tehát már tartalmaz-
nia kell azt, akihez el szeretne jutni. Ez a szerke-
zet azonban nem ördögi kör, mint a levezetendő 
állítást kiindulásként tartalmazó hibás érvelésé, 
hanem hermeneutikai, olyan, mely előzetes meg-
értést mélyít el, s valójában nem is kör (hiszen nem 
a kiindulópontra jut vissza), hanem spirál, mely-
nek tengelye szellemi természetű, láthatatlan. Az 
imádság mozgása más értelemben is paradox: az 
önismeret munkálása, és elmélyülés visz a fel-
emelkedésig. Csak az alászállás, a magunkra mért 
és osztott szenvedés nyitja meg a kegyelem ka-
puját, mert az ember, ahogy Pilinszky mondja, 
nem folytonos, hanem drámai lény. Az imádság 
célja az elérhető legmélyebb pontot kötni össze 
az elérhető legmagasabbal: a kínt, a bűnt a legfőbb 
Jóval, s ha ez — Isten kegyelméből — sikerül, az 
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ima átforrósodik. Ez „a mélypont ünnepélye”. 
A kötet — természetéből következően nem iro-
dalomtudományi ambíciójú — elemzéseinek 
legnagyobb értéke, hogy bennük a megértés és az 
imádság spirálmozgása egy: kibomlik szemünk 
láttára a szépség, mint „az igazság és jóság tra-
gikus találkozása az anyagban”. 

Hogy miért fontos egyáltalán műveket így ele-
mezni és kibontani? Mert egyre nő a távolság a ver-
sek születésének korától, s a világ ezen túl is sok 
tekintetben megváltozott. Pilinszky már a Beszél-
getések Sheryl Suttonnal lapjain aggódva kérdezte, 
vajon meddig fokozódhat még az életünket átha-
tó jelenlétvesztés. Mert „jelenlétünket vesztettük 
el. Méghozzá egyszerre otthon, az utcán, a lép-
csőházban, a színpadon, a nézőtéren, az ágyban 
és a konyhában.” „Mintha mondatainknak — és 
persze életünknek — csak vízszintes kiterjedése, 
lapálya, horizontálisa volna, anélkül, hogy az ál-
lítmányok vertikálisa, az itt és most merőlegese 
leszögezné, beásná, megtörténtté tenné őket.” 
„A világból így vált mintha. Utánzat. Egyre üresebb 
és egyre nyomasztóbb mintha.” A már Pilinszky 
életében érzékelhető jelenlétvesztés (benne a teo-
lógiai tudás elhalványulása) mára felgyorsult, sőt, 
új szintre emelkedett. Az emberi kapcsolatok vir-
tuálissá válásával a semmi helyére tóduló „mint-
ha” technikai megoldásokban intézményesül, 
majd lassan kötelező normává lesz. A kultúra el-
sajátítását a tények és információk puszta felhal-
mozása helyettesíti. Ebben az adatokkal túlzsúfolt 
térben a csönd ritka ajándék. Az internet elénk te-
rített, interaktívnak nevezett tengerének felszí-
nén (a Pilinszky emlegette horizontálison) szörfö-
ző, tehát a terjedelmesebb vagy elmélyülést kívánó 
szövegekről gyorsan továbbkattintó fiatal generá-
ciók számára a versekbe szőtt kulturális és teoló-
giai utalások már egyáltalán nem maguktól érte-
tődők. De aki ébredezve utat keres, aki megérti, 
hogy a hagyomány egyszerre hordoz korhoz kö-
tött és örökérvényű tartalmakat, s nem anakro-
nizmus, nem elvetendő ballaszt, hanem eleven 
szövet, annak a kötetbe illesztett elmélkedés-sze-
melvények (Pilinszky különféle interjúi, Új Emberbe 
írt, s figyelmének naplójaként olvasható, helyenként 
szépprózai igénnyel írt cikkei, illetve meghatáro-
zó olvasmányainak részletei) segítenek megérteni 
a kulcsmotívumokba sűrített súlyos képekben 
igen gazdag hagyomány- és életelemeket. 

A kráter peremén ezekhez ad tehát ráismeréssze-
rű „megfejtéseket”, az értelmezések hol kitágítják, 
hol árnyalják a vers világát, hol evidenciaként fény-
lenek fel, mintegy bevilágítva a költemény első 
olvasásra homályosnak látszó zugait — nem la-
posítják el, nem semmisítik meg a verstani meg-
alapozások feszültségeit. Természetesen vitathat-
juk is őket, de azt világossá teszik: a személyes 

jelentés megtalálásának feladata a rejtvények meg-
oldásával nem befejeződik, hanem csak elkezdő-
dik. Nemcsak a vers, de életünk értelmét is keres-
sük. Ha különbözőképpen gondolkodunk is, ha 
mást veszünk is észre és emelünk ki, értelmezéseink 
mégis összetartoznak, mert a mélyben — megint 
Pilinszky szavaival — mindannyian „menthetet-
lenül egyek vagyunk”. Az irodalom nyilvánvaló-
an nem pusztán az irodalomról szól, a szövegek 
nemcsak arra valók, hogy újabb szövegeket nemz-
zenek: a műveket az életünkkel olvassuk, mert élet-
ünk ellentmondásaival, feszültségeivel, határ-
helyzeteivel szembesítenek bennünket. Ahogyan 
a sokat idézett Címerem című versben áll: „Nekünk 
magunknak muszáj végül is / a présbe kénysze-
rülnünk. Befejeznünk / a mondatot.” A jó elemzés, 
mely nem lezárja, hanem megnyitja a verset, épp 
ide segít eljutnunk — személyes paradoxonjaink 
megértéséig, elfogadásáig. „Cseléd akartam lenni. 
Van ilyen. / Teríteni és leszedni az asztalt”, kezdődik 
a Van ilyen című vers, s ez akár Kuklay Antal nyug-
díjas körömi plébános ritka vállalkozásának mot-
tója is lehetne. A megterített asztalon ugyanis sok 
mindent a kezünk ügyébe helyeznek, amire vacsora 
közben szükségünk lehet, azért, hogy senkinek ne 
kelljen az együttlétet megtörve felállnia és kimen-
nie valamiért. Így terít meg a szerző ebben a kötet -
ben méltón egy-egy versnek, s egy-egy minden nél 
beszédesebb, generációkon átívelő közös csönd le-
hetőségének. (Üveghegy Kiadó, Százhalombatta, 
2020) 

ÁCS JÓZSEF 

KRUSOVSZKY DÉNES:  
ÁTTETSZŐ VISZONYOK 

Az Áttetsző viszonyok Krusovszky Dénes ötödik 
verseskötete. A pálya ezen szakaszán már nincs 
helye útkeresésnek, a releváns kérdés az, hogy 
tud-e még a költő univerzuma bővülni, illetve ké-
pes-e eddigi témáiba valami új elemet csempész -
ni. E kötet érett költő keze alól került ki, aki már 
sikeresen kialakította lírai beszédmódját, éppen 
ezért a tét az volt: lehet-e úgy folytatni ezt a poé-
 tikát, hogy ne váljon egyhangúvá? 

Már A te partod felé című bevezető vers is azt 
mutatja, hogy igen. Megerősödik valami, ami ko-
rábban nem volt határozottan jelen Krusovszky lí-
rájában: a közösség felé fordulás. Korábban a köl-
tő alapvetően személyes hangot ütött meg, ha nem 
is nagyította fel a versek énjét, hangsúlyosan sze-
repeltette, és megszólalásmódja is e pozícióból volt 
eredeztethető. Az új kötetben ez nem tűnik el, de 
itt és a második ciklusban — mint majd látni fog-
juk — új pozíció épül ki. 

A Visszaveszi a nevét című ciklus a költő jelleg-
zetes hangján szólal meg. Komor tónusban egy-
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másba fűzött enyhén abszurd, enyhén szürreális ké-
pei, az élet apró, ám kitüntetett jelenetei által beszél 
a költő súlyos témákról, mint a halál, az elveszettség, 
a magány és a felejtés. Ám mindezek hatókörét ki-
tágítja, és az egyes helyett egyre inkább az egye-
temesről tesz állításokat — néhol konkrétan meg-
fogalmazva magát a problémát, észrevételt, azaz 
a korábbi köteteiben tapasztalható sejttetést ki-
egészíti a kimondás aktusa. „Befejezetlenek ma-
radunk, / akár egy rosszkor megszakított rajzfilm, 
/ és semminek, amire számítottunk, / nem jutunk 
majd a végére” — olvasható a Minótaurosz című 
versben, vagy Az út végében a következő: „és mi-
vel már magunkban sem hiszünk, / nem bízhatunk 
meg senki másban”. Krusovszky Dénes lírája tehát 
elért egy olyan pontra, ahol már dísztelen, hét-
köznapi módon fogalmaz meg konkrét érzelmeket, 
tapasztalatokat. Eközben versei nem válnak egy-
rétegűvé, bölcselkedéssé, képesek továbbvinni a ko-
rábban jellemző sejttetést, sőt intenzív erővel je-
lentkezik olykor a költői láttatás: „Ahogy kiemelem 
a rég elhervadt / csokrot a sírkő mellett álló / vi-
rág tartó edényből, pontosan az a szag”. 

Krusovszky már korábban is tett kísérleteket az 
egysorosok irányába, hol korábbi verseiből kiemelt 
mondatokat minősített át versekké, hol újat írt, ám 
ez a folyamat e kötet Számozott mondatok című cik-
lusában csúcsosodott ki. A versmondat mint a köl-
temény magja lép működésbe, és az egyes dara-
bokat olvasva az az olvasó benyomása, hogy a 
mondatok sűrítettek, hogy az egysoros nemcsak 
maga a vers, hanem egy vers lényegének megje-
lenése; amit máskor egy vers jelent, azt ez esetben 
a versmondat jelenti. Éppen ezért ezek nem töre-
dékek. Az egysorosokra is jellemző Krusovszky ti-
pikus eljárása, amikor hétköznapi helyzetekből, élet-
képekből emeli ki az abszurditást: „letartóztatták, 
mert nem volt hol élnie” — olvasható a hetvenhar -
madik mondatban, és ebben a versben visszatük-
röződni látjuk az első verssel kapcsolatos meglá-
tásom: ez nem a felnagyított énről szól, hanem a 
társadalom és a közbeszéd felé nyílik meg. Az idé-
zett vers nyilvánvalóan a 2018-as, hajléktalanokat 
érintő rendeletre reflektál, azaz jól látható, hogy Kru-
sovszky korábban kifejezetten személyes költészete 
egyre érzékenyebbé válik a szociális témák iránt. 

A Szépen eltüntetnek, mint harmadik ciklus, az 
elsővel tart rokonságot, szemléletmódban, témá-
ban, versbeszédben is lényegében rokonok. Mar-
kánsan jelenik meg Krusovszky egyik legfonto-
sabb témája, az emberi kapcsolatok visszássága, 
a párkapcsolatok negatív oldalai. „A sivatag a po-
kol, a pokol a másik / ember, a másik ember te-
hát a sivatag” — olvashatjuk a Kolmanskop című 
versben is. Az elidegenedés, elhidegülés folya-
mataiba tekinthetünk bele, de csak részlegesen, hi-
szen a lírai én pozíciója sokkal inkább a végpont 

felől értelmezhető. A parkban című vers jól szem-
lélteti ezt, hiszen a történet szerint kikergetik a sze-
relmespárokat a bokrok alól, ám a lírai én közö-
nyös távolságtartással annyit jegyez meg csupán: 
„nekünk nincs mitől félni már”. 

Az Áttetsző viszonyok képes volt továbbvinni 
Krusovszky korábbi poétikáját, amellett, hogy új-
donságai is vannak. A kötet nagy részében a már 
ismert témák és gondolatok variálódnak, jelentős 
elmozdulást nem tapasztalhatunk a korábbi kö-
tetekhez képest e téren, ám a versek nem válnak 
unalmassá. A költő otthonosan mozog a rá jellemző 
versvilágban, de ez az ő aduásza: mindig termé-
kenyen tud belőle dolgozni. „Az összeomlás előtt 
kellene megnézni / mindent, csak azt nem tudom, 
/ hogy az összeomlás előtt vagyunk-e még” — ol-
vashatjuk a Ha ilyen lesz a vége című versben, és ez 
a kötet — néha az az érzésem, az egész lírai élet-
mű — mottója is lehetne akár. Krusovszky Dénes 
magabiztosan hozta a kötelezőt, élvezetes kötetet 
állított össze, olykor bővítve korábbi poétikáját, oly-
kor megnyitva azt, ám az egysoros műfaján túl ke-
vés változás, előrelépés történt költészetében, ami 
ugyan nem probléma, mégis veszélyeket rejt. 
(Magvető, Budapest, 2020) 

BARÁTH TIBOR 

SZÁNTÓ T. GÁBOR:  
EURÓPA SZIMFÓNIA 

Beethoven „nem a magatartásában hősi, mint sok 
romantikus… Hanem abban, ahogy kimond valami 
elemi élményt… amire nincs szó. Mintha ember-
sége teljességét élné át előttünk. Egy meztelen em-
beri arc, egy kifordult emberi szív, fölmagasztosulva 
szenvedése nagyságában… azt hiszem, nincs zene, 
mely emberibb hangú volna, mint az övé” — írja 
Rónay György a Jegyzetlapokban a zeneszerző 
egyik kései vonósnégyeséről. Beethoven zenemű-
vei: az 1956-os forradalom és szabadságharc alatt 
legtöbbször felcsendülő Egmont-nyitány dallamai, 
a tragikus-patetikus V. szimfónia és a grandiózus 
IX. szimfónia motívumai többször felbukkannak 
Szántó T. Gábor prózaszövegének szólamaiban. 
Beethoven egyik leghíresebb műve, az V. szimfó-
nia, op. 67-es c-moll Sorsszimfónia melléknévvel 
vonult be a zenetörténetbe, mivel a művet indító 
négyhangos motívumról maga Beethoven vallot-
ta, hogy „ez a sors, amely az ajtón kopogtat”. 
Szán tó T. Gábor Európa szimfónia című regényé-
nek sorsszimbólumát, vagyis Wilheim Kerr, a ber-
lini filharmonikusok igazgatójának a zeneművét is 
Beethoven V. és IX. szimfóniája, valamint szemé-
lyes élménye ihlette. A második világháború em-
lékére komponált Európa szimfónia egyfajta modern 
válasz Beethoven műveire. A nyugat-berlini zené -
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szekkel és a kolozsvári filharmonikusokkal együtt 
előadott remekműben Beethoven-szimfóniák mo-
tívumai és Bartók-darabok diszharmonikus dal-
lamai is felsejlenek. Wilheim Kerr kompozíciójában 
tehát ott kísértenek a klasszikus zenei hagyomá-
nyok, de alapvetően „szétszórt hangok adnak fe-
leselő életjeleket, a káosz örökségének törmelékei 
között” (288.), hogy szavak nélkül is kifejezhetővé 
váljon a 20. század második felének széttöredezett 
valósága, a vasfüggönnyel elválasztott családok tra-
gikus sorsa. A nyugat-berlini koncerten debütáló 
zenemű a regény tetőpontja, ekkor lép párbeszéd-
 be a „káosz zenéje” a regény történetével. Az Eu-
rópa szimfónia ősbemutatóján futnak össze a cse-
lek ményszálak, mikor a komponista a premieren 
bejelenti, hogy a zeneművet Beethoven mellett egy 
kolozsvári magyar asszony és a hadifogság emlé-
ke ihlette. A különleges zenemű diszharmonikus 
elemei és klasszikus motívumai jelképesen sugallják 
a regény eseményeit. Az átélt traumákat csak a zene 
képes kifejezni: az Európa szimfónia akkordjai köz-
vetítik a szavak által kimondhatatlant. 

Szántó T. Gábor regénye a hidegháború félel-
metes légkörében mutatja be egy határokon átívelő 
szerelem történetét. Bár a valós események 1954 és 
1976 márciusa között peregnek, bepillantást nye-
rünk a második világháború utolsó napjaiba is, 
hogy a főhős életét beárnyékoló titkok és hazug-
ságok kiderüljenek. A mindvégig izgalmas és 
fordulatos regény főszereplője András, aki Ko-
lozsváron nő fel egy román–magyar vegyes há-
zasságból származó családban. A fiú tehetségének 
és szorgalmának köszönhetően kiváló elsőhege-
dűse lesz a kolozsvári Transilvania Filharmóniá-
nak. Életének sorsdöntő eseményei is a zenéhez 
kapcsolódnak. András gyerekkorában a zenehall-
 gatásban talál megnyugvást. Mikor Kolozsvárra 
is elér az 1956-os októberi forradalom híre, akkor 
édesanyjával, Magyari Enikővel Beethoven Egmont-
nyitányát hallgatják a rádióban. S bár nevelőapja, 
Gheorghe Pop megtiltja a komolyzene hallgatását, 
András megvásárolja az Egmont-nyitány kottáját, 
és eljátssza a darabot. Az egyre feszültebb ko-
lozsvári légkörben csak a hegedűórák jelentenek 
számára önfeledt örömet. Az iskolai fellépésen 
a bravúros hegedűjátékára figyel fel Maia, majd a 
Zeneakadémián találkozik újra élete szerelmével. 
A zene segít neki túlélni a katonaság viszontagsá-
gait is. Később a filharmonikusok elsőhegedűse-
ként juthat ki Nyugat-Berlinbe, ahol megismerheti 
igazi apját, majd a zene nyit utat a jövőbe, s végül 
a zenének köszönhetően nyeri vissza a szabadsá-
gát. „Mert fontos a leírt hangokhoz való hűség, de 
legalább ilyen fontos a szabadság is. A kotta nél-
külözhetetlen, de a zenész dolga a mű interpre-
tációja. Amiként az embernek is fontos a szárma-
zása, a hovatartozása, de az életét éppúgy maga 

értelmezi, maga formálja szabadon, mint egy-egy 
művet. Mindez éppolyan fontos, mint a szárma-
zás, ezért az ember szabadsága elé nem állítható 
semmilyen korlát” (277.). 

A regény szerkezetében is megfigyelhető a 
klasszikus szimfónia felépítése: a négy tételt egy 
záró kóda követi. A regényesemények ideje meg-
feleltethető a szimfónia tempóváltásainak (alleg-
ro; andante; scherzo; presto; kóda). Az első feje-
zetben András gyerekkorától a főiskolás évekig, 
Maia elutazásáig gyorsan peregnek az események. 
A mindössze két évet felölelő legterjedelmesebb és 
időben lassított második fejezet András németor-
szági utazásáig tart. A pár nap alatt játszódó, sok 
új információt tartalmazó harmadik részben ismét 
felgyorsulnak az események, itt kerül sor apa és fia 
nyugat-berlini találkozására: ez a regény forduló-
pontja. Az egyetlen nap történéseit sűrítő, a kon-
cert eseményeit bemutató legrövidebb negyedik 
szakasz a mű tetőpontja, melyet egy pár oldalas, né-
hány évvel később játszódó záró kóda követ. 

A huszonkét évnyi valós cselekményidőt fel -
ölelő regény Kolozsváron kezdődik és Nyugat-
Berlinben fejeződik be. A két helyszín jelképezi 
a 20. század második felében Kelet- és Nyugat-
Európa ellenséges viszonyát, a tragikus történel-
mi félmúlt nagyhatalmainak politikai befolyását, 
az USA és a Szovjetunió éles szembenállását. A mű 
nyíltan feltárja a romániai Ceaușescu-rendszer 
személyi kultuszát, a Securitate emberi szabad-
ságjogokat korlátozó üzelmeit, ugyanakkor tár-
gyilagossággal mutatja be a Nyugat-Berlinben ki-
bontakozó, terrorizmusba torkolló diákmozgalmak 
eseményeit és a Vörös Hadsereg Frakció tevékeny -
ségének végzetes következményeit. 

A történelemmel „átitatott” regény prózapoé-
tikai eljárásai mellőzik a párbeszédet, a narráció 
dísztelen, néha töredékes, szaggatott. A mindvé-
gig jelen idejű műben gyakoriak a kurta, a hiányos 
vagy a több információt sűrítő rövid mondatok. 
A közlés minimuma is jól érzékelteti azt a kor-
szakot, amikor a Securitate mindenkit lehallgat, 
a fojtogató légkörben a megfélemlített ember pe-
dig elhallgat. S mikor elfogynak a szavak, akkor 
megszólal a zene! Az Európa szimfónia Wilheim 
Kerr karnagy vezényletével a kolozsvári–berlini 
zenészek és András elsőhegedűs szenvedélyes 
összjátékában hangzik el, hogy a szabálytalan re-
mekmű nyugtalanító feszültsége kifejezhesse 
apa és fia sorsát; a vasfüggönnyel elválasztott, szét-
tört család történetét; a múlt tragikus eseménye-
it; a közép-európai népek szenvedését. Szántó T. 
Gábor legújabb regényében hirtelen átszakad az 
idő fala: „kimond valami elemi élményt, …ami-
re nincs szó”. (Scolar, Budapest, 2019) 
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MAGYAR MIKLÓS:  
AZ AKASZTÓFA ÁRNYÉKÁBAN 
François Villon 

Mondják, minden sikeres férfi mögött áll egy nő, 
de áll-e vajon minden sikeres költő mögött egy 
ember? (Áll.) És áll-e minden sikeres ember mö-
gött egy kor? (Szintúgy.) Magyar Miklós új köny-
vében nemcsak egy ember-Villon, hanem mögötte 
a katasztrofálisként jellemzett franciaországi ha-
talmi viszonyok, mindenható szerepben tün-
dök lő hercegek és egy korabeli Párizs-érzet is fel-
sejlik. De kellő ellensúlya-e ez a Villont övező 
bizonytalanságnak? 

Villonhoz nemcsak a kor, de a Magyar által le-
vezényelt szöveg-merülések — például bibliai és 
mitológiai műveltségének megismerése, barátai-
 nak és rosszakaróinak hálózata, és különösen éles 
iróniája — által is közelebb kerülhetünk. Magyar 
a versrészleteket párhuzamosan vezeti a költő 
élettörténetének ismert vagy kikövetkeztethető 
momentumaival, rendre tárgyal kétségeket és 
meg alapozatlan kutatói feltevéseket is. A szöveg 
olvasmányos és jól átlátható, játékszabályait jó elő-
re tisztázza, Villon életének a verseiből való fel-
tá rását kategorikusan elutasítja, ugyanakkor 
nem szándékozik az irodalmi hagyatékot függet -
leníteni a költőtől. Villon történetét gyermekkorával 
kezdi, hogy a megállapítható fordulópont jai közé 
szövegelemzőbb fókuszú fejezeteket szúrjon be. 
Az akasztófa árnyékában Villon verseinek Pierre Levet 
által 1489-ben kezdődő kiadástörténetével és a 
magyar fordítások kritikus vizsgálatával is fog-
lalkozik. Magyar Miklós mondanivalója nyo-
mán kirajzolódni látszik Villon édesanyja, a köl-
tő neveltetéséért nagyrészt felelős és az ezért általa 
a végletekig nagyra becsült Guillaume de Villon, 
és nem utolsósorban baráti és bűntársi köre. 
„Én Istenem! ha tanulok / Bolond ifjúságom ko-
rában, / S a jó úton elindulok, / Most volna házam, 
puha ágyam” — mondja Villon tanulmányai nak 
megakadásáról, és bár utóbbiban a körülmények 
is nagy szerepet játszottak, vélhetően sok múlt Vil-
lon ‘rossz természetén’ is. 

Magyar Miklós kutatói, háttérismeretekre irá-
nyuló fókusza jogos, Villon viszonyainak ismere-
te dominánsan új szövegélményt eredményez. 
Az elátkozott költő Kis és Nagy Testamentumában 
mindenkinek kirója a jussát, ‘jó’ kívánságokat és 
teljes kocsmákat osztogat különös éllel. Magyar is 
talán ennek mintájára adja meg Faludy György ‘át-
költéseinek’, ami jár, és szedi a Villon zsargonver-
seinek nekifutó és azokat ‘félre-fordító’ áldozatait. 

Magyar szövege a memento mori vagy danse ma-
cabre fogalmának magyarázatával és többek kö-
zött az Ártatlanok temetőjének igencsak meg-

botránkoztató, de szórakoztató leírásával bizto-
sítja az olvasmányosságot, a francia aknamező-
ről csak ezek után, az utolsó fejezetben rántja le 
a leplet. Hogy ki pontosan hány új tolvajnyelven 
íródott balladát fedezett fel — a Stockholmi Ki-
rályi Könyvtárban —, vagy vont kétségbe, az ön-
magában mutatja a Villon körüli végtelen vitát, 
csakúgy, mint a balladák Mészöly Dezső Hadova 
és hamuka címen megjelentetett fordítási kísérle-
te, vagy a zsargonversek műfajáról szóló Líra és 
tolvajnyelv című tanulmánya. Különös azonban, 
hogy míg Villon zsargonverseit a társadalom ál-
tal kirekesztettek egy csoportjának rétegnyelvén 
írta, a kutatók ebbe a kirekesztettségbe próbálnak 
rendre bejutni. A helyzet így áll tehát: kora tár-
sadalma kirekesztette Villont, Villon kirekesztette 
a kutatókat. Magyar pedig kirekesztette a franciá-
ul nem tudó, és így a francia zsargonról franciára 
való újrafordítások előtt francia tudás hiányában 
tanácstalanul hümmögő magyar olvasóközönséget. 
Minthogy azonban egyes kutatók még azt is fel-
vetették, hogy az említett balladák nem is a bű-
nözők, hanem a prostituáltak zsargonnyelvén 
íródtak, az ember végeredmény ben még abban 
sem lehet teljesen biztos, hogy melyik nyelvről 
van is szó pontosan. Mi lehetne azonban auten-
tikusabb Villon-élmény, mint a nem-meg értés és 
a nem-tartozás? 

Magyar Miklós nagy szereplőgárdát mozgat, 
kutatói célokra és művelődésre egyaránt alkalmas 
könyve hemzseg a különös figuráktól, a Kagyló-
sok névre keresztelt bűnbandától, a bolond VI. Ká-
rolytól, a csatározó burgundi és orléans-i her ce-
gektől, rokonoktól, barátoktól, szeretőktől és 
kocsmárosoktól — akik mind fontos és indokolt ré-
szei a kötetnek —, de elsősorban a Villonoktól. 
Ahogyan Magyar kiemeli, a francia költőn akkora 
a szabad képzelgési felület, hogy „a Villon-legen -
da vámszedőinek semmi nem drága, hogy vala-
mi »újat fedezzenek fel« az »elátkozott költő« mű-
vészetében”. Ha értéket nem is, újabb és újabb 
Villon-verziókat biztosan teremtenek. 

Szórakoztató és némiképp zavarba ejtő sport-
ág tehát a Villon-vadászat, amihez kiváló nyitány 
lehet az Akasztófa árnyékában. Mert ha madár-
távlatból, és így kritikusan rá is mutat arra a la-
birintusra, amelyben a kutatók — és Villonjaik — 
kóborolnak, olvasóként mi is részesévé válhatunk 
a dolognak. És akkor aztán kipróbálhatjuk saját 
— vagy e recenzió szerzőjének — elméletét: Ha 
már válaszok úgy sincsenek, mi lenne, ha egy-
szerűen csak hinnénk, hogy Villon volt. És hogy 
hogyan is pontosan? Hát úgy, és nem másképp. 
(Európa, Budapest, 2020) 
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