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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 
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a moz ga tó ja, az ön ma gá-
ban hor dott ér vé nyes ség, 
és a be lõ le fa ka dó ki me rí tõ 
jel leg. Az, ami re duk ci ó-
nak tû nik, így va ló já ban a 
lá tás ter mé sze tes sé gét fel-
szá mo ló kom po ná ló, struk-

tu rá ló moz za na tok re duk ci ó ja ép pen 
a lát vány ön ma ga sá gá nak meg õr zé se 
ér de ké ben. 

„A ví zi ma da rak kö zel jön nek
a va ní lia ég már nem ha lá los
én az éle tem mel ját szom

 nad rá gom ba ráz dá i ba ma dár fütty ta pad
a fe ke te szá lak kö zé ma got ve tek
ezüst hold fé nyes utat”

(pa tak part)

A vers nyi tóké pe több szö rö sen is 
az érin tet len ség me ta fo rá já vá vá lik, 
hi szen a meg idé zett lát vány va ló ság 
tel je sen dekontextualizált, a ké pi 
moz gá sok (kö zel jön nek) pe dig azt a 
rej tett meg hitt sé get te szik nyil ván va-
ló vá, ami a te rem tett va ló ság lét for-
mái kö zött az ár tat lan ság ide jét te szi 
egy pil la nat ra je len va ló vá. A fen ti hez 
ha son ló egy  ele mû kép még sem hagy 
hi á nyos, ki töl tet len fe lü le te ket, mert 
elementaritása nem a kom po ná lás 
ki zá ró, hierarchizáló ag res  szi ó já ból 
fa kad, ha nem ab ból a fokalizációból, 
amely a szem moz gá sá nak a le ké pe-
zõ dé se. A kép iden ti tá sát az al kot ja 
meg, hogy a referenciális me zõ egy 
ele me nem te remt az áb rá zolt fe lü-
le ten mar gót, me lyen a kontextuális 
ele mek meg je len nek, te hát nem 
fel té te lez sem mi lyen „ké pen kí vü li 
lát ha tó sá got” (Max Imhdal). Ugyan-
ak kor Uri Asaf fes tõ ver sei egy szer re 
ön ma guk ér tel me zé sei, még pe dig 
a két fé le rep re zen tá ció fo lya ma tos 
egy más ra vo nat koz ta tá sá ban. Ez az 
in di rekt ér tel me zés a vers ki nyí lá sa 
és ös  sze zá ru lá sa, ha son ló a vi rág lük-
te té sé hez. 

Eb ben a moz gás ban vagy a sza vak
zá rul nak, ren de zõd nek ma guk vé ges-
sé gé nek ké pé vé, vagy a kép nyí lik
ki, hogy a szó fe jez ze be, tel je sít se 
ki. Mind két eset ben egy ér tel me zõ 
önreflexivitás te rem tõ dik meg, mely-
ben a mû mint le he tõ ség te kint a mû re
mint le he tõ ség re. Így a fes tõ ver sek 
be fe lé for du ló sze me min dig ön ma-
ga má si kát lát ja, s egy faj ta fo lya ma-
tos te kin tet cse re te rem ti meg azt az 
iz gal mas fe szült sé get, ami Uri Asaf 
majd min den szö ve gé re oly an  nyi ra 
jel lem zõ. Az al ko tás nak az a null pont-
ja, amely azt a kér dést ve ti fel, hogy 
a lát vány al ka lom szó vagy kép, szín 
vagy hang le gyen, a vá lasz tás ban a 
fes tõ vers paradoxonát ered mé nye zi. 
A két fé le be író dás le he tõ sé gé nek fenn-
tar tá sa nem a he lyet te sít he tõ ség vagy 
ek vi va len cia ars po é ti ká ját al kot ja 
meg, ha nem az ob jek ti vá ci ós for mák-
ban ke re si a szél sõ ér té ket. Leg alább 
Arthur Rim baud -tól kez dõ dõ en az 

imp resszió dif fe ren ci á lat lan sá gá nak 
az a ta pasz ta la ta, mely azt jel zi, hogy 
a kép és hang el kü lö ní tett sé ge pusz tán 
a mû vé szi le ké pe zé si for mák materi-
alitása ré vén vá lik nyil ván va ló vá. 

A látványmegnyilatkozásban a 
fes tõ szí ne ket ér zé kel, a köl tõ hang-
sort és dal la mot. A szinesztézikus 
va ló ság komp le xum kül sõ megfor-
málásmódokkal szem be ni nyi tott sá-
ga ép pen dif fe ren ci á lat lan sá gá ból 
fa kad. Ezt a bon tat lan szi nesz té zi ás 
va ló ság ka rak tert nyil ván va ló an csak 
az al ko tás nul la foka õriz he ti meg, 
ám ez a meg örö kí tés rõl va ló tel jes 
le mon dást fel té te le zi. Az „Í – bí bor”
rim baud -i azo no sí tás ugyan is nem 
ké pes a me ta fo ra ele me ket ek vi va-
lens sé, re ver zi bi lis sé ten ni, pusz tán a 
lo gi kai azo no sí tást tud ja vég re haj ta ni, 
hi szen a ver bá lis meg for má lás mel let-
ti ra di ká lis dön tés sel ele ve le vá lasz tot-
ta ma gát a szi nesz té zia va ló sá gá ról. 
Eb ben az ös  sze füg gés ben Uri Asaf 
ver sei mint ha ezt a ra di ká lis dön té si 
kény szert pró bál nák ki ját sza ni, fel-
füg gesz te ni. A fes tõ vers va la mi ele mi 
egy be tar to zás ta pasz ta la tát pró bál ja 
meg ké pez ni, még ab ban az eset ben
is, ha a cím szót bir to kos szer ke zet-
ként ér tel mez zük. Ha a fes tõ ver sek 
a fes tõ ver sei (ahogy ez nyil ván köz-
tu dott a kö tet ol va sói szá má ra), ak kor 
is meg ma rad az együtt ér zés plu rá lis 
ke re te ként az „én”, aki ké pe ket fest 
és ver se ket hall. S te vé keny sé ge 
nem me to ni mi kus so rok ban te remt 
ös  sze füg gé se ket, ha nem me ta fo ri kus, 
szinesztéziás köl csö nös ség ben.

„alig több mint ha mu
le het ne akár Toszkána
ger lék és ga lam bok
kö rül ke rít ve a sem mi vel

egy más hoz nem il lõ dol gok
tit ku kat so ha nem lát ha tod
ha me re ven ülsz a szé ken
 mint egy oda tá masz tott ten ge ri hal”

(hé ví zi em lék)

A lát vány mi ni mum ként meg je le nõ 
kép tárgy „alig több mint ha mu”. Uri 
Asaf ver sei az ár nyé ko lás bra vúr jai. 
Több szö ve gé ben szin te ész re vét len 
a ki emel ke dés és a ki raj zo ló dás, 
mert a köl tõi for má lás hagy ja, hogy a 
do log ma ga mu tas sa fel ön ma gát. Ez 
a fenomenalitás el sõ sor ban a le ár nyé-
ko lá sok nak kö szön he tõ en ér vé nye sül, 
ab ban az ér te lem ben, ami rõl Merleau-
Ponty azt mond ja: „amit a szem nem 
lát, az az, ami elõ ké szí ti ben ne a töb-
bi do log lá tá sát (ahogy a re ti na vak 
azon a pon ton, ahon nan a lá tást le he-
tõ vé te võ ros tok szer te ágaz nak).”

A nem-lá tá sá nak tu da tá ban mû kö-
dõ lá tás ad ja tu laj don kép pen a lá tás
szu ve re ni tá sát és iden ti tá sát. A lá tott
(ger lék és ga lam bok) min dig kö rül-
ke rí tett a sem mi vel, ez a ta pasz ta lat 
ad ja min den kép leg szél sõ le he tõ sé-
gét és ke re tét. A lá tás együtt mo zog

ön ma ga lát ha tat lan já val, s ez a meg-
ha lad ha tat lan köl csö nös ség a fes tõ-
ver sek hang sú lyos episztemológiai 
alap za ta ként je le nik meg. Az, ami 
lát ha tat lan, min dig mér he tet len, s 
eb ben a ki ter jedt sé gé ben zá rul a mér-
he tõ lát ha tó ság. Amíg azon ban a kép 
lát, ad dig a szó eb ben az ér te lem ben 
kép te len, hi szen kí vül esik a tér sze rû-
ség itt-és-most di men zi ó ján. Ugyan-
ak kor a szó lát tat ni tud ja azt, amit a 
szem nem lát, ké pes az imaginációra: 
„me re ven ülsz a szé ken / mint egy 
oda tá masz tott ten ge ri hal”. Érez he-
tõ, hogy a szö veg zá ró ha son la tá nak 
je lö lõ so ra nem a je len tett jei irá nyá ba 
ter jesz ke dik, ha nem ön ma ga má si ka 
– a kép – fe lé. A nyelv te hát elõ ször
fel old egy ké pet, mely ben ön ma ga fel-
ol dód na, majd ös  sze zá rul egy má sik
kép pé, ez azon ban már a vá szon ra 
fest he tõ és fes ten dõ lát vány ös  sze füg-
gés. Ek kép pen a szö veg az ös  sze nem 
il lõ dol gok együtt lá tá sá nak (és együtt-
lát ha tó sá gá nak) mint egy az al le gó-
ri á já vá vá lik. Ez a paradigmatikus 
versszituálás a kö tet több ver sé ben is 
meg fi gyel he tõ. 

Rend kí vül sa já tos a tematizáció-
ban az, hogy a ver sek így szin te min-
den eset ben úgy vál nak ön port ré vá, 
hogy a port ré csak a te kin te tet, pon-
to sab ban csak a pu pil lát tar tal maz za, 
te hát ál ta la nem a lá tó (az ön ma gát 
lá tó, hi szen ön ma gát „raj zo ló”) je le-
nik meg, ha nem ma ga a lá tás. Te hát
min den te kin tet vál tás szó és kép 
kö zött tar tal maz za a te kin tet nek egy 
olyan ál lan dó sá gát, mely min den 
pil lan tás ban ön ma gá ra te kint. Az 
így kép zõ dõ fo lya ma tos ref le xi vi tás 
ép pen a te kin tet vál tá sok ból ki fo lyó-
lag szi lár dít ja meg ma gát a te kin tést 
mint a ref le xió át nem lép he tõ ke re-
tét. (Jacques Derrida a Memoirs of 
the Blind cí mû szö ve gé ben a kép 
fe no me no ló gi á ját vizs gál va ar ra a 
kö vet kez te tés re jut, hogy a fes té-
szet ben a lá tás el sõ sor ban a vak ság
be lá tá sát je len ti, az az a lá tás mint 
ész le lés ép pen ön ma ga ter mé sze tét 
fel is mer ve tá vo lo dik el ön ma gá tól, s 
ez ál tal a lá tás re fe ren ci á ja he lyé re a 
be lá tás rep re zen tá ci ó ja ke rül. A kép 
ilyen ér te lem ben vett fel tá ru lá sa a 
fest mény és a fes té szet fel tá ru lá sa.) 
Ez a sa já tos, nem-kom po ná ló te kin-
tet vál tás ér de kes tü kör szer ke ze tek 
meg te rem té sét te szi le he tõ vé, hi szen 
min den te kin tet be vé tel mö gött fel-
té te le zõ dik egy olyan te kin tet, ami 
va ló já ban kí vül esik az áb rá zol tak 
kö rén, de ma ga az áb rá zol tak és az 
áb rá zo lás lehetõségfeltételeként je le-
nik meg, le ké pez ve a lát ha tó nak és 
a lát ha tat lan nak azt a pa ra dox köl csö-
nös sé gét, hogy a lá tó min dig csak a 
má sik szá má ra lát ha tó, ön ma ga szá-
má ra azon ban lát ha tat lan.

a szé les föl dön égen
an gyal szár nyas ró zsa szín ben
gya lo go san el ér he tõ csil la gok
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tõ lem el for dul nak
las san 
ész re vét len

az ös vény rõl néz ve
sem mi sem lát szik be lõ lem
pi pacs és mar ga ré ta ta kar

(gyen géd ös vény)

Az én (a lá tó) úgy vá lik a lá tott
ré szé vé, hogy a lát vány ban ma ga lát-
ha tat lan, mint egy el ve szik sa ját lá tá sá-
ban, s a kép vak folt já vá vá lik. A kép 
fõ tár gya még is az a „ma ga s ság”, ami 
csak mint a fokalizátor fokalizációja 
je le nik meg az ál tal, hogy egy kül sõ 
fokalizáció tár gyá vá vá lik. Az én 
el tû né se mö gött szem lé le ti ös  sze füg-
gé sek is meg je len het nek. Uri Asaf 
ver sei a ter mé szet ap ró rez dü lé sé ben 
lát ják az ese ményt. Ami a ver sek-
ben meg tör té nik, az egy fu val lat, 
vil la nás, egy szárny csa pás vagy egy 
pil lan tás. A szer zõ te kin te te iga zán 
ezek re a ter mé szet rez dü lé sek re 
ér zé keny, és min den ben meg tud ja
lát ni a meg je le nés egy sze ri sé gét, az 
ön fel tá ru lást. En nek kö szön he tõ az, 
hogy az ér zé ke lõt szin te beborítják, 
ma guk alá te me tik az ér zé kel tek. A 
ter mé szet nek és a dol gok ter mé sze-
tes sé gé nek a szer zõ szá má ra egy 
ál lan dó lát vány ka rak te rük van, te hát
a ha tá ro zott te kin tet min dent a ma ga
le het sé ges po é ti kai di men zi ó já ban 
ér zé kel. Még sem a ter mé szet ben fel-
ol dó dó, an nak or ga ni kus ré sze ként 
lé te zõ én hang jai és szí nei je len nek 
meg ezek ben a ver sek ben. Nyo ma 
sincs itt egy olyan ké sei bukolikának, 
amely ben a ter mé szet a mo dern 
em ber vég sõ me ne dé ke ként je len ne 
meg. Sok kal in kább azt az ér zést köz-
ve tí tik a ver sek, hogy a lát ha tat lan ból 
lát ha tó vá vá ló ter mé szet ben az em ber
mint ve szik el. Uri Asaf ver sei így az 
em ber esen dõ sé gé nek lét ta pasz ta la tát 
rög zí tik, azt a ta pasz ta la tot, hogy 
az én itt-és-mostjával szem ben az 
em bert kö rül ve võ vi lág ta go lás elõt ti 
tá gas sá gá val el nye li az em bert. Az én 
itt-je a ter mé szet fe lõl ér vény te len és 
lé nyeg te len. Egy szé le sebb ho ri zon tú 
te kin tet táv la tá ban sem mi sem lát szik 
be lõ lem. A ter mé szet fe lõl lá tott én 
ér vény te len ön ki je lö lé sei eb ben az 
ös  sze füg gés ben csak ér vény te len 
ké pe ket te remt het nek. Az ér vé nyes 
kép szá mol ni tud a vég te len nel, a 
lát ha tat lan nal, ahon nan néz ve ma ga 
is lát ha tat lan. A ter mé szet rez dü lé se-
it rend kí vül gaz dag vál to za tos ság ban 
tár ják fel a fes tõ ver sek, de a ké pek
mint ha archetípusus min ták kö ré 
szer ve zõd né nek, és azo kat lát nák 
vagy hi á nyol nák a valóság-összefüg-
gésekben. Az archetípusos min ta a 
szent föl di táj.

„a bu dai vár ból szél fúj
s ahogy a fû haj lik
az olyan mint Je ru zsá lem”

(pa let ta)

 „a ki égett föld Galileára ha son lí tott
 a pa pír ma sé fû be nem mer tem 
le ül ni”

(a sma ragd mély ben)

A lá tott ké pek vo nat ko zá si pont ja 
egy a je len ben lát ha tat lan, de lá tott sá-
gá ban rend kí vül ele ven táj, ami szin-
te át üt a lá tot ta kon, még in kább azok 
hor do zóalap ja lesz. A szer zõ szá má ra 
a szent föl di táj, a gyû rött, ko pár föld 
a ma ga ke mény ré teg zett sé gé vel és 
ke vés ele mû sé gé vel a tisz ta lát vány
mé lyen be vé sõ dött arché-ja. A ter mé-
szet mint kez det a mû vé szet kez de te 
is, a ref le xió el sõd le ges tár gya, ami 
azon ban csak ak kor vá lik lá tot tá, 
ami kor a ben ne élõ em ber ki lép, 
kiûzettetik be lõ le. Uri Asaf ver se i ben 
az Éden tõl ke let re ûzött em be ri te kin-
tet pil lant vis  sza ön nön ere de té re, 
nem mint hely re vagy idõ re, ha nem
mint vis  sza nem sze rez he tõ ben sõ-
ség re. A kí vül re te kin tõ szem ke re si 
ren de zés és rend sze re zés elõt ti ter mé-
szet be fog lalt sá gát – ár tat lan sá gát. 
Az ere de ti te kin tet szét tö ré se tö rés a 
ter mé szet ben is, hi szen a primordiális 
egy lé nye gû ség el vesz té sé vel a ter mé-
szet táj já vál to zott. Minden nek hát te-
ré ben az em be ri moz gás, ami min dig
meg bont ja a ké pet, mert min dig az 
ös  sze füg gé sek adott rend jé bõl va ló 
ki lé pés, elõ re me rész ke dés. A kö tet 
több ver sé ben az em ber a kép al ko-
tó elem, azt szim bo li zál va, hogy az 
em ber ön té te le zé se elõtt a vi lág ban 
nin cse nek ké pek.

„ha son lít a lomb hul la tó fák ra
az avar er je dõ il la tá ra
ki fej lett fló ra 
kez de ti fa u na
ál la to kat meg csak ál mo dó
emel ke dõ és sül  lye dõ bor da
bal ke zé vel gyü möl csöt kí nál.

(ro man ti kus hát tér)

A kö tet ál tal tematizált ta pasz ta lat-
rend szer nek leg ele men tá ri sabb ré te-
ge ez a kép. Ha lál és szü le tés drá mai 
egy ide jû sé ge és egy mást ér vé nye sí té-
se úgy író dik be le a kö tet tu da tá ba, 
mint a kép szü le té sé nek pil la na ta. 
A kéz kép ként önál ló sul, mint egy 
ki nyúl sa ját te rem tett te ré bõl, ezért 
moz du la ta a szem szá má ra el ve szí ti 
a test hez tar to zó ter mé sze tes sé gét, 
és a tu dat szá má ra egy szer s min den-
kor ra szim bo li zá ló gesz tus sá vá lik. 
A szim bo li zá ló lá tás a bûn beesett 
em ber te kin te té nek ter hé vé vá lik, 
olyan értelem-összefüggéseket 
te remt, amik a fel- és meg mu ta tás sal 
(a lát ha tó val) együtt kell ér zé kel-
niük a lát ha tat lant is, mint egy szét-
tört egész ele me it. „a kert min dent 
ki fe jez / lát szik raj ta az em ber ke ze”
– ol vas hat juk egy má sik vers ben 
a kéz transz for má ló moz gá sá nak 
szép szimbolizációjaként. Eb ben az 
ér te lem ben a lát vány va ló ság min-
den ele me az em be ri kéz nyo ma,

azon bal kéz jö võ ide je,
mely gyü möl csöt kínált. 
Ter mé sze te sen a kép is 
ezen kéz nyo ma és jö võ
ide je. Vé le mé nyünk sze-
rint a fes tõ ver sek szö ve gei 
úgy te kin te nek a kép re, 
mint egy múlt be li tör té nés ál lan dó 
is mét lõ dé sé re, mely ben a kép szü-
le té sé nek drá mai gesz tus rend sze re 
is mét lõ dik. 

Rend kí vül ér de kes, hogy a gyü möl-
csöt kí ná ló bal kéz zel eme li be a szer-
zõ a nõt, a Má si kat a kö tet mo tí vum-
rend sze ré be, s a fen ti vers tõl kez dõ dõ-
en a ver sek egyik leg hang sú lyo sabb 
pers pek tí vá ja ezen má sik lá tá sa és 
lát ta tá sa lesz. Úgy is ér tel mez he tõ ez 
a gesz tus, mint an nak a ta pasz ta lat nak 
a jel zé se, hogy a kép, a mû szü le té se a 
vi lág ban le võ nõi–nõ i ség je len va ló vá 
vá lá sa, ám ér de kes mó don a fér fi–nõ
vi szonyt tematizáló ver sek ben a fen-
ti ek hez ké pest rész ben más po é ti kai 
kon cep ció ra gad ha tó meg. A po é ti kai 
más ság ab ban nyil vá nul meg, hogy a 
kö tet fen ti ek ben tár gyalt ön rep re zen-
tá ci ós (a lá tást tematizáló) jel le gét 
ezek ben a (sze rel mes) ver sek ben a 
má sik ra irá nyu ló lé nyeg meg ra ga dá si 
és meg je le ní té si szán dék vált ja fel.  
Ezek a szö ve gek a test sze rû sé get 
olyan lát vány tel jes ség ként mu tat ják 
be, amely a lá tás ter mé sze tes tár gya-
ként a vizualitás tel jes ap pa rá tu sát 
moz gás ba hoz za. Ezek ben az áb rá zo lá-
sok ban mint ha ki nyíl na a ver sek zárt 
szín vi lá ga, és ki szí ne sed ne a szer zõ
pa let tá ja. A nõ a fo lya ma tos vál to zás 
és az eb bõl fa ka dó ti tok za tos ság to po-
sza ként ke rül a ver sek be. 

„a ha jad ban apo ka lip ti kus je lek
haj szál vé kony re pe dé sek
és ahol mást vá rok
fi a tal ró zsa szín bõr

egy más fe lett völ gyek
át lát szó szil va szí nek
az égen el osz lik egy kon denz csík
vagy egyet len szó tól úgy ma rad.

(kon denz csík)

Kék, ró zsa szín, zöld an nak a vál-
to zé kony ság nak a gaz dag sá gát je lö li, 
mely a nõ bõl ki áram lik kör nye ze té re. 
A vál to zó vál toz ta tó ként meg je le ní tett 
má si kon ke resz tül moz gal mas sá vá lik 
a vers te re. Ezt a vál to zást kí sé ri rá cso-
dál ko zó fi gye lem mel a ver sek én jé-
nek te kin te te, s az ál ló kép sze rû sé get 
a ké pek fi nom moz gá sa vált ja fel. A 
szem tõl szem be cí mû vers ben a vál to-
zás ké pi hor do zó ja a szem. Az a szem, 
amely a ver sek ed di gi lá tó sze mét lát-
ja, s a ma ga vál to zé kony sá gá val ké pes 
an nak lá tá sát ki szí nez ni.

„nem lá tom, ki is nyújt ke zet
oly gyor san vál to zik a sze med
az egyik bõl át já rás van a má sik ba
me lyet fel hõ ta kar
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bok rok csend jé ben mo ha
lát szik raj tad az el ren delt sem mi
ame lyet nem tu dok meg töl te ni
csak sa ját ma gam mal”

(szem tõl szem be)

A na gyon szép ké pi meg ol dás úgy 
ír ja vis  sza ma gát a lá tás, ár nyé kolt ság, 
lát ha tat lan ság vo nat ko zás rend sze ré be, 
hogy a nõ it rög zít he tet len né te szi az, 
hi szen ön nön el ta ka rá sai ké pe zik meg 
a ki bon ta ko zá sát. A ked ves lé té nek 
ég bolt sze rû sé ge olyan metaforizácíó, 
mely a leg kü lön bö zõbb „te-alak za-
tok” meg kép zõ dé sét te szi le he tõ vé. 
„sze re tem hogy meg szü letsz” – vall ja 
a szer zõ a ked ves rõl, an nak lé té ben 
nem az iden ti kus sá got, ha nem a fo lya-
ma tos lét re jö vést ma gasz tal va. A nõ 
lé te mint ha va ló ban a kép lé te len ne,
hi szen ugyan az a ki me rít he tet len ség 
ad ja a va rá zsát, ami a ver sek lát vány-
tár gya i nak itt-és-most nél kü li sé gé ben 
je lent meg. A szerelmesversekben 
meg je le nõ alak ad tu laj don kép pen 
a lá tó lá tá sá nak ér tel met, egy ál ta lán 
õ ad ja a szem ne mes sé gét. Az így 
szü le tõ lét(látás)értelemnek mint egy
ös  szeg zés eként ol vas ha tó a hi deg tû
cí mû vers ben: „min den be lõ led kö vet-
ke zik / sze med mö gött ka pu nyí lik / a 
nap túl rö vid”

Uri Asaf kö te té nek ho ri zont ját át- 
meg át szö vik azok a ver sek, amik a 
fen teb bi ér tel me zés ben meg kép zõ dõ 
én eg zisz ten ci á lis vi szo nya it rög zí-
tik, és a meg élt ség ta pasz ta lat rend-
sze ré be ágyaz zák azt, ami az al ko tás 
ke re tén be lül problematizálódik. De 
az élet ta pasz ta lat ból fa ka dó böl cses-
ség is be ta go zó dik a poétizáció rend-
jé be, és anél kül vá lik a ref le xi vi tás 
tár gyá vá, hogy ki pú po sod na a ver-
sek bõl. A lét gaz dag sá gá nak a szem-
lé lõ dés, a lá tás in ten zi tá sá ban tör té nõ 
meg ta pasz ta lá sa ré vén a ver sek én je 
va la mi kép pen a dol gok érin tet le nül 
ha gyá sá val vá lik bir to kos sá. „hos  szú-
ra nyúlt a gyûj tö ge tõ élet / és még is
tit kolt mint a ha lál” – ol vas ha tó a tit-
kolt lét cí mû vers ben. Ez a Hölderlint 
idé zõ gon do lat a vég sõ ta pasz ta la tot 
mond ja ki az idõ be ágya zott em ber-
rõl. Egy részt az a pa ra do xon kap 
ben ne han got, hogy a gyûj tö ge tõ 
em ber min dig ma ga vá lik gyûj töt té, 
más részt a lát ha tó nak és lát ha tat lan-
nak az a meg nyi lat ko zá sa, mely ben 
a lát ha tó min dig ön ma gán tú li sá gá ba 
si mul és vész el. Az el sõd le ges lá tó 
és lát ha tó ság ma ga az em ber, aki 
vé gig pász táz va a ho ri zon tot min dig 
an nak a tö rés nek a tu da tá ban kell, 
hogy él jen, hogy ön ma ga nem le het
a kép ré sze. „erõ és cél ta lan ság egy 
hely rõl in dul” – vall ja a fes tõ ver sek 
szer zõ je. A gon do lat az em bert mint 
le he tõ sé get mu tat ja fel. Az ál ta la 
te rem tett lát vány hoz ha son ló an 
ma ga is ön ma ga gyö ké nek hat vá-
nyo zó dá sa, ta pasz ta lat rend sze ré nek 
gaz dag sá ga el le né re is min dig a kez-
dõ pont ba vis  sza ve tett. Az, ami ös  sze-

ren de zõ dik ben ne és ál ta la, min dig 
új for má kat ölt. Tu laj don kép pen ez a 
po zí ci o nált ság moz gat ja a ké pet és a 
szót, amik azon ban egy más fe lé tar tó
ki ke rül he tet len moz gá suk ban ma guk 
is ál lan dó át ren de zõ dés ben van nak. 

„ó ho mok sze mek mil li árd kö zöm-
bös kris tály / köz te tek lá tom a lát-
ha tat lant”: a ho mok óra cí mû vers 
hang sú lyos alak za ta (ta lán az egyet-
len fel ki ál tás a kö tet ben) az em ber-
lét egyik leg drá ma ibb ké pé hez 
kap cso ló dó affekció. A ho mok óra 
az em be ri idõ apóriájának ar che tí pu-
sos szim bó lu ma, mely lát ha tó vá (és 
ta pint ha tó vá) te szi azt a lát ha tat lan 
moz gást, amit az élet ide jé be zárt 
em ber vé gez. A rög zí tett és rög zí-
tet len ké pek per gé se együtt zaj lik a 
ho mok óra per gé sé vel. Ha lál nél kül 
nin cse nek ké pek. Az élet sze mé nek 
moz gá sa azon ban meg ál lít ha tat lan, 
hogy a min dig ugyan ab ban fel ra-
gyog has son a min dig- más: az éle tet
moz gás ban tar tó kép. A kö tet egyik 
zá róver se en nek a me ta mor fó zis nak 
a biz tos tu da tá ban te kint a bi zony-
ta lan és szín te len sé gé ben meg döb-
ben tõ jö võ fe lé. A szí nek túl élik az 
em bert.

„bor dám alatt fû sze rek ka var gá sa
éle te met fel is  sza
a han gos
a ri kí tó
ge rin cem bõl a szí ne ket ki von ja
az új évi kürt
a kri zan tém.

(új év)

(Új For rás Köny vek, Ta ta bá nya, 2006)
Komálovics Zol tán

lá lá sa vagy új ra ös  sze kö té se nél kül 
el kép zel he tet len. Bár mi lyen fur csa, a 
re á lis nem ze ti ér té kek kel, esz mék kel, 
an nak vál to zá sa i val va ló szem be né zés 
fel ada tát a ma gyar ér tel mi ség több 
em ber öl tõ után sem ké pes a ma ga
tel jes sé gé ben fel vá zol ni. Jól tud juk 
ter mé sze te sen, hogy az önál ló – tel je-
sen szu ve rén – ma gyar ál la mi lét az 
el múlt fél év szá zad ban nem lé te zett. 
Így a nem zet rõl va ló gon dol ko dás, a 
kö zös dis kur zu sok igen csak kor lá toz-
va, né ha rej tet ten, de szin te min dig
csak tor zan je len het tek meg. A II. 
vi lág há bo rút meg elõ zõ idõ szak ban 
(ért jük ez alatt mind a Hor thy -rend-
szert, mind pe dig az azt meg elõ zõ 19. 
szá za dot) sem volt zök ke nõ men tes és 
fõ leg tor zu lás men tes a ma gyar nem ze-
ti esz me ön ref le xi ó já nak út ja. Nap ja-
ink köz gon dol ko dá sa és kü lö nö sen a 
po li ti kai élet sze rep lõi ezt szin te min-
den eset ben fi gyel men kí vül hagy ják. 

Ez a tör té ne ti hát tér min den kép pen 
meg ha tá roz za a kö tet szak mai épít ke-
zé sét és stí lu sát. A tör té net tu do mány 
egyik leg fon to sabb fel ada ta ugyan is a 
köz gon dol ko dás for má lá sa. Az or szág 
je len le gi gaz da sá gi, po li ti kai ál la po ta, 
tár sa dal mi prob lé mái, ezek fel is me ré-
se, vagy fel nem is me ré se tár sa dal mi 
nor má ink és sze re pe ink, el várt vi sel-
ke dés for má ink és min tá ink, va la mint 
problémamegoldási te het sé günk 
ugyan is hi he tet len mó don múlt füg gõ. 
A nem szak em be rek szá má ra a múlt 
vagy unal mas tan anyag, vagy pe dig
a po li ti ka ál tal bár mi kor elõ húz ha tó 
ak tu a li tás. Ma gyar or szá gon csak ha l-
vá nyan lé te zik olyan mû faj, amely a 
szak mai sza bá lyok és a ra ci o na li tás 
el ve i vel köz ve tí ti az is me re te ket az 
ér dek lõ dõk szé le sebb ré te gei fe lé. 
Ez nem azo nos a köz ked velt is me ret-
ter jesz tõ tör té nel mi ki ad vány ok kal 
vagy a po li ti kai na pi lap ja ink hét vé gi 
mel lék le te i ben ol vas ha tó tu do má nyos 
pub li cisz ti ká val. 

Ezt a mû faj be li hi á tust és a ve le
köz ve tít he tõ is me re te ket sze ret né, 
ha nem is meg szün tet ni, de leg alább
eny hí te ni az Eu ró pai Ös  sze ha son-
lí tó Ki sebb ség ku ta tá sok Köz ala pít-
vány ki ad vány so ro za ta. A kö te tek be, 
mû hely ta nul má nyok ba, je len té sek-
be és hát tér anya gok ba ren de zett so ro-
zat fel öle li a mé dia po li ti ka leg kü lön-
fé lébb te rü le te it, ha zánk és a ha tá ron 
tú li ma gyar ság gaz da sá gi kap cso la ta-
it, a ro ma kér dés egyes ele me it, vagy 
ép pen a ha zai mun ka vál la lás, le te le pe-
dés ak tu á lis kér dé se it. A ki ad vá nyo-
kat ol vas va csak saj nál hat juk, hogy 
ke vés ér dek lõ dõ höz jut nak el ezek az 
in for má ci ók. Úgy vél jük, egy sze rû en 
nem tud nak ró la.

A kö tet szer zõ je a ter je del mi kor lá-
tok el le né re igencsak mély re ás, meg-
ta lál va azo kat a fõbb gyö ke re ket és 
el ága zá si pon to kat, ame lyek meg ha tá-
roz ták és még min dig meg ha tá roz zák 
a nem zet rõl va ló gon dol ko dás sa já-
tos sá ga it. A vá lo ga tás – ki ket idéz, 

A nem zetrõl va ló
gondolkodás
gyötrelmei

(Petrás Éva: Na cionalizmus
és po litikai ro mantika)

Ne héz, vagy szin te le he tet len fel-
adat ra vál lal ko zott Pet rás Éva, ami kor
egy ter je del mé ben igen csak szo lid 
könyv ben kí sé rel te meg fel tár ni a 
nem ze ti esz me és a po li ti kai ro man ti-
ka kap cso la tát. A kö tet alap ve tõ en tör-
té ne ti fel épí té sû, amely ben a ma gyar
nem zet esz me új ra gon do lá sá nak kí sér-
le té vel ta lál koz ha tunk. Hi ány pót ló 
kez de mé nye zés rõl van szó, hi szen a 
fel hasz nált iro da lom és a jegy ze tek 
alap ján ki de rül, hogy nap ja ink vagy 
kö zel múl tunk gon dol ko dói mi kép pen 
lát ják a nem zet rõl va ló gon dol ko dás 
fõbb ál lo má sa it. Na gyon szük sé ge sek 
ezek a ref le xi ók, hi szen a tár sa dal mi 
ko hé zió, az iden ti tásgyö ke rek meg ta-


