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élet mû vön be lü li, cent rá lis al ko tá sai 
ész re vét len fo lya ma tok ál tal ol vas ha-
tat lan ná vál nak, hi szen a ve lük szem-
ben meg kép zõ dõ elváráshorizontok 
gya kor la ti lag ik tat ják ki bár mi fé le 
ér de mi ol va sás le he tõ ségét, vég sõ 
so ron az ér te lem kép zést. Jól kö rül ír ha-
tó, ta pint ha tó, hogy bi zo nyos szö ve gek 
ese té ben mit és ho gyan kell ér te nünk 
(vö. az er re irá nyu ló, na gyon erõ tel jes 
gesz tu so kat fel vo nul ta tó kanonizációs 
te vé keny ség, a ká non és in téz mény 
vo nat ko zá sá ban [is ko lai ok ta tás], vagy 
a Jó zsef At ti la-kul tusz ilye tén ha tás-
me cha niz mu sa i), az az ol va sás he lyett 
a kul tusz bi zo nyos ré sze i nek, il le tõ leg 
a Jó zsef At ti la-to po szok ér vény be 
lé pé sé vel a sa ját ér te lem kép zé sé nek 
igé nye fe les le ges sé vá lik, ki ik ta tó dik.

Za lán Ti bor köny ve azért fi gye lem-
re  mél tó vál lal ko zás, mert több vi szo-
nyu lá si rend szert al kal maz egy szer re, 
az az Za lán tel je sen tisz tá ban van a 
fent mon dot tak kal. Az vi lá gos, hogy 
a lí rai tra dí ci ó hoz, a má ra klas  szi kus-
sá lett szö ve gek hez több irány ból 
kö ze lí tett. Az egyik ér vé nyes el já rás-
mód a mo dern köl té sze ti pa ra dig ma 
ér vé nye sí té se volt; ez úgy vi szo nyul 
a tra dí ci ó hoz, hogy fel hasz nál ja azt. 
A tra di ci o ná lis kom po nen se ket új tar-
tal mak kal ve gyí ti, s egy ál lan dó sí tott 
je len be eme li azo kat. Ez ese tünk ben a 
fel idé zés és meg tar tás mel lett min dig 
szá mol az új mû al ko tás meg al ko tá sá-
nak fel tét len igé nyé vel. 

A má sik a már em lí tett topikus 
kép zõd mé nyek re ját szik rá. Ez in kább
posztmodernitást fel té te le zõ gesz tus. 
A har ma dik, s egy ben leg fon to sabb 
azon ban még is csak Za lán egye di ol va-
sa tá ban ke re sen dõ. Meg gyõ zõ dé sünk 
egy re erõ sö dik, hogy Za lán ol vas sa, 
új ra ol vas sa Jó zsef At ti lát, s eb bõl 
egyé ni ta pasz ta la ta it ké pe zi meg. Egy 
he lyütt, ha úgy tet szik, ek lek ti ku san 
kell te hát lát nunk a fen ti po é ti kai ten-
den ci ák, at ti tû dök ér vé nye sí té sét. Egy-
szer re hoz za hely zet be a szö ve ge ket, 
hogy az tán meg kép zõd jék be lõ le va la-
mi új. Fel füg geszt, ki je löl, meg erõ sít, 
ér vény te le nít.

Fi gye lem re  mél tó, hogy az idé zett
pas  szu sok a szó kap cso lat tól a so rig, 
sor tö re dé kig ter jed nek. (Ez is jel zi,
hogy mi lyen erõs az as  szo ci á ci ós 
me zõ, ami vel Za lán üt kö zik.) Lát-
szó lag egy sze rû en tá jé ko zód ha tunk; 
a fél hang ok lesz nek a konnotatív 
pasz  szu sok, a  fe ke té vel sze det tek 
pe dig a Za lán ál tal tett ref le xi ók, 
ki egé szí té sek. Fi gyel nünk kell azon-
ban: Za lán több he lyütt ma gukhoz a 
fél hang ok hoz is hoz zá nyúl; nem pon-
to san idéz, sõt, át ír, for dít vagy fer dít,
mi kor hogy. A fél hang ok ter mé sze té-
hez hoz zá  tar to zik te hát egy ér té ke lõ 
te vé keny ség, amely a zaláni ref lex ív 
te vé keny ség ered mé nye. Az az, a 
Jó zsef At ti la-szö ve gek már hely zet be 
ke rü lé sük elõtt át es nek egy ér té ke lõ 
el já rá son. Eh hez kap cso lód nak a düny-
 nyö gõ ré szek, ame lyek a fel idé zett sza-

ka szo kat, tö re dé ke ket mint egy út jel zõ-
ül hasz nál ják. Za lán nagy ener gi á kat 
moz gó sít a szö ve gek ak tu a li zá lá sá ra 
is; mint ha eg zisz ten ci á lis ki hí vás ként 
ér tel mez né azo kat, igyek szik üt köz tet-
ni sa ját eg zisz ten ci á já val:

„Íme hát nem – de szép a tél is – 
lel tem Kö té len vég te len vé gig
Zu han nék emel sú lyos szár nyam
ir gal mas õzek néz nek utá nam”

A fel idé zett Jó zsef At ti la-vers 
át lé nye gül, a zaláni ver zió nem 
leltem-je alap ve tõ en mást je lent, mint 
az el len pon to zott ként fel vo nul ta tott 
intertextus. Nem el sõ sor ban Jó zsef 
At ti la gesz tu sa it kell te hát fi gyel nünk, 
ha nem Zalánt, aki a tö re dé kek bõl egé-
szet al kot.

A lí rai én lí rai te vi szony la tát is 
ér de mes na gyí tó alá ven ni. Nem 
egy ér tel mû ugyan is, hogy a ver sek
ön meg szó lí tó ak-e, vagy a lí rai te fel té-
te le zett po zí ci ó ja mö gött J. A. alak ja 
sej lik fel. Oly bá tû nik, is is. A ti zen-
há rom, szá mok kal jel zett cik lus ban 
etû dön ként kell meg vizs gál ni, hogy 
a fen ti pozicionáltság ép pen mely 
va ri án sá val ta lál ko zunk. A vers for ma 
so sem ha lad ja meg a hat sort, alap ve-
tõ en két do mi náns for ma vál ta ko zik: a 
négy so ros és a hat so ros, utób bi négy 
sor és két sor kom bi ná ci ó ja. 

A ver se ket ol vas va le he tet len lesz 
bár mi fé le kro no ló gi ai ren det fel fe-
dez nünk. Za lán kon cep ci ó ja, hogy 
az egész el já rás mó dot ma gát mu tat ja 
fel, cik lu sok ra ta go lá suk mö gött fel-
fe dez he tünk azért hal vány te ma ti kai 
motivikusságot, ám ak kor se té ve-
dünk na gyot, ha egyet len, ré szek re 
ta golt hos  szú vers ként aposzt ro fál juk 
a kö te tet.

A ver sek te hát Za lán alap ve tõ en tra-
gi kus hangoltságú, szo ron gó köl té sze ti 
at ti tûd jé hez kap csol ha tók. A vá lasz tott 
pas  szu sok szó sze rinti idé ze te ket, de 
sza bad át ira to kat is tar tal maz nak. A 
ver sek ha tá su kat az ál tal fej tik, fejt he-
tik ki, hogy Za lán lí rai én je ér vé nye sí ti 
õket. Nem pusz ta hoz zá ren de lés ez, 
ha nem va la mi nek az át for má lá sa; a köl-
té sze ti ta pasz ta lat vizs gá la ta, két köl tõ
ho ri zont ja i nak ve gyí té se. Más kér dés, 
hogy do mi náns sá a Za lán-at ti tûd 
vá lik, az az a fél hang ok va ló ban azok, 
s a dün  nyö gés az iga zo dás–tá vo lo dás 
op po zí ci ó val ír ha tó le leg pon to sab ban, 
egy szó val: át lé nye gí tés.

Azt is jó lesz rög zí te ni, hogy Za lán
ko ránt sem ír ta új ra Jó zsef At ti lát. 
Mi ni má li san új ra ol vas ta, új ra él te, s 
a vers min den ko ri je lenide jé ben új ra-
ér té kel te azt a vi szo nyu lá si hal mazt, 
ami lé nye gét te kint ve Za lán Jó zsef 
At ti la-ké pé nek új ra re a li zá lá sa, fi zi kai 
va ló já ban pe dig egy kö tet nyi, iz gal-
mas, fi gyel mes ol va sás ra kész te tõ 
vers.

(Kor társ Ki adó, 2006)
Sü tõ Csa ba And rás

„visszafojtott
várakozással”

(Szakács Esz ter: Saudade)

Van Kosz to lá nyi nak egy szi ká-
ran ben sõ sé ges élet ér zés-ver se (Ha
negyvenéves…), amely az il lú zió vesz-
tett lét böl cse le ti be érés, a nyo masz tó 
sem mi-ér zet õszin te és dísz te len meg-
nyi lat ko zá sa. Sok szor mo tosz kált ben-
nem ez a szö veg hát tér gon do lat ként 
Sza kács Esz ter ötö dik ver ses kö tet é-
nek ol va sá sa köz ben, hi szen a ke let-
ke zé sé hez kö tõ dõ élet hely zet alap ve-
tõ en ha son ló, s ezt né hány szer zõi
uta lás meg is erõ sí ti (l. Théra – 3. 
rész, Saudade – 3. rész, Fé reg lyuk, 
fény év). Az Év szak vál tó cí mû vers-
re is hi vat koz hat nék, mint egy poszt 
Sza bó Lõrinc-i kü lön bé ke-gon do lat, 
hig gadt ön szem lé lés pár hu za má ra, 
de fon tos kü lönb ség, hogy a mind-
két elõz mény vers re jel lem zõ nyu gal-
mi ál la pot sta ti kus fe szült sé ge it vib-
rá lób ban, szem lé le te seb ben bont ja 
ki itt Sza kács Esz ter köl té sze te, s ez 
– az al ka ti kü lönb sé gek meg lé tén túl 
– nyil ván azt is mu tat ja, hogy nagy já-
ból 80 év múl tán, bo nyo lul tabb vi lág-
ban ös  sze tet teb bek, el lent mon dá so sab-
bak ta pasz ta la ta ink is, re ak ci ó ink is, 
ön- és vi lág ér té sünk is. Itt van mind-
járt pél dá nak az a ket tõs ség, hogy a 
kö tet ele jén köl tõnk né mi ön iró ni á val 
ár nyal va ír ja kö rül a pas  szív lét szem-
lé lés prog ram sze rû, ak tu á lis szi tu ált-
sá gát („Vet tem egy há ti zsá kot is a fel-
irat mi att: Adventurer, / most meg a 
sa ját sza va im ra se va gyok kí ván csi, / 
lus tán és min den ér tel met nél kü löz ve 
bo lyon ga nak ben nem. // Ki szá rít ez a 
föld, ahogy õt az el nem il la nó nap sü-
tés. / Nem vá gyom már más ra, csak 
er re az egyet len pil la nat ra”), a ké sõb-
bi ek ben pe dig szám ta lan uta lást ta lá-
lunk kí ván sá gok, vá gyak éb re dé sé-
re, az úton-lét, a ke re sés vers hely ze-
te i re. Va ló szí nû, hogy pas  szi vi tás nak 
és ins pi rált ság nak ez a né mi leg pa ra-
dox lel ki-ér zel mi ös  sze tett sé ge ösz tö-
nöz te a cím adó alap mo tí vum, a sau-
dade kö zép pont ba ál lí tá sát, s ez te szi
hi te les sé és szer ves sé a ko ráb bi kö te-
tek bõl át örö kí tett paradoxitást a kép- 
és szó kap cso lás te rén is.

Ese tünk ben a por tu gál fra ze o ló gi-
á ból köl csön zött kulcs szó te hát egy-
részt a sze mé lyes lel ki ál la pot ki fe je-
zõ je, más részt egy archetipikus al ka-
ti vo ná sa is ko runk il lú zió vesz tett 
rezignáltságában is re mény ke re sõ 
em be ré nek. E ka rak ter jegy idõ fe let-
ti sé gét szé pen iga zol ja, hogy az ógö-
rög kul tú rát idé zõ szá mos sze rep vers 
is hi te les te re pé vé vá lik a lí rai én meg-
nyil vá nu lá sá nak. Sza kács Esz ter ver-
se i nek szim bó lum- és mo tí vum kin-
cse kez det tõl fog va je len tõs mér ték-
ben épül mi to ló gi ai ala pok ra. A mos-
ta ni kö tet jól is mert és ke vés bé is mert 
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mi ti kus tör té ne tek re, fi gu-
rák ra egy aránt hi vat ko zik, 
de mind egyik eset ben füg-
get len, egye di to po ló gi ai 
kon tex tus ba tör té nõ he lye-
zés sel. A már ko ráb ban is 
fel hasz nált kulcs ki fe je zé-

sek, szim bó lu mok ak tu á lis ér vé nyes-
sé gét a szer zõi szem lé let mód árnya-
latokbeli gaz da go dá sa, en nek nyo-
mán pe dig a mo tí vu mok je len tés bõ-
vü lé se, -módosulása ered mé nye zi. A 
mí to szok hoz va ló vi szony ese ti ös  sze-
tett sé gét ér de ke sen szem lél te ti az ant-
ro po mor fi zá lás és a mi ti kus ih let gya-
ko ri sá gán (sõt: a mí to szok tól dúlt sá-
gon – l.: Ge ne zis) túl az iro ni zá lás ba 
haj ló demitizáló-deszakralizáló szán-
dék to vább élé se is (üres egek több-
szö ri em lí té se, is te nek ne ve mint pos-
ta lá da-fel irat vagy ás vány víz már ka; l. 
még: „Mí to szo kat kí vá nok, / de be kell 
ér nem  kecs ke bo gyó és cit rom fû il la-
tá val”, „az égen hol kométarajok, hol 
mû hol dak su han tak át (…) Ki csit néz-
tük, az tán ha za in dul tunk krumplin-
yomdát és ha lot ti masz ko kat ké szí te-
ni”). A mi ti kus mo tí vu mok kal át szõtt-
ség mo ti vá ci ó já hoz tar to zik itt még 
az el sõ két vers cso port te ma ti kus 
kö tõ dé se a gö rög szi ge te ken le zaj lott 
nya ra lás hoz-el vo nu lás hoz, mely nek 
ugyan úgy funk ci ó ja a ko ráb bi Sza-
kács-kö te tek bõl is jól is mert énkere-
sés és a lét böl cse le ti el mé lye dés. (A 
ré gi köl tõk kel va ló pár hu zam mel lé 
most kor tár si ha son ló sá go kat so rol ha-
tunk Za lán Ti bor Kopszohiladészi elé-
gi á i nak vagy Jász At ti la Mi ért Szi cí lia 
cí mû köny vé nek em lí té sé vel.)

A szi ge tek, a szi ge ten-lét zár tabb 
vi lá ga, a hely hez-pil la nat hoz kö tött-
ség egy aránt va ló szí nû sí ti az ön azo-
nos ság-prob le ma ti ka gya ko ri és kon-
cent rált je lent ke zé sét, az idõ él mény 
tel je sebb és in ten zí vebb meg élt sé gét, 
az idõ szem lé let bel ter je sebb mi vol-
tát, de ugyan ak kor az el vá gyó dás ele-
mibb kész te tett sé gét is. A lí rai én il lú-
zió vesz tett sé gé nek, üres ség-kép ze té-
nek, il let ve el sõd le ges pas  szi vi tá sá-
nak és szem lé lõ dõ po zí ci ó já nak mo ti-
vált sá ga több vers ta nú sá ga sze rint is 
a ha lál tól va ló meg érin tett ség köz vet-
len re ak ci ó i hoz köt he tõ. Ben ne fog lal-
ta tik eb ben a társ el vesz té sé nek tra gi-
ku ma csak úgy, mint az el mú lás kö ze-
led té nek gro teszk meg sej té se (Fé reg-
lyuk, fény év). Ezek az érin tett sé gek 
per sze erõ sen ak ti vi zál ják is a szem lé-
lõ dõ in tel lek tust, az ér zõ-gon dol ko dó 
vers alanyt. Így jut köz pon ti sze rep hez 
a társ vesz tés-én vesz tés ös  sze füg gés-
rend szer ben az ön azo nos ság, il let ve a 
sze mé lyi ség ki tel je se dé sé nek és meg-
is mer he tõ sé gé nek kér dés kö re. Az elõ-
zõ kö tet, az Álom be széd is nagy fi gyel-
met szen telt en nek a prob le ma ti ká nak, 
mely hez a test-arc-tükör-maszk-hang 
fo ga lom kör szim bo li kus mo tí vu mai a 
szo kott nál jó val ös  sze tet tebb, kon tex-
tus ban gaz da gabb fel hasz ná lás mód dal 
kap cso lód tak, és a  komp le xi tás meg-

lé te szem pont já ból ha son ló mó don tár-
sul nak most is. 

Az ön szem lé lés-ön ke re sés el ér ni 
kí vánt po zí ci ó ja Sza kács Esz ter nél az 
el ide ge ní tett, el tá vo lí tott, ön ma gunk-
ból ki lé põ, elem zõ-mér le ge lõ vizs gá-
ló dás. Per sze tud juk, hogy e tö rek-
vé sünk a ma ga tel jes sé gé ben so sem 
valósul(hat) meg, s eb bõl adó dó an 
szán dé kunk akár ön iró ni át is te rem-
het („Má sok hoz nem mér ve, de a ben-
nünk zaj ló tör té ne tek kel azo no sít va 
ma gunk, / hul lám ta lan, fe ke te víz re 
írunk, min den re és sem mi re ké szen, / 
mi köz ben va la ki mint ha vé gig ne vet-
ne ben nünk”), vagy el jut ha tunk an nak 
ki ér lelt és ta pasz ta la ti lag sok szor és 
sok fé le kép pen meg élt, de meg nyug-
vást so sem ered mé nye zõ vég kö vet kez-
te tés éhez, hogy ar cunk-énünk  (hi á-
ba, hogy a név hoz zá ma ga az ön tu-
dat és az erõ szim bó lu ma, l. Éj sza kai 
für dés) tu laj don kép pen ma ga a vég-
sõ kig õr zött-meg ma radt ti tok (l. az 
Ar cok c. opust, il let ve  a Le vél tö re-
dék Hádészba c. ver set úgy is, mint 
az utol só cik lus zá róver sét). A ver sek 
ta nú sá ga sze rint kö ze lebb hoz hat az 
én-lé nyeg meg ra ga dá sá hoz az em lé-
ke ink kel, tör té ne te ink kel va ló azo-
nos ság vál la lás („Mi kor új ra ját szom a 
na pot, / egy-egy moz du la tom ba még 
be le búj nék”, „a ta pasz ta lat meg ér tet-
te ve lünk, hogy mi lyen pusz tán em lé-
kek ben él ni”), a már em lí tett kí vül ál ló 
ön szem lé lés („Így jut át új ra a tü kör
túl só fe lé re, / hol vég re ide gen le het
ma gá nak”), de az iga zi meg is mer he tõ-
ség nem nél kü löz he ti an nak a ki tel je-
se dés-fo lya mat nak a szem lé lé sét sem, 
ame lyet az én és a társ kap cso la ta, 
an nak for má ló-ér le lõ ha tá sa ered mé-
nyez („Megint úgy te rí tet tem, mint ha 
ketten… / És két gyer tyát gyúj tot tam, 
mert ve led ve szett / az is, aki nél kü led 
nem le het tem”, „õ vir raszt ben nem,
akár a láng (…) Ó, ar co mat tisz tá ra 
mo só láng, / kö te lé ke met las sú és biz-
tos kéz zel / most ki ol do zom ér te”).

A ver sek több sé ge élet ké pek ben és 
sze rep mo no ló gok ban te szi meg is mer-
he tõ vé a meg szó la ló ént és ön szem-
lé le tét. Az élet út ké pei, az em lék- és 
álom ké pek a lí rai alany ön- és vi lág ér-
té sé nek kulcs pil la na ta it je le ní tik meg. 
Az élet út-mo tí vum oly kor a fá tum, a 
sod ró dás kép ze té hez ren de lõ dik, de 
alap ve tõ en az út-szerpentin-spirál-
labirintus fo ga lom kör szim bó lum rend-
sze re je le ní ti meg, az ön azo nos sá gig 
va ló el ju tás út ját-ered mé nyét azon ban 
– a név már itt is hi vat ko zott, ha gyo-
má nyos iden ti tás kép zõ mo tí vu mán 
túl – egye di mó don jel ké pe zi Sza kács 
Esz ter nél egy ars poeticus át hal lás sal 
is ren del ke zõ nyel vi fo ga lom: „Ho vá 
visz Ari ad né fo na la, / a szél lel és sí rás-
sal telt mon dat?”, „El kell dön te nünk, 
hogy jobb-e be fe lé él ni, mint túl ter-
hel ni egy mon da tot”. A ha lál-gon do-
lat és az én ke re sés-prob le ma ti ka egy-
aránt ins pi rál hat ta a ver sek idõ fi lo zó-
fi ai böl cse le tét is. A kí vül ál ló ön szem-

lé lés tö rek vé sé vel pár hu zam ban em lít-
het jük az idõ ös  szeg zõ, il let ve idõ bõl 
ki lé põ ön- és lét szem lé lés lí rai meg-
nyil vá nu lá sa it. Ez nem csak a szö ve-
gek konk rét uta lá sa i ban ér he tõ tet ten 
(„Itt és most azt kí vá nom, / bár idõ ben
meg tud nám tör té ne te met ál lí ta ni”, 
„Hol nap ki ha jó zunk, s az el sül  lyedt 
vá ros fö lött / ta lán meg ál lít ha tom az 
idõt”), ha nem je len-idõ és a mi to lo-
gi kus sze rep ver sek örök idõ-je le né-
nek egy más ra han golt sá gá ban is. A 
Baukisz c. opus az idõnkívüliség-
képzetet a pil la nat örök ér vé nyû sé gé-
nek, ki na gyí tott sá gá nak, az em lé kek-
kel is meg egye zõ je len azo nos ság nak 
a meg ra ga dá sá val együtt szem lél te ti. 
A mí tosz-múlt és az idõ sí kok kö zött
sza ba don csa pon gó álom-idõ mel-
lett a va lós je len-én kö zel múlt ja az, 
amely az em lé ke zet-idõ mo za ik sze rû 
én kép-da rab ja i ból ös  sze ál lít ha tó vá 
és egé szé ben-szem lél he tõ vé te szi az 
ér vé nyes je len-én ké pet („Úgy ér zem, 
je len va gyok, / de már csak az em lé-
kek ta nú sá ga sze rint”), amely azon-
ban már is ki e gé szül, to vább épül az 
em lék mo za ik újabb je lenide jû, sõt 
jö võ ide jû én kép-ele mé vel („Az em lé-
ke in ket elõ re meg ír juk, majd le for dít-
va az asz ta lon hagy juk a pa pírt”). Az 
idõ sí kok egy más ba ját szá sa és ját sza tá-
sa motivikus szin ten je len van a nap-
szak-metaforika ele me i nek je len tés ve-
gyü lé sé ben (l. több ször a haj na li-reg-
ge li, álom utá ni esz mé lés-pil la na tok 
ér zék le ti egy be mo só dá sát az éj sza ká-
val és an nak üres sé gé vel, il let ve as  szo-
ci a tív azo no su lá sát az al ko nyat tal), de 
ezen felül ér vé nye sül a kö tet mak-
rostruktúrájának szer ve zõ dé sé ben is 
(mi ti kus he lyek hez kö tõ dõ versjelen-
bõl ér ke zünk a mi ti kus sze rep ver sek 
örök ide jé hez, a cik lu sok utá ni füg get-
len da rab pe dig az örök éj-idõ di men-
zi ó já hoz ren de li a köz lést). Ös  sze kap-
csol ja az idõ sí ko kat a corpus egé szét
te kint ve is kulcs mo tí vum nak mi nõ sü-
lõ vá gya ko zás-kép zet, az a han gu lat 
és lel ki ál la pot, ame lyet a kö tet cím pró-
bál meg egyet len, ma gyar ra szó sze-
rint nem át te he tõ ki fe je zés be sû rí te ni. 
Az a le be gés, meg ra gad ha tat lan ság, 
amit e szó je len tés ta ni szem pont ból 
ma gá ban hor doz, ars po e ti cai ér te lem-
ben is fog lal koz tat ja a szer zõt („Egyet-
len vá gyam ma radt: re pü lõ vel füst sza-
va kat ír ni az ég re”, „Ma elõ ször mer-
tem sem mit sem je len tõ sza vak ra gon-
dol ni”), mel let te azon ban meg ne vez 
még jó né hány olyan mo tí vu mot, ame-
lyek köz vet len és köz ve tett rá se gí-
tés sel ár nyal ják a köz pon ti fo ga lom 
je len tés tar to má nyát: part, ki kö tõ, ten-
ger, hul lám, rin ga tó zás, súly ta lan ság; 
em lék, álom, szárny, só haj. Sza kács
Esz ter nem ri ad vis  sza at tól, hogy 
igen fel tû nõ gya ko ri ság gal al kal maz-
za e kulcs ki fe je zé se ket, és jól te szi,
mert csak a fe lü le tes ol va só szá má ra 
tûn het bel ter jes nek, vál to zat la nul ön is-
mét lõ nek ez a fra ze o ló gia. E po é zis-
nek nagy ér té ke az a nyelvi-kontex-
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tuális sok ar cú ság, ame lyet köl tõnk – 
gon do lom – na gyon is tu da tos ars po e-
ti cai meg fon to lá sok árán ilyen kons-
tans ele mek kel, ugyan ak kor foly ton 
vál to zó, az ih let ak tu a li tá sá hoz al kal-
maz ko dó fel hasz ná lás mód dal va ló sí-
tott meg.

A már me lan kó li án tú li vá gya ko-
zás, amely a lí rai én hang ján meg szó-
lal, ma ga is sok ar cú, sok irá nyú, még-
is egy lé nye gû és nagy já ból egye zõ 
ere de tû. A ko ráb ban már kö rül írt sem-
mi-ér zet és vesz te ség tu dat, il let ve az 
ál ta luk in du kált ér zel mi re ak ci ók és 
fo lya ma tok, az idõ di men zi ók egy be-
nyi tá sa, a sze re pek ben meg ta lált pár-
hu za mok ki vá ló te re pet biz to sí ta nak 
eme ös  sze tett lel ki ál la pot és gon do-
lat vi lág vál to za tos, oly kor ins pi rá ló 
fe szült sé gek kel tel ten el lent mon dá-
sos meg nyi lat ko zá sá nak. El lent mon-
dá sos nak tûn het, pe dig in kább fel té-
te le zi-ki egé szí ti egy mást az il lú zió-
vesz tett lé lek el sõd le ges kis vá gya i-
nak alig-más sá ga a hét köz na pi lét for-
má hoz ké pest („Nem vá gyom sem mi
más ra, csak er re az egyet len pil la nat-
ra”, „Még ál mom ban meg kí vánt, / hûs 
szõ lõ für töt eszem reg ge li re”), az tán a 
nyo masz tó ni hil lel szem be ni re ak ci ó-
ként, a lé lek sza bad ság vá gyá nak je le-
ként a nosz tal gi kus vagy me ré szebb 
vá gya ko zás, majd pe dig a tu da to sabb 
ön szem lé lés bõl adó dó kont raszt ként a 
lí rai én tárgy sze rû, demitizáló ra ci o na-
li tá sa. A vá gya ko zó lé lek és a lé nye-
gi meg ér tés hez mind kö ze lebb ke rü-
lõ ér te lem lí ra nyel vi fel tér ké pe zé se 
a ko ráb bi ak nál vál to za to sabb for ma-
kész le tet al kal maz eb ben a kö tet ben. 
Az impressziózus kis han gu lat-ké pek 
egy haikuciklusban kap tak he lyet, a 
mon dan dó két sze re sen is „por tu gá-
los” vo nat koz tat ha tó sá gá ból adó dó-
an új ra sze re pel nek itt szo net tek (és 
szonettközeli vers alak za tok), a leg-
jel leg ze te sebb szö veg for mák azon-
ban rím te len, vis  sza fo gott di na mi ká-
jú, már-már vég le te sen hos  szú, pró za-
nyel vi dik ci ót idé zõ vers sor ok ból épít-
kez nek. Sza kács Esz ter is mét diszk ré-
ten, még is gaz da gon hasz nál ja fel az 
intertextualitás le he tõ sé ge it, nem csak 
a mí tosz vi lág meg idé zé sé vel, ha nem 
mo dern köl té sze ti át hal lá sok (el sõd le-
ge sen Vö rös mar ty -, Ady-, Jó zsef At ti-
la-, Pi linsz ky - és Borges-motívumok) 
plasz ti kus be épí té sé vel.

(Je len kor Ki adó, 2006)
Ju hász At ti la

Szavakba ázott ké pek
(Uri Asaf: Fes tõversek)

„erõ és cél ta lan ság egy hely rõl in dul”

A kép el ázik a szó ban. Szí nei 
meg fa kul nak, kon túr jai ön ma gu kat 
vesz tik. Még is min dig ma rad va la-

mi, ami so ha nem tud szó len ni, mert 
lát ha tóbb a szó nál. A kép létfel té tel-
ét lát szó lag az a lát ha tó ság ad ja, 
amely min den más ob jek ti vá ci ó ban 
képte len ma rad. A kép ka no ni kus 
ér tel mé ben nyom, egy részt va la mi fé-
le lát vány nyoma(ta), még in kább a 
fes tõ ke ze nyo ma. Paul Valery szép 
sza va i val: A fes tõ min dig a tes tét
hoz za. A fes tõ mi köz ben sa ját tes tét 
a vi lág nak köl csön zi, a vi lá got fest-
mén  nyé vál toz tat ja. Be ágya zó dik a 
vi lág szö ve té be, a dol go kat ma ga 
kö rül tart ja egy itt és most szer ke-
zet be ren dez ve mind azt, ami ér zé-
kel he tõ. A kép egyik leg sa já to sabb 
vo ná sa, hogy az ér zé ke lõ és ér zé kelt 
osz tat lan sá gá ba éke lõ dik. 

A rezenzióhoz mot tó ként vá lasz-
tott idé zet a fes tõ ver sek Trakl le ve gõ 
nél kül cí mû vers ben ol vas ha tó. A 
szé les kul tu rá lis kon tex tust moz-
ga tó mon dat (Hölderlin, Ril ke) 
ve zér fo nal ként szol gál hat a kö tet 
ér tel me zé se kor, hi szen lét szem lé le ti 
vo nat ko zá sa in túl ars po e ti cai ér vé-
nyes ség gel is bír. A mon dat a kanti 
mû vé szet ér tel me zés alap fo gal ma it 
tar tal maz za, ám a kö tet ver sei nem 
eb ben az irány ban tá jé ko zód nak. 
Sok kal fon to sabb a szer zõ szá má ra 
a kü lön bö zõ lét meg nyil vá nu lá sok 
ere det kö zös sé ge, egy olyan hor do-
zóalap té te le zé se, amely min den 
meg nyi lat ko zás és meg nyil vá nu lás 
ar c hé ja le het. Ezt a szer zõi be lá tást 
erõ sí tik meg a kö tet fül szö ve gén 
ol vas ha tó ars po e ti ca ér té kû azo no-
sí tá sok: „Szá mom ra az írás fes tett
fe lü let. Egy szer re lát szik a be tû és a 
szín.” Uri Asaf val lo má sa meg ad ja a 
ver sek le het sé ges ér tel me zé si ke re tét. 
Az ere det azo nos ság té te le zé se ta lán 
a leg hang sú lyo sabb val lo más elem: 
a fe hér vá szon és a fe hér lap tisz ta
betöltetlensége fe lõl ér tel mez he tõ a 
szó és a kép is. „Ér ke zés, sis ter gés, 
bol dog hét vé gi csend– mind el vo nul. 
Ma rad a fo nál az anya nyel vem bõl, 
fes tõ vers a lap fe hér jén.” 

A Fes tõ ver sek cím meg erõ sí ti a 
fen ti ars po e ti cát. Egy szer re rög zít 
né zõ pon tot, szán dé kot és esz té ti kát. A 
szán dé kot nyil ván va ló an az ma gya ráz-
za, hogy a fes tõ ver sek egy fes tõ ver-
sei, te hát egy olyan hang szó lal meg a 
kö tet ben, amely szá má ra a kép ben és 
lát vány ban meg szi lár du ló ar ti ku lá ció 
az el sõd le ges ön meg je le ní tés. Eb ben 
az ös  sze füg gés ben te hát a kö tet egyik 
lá tens alap té má ja a rep re zen tá ció, a
meg je le ní tés, a mû vé szi ob jek ti vá ció 
két kü lön bö zõ for má já nak iz gal mas, 
de nem prob lé ma men tes já ték ba ho za-
ta la. A köl tõi nyelv és a ké pi nyelv 
egy más ra for dít ha tó sá gá nak prob le-
ma ti kus sá ga Pla tón tól kezd ve je len 
van az eu ró pai esz té ti kai tra dí ci ó ban. 
Sze rin te a fes tõ nek a fes ték és vá szon
kül sõd le ges anya gá ban va ló mimeti-
kus le ké pe zé si te vé keny sé ge csu pán 
a lát vány pusz ta lát szá sá ra irá nyul, s 
ez zel a ki je len tés sel tu laj don kép pen 

a kép pel szem ben a köl tõi
ki fe je zés el sõd le ges sé gé-
nek ad han got. A kép nek 
az idea igaz sá gá val és 
an nak tisz ta lát ha tó sá gá val 
szem be ni két sze res el tá vo lí-
tott sá gá hoz ké pest a nyel vi
ki fe je zés a lé nyeg hez kö ze lebb ke rül-
het. Pla tón te hát a rep re zen tá ció két, 
nem egyen ran gú szint jét lát ja a fes té-
szet ben és a köl té szet ben. 

A kép és szó kö zöt ti iden ti tás – a 
meg ér tés ké pi nyel ve és ver bá lis nyel-
ve kö zöt t egy szer re kon ver gá ló és 
el len té tes a vi szony. Hermeneutikai 
sí kon a kér dés ak kor ki ke rül he tet len, 
ami kor a szem ké pi él mé nye az in terp-
re tá ció so rán nyel vi kö zeg be megy át, 
az az egy lát vány struk tú ra meg ér té se 
ver bá lis ap pa rá tust hoz moz gás ba. A 
kép hermeneutikájában te hát a nyel-
vi kód mint szük ség sze rû köz ve tí tõ 
ide gen ség je lent ke zik, hi szen a nyelv 
min dig ön ma gá ról be szél. 

A kép ön ma ga sá ga nem he lyet te-
sít he tõ. A ver bá lis meg nyi lat ko zás 
kép sze rû sé ge a nyelv ter mé sze tes lét-
mód já nak az ér vé nye sí té se. A nyelv 
képiesítõ po ten ci ál ja ép pen a nyelv 
leg sa já tabb módusza, e be lá tás kö vet-
kez mé nye i nek ra di ká lis vé gig gon do-
lá sa Nietz sche ne vé hez fû zõ dik, aki a 
nyel vet tisz tán me ta fo ri kus meg szer ve-
zett sé ge mi att al kal mat lan nak lát ja a 
tu do má nyos igaz ság ki mon dá sá ra. A 
nyelv po é ti kus ter mé sze te leg in kább 
kép te rem tõ ka pa ci tá sá ban nyil vá nul 
meg, s ez a vi zu á lis di men zi o nált ság 
Uri Asaf szá má ra olyan nyers anyag,
ami ön ma gá ban rejt le het sé ges ver bá-
lis tex tú rá kat, vi zu á lis töm bö ket, az az 
szó és kép kon ver gá ló kö zös sé ge. Uri 
Asaf szá má ra a rep re zen tá ció gyö ke a 
lát vány, ami tisz ta a fel ajánl ko zás vagy 
fel tá ru lás so rán, ki te szi ma gát mind a 
ver bá lis, mind a ké pi meg ra ga dás nak. 
A lát vány, a kép tárgy azon ban min dig 
a kom po ná lás elõt ti nyer ses sé gé ben, 
pusz ta ott lét ében vá lik egy vo nat ko-
zás rend szer ré szé vé. Te hát el sõ sor ban 
nem a szer zõ tu da ta, ha nem a szer zõ
sze me vég zi a mû vé szi for ma mun kát. 
S e for ma mun ka nem an  nyi ra a te rem-
tés, sok kal in kább a lá tás te vé keny sé-
ge ál tal vá lik al ko tás sá. Vé le mé nyünk 
sze rint Uri Asaf po é ti ká já nak fes tõ i sé-
ge a fokalizáció sa já tos sá gá ban rej lik. 
Fokalizáció alatt itt a lá tó szög be ál lí tá-
sá nak azt a pro duk ti vi tá sát ért jük, ami 
nem a na gyí tás-ki csi nyí tés tech ni kai 
esz kö ze i nek lát vány te rem tõ-lát vány-
épí tõ le he tõ sé gé vel él, ha nem meg-
hagy ja a te ret és tör té né se it a te rem tett 
min den na pi ság ban. A lá tást re a li zá ló 
fokalizáció a ki je lö lés ben, a le ha tá ro-
lás ban és az ár nyék ban ha gyás fi nom 
át me ne te i ben vá lik a po é ti kai szem lé-
let hor do zó alap já vá. A vers cent rum-
ként ki je lölt lát vány fe lü let so ha sem 
vá lik ön ma ga valóságegészétõl 
el sza kí tot tá, s ez ál tal so ha nem vá lik
túl ex po nált tá, mert ki je lö lésé nek 
egyet len geo met ri ai elv mû köd te té se 


