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Dimenziókapu
(Vasadi Péter: Világpor)

„A szeretet nem vigasz. Világosság.” – idézi Simone 
Weilt új könyve elején Vasadi Péter. A mottót csak erősíti a 
másik, a J. Jouberttől származó, mely a vers világgá válásá-
nak kérdéseit feszegeti: „A legnagyobb igazságokat… a kép-
zelet látja meg. Azok a versek a legszebbek, amelyek kiárad-
nak.” E megállapítások mint ars poetica igényű evidenciák: 
az ihlet láthatatlan segédegyenesei hozzásegítik az olvasót, 
hogy saját maga számára is megkomponálja, azaz újraalkos-
sa a ciklusbeosztást nélkülöző verskötetben ábrázolt létösz-
szefüggéseket. Erről van ugyanis szó. A leltározó személyi-
ség: a létezésbe űzetett én mitikus, metaforikus helyzetében 
a teremtéssel társalog, a sötétség és a világosság örök küz-
delmét figyeli. Szeretné ugyanis megérteni azt, ami vele és 
velünk történik. Ha vele, velünk is. Az egyes szám első sze-
mély e lírában varázslatos módon válik többes számmá, 
a létközösség megvallásának kódjává, olyan jelrendszer-
ré, amelyben az én élményköre, vélekedése, hite a világban 
része a nagy emberi érzéskönyvtár kollektív léttapasztalatá-
nak. Ezen az alapon, e vonatkozási rendszer mentén válik 
megfejthetővé a verseket átjáró kettőség, amely a sötétség 
időszakos győzelmei ellenére is képes észlelni a megújuló, 
naponta újjászülető reményt. A korszakokon átívelő erkölcsi 
értékek jelenlétét hétköznapjaink valóságában (Dilemma).

A kötet, miközben visszautal az induló költő újholdas 
kötődésének, nosztalgiáinak forrásvidékére, ugyanakkor fel-
oldja az újholdas vers szigorú zártságát. A kijelentő mód, 
mely az extatikus tanítások forró kráterébe vezet, időről időre 
a magánbeszéd, a kommentár, az értelmezés feszültségoldó 
intellektuális töprengésébe csap át. A szó című versben ez 
a hangváltás így történik: „Mindenkiből ömlik a szó, / de a 
lét épp csak csordogál. / Pedig a szó léttelenül / hanyattesett 
szárnyas bogár.” Eddig a törvényerejű, a megfellebbezhetet-
len expozíció. Ezt követi az értelmezés: „Tömérdek együtt 
is kevés, / még él, s minek? Bár múltja van, / mit kapálózva 
sem felejt, / mert szállt, zizzent; most múlttalan // lég-szab-
dalás az élete, / forog-forog, beszél-beszél, / nyomkod, keres, 
már unja is / közben, rongálást, mint a szél”. A kijelentés és 
a megérzékített kommentár összeillesztése közben a próféta-
költő és a töprengő, hétköznapi ember hol eggyé válik, hol 
elkülönül. Egyik a másikat ellenpontozza és magyarázza. 
Mindez lehetővé teszi, hogy a líra ne csak az intellektuális én 
eszmeivé párolt létélményét fejezze ki, hanem egy valóságos 
ember viszonyulását a valóságos történelemhez. 

A Rózsák a falakon ’56 történelmi földindulását örökíti 
meg: „Szó a szájat fölszabadítja. / A száj szavait újraszüli, / 
tágul a tüdő, fölforr erekben / a vér, százezer ember zúgva, 
/ káromkodva, köhögve, szilaj / ökleit lökve magasba, kiált, 
/ olvad a tél, megjött a / virágzás, szívbe’ feledte / rugóját 
a harag…” A vers egyben azt is példázza, hogy a felidézett 
személyes élmény miképpen mágnesezi magához a témát 
kifejező költői eszközöket. A máskor csöndes költő ezúttal 
fölhangosítja versmondatait, élénk színek, expresszív szó-
választás fejezi ki a tüntetők lelkiállapotát. Az Éber álom-
ban viszont a groteszk világátélés jut szóhoz: „Lecsavartam 
a fejemet, / hadd pihenjen. / Valamelyik kosaramba/ bele-
tettem, s nem találom. / Ahun-e!... Hé! / Ide-oda gurigáz-
nak vele ketten.” Az idézett példák azért is fontosak, mert a 
Vasadi-líra kilengéseire, alakváltoztató képességére hívják 
fel a figyelmet. Így arra a próteuszi képességére, hogy vál-

tozatosan, néha önironikus módon viszonyul önmagához, a 
századok által definiált költőképhez.

Az Interjú ezt a rejtélyes, mindig kisikló, nehezen fölfejt-
hető személyiséget ábrázolja. A párbeszédes forma, az inter-
jút készítő és a költő közötti kommunikáció nehézségét ábrá-
zolja. Így: „– És mit érzett, amikor… / – Ha jól emlékszem, 
hagyma- / szagot, éppen az enyhén / barna rántottát sütöget-
ték, / szeretem, ahogyan serceg…” Az én megfogalmazásá-
nak, a személyiség tettenérésének nehézségei a költőkép válto-
zását jelentik. „Az én egy más is. Húsa van, / forradalom, lélek, 
szó, láng, / határtalanul. Súg, sóhajt, kiabál. / Egyszer elkötött 
engem, mint a lovat.” Tagadhatatlan, hogy Vasadi a hagyo-
mány kereteit, a közmegegyezés normáit szedi szét verseinek 
e vonulatában, azzal a nem titkolt céllal, s minduntalan vissza-
utalva az újholdas vers elvesztett formatökélyére, hogy e gesz-
tussal valami mást, többet, valami sokkolót, valami váratlant 
tudjon meg önmagáról, korunk posztmodern emberéről, a for-
mátlan életmasszáról, ahol „Duhognak az autóajtók a / regge-
li zagyvában”, ahol „hónap, ha megjön a fekete lóvé, bumm, / 
dobják föl a platóra / a keverőgépet…” (Utóirat). A nyelv alat-
ti élet a megformált nyelvben mint a valóság valamiféle rek-
vizituma és tárgyi bizonyítéka az együttérzés, a részvét esé-
lyét kínálja. A költő, mondhatnánk, kibújik a bőréből. Teszi 
ezt azért, hogy elveszítve megtalálja önmagát. Azt az ént, aki 
mindig a másik. A Félreesőkben ez a szándék az élethelyzet, 
a sorsábra exponálását jelenti. Így: „Kanalazok a talponálló-
ban. / Bejön a lengőajtón, / azt hittem először, egy, / s ahogy 
közeledik, látom: / a Rongyos. Hajléktalan úr. / Arca egy félre-
esőé. / Ő már mindent elveszített.” A nincstelenségben meglelt 
igazság, a „kifosztottunk, meggazdagodtál” (Pilinszky) logiká-
ja vezeti Vasadi tollát a Leltárban is, ahol a háborús élmények-
től, Európa romjain át számlálja veszteségeit. A füstté, a légi 
semmivé vált valóság tételeit sorolva jut el a hiány megvallá-
sáig, hogy „… minden bele- / rokkant a szakadatlanba, / csak a 
halál nem; csavargott / erre-arra részegen…” A végkövetkezte-
tés pedig: „Megtanultam skandálni / a némák tiltakozását. /… / 
Azóta könyörgök éjjel / mindünkért, hangtalanul.” azért is fon-
tos, mert fényt vet e líra evangéliumi gyökereire, melyben az 
„éhes voltam és ennem adtatok, szomjas voltam és innom adta-
tok” tanítása válik láthatatlan középponttá. 

Az evangéliumi eszme képviselete szükségképp jut el a szo-
ciológiailag okadatolt tényektől a belső én csöndjéig, a meditá-
cióban megjelenő tanulságig, mely túl a vallásos kliséken élet- 
és létstratégiát kínál. A Jelenidő zárásában így: „Meghalni sza-
bad. / Halálos bűn kihűlni.” De érdemes tüzetesebben meg-
vizsgálni a Nagyvadászat indítását, is, mert közvetlenül mutat-
ja, hogy a költői világkép elemei miképp fonódnak össze. A 
valóság képein átsüt a jelképek transzcendenciája: „Jön ki az 
erdőből / s lépked lefelé a / dombon a valóság / Eukarisztiája. 
Jön / mintha ugyan hívta / volna valaki. Villám- / sebesen gurul 
el / mellette a sátán, / magába göngyölődve, / mint egy óriá-
si labda / gyúrva sötétből, hogy / megelőzze. Mi, farkasok / 
innen-onnan összeverődve / acsargunk….” A látomásban fel-
rémlő világmodell elemei a deszakralizált valóságot festik, 
ahol a szent mint hirtelen inkarnálódó lehetőség van jelen, mint 
az egység, a legkisebb közös többszörös eszméje. Hasonlóan 
ahhoz, ahogy az Angyal-versekben (Angyal(i) előzetes I., II.). 
Vasadi angyalképe eredeti látomás. Sok szempontból különbö-
zik Rilke borzongásától („Iszonyú minden angyal”). Ha jelen 
is van a szent tremendumot kísérő borzongás, a hangsúly még-
sem az emberi lélek döbbenetére, hanem az angyali létezés 
rejtvényére esik. Vasadi angyalán át az égő csipkebokor mutat-
kozik meg, majd a végtelen és vágytalan engedelmesség, az, 
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aki „nem gondol semmit, mert ő a Szándék / zsenije, az örök 
változás…”, aki „mindent tud / mielőtt tudna…” 

A versek szellemi mozgásiránya, mint erre utaltam, kívül-
ről befelé haladva jut el a kérdéseken túli valóságba. Ám 
nemcsak erről van szó, hanem arról is, hogy a szubjektum 
valósággal feloldódik a világnál „erősebb lét” hívásába. A T. 
anya éjszakája, a kötet egyik centruma az elmúlás titkát fag-
gatja. Így: „… nem sokkal ezután láttam, / egy haldokló sze-
mében: hogy’ / tud csillogni a sötétség. / Elmélyedtem ebben 
a szemben. / Megláttam benne a halált. / Finoman mozgó hát-
rálás / volt. Végleges elválás. / Hozzá képest polyva, üresség 
/ minden pompa, uralom…” Az elmúlás, az én elmúlástu-
data: hogy milliók és milliárdok haltak meg előtte s nyilván 
ugyanez folytatódik, tulajdonképp nem tartozik az emberre, 
jóllehet megtörténik vele. Mindenkivel. Mégis a végső kér-
dések zárainak feszegetése helyett Vasadi Péter a képtelen, 
de mindent felülmúló reményben, az igazi transzcendenciá-
ban találja meg a létezés értelmét a „varrótűtől a világprogra-
mig” (Filozófia). Pontosan tudja, érzi, hogy „Nem onnan jön 
/ az ének, ahonnan / várni szoktuk…” (A dal). 

A kötet egymást értelmező, gondolatfolyamként höm-
pölygő versei a forró életmasszát, a hétköznapi élet tényeit és 
tárgyait elhagyva jutnak el a minden élethelyzetet átvilágító 
szeretet eszméjéhez, a „Nem hagy cserben a szó” (Ébrenlét) 
hitéig, ahol a rész szerint való ismeret egy magasabb össze-
függés útjele. Az én a külső és a belső valóság összefüggés-
rendszerét egybelátva egyszerre alanya és a tárgya ennek a 
költői világnak, amely mindenek mögött és mindenek ellené-
re az egységről szól. A repülés szabadságáról.

(Magyar Napló Kiadó, 2012)
Baán Tibor

Emlékezés ideje, nap látása
(Tönköl József: Egyszárnyú angyal)

A költészet a látásmód metamorfózisában igazolja for-
dulópontjait. A szemlélet közvetlen változása: a mű közve-
tett változása. 

Igaza van, hogyne lenne igaza Tönköl Józsefnek: „minden 
tűz és víz fölött, a domb innenső oldaláról / egy birodalom 
kapui tárulnak” (Ablakok fáján alkonyodik). Ugyebár, azért 
az erőfeszítés, hogy az ember felismerje a titok arcát.

Az alkotás először csend. Nyílt, éles csend, teljes engedet-
lenség; a közlendőre eleinte még processzusok sereglete vár. 
A készülő vers ugyanis, mielőtt a személethez igazodnék, 
ingerek sokaságát engedi át magán; passzív vagy cselekvő 
magatartásoknak, szabályoknak, írott vagy íratlan filozófiák-
nak tesz eleget. Voltaképp két, az alkotás pillanatában isme-
retlen erő tusakodik itt egymással: az írás inspiratív külső oka 
és belső életértelme. (Ez utóbbi persze az értelemnek olyan 
mozgása, melybe mélyen beleszól a szív. Hány példáját talál-
hatni, amikor teljesen elnyomja a tisztánlátást?) 

De bonyolultabb, lázasabb, szebb parancsok az alkotáséi, 
semhogy hozzájuk kötődve legyőzetésről vagy védekezésről 
beszélhetnénk; a szinte észrevétlenül létrejövő új gondolat és 
forma, maga a mű, ha tényleg az, a testiség és a lelkiség, a 
külső és a belső tartományok akart összeolvadásából fakad.

A kivételes lendülettel és odaadással verselő Tönköl 
József az Egyszárnyú angyal tanúsága szerint ezt a testi és 
lelki valóságot egészen egyéni módon engedi egymásra. 
Mogorva, csüggedt, keserű, dühös, vagy éppen memorábilis 

tartalmú verseiben fortyog az erő és kavarog a szín; valami 
monstre, egyszerre feszített és habzsoló, óvatoskodást nem 
ismerő, elemelt nyelvezet az övé. Gyöngéd absztrakt – és az 
elvonatkoztatásban való élvezet! Mindazonáltal együtt van 
benne a kitárulkozás óhaja és bizalma. „azért szeretlek, mert 
te voltál az én árvám” – írja József Attila születésnapja alkal-
mából. De valójában alighanem saját íráskultúráját; a puri-
tánságtól a szóöntésig szélesedő betűvágyát igyekszik meg-
világítani e mesterien kétértelmű sorral. Szó és világ viszo-
nyában itt nem idegen terminus a drámaiság. S némi jelek 
okán talán nem idegen a feltételezés se, hogy e költészet-
hez az egyik legközelebbi szellem: Dylan Thomas. Rend és 
fogalmazási mámor feszültségében bizonyosan. 

Hogy világunk és a művészi beszéd kapcsolatára nézve 
a kár és az üdv mekkora mérvéig tépázta és építette egyik 
a másikat, azt ki-ki monumentumokban vagy kis súlyokban 
fújja, mióta a szép, kerek, az élethez egykor rakoncátlanko-
dás nélkül hozzápasszoló igéket „hetyke roppanásokkal tör-
deli” a történelem. 

Mindenesetre a huszadik század megtanított bennünket, 
hogy a szó egzisztens értékét legalábbis a becsvágy, a hite-
lesség és a morál méri. Ebből a művész vigasztalása – persze, 
nehéz vigasz –, hogy a komplexitásnál nem adhatja alább, „a 
nap látása a hegyről” – ennél kevesebb semmire sem elég.

Látás! Tönköl József számára először is egy nagy nosztal-
gia áll elő látnivaló gyanánt. Elszóródtunk lenyíratlan hajjal, 
Eltévedt vándor, Nyeléig elvásott szekercém, Mire az utolsó 
dalt elfeledted, Krónika. A múlt idő kiterjesztett hatalmában, 
már ahogyan a megtörténtekre visszautaló verscímek is jel-
zik, s amiként a költő csakugyan makacsul köti magát emlé-
keihez, büszke tisztelet respektál. És az az egyszerűen belát-
ható emberi érdek kap hangot, hogy az élet csak a saját múlt-
jával egybefonódva ragadható meg sorsként.

Az Egyszárnyú angyal a romlásra való rácsodálkozás és 
valami bűnbeesés előtti költészet; angelikus líra; túl azon, hogy 
e tónus és fogalmi gyakoriság mottókban és számos verssor-
ban visszhangzik, Tönköl a mondandóját valóban nem szere-
ti fakó gyalogjárónak elengedni. Sereglés, ünnepi pillanat: ez 
nála a líra, melynek természete szent, még ha feltételei gyak-
ran profán benyomások és földies emlékek is. Ha jelzői szi-
porkáznak, szóképei halmozódnak, fogalmai torlódnak, akkor 
bízvást fogadhatunk rá, hogy Tönköl József nyelvi zápora 
már termést öntöz. Szállást akar, magasságot, a kifejezés fel-
eresztését. Düh, csüggedtség, emlék; a lélek mindenfajta meg-
nyilvánulása forr, zúdul, hogy aztán minden történés, mozza-
nat a saját kis igazságának fénycsóváját az életvezetés ugyan-
azon miliőjére vesse; a világnak arra a földi képére, amely egy 
meglévő vagy hazaálmodott otthonosságot, élhető egyszerűsé-
get citál. Tönköl József angyalos szabadsága abban van, hogy 
az ő használatában a forma véletlenül sem lehet rekesz, csakis 
pálya. Vagy ami ugyanaz: nyitott tér, mozgás. Még sóvárgásai-
ban is energikusságot mutat. Holott nemegyszer szinte leoltja 
a napot. S voltaképpen nagyon is vértezett líra, hermetikus szi-
gorúságot követő költészet az övé. A szív zenéje. Tájat, termé-
szetet, gyermekkori környezetet, a napok folyását, egyáltalán 
a versírás érveit itt egészen a szerző lelkisége fogja át. De hát 
elvégre: lágy érzelmesség és érdes harag az emberies világért 
– egyformán a szívben rejtik forrásaikat. 

Minden költő mindent akar; ebben nincsen semmi rendkí-
vüli. Tönköl Józsefnél ez az össz-akarat egy mikroközösség 
iránti ellenállhatatlan honvágyból származik, de e nosztalgia 
nem merül ki pusztán a sarkallásban; indokok, érzelmek, élet-
szabályok, számonkérések következnek belőle; végeredmény-
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ben egy bizonyos mérték, amellyel a szerző a hűség nevében 
jut el következtetéseiig. Gazdagnak mutatkozik és sűrűnek; 
emlékekben éppoly vagyonos, mint amilyen vaskos a gyöke-
reiben. Sőt, a szó egy tág értelmében mindenegyes verse leg-
alább kétszeresen erődített építmény: szakadatlan újraélése a 
múltnak és folytatása egy ég s föld közé betájolt (ahogy ő írja: 
a „középső világ közepén” található) valóságnak. Íme, vastag 
élet-íz és eszme testvériesen megférnek az angyal félszárnya 
alatt: „Szedres lovunk lábával futok mező-hosszat, / tékozló 
fiúkkal, szöcskenyájjal, / cirok, ha lángot fog, a Császló dűlő-
je lebeg”. (Lovunk lábával futok mező-hosszat) „Ruhánk égett 
rongy, a hegygazdákat ünnepeljük, / s ha egy pohárral több bort 
iszunk, / a darazsak bandái rögtön kitáncolnak elénk a fűre, / 
szemvillanásnyira teljes lesz a nyár” (Kútba dobott kövek).

A lélek, amely e versekből nyilatkozik, merőben diszhar-
monikus, tárgyak, testek, tájak, történések és testetlen hatal-
mak róják rá azt, amit mindközönségesen fordulatos és élénk 
érzelmeknek szokás nevezni. Kimeríthetetlen keserűség a 
Tönköl Józsefé? Meglehet. Makacsul kitartott rezignáció? 
Igen, az is! Ám keserv, elégikus visszavágyódás és bú bősé-
ge ide vagy oda, csak-csak átkiált önnön reménytelenségén. 
Hiába mondja, hogy „nem tud elrepülni a szenvedés elől”, 
amikor „Szép az éjszakai nap ködverme”, még dalra is fakad. 
„Hét évig meg hét napig, / ne szenvedjen bánatig, / bánatig, 
bánatig, // Szívem döngesse, ássa, / virágok lángzó lángja, / 
lángja, lángja” (Dal). 

És hiába lepődnénk meg azon, hogy formai, felfogásbe-
li kontrasztokban élő költészete a maga ellentétes (a hagyo-
mány és az avantgárd – főként a szürrealizmus és az expresz-
szionizmus) útjairól gyűjtve sem torkollik stiláris szorongásba, 
az Egyszárnyú angyal szerzője bírja szusszal; pláne, hogy nála 
a kettős értékvonzalom szembenállása (már ha egyáltalán a tra-
díció és a poétikai lázadás közelítésmódjait van értelme meg-
kettőzöttnek nevezni) felszíni jelenség. Tönköl József tökéle-
tesen tisztában van vele, hogy a látáson túl, az igazi líra a sza-
vak asszociációinak keresztezési pontján ébred. De ez a kapu-
félfára fölvésendő ismeret ennyi: csupán a művészkedés csal-
étke volna, egészen addig pusztán a tudás olcsó alkalmazása, 
míg nem áll jót érte a személyiség; a líra magasára a tapasz-
talat, s főként a hitelesség lépcsői vezetnek. „arról beszélünk, 
ami maradt, ami a mienk még” – írja egy helyütt a költő. Külső 
recept alapján ízesíteni a verset: talán ezt is lehet. A próbaem-
berek általában szeretik a frisséghez odakötni az ügyességet, ez 
nem is kérdés. Mint ahogy nem kérdés az sem, hogy az állapot 
vagy a magatartás adjon-e karaktert az arcnak (az alkotás előtt 
eleve kettős út nyílik: a szerzés és a lemondás) – vagy ha mégis 
kérdés, felelni rá csak egy módon lehet. Azzal, hogy a szemé-
lyiség beleveti magát azokba a szenvedélyekbe, amelyek egy-
szerre százfelé mozgatják a képzeletét. A költőnek muszáj 
megtanulnia tagadni, hogy magasztalhasson, és fordítva.

„Látod ezeket a boltos egeket? kezdődik a tenger…” 
(Istennek szóló ima). Ez a szépséges bizonyosság egyben 
a legtermékenyebb bizonytalanság. Tönköl József számára 
pedig pazar kötetlenség. És egy verbális varázskör – e körben 
a csoda: a múlt átérzése, a jövő előérzete: csupa olyan kiáltás-
szerű, izgatott képzet, amely többnyire már a tárgytól elsza-
kadva, az alanyból tör fel, mégpedig abban a hitben, hogy 
rokon érdekű a közösséggel, s e közösség valóságát is szubli-
málja. Rezonancia tehát, de okvetlenül vészjel is, mivel nem-
csak megérzése, hanem megértése is a civilizációnak. Ami 
fájdalmat okoz, gyakorta gátol, és néha éppen töredékességé-
ben mutat egységet. Mindez esztétikai síkon egy költő sajá-
tos paralelizmusa. Kicsit az automatikus írásmódra emlékez-

tető szófűzés; a megkínlódott diszharmónia kárpótlása az 
áradó nyelvben. Az, hogy Tönköl József az intellektushoz és 
az érzékekhez is szólni óhajt, amúgy egyáltalán nem külön-
leges aspiráció. A költészet, ha kicsit is életrevaló, hogyan is 
mondhatna le némi mozgékonyságról? Jó, minden dolognak 
megvan a szava, de mindegyikhez megvan még egy másik 
szó is. A lélek színbőségre vágyik és tagolódni akar. Mit érne 
a vers, ha nem látó fogalmazás lenne?

Utóvégre éppen ez teszi érdemessé az életre. A mozgé-
konyság: a líra szíve.

(Mosonvármegye Lap- és Könyvkiadó Kft., 2012)
Kelemen Lajos

Együtt örökre egyedül
(Kántor Péter: Köztünk maradjon)

Vannak verseskönyvek, amelyek nem csak a szépséget 
idézik meg, hanem abban is segítenek, hogy közelebb lép-
jünk az igazsághoz. A modern olvasó igénye majdnem min-
dent átfog, mindent hajlandó befogadni, azzal a feltétellel, 
hogy nem hazudnak neki. Vagy hazudjanak szépen. A költé-
szet a közelmúltban sem tagadta, hogy erkölcsi tartalmat is 
hömpölyget, de az a tartalom zömmel nem a vers kalkulu-
sa volt, hanem dísszel eltakart, rejtett üzenete. Ma, úgy tűnik, 
a költészet megújulása az etikai komponens erősödése révén 
érhető el, vagy legalábbis anélkül nem képzelhető el. 

Azt az alapérzést, amely Kántor Péter egész költésze-
tét különleges, pótlólagos jelentéssel látja el, talán Molière 
Mizantrópjának utolsó Alceste-sorai fogalmazzák meg a leg-
élesebben: Je vais /…/ chercher sur la terre un endroit écarté / 
Où d’être homme d’honneur on ait la liberté. (Megyek keresni 
egy olyan eldugott helyet a földön, / ahol megadatik a szabad-
ság, hogy becsületes emberek lehessünk.) Maga Kántor Péter 
Vízjelek című versciklusának 15. darabjában ezt így mondja: 
ne mondd nekem, hogy sose mondtam, / van jó és rossz, igen, 
van! Az utolsó, kötetzáró 17. darab utolsó soraiban pedig így: s 
egy felhőt keresünk az égen, s látjuk, / fenn lebegnek a fák csú-
csa felett /… / foszló, szakadozott igenek és nemek…

De előreszaladtam, kezdjük talán az elején. Kántor Péter 
legújabb kötete – a könyv élén álló, emblematikus vers, a 
Csak ami kell után – hat ciklusban összesen negyven verset 
fog össze. Nem kétséges, hogy a könyv a költő legérettebb, 
melankolikus tökéllyel kicsiszolt, axiomatikus hatású darabo-
kat sorjázó gyűjteménye. Miben állhat vajon ennek a mély köl-
tői gordonkahangnak a hatástitka? Már első pillantásra rokon-
szenvet kelt, hogy a versek egy része tartózkodás, takargatás 
nélküli vallomás, a szöveg egy kényelmesen megközelíthető, 
fáradságos esztétikai boszorkányságokat nélkülöző epikai mag 
köré épül, tehát a mesélés csábjaival édesget magához. (A sze-
mélyességet csupán fátyolozza a névmások, egyes szám első 
vagy harmadik személyek váltogatása, akár egy versen belül 
is.) Nem tudta pontosan, mi van a zsákban, / amit cipel (Csak 
ami kell). Vagy: És elképzeled, hogy az ott a házad. (Egy ház). 
Vagy: A nyár lesz a neheze, azt hittem, úgy lesz (A dolgok nehe-
ze). A hangnem inkább tétova, szerény, sőt egyenesen alázatos, 
és mintha azt a bizonyos szókratészi tudást lebbentené meg: 
tudom, hogy nem tudok semmit, és azt is alig.

Rokonszenves továbbá, hogy ez a költészet tudásra törek-
szik, és minden mozzanatában a dolgok lényegéhez való köze-
lebb férés vágyát tükrözi (vagy éppen annak kudarcát). Nem 
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pusztán modellálni kíván egy érzelmi vagy intellektuális tény-
állást, hanem szeretne megragadni, legalább érvényes, mara-
dandó szavakba foglalni valami olyan tapasztalatot, amely a 
versen kívül is érvényes lehet. Most, hogy betöltöttem a hat-
vanat, / nem késő-e már nekem megtanulni élni? (Megtanulni 
élni) – kérdezi az ötödik ciklust megnyitó darab. Fontosabbnak 
tűnik itt a megtanulni szó, mint az élni: élni mindenki tud, de 
helyesen élni, a tudásnak azzal a parányi lángjával, amelyet ez 
a művészet felcsihol… az, az bizony ritka mesterség. 

Rokonszenves aztán a hangütésnek, a költői szüredék-
lepárlásnak bizonyos szerény, mindenféle bejelentést és kije-
lentést kerülő gesztusa, amely mégis megrendítő belátások-
hoz vezet. Bárhol vizsgálom, a szöveg még legvonakodóbb, 
legtünékenyebb fordulataiban is – ahol a lírai halandó tény-
leg el akar tűnni – tukmálás nélkül kínál meg egy kis tartal-
mi adalékkal. Kántor szempillantása nem csupán a kicsiny, 
jelentéktelennek tetsző dolgokra terjed ki, hanem a dolgok 
egyenértékűségét, folytonos jelentés-cseréjét hangsúlyozza: 
nem tudjuk, hogy mi, mikor, meddig és kinek miféle jelen-
téssel és jelentőséggel bír. Az, ami nem kell, váratlanul ége-
tően szükségessé válhat; ami fölöslegesnek rémlik egyik pil-
lanatban, nélkülözhetetlen a másikban – jobb úgy átlábalni 
az életen, hogy a dolgoknak ezeregy jelentőségét észleljük, 
kitaláljuk, megteremtjük és megőrizzük. 

Megrázóan részletezi ezt a költői távlatot a Csak ami kell 
című nyitó darab, de idézhetnék mást, hiszen ez a jelentés-ger-
jesztő vonás Kántor egész érett költészetének lenyűgöző mély-
séget kölcsönöz. Milyen meghökkentő például A lópokróc, a 
munkaszolgálatos apától örökölt tárgy életrajzának könnye-
dén, amúgy merengés közben felvázolt, mégis emlékezetes 
története: az a tény, hogy a pokróc még ma is létezik, burkoltan 
jelzi, hogy az apa visszatért a viszontagságok közül, de azt is 
mutatja, hogy a régi dolgok őrzik a régi időket olyan értelem-
ben is, hogy azok újra megtörténhetnek. A vers tárgya a pok-
róc, de tartalma az egykori kiszolgáltatottság, az ismétlődéssel 
fenyegető jelenkori történelmi kárhozat, az emberi élet töré-
kenysége… és az örök életű dolgok magasztalása. 

A rokonszenvet fokozza az is, hogy az egyetemes részvét-
nek ebben a tapintatos, kíméletes mágiájában minden apró 
tárgy, esemény vagy emlék helyiértékét messze meghala-
dó hangsúlyt kaphat, minden apró, sőt élettelen tárgy (vagy 
lény) versengő viszonyba kerülhet az eleven világgal, s ezzel 
viszonylagossá tehet minden szilárd értékrendet. A zümmögő 
hangszilánk a fülben, az hirtelen lehet egy légy, ahogyan sza-
badulni próbál (Vízjelek 13); a dolgok neheze, az lehet egy 
üres szoba vagy a tél fehér angyala (Vízjelek 11). A behelyet-
tesíthető tényállásoknak, a dolgok és lények reményfutama-
inak ez a következetes ábrázolása Kántor Péter költészeté-
nek amolyan szemléleti formája, eszméleti síkja: itt minden 
lebegni kezd, minden a másik helyére léphet, és felöltheti egy 
másik alakzat köpönyegét vagy átveheti (kiegészítheti) jelenté-
sét. Feledhetetlen például a Pieter Brueghel 1564-es Kálvária-
képére írott költemény (Fölmenetel a Kálváriára); a szöveg 
sodrásában egyre világosabb rajzban jelenik meg a mondan-
dó: itt mindenki, ifjak és vének, polgárok és katonák, hívők 
és nem-hívők egyaránt a Kálváriára igyekeznek, mindenki 
cipeli felfele saját – el nem cserélhető – szenvedését, hogy ott 
fenn majd könnyebbedést nyerjen, s mintegy az egész terem-
tés részesüljön a jézusi világtörténeti üdvben. Megindító látni, 
ahogyan egy egész emberi és anyagi világ szomjúhozza itt az 
üdvöt, vagy legalábbis gyötrelmeinek csillapodását. Tele sze-
kér, lassan döcögve / igyekszik fel a dombtetőre, / egy fehér ló 
tompora fénylik, / egy mezítlábas tör előre. /…/ együtt mind az 

ember fiával / mennek föl a Kálváriára. Hogy mi nyűgözi le az 
olvasót? Hogy látjuk a tomporával forgolódó lovat és a szenve-
dő asszonyt és a többi elesettet, egy halomban, egyetlen meta-
fizikai tülekedésben, életük lényegére áhítozva. 

Nem mondanám, egyáltalán nem, hogy Kántor Péter költé-
szete „térítő jellegű” művészet, – mégis állítani merem, hogy 
ez a vers az üdvtörténeti megilletődésnek egyik legszebb meg-
formálása a kortársi írásbeliségben. Külön elemzést érdemelne 
ebben a vonatkozásban a Háromkirályok, az üdvhozói alázat-
nak, gyanútlan jóságnak, később ikonná merevülő, de a jelen-
korban szinte láthatatlan szakrális igyekezetnek ez a pompás 
tablója. A lírai-emberi megilletődésnek ilyen átéléssel ábrázolt, 
enyhén ironikus, meghatottságot sugárzó akkordjait – újszö-
vetségi témák kapcsán – hiába keresnénk mai vallásos költé-
szetünkben. Kántor a régi stílusú dallamréteget új stílusú figu-
rákkal képes kiegészíteni, s ezzel megújítani. Talán a mai költő 
éppen felemás hitének félreeső pontjáról tudja pontosabban 
meglátni, hogyan zajlott le valaha egy esemény, vagy hogyan 
képződött meg a mítosz egyik sejtje. 

Kántor Péter költészete, említettem, egész habitusával köz-
vetíti számunkra a nagy moralistáknak azt az üzenetét, amelyre 
Alceste is céloz: az igaz embernek távol kell élnie az emberek-
től. Ezt az alapállást három – szinte a verseskötet mindegyik 
darabját átitató – érzelmi-szellemi létminta, tartósan emlege-
tett lélektani állapot biztosítja: egyedüllét, együttlét, öröklét. 
A versek – noha alkalmazzák az önmegszólítás vagy a tényle-
ges párbeszéd elemeit – voltaképpen a nagy magány mélyéből 
szólnak, és egy bizonyos különállás, menthetetlen szétszóratás 
jeleivel ellenpontozzák a társasság szorítását. A tónus talán 
azért nem keményedik tragikussá, mert a szöveg mögött felde-
rengő lírai persona még a zsörtölődés, az eltaszítás pillanatai-
ban is megnyerő, és – úgy tűnik – valahogy megrögzötten mél-
tányosság-párti. Az olvasó többnyire az első sorokban a beszé-
lő varázsa alá kerül, s innen fogva már eleve úgy szemléli a 
műveket, hogy nem bírja közönnyel felfogni a közlendőket. 
A konkrét élettények, faggatózások, szemrehányások, tépelő-
dések, istennel és emberrel való veszekedések megpendíté-
se vagy elmesélése közben – még a vers jelentése vagy fon-
tos kijelentése előtt – egyfajta nyomasztó érzelmi telítettség 
keríti hatalmába az olvasót, s a vers végül még a hitetlent is a 
maga oldalára állítja. A költői én részben a történelem hátraha-
gyott veszteseként, részben a családtörténet árvájaként, rész-
ben a párkapcsolat vonakodó és nyűgös tagjaként jelenik meg, 
de mindenütt önmaga értékrendjének őreként, egy bizonyos 
kétségbevonhatatlan „igazság” letéteményeseként. Chacun a 
les défauts de ses vertus (Mindenki viseli – viselje – saját eré-
nyeinek hibáit) – mondta George Sand. Kántor Péter művésze-
te is azért olyan megejtő, mert képes az emberi hibákat a nagy 
erények tükrében érzékeltetni, vagy úgy is mondhatnám: képes 
a nagy erényeket a tévedések, megtántorodások, puhatolózá-
sok és helyesbítések nyelvén elmondani. Hadd szemléltessem 
egy-egy lírai mozzanattal ezt a kettős, felmagasodó és egyúttal 
önfegyelmet sugalló költői eszméletet. A Megtanulni élni azt 
mondja: Nem látni, mit rejt még a kertek alja. / Az ember azt 
se tudja, mit akar, / hét bőréről hét bőrét levakarja. Egy másik 
versben, a Megszokod…-ban pedig ezt olvassuk: Egymást szo-
rongatják vadul a vágyak, / s mindenki máson át marad magá-
ra. Látjuk, a fájdalmát másban kereső s ugyanakkor folyama-
tosan önbüntető alkat hol vádakban tör ki magánya farkasver-
mében, hol pedig saját életének sáncai közé húzódva keresi a 
forgandó igazságot.

Ez a költői egyedüllét többnyire nem a végleges kitaszítás 
állapotában felfakadó panaszt jelenti, hanem az érintkezések, 
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súrlódások közben keletkező csalódásokra utal. Főleg három 
személy, három viszonyítási pont, három társ (az archaikus 
történetek nyelvén mondhatnám így is: három néma, foly-
ton megszólított „beszédbábu”) bukkan fel a művekben: rit-
kábban az apa, többször a szerelmes, és leggyakrabban (élté-
ben és holtában) az anya alakja. (És persze mindezek mögött 
közös számonkérő, büntető és szabadító fellebbvitelként: 
isten képzete.) 

A három vonatkozó személy közös vonása, hogy mind-
egyik egyaránt és egyenlő mértékben képes magába szív-
ni a lírai beszélő negatív és pozitív megnyilvánulásait, képes 
emberivé csillapítani a megbántott költői figura haragját, 
képes értelmet adni a földi gyötrelmek lajstromának. Hogyan 
értem ezt? Úgy, hogy az anya és a szerelmes figurája egy-
formán ki tudja fejezni a versben azt a megértést, amely a 
szöveget a katartikus drámai dialógusok szintjére emeli. A 
Szerelmes triptichon ezt egyszerűen így fejezi ki: most ki ado-
gat? te vagy én? A Vízjelek 17. darabjában ez áll: és húzunk 
tovább, húzunk felfelé, / csillog a víz, és vár ránk az örök 
nyár. A Téli és nyári utazások zárlata pedig ezzel a kérdés-
sel helyezi el az örökkévalóságban, a párbeszéd múlhatatlan 
terében az anya alakját: Most hol vagy otthon? Mindhárom 
idézettel arra utalok, hogy a lírai halandó feltételes, szívből 
kívánt egyedülléte tartós, megbonthatatlannak tekintett pár-
huzamos létformák részletezéséből nyeri egyik legfontosabb 
örömét, és a ragaszkodásnak ez az állandó motívuma garan-
tálja e művészet magasrendű, dialogikus ragyogását. 

Az a tény, hogy ez a két állapot az egyik Lucien Freud-
versben (Sue Tilley, Julie és Martin, a Bateman nővérek és 
a többiek) kiegészül az öröklét fordulatával, szabatosan jelö-
li a lírai alany legmélyebb életérzését: az örök együttlétben 
átélt egyedüllétet (a versben: együtt mindörökké, s örökre 
egyedül). Ahogy e művészet óvatos, gátlások ellensúlyaival 
lassított, a halasztás és téma-görgetés gyöngéd retorikájával 
jelölt beszédmódja stilárisan is megsejteti: maga az élet, az 
érzelmi-szellemi találkozás is csak nagy pillanatok eredmé-
nye és ajándéka lehet, mérgező és érlelő szavak mentén létre-
jött egyezség (Születésnapomra), örök búcsú és megérkezés. 
(Kántor egyik legszebb metaforája ez a célkövetés és otthon-
vesztés közt lezajló „lét-hódoltatás”.) Emberek, nagy titkok, 
vonzások és választások között örökké úton lenni, talán ez a 
fontos. Hogyan is mondja a Háromkirályok? Én sose mond-
tam, honnan jöttem, / mert minden válasz új kérdést szül. / 
Messziről indultam, azt feleltem, / oda, ahol a jövő készül.

Óhatatlanul feltolul a kérdés: miben áll e költészet ma 
már kétségtelen nagysága? Hogyan jelölhetnénk meg pon-
tosan azt a minőséget, amely ezt a szövegkorpuszt maga-
sabb polcra jelöli számos divatos kortársánál? Kántor Péter 
nem alapított iskolát, nincs híve, követője, stiláris roko-
na. Tematikus készlete nem kimeríthetetlen, állandó motí-
vumai nem állnak össze sűrű és messziről látható szimbó-
lum-szövetté. Ritmikai készsége nem tökéletességet míme-
lő, mélysége nem súrolja Babitsot vagy József Attilát. 
Megjegyezhetősége nem markánsabb a többieknél, formai 
tárháza fáradság nélkül áttekinthető, termékenysége nem 
parttalan. Hasonlat-alkotó hajlama szeszélyes és kerüli a 
túlságosan meghökkentő határeseteket. Hogyan érzékeltes-
sem? René Char azt mondja: Si nous habitons un éclair, / il 
est le coeur de l’éternel. (Ha egy villámot meglakunk, az az 
örökkévalóság szíve.) Kántor Péter efféle szemléleti bakug-
rásokra soha nem vállalkozna, sőt gyanakvással méregetné 
a közvetlenül belátható valóságtól elrugaszkodó techniká-
kat. Persze, ő is fellendül néha, váratlan képet dob a balla-

gó szöveg medrébe, egyenesen felcsillan: fák tetején gazdát-
lan csizma vágtat; vagy: megszokod, mint a falu a harangot; 
vagy: november, hidegember űz stb. Érezzük: a költő csak 
egy lélegzetre hagyja el a látvány fogódzóit, csak egy pillan-
tásra „mámorosodik meg” képeinek, eszközeinek meglepe-
tést keltő hatásától. Akkor hát? Mégis… Mégis miben áll az 
a különös érték, amely őt kortársi költőink élvonalába emeli?

Azt hiszem, e töretlen hitelesség oka az lehet, hogy Kántor 
Péter megőrizte klasszikus költőink viselkedésmódját, amely 
több nélkülözhetetlen elem együttes jelenlétét feltételezi. 
Említek ezek közül néhányat: tematikai önkorlátozás, a műfaji 
tévelygés és külső hatásra történő illetéktelen bővítések eluta-
sítása, bizonyos diszkrét magánélet, a mű előnyben részesíté-
se az alkotásfolyamat ígéretes-csalfa kalandjaival szemben, a 
szövegformálás elméleti rögeszméktől mentes, olykor szinte 
légies gyakorlata, az olvasmányélmények (vagy festmények-
hez fűzött „magyarázatok”) szerves beépítése a műbe, az eti-
kai szempont állandó művészi készenléte. Jellemzi továbbá 
az a bátorság, hogy a költői jelentést hagyja kijelentésbe tor-
kollni; a szavakkal (és a túl bravúros formálással) szembeni 
általános tartózkodás; a megtalálás a kitalálás helyett; a zárt (a 
hagyományból visszakereshető, elvben bármikor felidézhető) 
formakincshez való ragaszkodás; a hagyományos metafizi-
kai értékrend ébrentartása (isten-képzet, magasság-igény); az 
emberi kapcsolatok megidézése, ember és történelem viszo-
nyának folytonos mérlegelése.

Azt hiszem, e költészet legfőbb hatástitka mégiscsak az, 
hogy rendületlen, korszerűtlen komolysággal szemléli az 
élet nagy kérdéseit, érzelmi-szellemi háztartásunk alapvoná-
sait, világgal való törődésünk, világba való bele-törődésünk 
mindennapi – és lényeges szempontokat megidéző – króni-
káját. A költő ragaszkodik az örökölt és minden pillanatban 
megőrzött ősi képletekhez: képes visszaadni a szavak eredeti 
értelmét; bizonyos ráérős, lopakodó tapintattal közelíti meg 
saját anyagait, és álom- és valóság-táplálta futamokban a lét 
állandó adottságairól beszél. A művészetben semmiféle újí-
tás nem kezeskedik a maradandóságról, viszont a legcseké-
lyebb szisszenés is igényt tarthat a hosszú életre, ha az embe-
ri lét örök adottságait tudja tükrözni. 

Ez a higgadtság jelenthet persze lázadást, keserűséget, 
gyötrelmet minden értelemben, de hát, azt hiszem, lényegé-
ben minden művész lázadó. Ennek a költészetnek a „lázadása” 
abban áll, hogy számon kéri az emberiségen az emberséget, és 
ebben nem akadályozhatja meg semmi, sem az öregedés, sem 
barátok árulása, sem szerelmi csalódás, sem bedőlt történelem, 
sem az állam túlhatalma. A lírai alany, bármi történjék vele, 
minden eseményt a maga mércéjével vizsgál meg, és ezt az 
etikus szüredéket tükrözteti a szövegben. Kántor számos szö-
vege erkölcsi dilemmára utal, vagy legalábbis élesen körvo-
nalaz egy-egy kérdést, felvillant bizonyos morális dimenziót. 
Minden versének van etikai vetülete. Úgy tűnik, nem véletlen, 
hogy manapság Kántor Péter verseiben bukkan fel leggyakrab-
ban ez a szó: igazság. Nem muszáj folyton rendet tenni, / ker-
getni folyton az igazságot (A könyvespolc előtt); valami igazsá-
got kerestem az utcán (Vízjelek 1); amikor azt hazudták, hogy 
az igazság nevében… (Vízjelek 15). 

Sajnos, nincs itt hely az említett művészi jegyek részletes 
elemzésére – kiragadok hát ezek közül hármat, hogy vissza-
térjek a kötethez és jelöljem a szöveg eszméleti magaspontjait. 

1. Olvasmányélmények, festményekhez fűzött kommen-
tárok. Kántor költészetének egyik üdítő vonása, hogy világ-
irodalmi – orosz irodalmi! – benyomásaiból bravúros trük-
kökkel képes megindító költeményt mesterkedni. Könyvek 
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iránti vonzódását – ebben a kötetben – amúgy is tanúsítja 
egy gyönyörű belső monológ, amelyben a költő ún. „könyv-
tárrendezés”, „tisztogatás” közben latolgatja, melyik kötet-
től szabadulhatna meg zokszó nélkül (A könyvespolc előtt). 
A vers minden szellemi ember makacs dilemmáját idézi meg 
– és hátterében valamiképpen az emlékezet csonkításának 
egyik formáját, a tudással szembeni gyanakvás hatalmi moz-
zanatát, sőt a könyvégetések barbárságát. Eszünkbe jut Si 
Huang Ti kínai császár, aki egyidejűleg rendelte el a Kínai 
Nagy Fal megépítését és az összes kínai könyv elégetését. 

Úgy érzem, ugyanez a féltő gesztus rejlik a két Puskin-
vers mögött is (Puskin és Puskin, Puskin meséje a mada-
rakról): a tudás-emlék megnevezése, a konkrét forrásra tör-
ténő fölényes utalás, a szellem folytathatóságába vetett hit 
és az erkölcsi vonatkozás hangsúlyozása. Az első azt a kér-
dést veti fel, hogyan állhatott ki párbajra bárkivel az a szer-
ző, aki egy éve még – A kapitány lánya című prózában – a 
párbaj ostobaságát ecsetelte. A másik pedig azt beszéli el, 
hogy a holló háromszáz évig él, és dögöt eszik; a sas életkora 
ellenben csak harminc év, és vért iszik. De a sas – bármeny-
nyire vágyik is a hosszú életre – képtelen dögöt enni, nem 
élhet háromszáz esztendeig dögevés árán. Láthatjuk: a költő 
az apró tanulságtól sem fosztja meg az olvasót: nem érde-
mes hosszan élni lényünk elfajulása árán. A két vers azon-
ban elgondolkoztat: mi a művészi érvényesség garanciája 
itt? Miért képes ez a két kis kecses, némileg didaktikus darab 
költészetté emelkedni? Nyilván azért, mert mintegy bekere-
tezi és egy csattanós szövegbe ágyazza a kinagyított monda-
nivalót. Az első esetén a nagy kihívás az lehetne: ábrázolni, 
miféle belső indokok viszik rá a költőt, hogy életében más 
sorsot válasszon, mint amilyet művében leírt; miért választ-
ja a burkolt öngyilkosságot az ésszerű döntés helyett; s vajon 
milyen összefüggésben áll egy tényállás esztétikai hozadéka 
és az élet személyes döntést kívánó egy-egy eseménye. De a 
vers rövid, kimélyítésre nem volt lehetőség – így hát marad 
a hüledezést sugárzó kis kámea. A másikban pedig az erköl-
csi tanulság maga, a két sorra szűkített kijelentés megdöb-
bentő: de dögöt enni csak nem bír, / inkább legyen meg isten 
akarata. Mindkét versben külön sort alkot a Puskin nevéből 
álló ötödfeles jambus – a vers mintegy megerősíti igazságát 
a költő nevével s az ebből alkotott emblémával: Alexandr 
Szergejevics Puskin. 

Csupán utalhatok itt arra, hogy Kántor Péter kötete is tar-
talmaz néhány darabot, amely festményeket magyaráz, értel-
mez (ennek a versírási gyakorlatnak egész burjánzását figyel-
hetjük meg kortárs líránkban). A Lucien Freud műveihez 
kapcsolódó négy költemény a könyv esszészerű vonulatához 
tartozik. Itt is arról van szó: mit farag belőlünk az idő? meny-
nyiben maradunk hűek valamikori elveinkhez? mennyiben 
ússzuk meg emberként a személyes és történelmi katakliz-
mákat? és hol veszi kezdetét létünkben az a folyamat, amely 
elidegenít az emberi világtól? Mikor tör ránk az az idő, ami-
kor a tények elveszítik éleiket és körvonalaikat, és semmi 
sem segít (még a semmi sem), hogy életünk tényeit tények-
ként őrizzük meg? Lucien Feud – enyhén szólva is rendhagyó 
– festményei azt rögzítik (amit Kántor versei is megcéloz-
nak): hogy mit mutat a test a létből, / mit tud a létezésről az 
anyag (Lucien Freud monológja a magára hagyott testről). 

2. A lassan kibontakozó, faggatást kedvelő, hitetlenke-
dő Kántor-vers felismerhető eleme, hogy bizonyos pontjain 
– mondhatnám: a szöveg bármely pontján – hirtelen „meg-
vastagszik a tréfa”, a laza szövetben megjelenik az a tét, s 
attól fogva az egész anyag súlyos jelentőséget kap. Egészen 

bámulatos, Kántor milyen semmiségekből képes hihetetlen 
magasba emelni a verset: az észrevétlen, andalgó mormolás-
ból egyenesen nagyzenekari hatást tud kicsiholni, és a pró-
zai szürkeséggel hömpölygő sorokból micsoda ellentétezés-
sel képes megrendítő csúcspontokat modellálni. A tetsző-
legesség látszatát keltő és a mély figyelemből fakadó szö-
veg-sávok szeszélyesen váltogatják egymást, és együtt len-
dítik a végkifejlet felé a verset. Noha inkább azt érzékeljük, 
hogy a költő kihagy (elhanyagol) egy-egy lehetséges ideát, 
mintsem hogy kamatoztatna, (felragyogtatna) valamely ötle-
tet, a szándéktalanság látszatával fel-felvillanó reflexív ter-
mészetű részletek azonban hamar megragadják az olva-
sót. Ilyen külön költői árnyalatban derengő, már-már nem 
is a tárgyias megfigyelés légkörével övezett sorokból idé-
zek néhányat (az eddig idézettek közt is szép számmal akad 
ilyen): Nekem te vagy a táncosnőm örökre (Szerelmes tripti-
chon); Égi Mező, tedd őt szabaddá! (Két háború közt); de hát 
muszáj-e nekem választani / dadogás és dadogás között? (A 
könyvespolc előtt); marad a láz, mint Van Goghnak az okker 
(Megtanulni élni); mégse mindegy, hogy milyen istenek / 
részesítenek milyen nevelésben (Megtanulni élni). És folytat-
hatnám a sort, – csupán utalva arra az elegyes elemekből táp-
lálkozó stílus-revelációra, amelyet a kései Kántor-vers észre-
vétlen könnyedséggel valósít meg.

3. A harmadik tulajdonság: e költészet váratlanul felvi-
lágló, magasságok felé mutató metafizikus értékrendje (az 
idős Hans Magnus Enzensbergernek a napokban megjelent 
legfrissebb kötete a Blauwärts, Kékfelé címet viseli – nos, 
Kántor Péter kötete is ebbe az irányba mutat…). Nem szán-
dékom a keserűségben fogant reménységet, a történelmi csa-
lódások közt született jövő-látást, a földi szűkösséggel szem-
ben megpillantott magasságot szakrális alaptónusnak minő-
síteni, azt azonban mindenképp hangsúlyoznám, hogy az 
olvasó számára a kötet összességében mégiscsak bizonyos 
„más-lét”, „másféle világlét”, egyfajta „ellen-világ” látomá-
sát pedzegeti. Ez a „fentiség” közvetve jelenik meg a ver-
sek zárlataiban, de nagyobb arányban annál, semhogy telje-
sen elhanyagolhatnánk őket. A Háromkirályok így zárul: Hol 
volt, hol nem volt az a csillag, / a sivatagban az vezessen! A 
másik vers, a Beszéljük ezt meg utolsó sora pedig így szól: 
Gyere, beszéljük ezt meg, istenem. A Lucien Freud-sorozat 
első darabja így végződik: Na öreglány, lássuk, mivé leszek! 
Az egész kötet záró-sorozata, a Vízjelek pedig így búcsúzik 
az olvasótól: és húzunk tovább, húzunk felfelé, / csillog a víz, 
és vár ránk az örök nyár. 

Az említett betétek számomra egyértelműen, egyöntetű-
en a létbizalmat, a negatív össz-leltár ellenére megmaradt 
„örök nyár” képzetét közvetítik és vésik maradandóan emlé-
kezetembe. A könyv még fekete látomásainak mélypontjain 
is a magasság fogalmát tűzi a sorvégre, mint például a kiáb-
rándult Örüljek-e? kódájában, ahol Hamletnek azt a tanácsot 
adja a lírai vesztes: és te, Hamlet, / egy túlélő-táborban hűtsd 
magad, / engem felejts el, esti mese voltam / gyerekeknek; 
egy futballstadionban / emeld magasba arany serleged… A 
Köztünk maradjon összhatása is olyan, hogy minden komor-
sága, panaszos akkordja ellenére is az élet mellett szavaz. A 
művészet, tudjuk, még a legmélyebb emberi örvények ábrá-
zolása révén is a létbe vetett bizalom készségét képes létre-
hozni bennünk.

Mert mindig az a haza, amit még el tudunk viselni. 

(Magvető Kiadó, 2012)
Báthori Csaba

muhely_09.indd   69 2013.05.15.   15:13:57



70

belátni, eszményített emberalakjaik, hősi időket idéző rom-
jaik, burjánzó növényzetük, derengő messzeségük a régmúlt 
időt hozzák a mába, olyan helyet, mint az ideák világa. Első 
látásra ezt hihetnénk, ám a Vitrin tárgyai nem romantikus 
érzülettel idéződnek fel, tartalmuk korántsem elringató, vers-
sé összeállva a romantikus képpel ellentétes a hatásuk – ez 
utóbbi megnyugvást, esetleg édeskés, fájdalommal vegyes 
vágyakozást kelt a kellemes fantáziavilág „valósága” után, a 
versek viszont éppenséggel egy hajdani fájdalom kitakarásai 
(„magadat mindig kitakartad” – József Attila). Nem állan-
dó nyomás, csak apró szúrások szívtájon. És minden rop-
pant fontos, ami van, ami volt (vagy sosem volt, de mégis 
múlt lehet belőle), tűnődni kell a múló időn, érzetekre, érzü-
let-emlékekre képekkel reflektálni. Megrajzolni a folytonos 
mozgás egy-egy állóképét. Az érzék archívuma a lényegéhez 
közelítő helyzeteket, szavakat hív elő, de szintúgy a tárgyak, 
jelenségek egymáshoz társított emléke hangulatokat, érzete-
ket létesít egy oda-vissza tartó rezgésben. E Vitrin-tárgyak 
vannak-elmúltak (vagy múlt időben válnak létezővé), és 
ahogy megkerüli őket a tekintet, nem puszta emlékek, hanem 
az örök szimmetriára törő vágy szimbolikus-totemisztikus 
tartalommal árnyalt darabjai. Érintésük friss hatású horzso-
lást okoz. Nem érzelgősek, tapintatosan közlik, hogy a nyu-
galom pillanatnyi, és sosem valósul meg a háborítatlan szim-
metria. A vasárnapi asztalnál ülő szerzőt körbejárja a fény, 
írásában finom ünnepélyesség rejlik, a versbe tett tárgyak – 
bármi rettenetesek is vagy akár jellegtelenek saját közegük-
ben – fénybe vont, szakrális helyszínen jelennek meg, ez a 
hely a beszéd, a szó, az összegzés, az élet fájdalmas érzéke-
lése. Így jön létre a Vitrin világa visszamenőleg is, életraj-
zi vagy „másodlagos”, a versklímához tipizált emlékekkel. 
Szinkretikus hely e vitrin, itt a múlt úgy válik jelenné, hogy 
a jelen benne folytatódik tovább. Más szóval a tárgyak, hely-
zetek versbeli intencióinak találkozása a rajtuk túlit idézi elő. 
E különös látásmód értékmentés is, az idő lehetséges megőr-
zése a között versvidékén. Áthidalja a nullpontot. És a hava-
zás emlékéből elindítja a konkrét hóesést. 

Mielőtt életfává minősítenénk, idejekorán illik az ezüst-
fenyőt, a helykereső kísérletet s az elemzés patetikus hang-
ütését odahagyni. Megtörtént. Itt áll Négy angyal a másik 
versciklusban. Mint a négy elem (levegő, tűz, föld, víz), a 
négy égtáj (a makrokozmosz jelképe), az évszakok, a Nap 
négy fordulópontja, vagy a Jelenések könyvének angya-
lai: „Ezután négy angyalt láttam, a föld négy sarkán álltak. 
Feltartóztatták a föld négy szelét, hogy ne fújjanak a föl-
dön, sem a tengeren, sem semmiféle fán.” Előbbre szintén 
négyen vannak az apokalipszis lovasai (hódító íjász, hábo-
rú, éhínség, halál), s a négy pecsét feltörésével szabadulnak 
a világra. Négy lény az üdvtörténet jelképe is: ember (meg-
testesülés), bika (keresztáldozat), oroszlán (feltámadás), 
sas (mennybemenetel). Négy őrangyal áll a népi imádság-
ban: „Szobámnak négy sarkában négy szép Őrző Angyal; / 
Kerüljetek keresztek, / Őrizzetek Angyalok; / Hadd nyugod-
jam Máriának ölében.” (Erdélyi Zsuzsanna Hegyet hágék, 
lőtőt lépék)

A négy angyal, a stabil világ hajdani szimbóluma milyen 
attribútumokat mutat fel? Egyet, ami ha volna, valami 
módon között-állapotra utalhatna. E négy angyal talán az 
üdvtörténet négy fokozatát sejtetheti: megjelenő – magányos 
– idő-érzékelő – látó. Ám Szent Pál föntebb értelmezett „tük-
rében” látszanak úgy, hogy magának a tükörnek a sorsát élik 
át a homálytól a színről színre stádiumig. Noha megjelené-
sük ikonikus a földi lét háttere előtt, portréjuk nem misztikus, 

A között és a teljes
(Baán Tibor: Gyûjtemény)

Baán Tiborral beszélgetve, verseit, tanulmányait olvasgatva 
az az ember benyomása, hogy olyan karakterhez van szeren-
cséje, amilyenből manapság kevés van. Mintha az esze kereke 
atavisztikusan forogna előre. Megfontolt úriember, értékszem-
lélete szerint, a mi vidékünk nyelvén krúdys, márais, kosztolá-
nyis polgár. Akad még néhány ebből a fajtából. 

Hajdan jobban látszott vagy több volt e plasztikus típus, s 
itt a Kárpát-medencében pláne sok. Beleütötte hegyes, érzé-
keny orrát a levegőbe, elégedetlenkedve szaglászott. Aztán 
éjhosszat írt. S amint a sötétben gajdoló kisszerűség a házá-
hoz ért, be is verték az ablakát kővel. Szerencsés volt, ha 
nem a fejét szakították be. Ma is megfeddik a léhák az effé-
lét, minek olvas össze mindent, miért hümmöget magában, s 
ha jön a fényben a boldog posztmodern felvonulás, miért tépi 
a haját, mint valami megkísértett Szent Antal. Majd kivész a 
fajtája, és nem lesz kontinuus szó, azaz világ. Mi lesz a lét-
képpel: a vers rímeltetett reklám lesz, elszaporodnak az isten-
kópiák, de ősképük sem lesz. A semmi lesz, megutálja a pör-
gést a hazai szómatéria örvénye, odalesz az idő képeinek 
finom lebegtetése, a lét mélysége, magába lappad a kimondat-
lan élet. Behorpad Isten kalapja. Vannak jelei e szóveszejtés-
nek, a szótlanság pedig világvége. Nagy László kérdezi 1970 
táján: „a Tejút amino-savai / mit akarnak, milyen új kölkök / 
lépnek ki a tenger bölcsőiből!” Afelől is gondolom, amit sok-
szor idéznek Szent Páltól  – „Mert most tükör által homályo-
san látunk, akkor pedig színről-színre; most rész szerint van 
bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, a mint 
én is megismertettem” (Károli-fordítás)  –, de azt értem rajta, 
hogy a létből az a valóságos és azonos velem, amit képes vol-
tam elmondani. Jungi töve volna a szó-lét-vesztésnek? A régi 
hidegháborús atomveszély újabb pusztulás-variációja talált a 
félelemre a homo sapiens hatvanezer éves idegeiben? És már 
a sarkkörön leszakadó jégtömbökre, klímaváltozásra mutogat, 
hogy e pusztulás ontológiai foka a globalizáció? Lehetetlen 
megmondani, milyen áramlatok húznak el a lélekalji szoron-
gásban. Emellett a líra életpárti viselkedését, patetikus létérze-
tét mellőzi a kor, nincs érdeklődés a poézis mutatványai iránt. 
Mégis e Baán Tibor-féle szemléleti képesség jeleníti meg „a 
nemzet közös ihlet”-tel (József Attila) kifejezett élet-minősé-
get. És védi is. Nehéz kenyér. 

Ne hárítsuk e létkérdést egyedül Baán Tibor, 66 éves 
budapesti polgárra. Inkább legyünk jelen, a leggondolatibb 
líra is természetközeli, szembesítsük verssorait a kinti tíz-
méteres ezüstfenyővel. Hiszen hangsúlyos a pillanat, a szi-
táló eső már hóval vegyes, évszakváltás van, átmeneti álla-
pot, nincs meghatározható helye és ideje, kiterjedéstelen, az 
óra is megállt, ez a Semmi-hely a között, amiben minden 
egyszerre fontos és mellékes, nincs és számtalan a centru-
ma. Egyetlen bizonyosság a kitettség. Áll a fenyő. Haza kell 
találnom, fölolvasok neki. A Vitrin-ciklusnál nyílt ki a könyv.

E rövid versek a vitrinbe, megtekintésre kitett darabok. 
Mint régi tárgyak. Olyan emlékek, melyek tán a tulajdonos-
nak mást is jelentenének, mint a betévedőnek. Azzal számol-
nak, hogy a szerzőnek s a nézőnek közös élményei lehetnek, 
mindketten felidézhetnek hasonló látványokat, s e közösnek 
vélhető kultúrában jelekből is értik egymást. Mert e versek 
jelekből-jelzésekből épülnek föl. Bonyolult hatásuk elsőre 
idősb Markó Károly és a magyar romantika képeit juttatják 
eszünkbe, melyek mintha egy tökéletes világba engednének 
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azé a pillanaté, amikor a teljesen közömbös táj-kép – mintha 
fény futna át a dolgokon – a spirituális fölemelkedés helye 
lesz, majd elszürkül ismét. Itt áll végül a negyedik angyal, 
maga a látó, a halál, „a megkattant anyag belsejében a hideg 
űr”, a színről színre tükre. És „a ragyogó egészből / letört rög 
vissza – / (a fény már pendül valahol) / a nagy aranyröghöz 
visszaforr”. Az idő-sokszorozódás befejeződik, hiánya sem 
marad, teljes a Semmibe-simulás, azaz a megszületett felol-
dódása a ragyogásban, hiszen a Nagy Egész tenmaga nega-
tívja is. Egy szó a négy angyalra: inkarnáció.

Lírában, festészetben vannak Baán Tiboréival rokon 
angyalok. Deim Pál bábui pillanatnyi mozdulatlanságukba 
merevítve figyelnek befelé saját történetükre, egyenletesen 
hulló motívum-esőben bontakozik ki sorsuk. Ahogy állnak, 
fél-alakjuk oldalsó síklapokban tűnik el, s az elhagyott tér-
ben lassú ütemmel az állandóság metronómja üt. Zbigniew 
Herbert angyalának testét kínzással határozzák meg Az 
angyal kihallgatása című versben. Benne a gyötretés teremt 
bűnt, s az angyal „a bűnben testet öltve / megtelik tartalom-
mal”. „Fény matériája” molekulárisan átrendeződik, „hajá-
ból / megolvadt viasz csordul”. Befejezett múltban történik 
meg angyallá minősülése. Aknay János angyalai mondhat-
ni az égi s földi tengely kereszteződésében jelennek meg, hát 
otthonosak is, idegenek is a színmezők között, lényük egy-
szerre emberi és égi. Helyük, a kereszt-pont, nyugodt. Talán 
e képzelt középpontból – egyszerre a legtömörebb és legüre-
sebb, benne az idő időtlenséggé zsugorodik, minden itt kez-
dődik s ide tér vissza – kell útnak erednünk, hogy bejárjuk a 
kötet egy-egy versvidékét. Ez a vélhetően fix pont, ezt jelöli 
ki a versekből kiolvasható szemlélet, miszerint a világ olyan 
valóság, melyben kitetsző vagy rejtett kauzalitással mutatko-
zik meg a lét teljessége, ami a magában való jelenséget oly-
kor fokozatokban, máskor csapásszerűen foglalja el, teszi 
önnön formájává. Vagy leírt verssé, melyben a látszóból lát-
ható lesz, s a között helyszínén fölsejlik a teljes. Utólagos 
belemagyarázással ez lehet a versek előtti mozzanat, ihlet-
tetés. A hívő keresztény szemszögéből Várszegi Asztrik e 
mozzanatot így világítja meg (egyedül a látszó és a teljesség 
momentumának jellemzőit emelem ki gondolatmenetéből, 
amellyel Babits sacra christianáját bevezeti): „A Teremtő a 
teremtésben sorsközösségre lép az emberrel, mindig újból és 
újra szétfeszíti a fásultság és a megszokottság kereteit, örök-
ké új módon közli magát és vonzza az embert e felé a mély-
ség felé […] egy fáradt világ régióin az új spirituális impul-
zus, ihlet áttör és gazdaggá, élhetővé teszi ismét a világot, 
kultúrát teremt…” 

Az Energiamező ezt az elemi erőt szólítja meg a 
Rekonstrukció-ciklus első darabjában. Babits Esti kérdésének 
miértjein túl nem létokot kérdez – mert ez az energiamező-
szellem-idő „Tudja, mi, miért, merre / Miféle térerő átka sír” –, 
hanem a számtalan alakzatot, áthasonulást, létreébredést előso-
rolva az Időt kérleli, „tartsd össze, Idő azt, ami / összeállt: ezt, 
ezt, ezt a gyönyörű / tragédiát, mely eszméből / Anyaggá vált, 
életté alakult.” A harmadik angyal-vers jelenséglátszatain las-
san átlüktető időütem itt más természetű, nem a dolgok szürke 
jellegtelenségét foglalja el és válik bennük dominánssá, hanem 
maga létesít és mozgat. Együtt lüktetve az idővel óvná a létet, 
melynek itt nincsenek bántó tartalmai, bűnei, csak öntörvényű 
sodrása. Az Európában már széttöredezik e harmónia: „mi ez 
az infantilis báj / a gyerekkor szadizmusába ragadt / békabon-
coló bűntudat”, „íme: omlás, a Nagy Egész romjai”. És a haj-
nal – a boldog-fájdalmas kezdet, a születés, a legyen világos-
ság ideje – „kozmikus torkolattűz”. 

érzékeik emberiek. Egyetlen aktivitásuk a létezés: megjele-
nés – érzékelés – megértés – Nagy Egészbe-olvadás. Nem 
ölnek, nem harcolnak démonokkal, nem is mesebeli őran-
gyalok. Fájdalmas sorsfutamuk a negyedik alakban vissza-
visz a fényhez. Más állítás is igaz e négyesre: egyazon ember 
állapotai. Ember, de transzcendens-függelmű, ezért anyagá-
nak szerkezetében, atomjai kerengésében a teremtés előt-
ti űrt, a teljes Semmit épp úgy érzi, mint lelki mozgásában a 
szellemi létesítő Egyet. 

Az első angyal mintha most születne vagy álomból ébre-
dezne, „egy másik világból jött ide”, botladozik itt, „dülön-
gél”, „inogni kezd benne a lét”, „elzuhan”, „egy fekete lyuk 
beszívja”. Valóság gyanánt kavarognak az álomképek, keve-
rednek az itt s a másik világ dimenzióival e tarka félálomban. 
Az álom, melyből nehéz felébredni, az „elveszett paradi-
csom”. Hasonlít a még teljességében áramló létkezdetre, ami 
az egyén történetében a méhen belüli élet lehet, feltehetően 
a Mindenségnek nevezett tér első testi fölfogása, az érzékek 
ébredezése a lágy ringásban. Itt minden benyomás új, legelső 
és eredeti, nincs még elkülönültség világra s Énre. Nincsenek 
szavak, melyek a legeredetibb benyomást elnagyolják és 
közös fantáziára cserélik, de a magányt is oldják. Bizonyára 
a kezdet teljessége csak utóbb, a szavak korszakába érve, a 
szó hasznavehetetlenségének kockázatával – éppen amit tük-
rözne, azt tünteti el – érhető fel ésszel. Archetipikus, tudat-
talan motivációk kötnek ide, s mégis, mintha konkrét létünk 
és e sejthető teljesség esetenkénti szimbiózisa volna az a 
Baán Tibor-i vershelyzet, amikor a matériában a transzcen-
dens megmutatkozik. A vers végén megtörténik az osztó-
dás ok–okozatra, az alvó létre tér: kimondja nevét a hang. 
A második angyal (vagy az első folytatása) magányosságra 
ébred. E magányban valós, hogy a semmiből jövünk s oda 
térünk vissza, itt a viselkedésnek nincsenek kapaszkodói, 
cinikus, vidám, borús, „Veszteség minden, győzelem sehol”, 
de „Győzelem minden, veszteséged is / Csillagok érve a csil-
lanó kavics.” Az alapérzés a magány, félálom sincs, hogy el
odázna, halogatna, enyhítene. Nincs „társaság”, ami nem csak 
az „elveszett paradicsom” teljessége, de a hasonszőrű lelki 
emberek kompániája is. Márai Sándor karácsonyi angyalát 
elküldi a szerző innen, hiszen a város elveszett az „amorf 
éjszakában”. Az utolsó strófában csalóka fények játszanak, a 
hajnal „kopár fát lomboz”. A világ elhagyatottságát nem fedi 
el az élet látszataival a jelenségek magukban való önmoz-
gása, a magány maga az üresség tartalma. De profundis-
állapot. A harmadik angyal látterében a látszatokon, vagyis 
a szürke, lélek nem járta világon mint a feltámadás, átlük-
tet az idő, az eső ritmusa idő-ütem lesz, s amint a csepp 
dobol, gyűlik, leszalad az ablaküvegen – „míg nézem ezt / 
az időt nézem mely bennem ugyanúgy / mozog” –, a mono-
tónia többféle időre szakad, tárgyak elkülönült ideje fut egy-
más mellett, a síncsikorgásé, a falevél zöld babatenyér-ide-
je, a létkezdet-ideje, míg maga az idő lesz anyagi természe-
tűvé – „áttettsző”, „képlékeny”, „megkeményedő” –, s mind 
eme idők töprengéseit, léttartamait, fényét szárnyára veszi 
az angyal. A volt-lesz világélményéből „kicsi extázisemlék 
múltcsönd jövőcsönd” marad. Az egybefoglaló – imént 
taktusában megfogott és a gondolatvilágban jelenségek-
kel, képekkel megjelenő, mintegy valósággá testesülő  – idő 
mintha csak leheletfinom érintéssel illette volna a szerzőt és 
eltűnt, helyén térfosztott űr maradt, mely az idegekben meg-
rázkódtató hiányérzetként fut tova. (Mottóhangzású idézet-
tel: „Ami máshol csak érintő, az itt / a lélek fényes közepét 
szeli” – Tőzsér Árpád) A harmadik lény a pillanat angyala, 
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a Semmiben, a huzatban, tenmaga a ház, a vitrin, a jelenben 
teret kereső, szenvedő ige-idő. A megsemmisülő nyomokból 
alakul vissza örökidejűvé, megfoghatatlan „valósággá” ez a 
múlt. Mintha a teremtő fény elé felhő úszott volna s alakja a 
halál egyik arcát formázná, itt kísért a Cantata profana-szitu-
áció, hogy nem térhetünk haza, ámde újabb minőségfokoza-
taival át- meg átlendül rajta a vers, mert közegében a tárgyak, 
jelenségek egyszerre valóságosak s metaforikusak, és hajdani 
nyers valójuk szenvedi el a megsemmisülést, szellemi létezé-
sük túláramlik rajta. Ebben áll a választás a frommi dualitás, 
az élet virágzása melletti elkötelezettség és az élet meghiúsí-
tásának vágya közt. Hiszen „az a nagy Valaki akarja, / Hogy 
az eszéből ki ne essék / Emléke egy köd-múltnak” (Ady). 
Egy szó a Futurum című versre: metamorfózis. 

Hasonló idő-állapot tetszik ki például az Antikvárium, 
Csésze, Töredék, Az a pont című versekből is. Az 
Antikváriumban „Bezárt a bolt. Utolsó nap.”, a teljes élet 
könyvekbe tett pillanatai múlnak el, ennek mélységekig ható 
megélése a vers, „Az olvasó már nincs jelen”, minden csak 
holt papír marad, a lét számtalan elágazásai közül egy, éppen 
a teljességet művészien fölmutató, zárult be. A finom rezig-
náció Dsida, Kosztolányi, Vladimir Holan, Danilo Kiš (a 
Fövenyórában a lámpa ingó lángja) hangjához hasonlítható. 
A Csésze, mint csészényi, nyárdélutáni Matisse-idő, mint az 
abroszon finoman súrlódó porcelán halksága: ősök-utódok 
érintették e tárgyat, s most egyek, „Mint visszafojtott szere-
tet”. A Töredék elgondolkodtató megállapítása: „Elzárja kép-
zeletem / Úgy tetszik nincsen / ami van Ez a valami / Ez a 
tűzforró remény”. Az a pontban a jövőbe, külső terekbe kire-
pült teniszlabda a helyet keresi, „mely csupa láz / de célt 
visz a káoszba”, „az öntudat metszéspontja a térben”. A vers 
az űrben zajlik, onnan tér vissza a földre angyal képében a 
remény, de hiábavaló az örömujjongás, a „zöld tavasz” már 
visszahozhatatlan. Rilke hasonló játékában a labda megáll a 
holtponton, „majd várva, vágyva olthatatlanul, / a röpte hirte-
len elül / s magas kezek mély csészéjébe hull” (Kosztolányi-
fordítás), mutatván a lent játszóknak, hogy égi eredetűvé 
vált. A földi csapat pedig fölnyújtott kezekkel „új táncfigu-
rává” állt össze. És a mennyei pontból mindnyájuk várako-
zására-vágyakozására hirtelen, egyszerűen, művészietlenül, 
a maga természetességével („rasch, einfach, kunstlos, ganz 
Natur”) hull a kezükbe a labda. Égit földivel köt össze. Ez a 
pont a két vers-mozgás közös anamorfózis-szögéből mintha 
a Baán Tibor kereste Ponttal volna egy. 

Álljunk meg pillanatra, a helyszínt, a valóságos tárgyat 
becsüljük meg a maga értékén. Ez az első és állandó ott-
honunk. Nem ürügy, sem az asszociációs kifejletek lehet-
séges alanya a maga fölbontható héjazatával. A tárgy sza-
bódik, szorítja a gravitációt, át nem változna képletté. Mert 
holmi, nem fogalom. Itt a versekben, e sajátos időkezelésben 
– azaz eredeti tárgyak ihletett narratívájában  – tárgy-képze-
tek jelennek meg. Mintha a tárgy olyan illuminációban tűnne 
elénk, mint az ónos esővel jégbe vont falevelek a napfény-
ben. Fénycirkalmakban szikráznak, a felfénylő tárgy elin-
dítja a maga friss epizódjait, e folytathatóságok újabb ese-
ményekké bogozódnak, és egy kitapasztalható beesési szög-
ből még újabb fény-modulációk adnak tárgykép-mutánsokat, 
melyek mégis mintha az eredeti tárgy volnának. Emlékük 
benyomásként tartósan megmarad az idegek mélyén, s kép-
zet gyanánt bukkan elő. Meglehet. Maga a jeges falevél moz-
dulatlan. Ez történhetett a versekben a tárggyal. „Engem 
inkább a képzetek nyugtalanítanak. A képzelet képei a dol-
gok mély értelmét közvetítik. Vegyük például a képzet szót. 

Ezek folytatásának vélhetjük – bár a kötetben előbbre 
van, de nézőpontja szerint ide vág – a Futurum című négy-
részes verset. Ami itt van, jelen, de a múlt jelzésszerű mara-
déka. Az első rész néhány tárgy pilinszkys felsorolásával 
(tágas teret hagyva nekik) egy vitrint állít elénk: „Űrhajós 
csukámban / megjövök anyu // Múzeum a ház // Csillogó 
vitrinekkel teli // Egyikben íjam / s nyilam mellett // kőkori 
kiflivég”. Olyan hazatérés, mint az Apokrifben, de itt a fel-
nőtt gyerekként jön haza, élőket nem talál, holt múzeum a 
ház, az emlék-leletek saját idejükbe kövülten mozdulatlanok, 
olyan zárványok, milyenek nem a jelenben úsznak, nincs is 
jelen, a megállt időt e zárvány-pillanat tölti ki, mely maga 
is inkább hiány, a tárgyaknak tán csak kérge van, mely űrt 
vesz körül, azaz a megnevezésük hiányt határol el a külső 
űrből. Vajon? A „megjövök anyu” csak Peer Gynt-i áltatás, 
és szívszorító, mint a japán haiku (Kosztolányi magyar sza-
vaival): „Vállamra kaptam az édesanyámat / és vittem a vál-
lamon őt tova halkan, / de oly pici volt, oly könnyű szegény-
ke, / hármat se léptem, sírva fakadtam”. Bizony, fiú, mégis 
van valami a vitrinben: csalárd hologramok. A második rész 
elején „A ketyegő nagymama óvó tekintete” klasszikus igé-
nyű szürrealizmussal „elgőzölög az ablakból”. Megjön az 
agresszió, a tank. Romok. „Virtuális valóság”, ám korabe-
li! És: „A kezdet mely holdat gömbölyített az égre / most 
a hajnal évmillióit mint hóesést / hullatja alá”, itt az agresz-
szió hajnala, s nem lesz alkonyat (napszentület), csak halál, 
„Minden a befejezést várja”. Halálba fordul a kezdet, itt a 
háború, a „Történelem-kimozdító Idő-fék” (Gregory Corso 
– Juhász Ferenc: Bomba). A harmadik rész céltalan bolyon-
gásában egy emlékkép teljesedik ki. A füstszag az avarége-
tés emlékét hozza elő s vele a kontrasztot az ártatlan, friss 
zöldgally-lét és az acél-csattogású mennybolt között, ahogy 
a gyerek a tüzet igazgatta, fönt „vadászgépek recsegtették a 
firmamentumot”. De: „Nem dőlt össze a kártyavár”. E rom-
bolásnak nem a korábban emlegetett transzcendensbe tarta-
nak a vektorai, a Baán-vers nem céloz meg fekete transzcen-
denciát, a Nagy Egység, ha önnön negatívját előhívja is, ha 
lényege a megsemmisülés is, természete szerint teremtő, s 
nem a rombolásban tárgyiasul. Annak ellenére, hogy e tár-
gyiasulás maga az emberi tett. Az emberi karakterben „… a 
szeretet, az együttérzés, az igazságosság és az értelem köl-
csönös viszonyban állnak, mind ugyanazon szindróma meg-
jelenései: annak, melyet az élet virágzása melletti elkötele-
zettségnek nevezek. A másik oldalon a szadomazochizmus, 
a destruktivitás, a mohóság, a narcizmus és az incesztuózus 
beállítottság közös gyökere szintén ugyanazon szindróma: 
az élet meghiúsításának vágya. […] az átlagemberben a két 
szindróma mindegyike jelen van, s mindig nyitva áll a lehe-
tőség, hogy egymáshoz viszonyított erősségüket megváltoz-
tassuk.” (Erich Fromm: A rombolás anatómiája) A bennünk 
lévő kettősség egyike a kontinuitás megőrzésére, másika 
a megsemmisítésre játszik, akár a fény és sötétség harca a 
középkori freskón. Mintha kihajnalodott volna a negatív 
legyen, a negyedik rész az előzővel magyarázódik: a gyors 
pusztítás e negyedikben a lét lassú elszivárgását, nyomtalan-
ná simulását, mind e pianót szinte dúlva-fúlva előadott for-
tévá dühíti. Üvöltenek a hasonlatok: „Mit jelent itt 70 vagy 
80 év / Csak annyit mint szivarfüst / szaga a vendég után”, 
„mint jegyüzér szemében az utcafény”, „mint egy rím légy-
zümmögése az üvegen”, „mint elsőáldozók sorakozója egy 
templom előtt”. Ahogy a vers négy terének időszelvényei 
feltárulnak, úgy változnak át visszamenőleg a megjelenítés 
hologramjai a szenvedés fájdalom-fosszíliáivá. Áll a hazatérő 
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sal, hogy olyant ábrázol, amit lehetetlen fölfogni, s így ábrája 
is többjelentésű. Mégis e felfoghatatlant, ahogy a szertefosz-
ló különös pillanaton átdereng, mintha valóságnak éreznénk, 
„konkrét” fájdalmat okoz. Jékely Zoltán hasonló benyomá-
sa: „Dicső gyermekkoromból mi marad hát? / Az akkor friss 
küszöbben lábnyomom; / évtizedek egymásnak átaladják, / 
míg a várost fel nem veri a gyom.” (Eltűnik a világ) A tár-
gyak e megszenvedett sorsszerűsége mai képzőművésze-
tünkben Molnár László József grafikáira emlékeztet, aprólé-
kosan kidolgozott tárgyai, a köznapok hulladékaiból össze-
madzagolt leletei a semmi és a valóság közt, előre-hátra 
mozgó igeidőben, fehér háttér előtt szakrális térbe lebegtetik 
át pillanatnyi alakjukat.

Végül a könyv első versének, a Gyűjteményemnek a köte-
tet is összefoglaló, írásmódot is előrejelző részei: „akiket 
senki sem / láthat csak én: ki fantáziám kipróbált udvaron-
caként / évtizedek óta vadászom a hiábavalóságnak vélt han-
gulatok / lázas üvegcserepekké tört kínjait”, „ezt az eleven 
és mégis oly könnyű / valóságot, mely itt és most csupa ide-
ges ideiglenesség”, „hogy kimondható legyen a mondhatat-
lan múlt”, „minden együtt, egyszerre / és külön, mint a szik-
lák agyába nyomtatott vihar, / kezdet és vég között a hullám-
zó tavasz... / esernyőket rángató kozmikus okozat.”    

A versek e sajátos időkezeléssel, térszerkezettel – a lét 
megismerő újjáalkotása, vidékek és mikro-tájak létesítése, 
összerakása révén – a lefokozódás, a káosz ellen hatnak, s 
olyan határozott morált jelenítenek meg, mely akár egyedül 
is szembefordul a rombolással, a végső nihillel. Visszatérve 
Baán Tibor néhány alkotásának versvidékéről, használható 
ösvénynek tűnik a között és a teljes útvonala, melynek a min-
dent megőrző vala-légyen igeidő, az inkarnáció és a meta-
morfózis az irányadó szavai. A valódi, akár minden eddigi 
állítást kétségbe vonó felfedezésé pedig az anamorfózis, az 
olvasó ráismerő látószöge.

(Hét Krajcár Kiadó, 2012)
Cukor György

Háború és háború
(Danyi Zoltán Több fehér címû kötetérõl)

„Húsz éve tart ez a misszió, ez a befejezhetetlen, homá-
lyos küldetés. Elindulok, visszatérek, megint elindulok, futok 
egy kört, aztán visszatérek, megint elindulok, megyek egy 
kört, utána a kezdethez újra visszatérek. Zenta, Szabadka, 
Szeged, Budapest, Zenta, Újvidék, Topolya, Szabadka, 
Szeged, Zenta. Táguló körök, szűkülő körök” – írta nemrég 
Danyi Zoltán a Litera netnaplóján. Alighanem ez lehet nem-
csak az ő, hanem a kortárs vajdasági (származású) magyar 
író „küldetésének” topográfiája és geometriája. Persze ezzel 
együtt is kérdés, hogy a mozgási lehetőségeknek ebben a 
szinte határtalan, de mégis határokkal szabdalt, vagy leg-
alábbis lassított dinamikájában van-e még egyáltalán értel-
me vajdasági magyar irodalomról beszélni. Meglehet azon-
ban, hogy éppen ez adja ennek az irodalomnak a sajátos 
regionális jellegét: a világra való rálátás határait folyamato-
san újra konfiguráló nézőpontoknak az állandó váltása, vál-
takozása. Hol szándékosan, befolyásolhatóan, s talán némi-
leg uralhatóan is, hol pedig kiszolgáltatva idegen és ember-
ellenes hatalmak önkényének: „A határ szerb oldaláról nézve 
viszont még mindig kicsinek látszik Európa, kicsinek és egé-
szen távolinak. Lehet, hogy nincs is, gondoltam. Lehet, hogy 

Puha, finom, levegőn vibráló testet idéz fel, olyat, mint a 
buborék szivárványosan feszes simasága. Kép képet kerget, 
sokaságuk maga is képpé áll össze. Képek pukkannak szét, 
pusztulásuk éppoly csodás, mint a létük, lényegüknél fogva 
kínzóeszközök, melyek robbanásaikkal az ember megkérge-
sedett képességét feszegetik, hogy erőteljes, differenciálat-
lan vágyódással és elégedetlenséggel és monumentalitással 
teli érzelmek kavarhassák fel.” (W. J. Mitchell idézi A képek 
politikája című könyvében E. L. Doctorowot) A Baán Tibor-i 
vers a tárgynak e módosult képe, képzete által az eredetit is 
mutatja. Különösen kitetszik ez a kötet végi, hosszan tűnődő 
vers, az Utolérjük a tegnapot snittjeiből. Az oda-vissza áram-
ló idő hordalékai, az emléknyomok, a történelmi utalások – 
„Gyújtott gyertyaként a nappalok / fölragyognak az éjsza-
kában // Felébresztem a szótár szavait / Hatalmas hadisarc a 
múlt” – sötét tónusú helyszínné, összegzéssé kapcsolódnak 
egymásba, s válik a vers egy-szövetűvé, „Mikor a költészet 
vakmerően / Ahogy a megtelt ruhaszárító kötél // Cseppre-
csepp könnyebbedik lassan / Pontosan úgy fölnéz az égre // 
A naptár kerekek nélkül halad / És a letűnt millió pirkadatból 
// Visszajátszik az a pirkadat / Nem hosszabb mint egy pilla-
nat”. A vershelyzet első benyomásként Vörösmartyt (Előszó) 
és Pilinszkyt (Utószó) juttatja eszünkbe. Verseik végkifej-
letében is hasonlóan talányos a sors, mint Baán Tiboréban: 
„Akkor is Akkor is / Visszajátszott ölelések napja ég // A lét-
nek az idő új esélyt adott”. Az „új esély” mégis mintha céloz-
na egy lehetséges teljességre.

Mi hatja át a benyomást, hangulatot s viszi tárgydoku-
mentumait önnön alakjukon túli inkarnáció- és metamorfó-
zis-habitusokba? A mögöttes energia megnevezése nagyon 
is feltételes, de megjelenése, a mozgás, szembeötlő. Milyen 
természetű magamagában, jelenségekről leválva ez a moz-
gás, mely az előzőek értelmében valamiféle kezdet és teljes-
ség között ível s tenmaga transzcendens paraleljét is megidé-
zi. A Mozgás című vers számol be róla. Mottója szerint „... 
minden mozgás számtalan egymásbahatoló történhetőséget 
burkol... (Bergson)”. E mozgások nyomait ha síkra vetítve 
meghúzhatnánk, olyan háló rajzolódna ki, melyen a vekto-
rok eredője egyirányú, akárha a lélek útja volna, mely az égi-
ből jön, végigrobog az életen – a magával röptetett-hurcolt-
ráncigált „idő-fonalak emlékfoszlányok”, de még test-burka 
is csak fenotipikus jelenségek s nem érintik igazi lényegét –, 
„túlfut a világon”, kilő az űrbe, s feltehetően kiindulópont-
jának teljességébe tér vissza. Talán így lehet, ha e mozgás 
nem a pszichikai értelemben vett lélekanyagú konstrukció 
útja, ám így is olyan öntörvényű, hogy szinte idegen a földi 
szemnek, konkréton-képzeletin-fogalmin egyforma tempó-
ban hasít át, s végül minden felöltött alakját lerázza magá-
ról, és „nincs forrás – csak a víz pontos képlete / (nem számít 
hogy az eget tükrözi-e) / mert minden az űr időtlen képzete”. 
A pörgő matéria világgá fokozódott láncolatai e vers tükré-
ben egy fordított metamorfózissal a semmibe térnek vissza. 
A Nagy Egészhez, melyről a Négy angyal című vers nyomán 
vélhető, hogy teljessége önmaga negatívja is. Így párhuza-
mos magyarázatként az is kézenfekvő, hogy a mindenben 
jelenlévő, keletkeztető-megszüntető Űr hatol át e szerves és 
gondolati világon, s amit megérint, annak lényegévé is válik. 
Így lehet, ha e mozgás egyirányú, ám bonyolultabb, mert 
„az emlékezés futósávjain halad”, ami felidéző és ingaképle-
tű múlt-jelen. Inga, vagy cikk a körből, melynek középpont-
ja – ahol az Aknay-festmények angyalai is időznek – az égi 
és földi tengely kereszteződése lehet. Elgondolhatjuk e ver-
set a nagy körmozgás egy szeletének is, azzal a fenntartás-
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hető. A Több fehér nyitánya azonban tovább is lép a korábbi 
kötetre történő direkt utaláson, a Nem létező színek ugyanis 
éppen annak a lírának a visszavonásaként olvasható – miként 
arra szintén utal Mikola Gyöngyi is –, mely a természeti vagy 
a meditáció révén átélt lelki élmény közvetíthetőségére épült: 
„Virágzó birs. / Kagylófehér szirmok, / lilából fáradt rózsa-
színbe / halványuló erek. // Nincs ilyen szín, / nem létezik. 
Nem is szín, / csak emléke egy színnek.”

Túl azon, hogy ez a vers kijelöli a versbeszélő kötetbe-
li alapmagatartását, az emlékezést (háborúra, szerelemre, cs. 
és k. rózsakertre), egyben rávilágít a verseskönyv mélyszer-
kezetére is: állítás és visszavonás dialektikájára, a folyama-
tos önkorrekció (esetenként az elbizonytalanodás) nyelvi játé-
kának kötetkompozíciót strukturáló és dekonstruáló szerepé-
re. Ebben az összefüggésben lesz (a tagolás mellett) lényeges 
funkciója a versek sorába ékelt s törlésjellel érvénytelenített 
töredékeknek is. Ezáltal ugyanis Danyi vizuálisan is megjele-
níti a visszavonás költői szándékát, vagy másképpen, Derrida 
Grammatológiáját idézve: a törlés „vonalai alatt az érzékfölötti 
jelölt törlődik el, miközben mégis olvasható marad. Eltörlődik, 
de közben olvasható marad, lerombolódik, de közben látható-
vá teszi magát a jel eszméjét.” A törlésjel alatt közölt szöveg-
darabok beiktatásának nem lényegtelen poétikai vonatkozása 
tehát a versszöveg jelszerűségének a kiemelése, jelölő és jelölt 
viszonyának újragondolása, s ennek révén a „(le)rombolás” 
nyelvi gesztusának szövegszerű megjelenítése.

A költői nyelv figurativitásának szintjén a lerombolás, a 
szétesés alakzataként értelmezhető a háború motívuma. A 
kilencvenes évek balkáni háborúi, a konkrét történelmi ese-
ménysor a Háborús versekben metaforizálódik, s lesz – ere-
dendő negativitásával, emberellenességével együtt – a kötet 
centrális értelemszervező mozzanata. De talán pontosabb 
úgy fogalmazni: értelmetlenségénél fogva a megérthető és 
élhető emberi világ negatív lenyomata. Vagy ahogy a kötet 
Utószavában Varga Mátyás fogalmaz: „A háború úgy vált 
le a mindennapok világáról, hogy az átélők, az elszenvedők 
egyszersmind bezárattak a tapasztalat burkába. Nincs nyelv 
és nincs kontextus, amiben eljuthatnánk a megértésig.”

Az elvesztett (vagy talán sohasem létezett) összefüggések 
és a hiány elbeszéléséhez autentikus nyelv keresése miatt a 
versbeszélő – Danyi korábbi költészetéhez képest – új sze-
repekben szólal meg. A kötet világát meghatározó Háborús 
versek ciklusban leginkább a szemtanú szerepében, olyasva-
laki hangján, aki ott van, jelen van a háborúban, látja a gyil-
kolásra készülő katonákat és a pusztítás következménye-
it, a pusztulás nyomait, de magáról a pusztulásról, az embe-
ri szenvedésről és a meghalásról nem ad számot, mert nem 
tud számot adni. Az emberi szenvedés elbeszéléseit „az óvá-
ros főterén hősi / halált halt fügefagylalt” (Az óváros főte-
rén) vagy az És az utolsó találat című versben a szétbombá-
zott virágüzlet s a szétrepülő virágok helyettesítik. Az Élénk 
ragyogás című vers pedig a támadás előzményeit és meg-
indulását írja le, majd egy látomásos, víziószerű fordulat-
tal a gyilkolás utáni idősíkra vált át: „a szürkületben / elő-
ször nem észlelték a hóhullást, / és nem számítottak rá, hogy 
a sikeres / mészárlás után két napig nézniük kell / a színevál-
tozást, a testek után hátra- / maradt foltok ragyogását, pálin-
kától / véres szemmel.” Az ábrákra mered című vers bizo-
nyos értelemben megjeleníti a gyilkolás és meghalás komp-
lementer eseményeit, de szintén áttételesen, egy színházi 
előadás főpróbájaként. A vers így a mimézis mimézise lesz, 
mintegy platóni gesztusként újra a műalkotás valóságábrázo-
ló erejét, s így a szenvedés elbeszélhetőségét teszi kérdéses-

nem is vagy?” A történelem változó szituációi ezek, melyek 
így vagy úgy, de a vajdasági magyar irodalom önképén is 
nyomot hagytak. A legismertebb példát, Tolnai Ottó neve-
zetes meghatározását idézve: „a vajdasági magyar író abban 
különbözik az anyaországitól, hogy van tengere”.

Persze ez a definíció is azonnal módosításra szorul, s nem 
is elsősorban azért, mert a szó szoros értelemében ma már 
a vajdasági magyar írónak sincs tengere (persze egyébként 
van, csak másként), hanem azért is, mert van (s nem csak 
volt) háborúja is. Az is nyilvánvaló, hogy sem a tenger, sem 
a háború tematikája, metaforikája nem a vajdasági magyar 
irodalom kizárólagos sajátja, sokkal inkább az élmény fel-
dolgozásának, a (el)múlt újragondolásának és -mondásának 
mikéntjében keresendő tehát az a regionális sajátosság, mely 
ennek az irodalomnak – így vagy úgy – le- és behatárolha-
tó specifikumát adja. Mindezt azért kellett előrebocsátani, 
mert Danyi Zoltán 2012-ben az Új Forrás Kiadónál megje-
lent rövid válogatáskötete már első olvasásra is egyértelmű-
en ebben az irodalmi összefüggés-rendszerben szólal meg.

A vékony könyv huszonhét verse sajátosan strukturált 
kompozícióba rendezve olvasható. Egyrészt ugyanis az alig 
több mint kéttucat költemény négy ciklusból (a kötetcím-adó 
Több fehér mellett az alcímként is szereplő A cs. és kir. rózsa-
kert, valamint a versek jelentős részét adó s a kötet világát 
leginkább meghatározó Háborús versek, valamint a mind-
össze egy darabbal szereplő Monológok egy színésznőnek) 
válogat. De nem csak válogatásról van szó, hanem újraren-
dezésről is, a versek ugyanis nem az eredeti ciklusrendben 
kerülnek a kötetbe, s bár a cím alatt a szerző jelzi az egyes 
darabok lelőhelyét, éppen ezáltal lesz az olvasók számára is 
világos: az új kötet lebontja a korábbi ciklusokat, hogy az 
újrarendezés révén új kompozíciót hozzon létre. A kötet ver-
sei azonban látszólag nem hoznak létre új ciklusrendet, leg-
alábbis címmel és a tartalomjegyzékben jelölve ennek nyo-
mait nem fedezhetjük fel, másfajta tagolás mégis érvénye-
sül a kötetben. Egyrészt ugyanis a versek közé ékelt, külön 
címmel nem rendelkező, s törlésjellel áthúzott rövid töredé-
kek hat részre osztják a huszonhét verset, másrészt három, 
a kötet hangulatához (s nem annyira a képi világához) har-
monikusan illeszkedő nonfiguratív Nádler István-kép bontja 
meg a költemények egymásutánját. A versek sorozata mögött 
tehát egy mátrixszerű szerkezet rajzolódik ki, mely az olvasó 
számára felkínálja a másként olvasás, az újrarendezés, vagy 
akár az eredeti ciklusrend mindenképpen töredezett, hiányos 
rendjének rekonstruálását is.

Éppen ezért is joggal jegyzi meg kitűnő kritikájában 
Mikola Gyöngyi, hogy Danyi Zoltán „kötetének eleve nincs 
is »centruma«”. Danyi „táguló és szűkülő köreinek” közép-
pontjai hol közelednek, hol távolodnak egymástól. Mindez 
nemcsak a válogatás alapját képező ciklusok miatt mutat túl a 
kötet szövegvilágán, hanem azáltal is, ahogy a Több fehér ver-
sei a megelőző Danyi-kötethez viszonyulnak. Az első dara-
bok ugyanis formailag és poétikailag is a Gyümölcsversek 
haikuvariációira utalnak vissza. A 2006-ban megjelent kötet 
szubjektumszemléletét döntően meghatározta a versekben 
szövegszerűen is megidézett japán zen költő, Ryōkan lírája. 
A költemények lírai énje meditatív szerepben, mintegy köz-
vetítőként oldódik fel a szemlélt természeti világ és a szöveg-
ben rögzített látvány között. A Gyümölcsversek lírája a ver-
sek világlátását meghatározó zen buddhizmus miatt a kortárs 
irodalomból leginkább Jász Attila költészetével rokonítható, 
míg a versek rövid, epigrammatikus formája, töredezettsége 
s zárt világa mindenekelőtt Pilinszky kései költészetéhez köt-
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Madarak voltunk, földreszálltunk
(Devecseri Zoltán: Zsindelyszárnyakon)

Erdélyben (Zilah) nyomtatták ki a könyvet, s ahogy Ady 
„ifjúságom kicsalt vérét” emlegeti a Zilahi ember nótájában, 
úgy a Kézbe vett kövekben a rábaközi magyar énekét a kistáj 
költője. „A füstből kő zuhan alá: / nálunk ősi szokás / a zuha-
nás –”. Válogatott és új költeményeket tartalmazó, az ilyen 
verskötetekhez képest szokatlanul vékony könyvében szinte 
teljességgel áttekinthetjük Devecseri Zoltán költői termését.

Erénye ennek a lírának az is, hogy megerőltetés nélkül, 
egy ültő helyben elolvasható. Igazából könnyű elképzelni, 
mit is szólna mindehhez az édesanya, a szanyi szegénypa-
raszti családból származó Hegyi Rozália. „Ha érdeklődtök 
Anyámtól: »Mit / tudna asszonyom fiáról…?« / Ő sorsokat 
sorolna elétek, / és nem Ginsberg, Ferlinghetti / üvöltő rit-
musait visszhangzaná, / miképpen a honi törtető nyáj / köpi 
plágium-fintorait / más szájból csent nyállal – –” Az előke-
lő címekre, kitüntetésekre nem vágyó alkotó egyet nagyon 
tud: a verset élni kell! Mondjuk csak azt, ritkán megszóla-
ló költő Devecseri Zoltán, aki sok mindent próbált már éle-
tében; volt vasutas, nyomdai segédmunkás, katona, nép-
művelő-könyvtáros. Zsindelyszárnyain átporzik a hó, túl-
élt halálugrások után szégyenülten vár az őszi repülésre… 
„egy a Kőmívesek közül, / akik az Asszonyt is befalazzák!” 
(Magán-Dévaváram) 

A SOR, a tíz fiatal vasi költő antológiája (1971) leg-
alább olyan nevezetes volt, mint az öt esztendővel később 
megjelent Szeplőtelen ének, a győri Kassák Kollégiumé. 
Előbbiben Devecseri Zoltán szerepelt, az utóbbiban azok 
is, akiket Devecseri új, Szabó Vilmos emlékére ajánlott 
könyvének (Zsindelyszárnyakon) fülszövegében név szerint 
kiemel, barátként tisztelve Villányi Lászlót, Pátkai Tivadart, 
Borbély Jánost. 

valami módon »mindig ugyanaz történik«, hogy a történel-
mi idő ciklikusan visszatér, azaz a tér-metafora időivé válik, 
sajátos kronotoposzként működik.”

A kötet esetenként kifejezetten önreflexív, Danyi koráb-
bi költészetét is újraíró időszemléletét tekintve azonban 
ehhez hozzá kell tenni azt, hogy az, ami elmúlt, sohasem 
ugyanazként tér vissza, viszont a túlélő csak akkor értheti meg 
önmagát és saját világát, ha megpróbálja olvasni a(z el)múlt 
nyomait. Hogy ez mint megértés, megtörténik-e Danyi köte-
tében, ebben nem vagyok biztos. Ha megérthetnénk állandó-
an változó világunkat, s benne saját létünket, akkor a megért-
hető lét – Gadamert idézve – nyelv lehetne. Úgy érzem, ebben 
a kötetben nem jutunk el ilyen megnyugtató lezáráshoz, nem 
nyerjük vissza a létezés megértésének háború által megsem-
misített kontextusát. Danyi Zoltán vékony kötete rendkívül 
fontos (s egyben felkavaró) olvasói élményben részesít: az 
elveszett nyelv és kontextus visszanyeréséért vívott küzde-
lem élményében, melyre Varga Mátyás is utal az Utószóban. 
S ami talán ennél is több: az írás és törlés egyszerre építő és 
(ön)romboló dinamikája révén válik a regionális történelmi 
tapasztalatokon túlmutató jelentőségűvé a háború, így lesz át- 
és újraélhető a szenvedés, ezáltal nyílik lehetőség az azonosu-
lásra a kimondhatatlan szenvedés elszenvedőivel.

(Új Forrás Kiadó, 2012)
Szénási Zoltán

sé, de a maga allegorikus nyelvén rákérdez az immanens tör-
ténéseket alakító transzcendecia, az eseményeknek értelmet 
adó metafizikai rend létére is: „nem találni a rendezőt, vagy 
/ csak nem ismerik fel.” Hasonló kérdés fogalmazható meg 
a Rendszerint a főpap című vers kapcsán is: milyen isten-
ség nevében szentelhető meg a gyilkosság, az erőszak? Azt 
hiszem továbbá, hogy a fentebb idézett vers havazás-motí-
vuma sem érthető meg Ottlik prózája vagy Pilinszky lírája 
felől, mivel a (kötet- és cikluscímet is értelmező) motívumot 
Danyinál nem lehet a kegyelem megjelenítéseként felfogni.

A többi ciklus versbeszélője a Háborús versekhez képest 
más szerepben szólal meg, a Cs. és kir rózsakerté jellemző-
en egy szerelmi viszony egyik tagjaként, a Több fehérben a 
Gyümölcsversek kötetben megfogalmazott természetélményt 
megszólaltatva, illetve – ahogy arról már szó volt – a korábbi 
líra folytathatatlanságát is kijelentve, míg a Monológok egy 
színésznőnek egyetlen darabjában egy gyermekkori emlék 
idéződik meg. De valamennyi valamilyen módon mégis kap-
csolódik vagy kapcsolható a Háborús versekhez. Az utóbb 
említett ciklus Kék kannában című verse talán oly módon, 
hogy a gyermekkorra való emlékezéssel a háború előtti világ 
idéződik meg, de nem mint valami aranykor, hanem a hét-
köznapi jelenet banalitásában. Számtalan példát hozhatnánk 
a kötetből arra, hogy hogyan íródik egymásba a háború és a 
testi szerelem, a másik testének tapasztalata és a tájélmény. 
Egyetlen példát emelek ki csupán: a Cs. és királyi rózsakert 
télen című vers a kert legértékesebb virágainak látványával 
indul, melyeket a hideg ellen vászonzsákokkal takarnak le. 
Az óvás mozzanatával szemben a letakart rózsatövek látvá-
nya a szemlélőben éppen azzal ellentétes képzetet kelt, mely 
hasonlatként fogalmazódik meg: „mint kivégzésre szánt / 
ártatlan / elítéltek / a vád szerint felségsértő árulás miatt”. 
A látvány keltette vizuális élmény tudatosodása visszavo-
natja a versbeszélővel az előzőleg megalkotott képet, majd 
a szemlélő tekintete a vele együtt ott lévő másik személy-
re tevődik át, míg a vers végén egy újabb fordulattal a másik 
jelenléte a jelenlét hiányába fordul, s ennek összefüggésében 
a környezet látványa újra metaforizálódik, de ezúttal már az 
óvás mozzanatának kiemelésével: „a hiányod óv meg / a biz-
tos fagyhaláltól ahogy a kiürült / Café do Brasil zsákok a cs. 
és kir. kert / legdrágább díszeit a melledig érő / rózsafákat.”

Van még egy lényeges, a szubjektum saját léttapasztalata-
in túlmutató konzekvenciája is a Több fehér című kötet válo-
gatott és újrarendezett (s néhány esetben újraírt) verseinek. 
Ezt a kollektív, a közép-európai térség 20. századi történeté-
re vonatkozó felismerést a ciklusok térbeliségének rekonst-
rukciója révén közelíthetjük meg. A Háborús versek tör-
ténelmi referenciája beazonosíthatóan a Jugoszlávia szét-
esésével lezajló balkáni háborúk, a Cs. és királyi rózsakert 
tere viszont Bécs, s ennek révén a kötetben egymásra mon-
tírozódik a Monarchia első világháború utáni szétesése s 
Jugoszlávia megsemmisülése. Mindenképpen indokolt tehát 
Mikola Gyöngyi értelmezése: „A Monarchia pedig a kortárs 
vajdasági művészet gyakran visszatérő emblémája: nem-
csak a valaha erős és virágzó többnemzetiségű közép-euró-
pai birodalom utáni nosztalgia, ill. ezzel összefüggésben egy 
független, civilizált, multikulturális közép-európai szövet-
ségi állam koncepciója fejeződik ki benne (mely koncepció 
lehetőségéről, avagy eleve kudarcra ítéltetett voltáról meg-
oszlanak a vélemények); hanem a fölbomlott Jugoszlávia 
analógiájaként is használatos. A Monarchia ilyenformán 
annak a felismerésnek az emblémájaként is működik, hogy 
»mindez már egyszer megtörtént, csak elfelejtettük«, hogy 
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Szabó Vilmos indító rajzaival határozottak, világos tagla-
lásúak a részek, a kedvenceimmel: Születésem, Kívánságok a 
tündérhez, Fiamat nem adom, Bordal, Nagy Gáspárt szólít-
va, Anyám tudta, Ott. Pontos fogalmazás, nyelvi tisztaság jel-
lemzi a kötetet, Devecseri Zoltán leltározza az emlékeit, sokat 
képes megmutatni a jelenségek mögött meghúzódó lényegből, 
olvasói élményt ad, a szülőföld képeit hozza, témái egyszerű-
ek és kézenfekvők – „Az úgy volt, rozsba feküdt / párjával egy 
leány // rozskenyér-sütésnél/ karján bőgtem én –” (Születésem), 
„Pajzsom nincs, nehéz / a kard, a pohár / a dárda, a kokárda… 
/ Mostantól vagyok fegyvertelen / gyertya-vívő követ!” (Én is 
kihajoltam), „ha vinne egy felhő / a hátán s eléd / ejtene, s örö-
mében / ott felejtene…” (Egy cigánylányhoz) –, nyelve, mon-
datfűzése, képei a megtartó és mindig befogadó Rábaközből 
származtathatók („igazi” szülőhelyének Szanyt tekinti, ahol a 
gyermekkorát töltötte), jó és jellemző verseket válogatott a nem 
árutermelő költő, bennük van egy emberéletnyi tapasztalat, s 
azok tisztelete, akik jelentős helyet töltöttek-töltenek be fel-
nőtt életében, akiket köszönt, emleget, megidéz. A nevek irány-
jelzőként is felfoghatók: Nagy László, Csoóri Sándor, Baka 
István, Dobai Tamás, Mészöly Miklós, Fodor András, Tornai 
József, Kalász László, Máté Imre, Nagy Gáspár, Kiss Benedek, 
Vörösmarty, Radnóti, Kassák, Babits. Utóbbi írja, hogy „a költő 
igazi hazája a saját élete”. Nos, ez az élet, költészet a rábaközi 
hagyományból táplálkozik, mindmáig annak vonzásköre élte-
ti. A költőnek az az élete, hogy a kor, a történelmi és a szemé-
lyes sors megpróbáltatásai mellett önmagát mondja. „A hűség 
marad menedék” – ezzel a mondattal jelölhetnénk ki Devecseri 
Zoltán költészetének legmarkánsabb értékfókuszát. Örömmel 
köszöntjük a pályaösszegző, haszonnal bejárható szellemi 
kalandot adó könyvet, hiszen tájhoz, történelemhez, hazához, 
hivatáshoz mutat ragaszkodást. Porkahavas zsindelyszárnyain a 
költő – édesapja, Devecseri János vajdasági volt (Mohol) – még 
nagyon sokáig ne szálljon tova!

(Hazánk Kiadó, 2012)
Tönköl József

Basó-reneszánsz
(Macuo Basó: Észak ösvényein)

A modern műfordításoknak is köszönhetően nagyjá-
ból évszázados ismertségre tekinthetnek vissza nálunk a 
klasszikus japán irodalom nagyjai. Nyugaton az egyszerű 
nyelvhasználatra törekvő, rövid japán versformák kiemel-
kedő népszerűsége egyfajta távoli rokonság alapján talán 
összefüggésbe hozható a görög–latin epigrammahagyo-
mány emlékezetével is, ezen belül a xénia nevű műfajvál-
tozat eredeti rendeltetésével, hiszen – akárcsak a legismer-
tebb műfaj, a haiku elődjeként említhető renga, illetve a 
haikai – a jókedvű, szellemes vendégköszöntés verses gesz-
tusai hívták életre sok-sok évszázaddal ezelőtt mindkét lírai 
beszédmódot. Az európaiak figyelme azonban kevésbé irá-
nyul a haikuköltészet előzményeire, így aztán az életműve-
ket szemléző vagy antologikus áttekintést nyújtó fordításkö-
tetek nagyrészt csak a 17. századtól kezdődően vizsgálják és 
reprezentálják a japán költészetet. Az érdeklődés középpont-
jába így nem véletlenül az a Macuo Basó került, akit a haiku 
legjelentősebb klasszikusaként tartanak számon, de ismert-
sége ellenére is kevésbé köztudott, hogy a ma haiku néven 
említett műfaj anno még csak az ő törekvéseinek köszönhe-
tően kezdte elnyerni ma ismert karakterét. 

Csikós József, Devecsery László, Konc(zek) József, 
Márffy Ibolya, Nagy Gáspár, Pődör György, Balogh József, 
Vinkó József, Vadász János. A neveket csak azért sorolom, 
hogy hét versével milyen csapatban röppent föl szerzőnk, 
érkezett törhetetlen hittel a hetvenes évek magyar irodalmá-
ba. Magabiztossággal jelentette ki: „ a hűség marad örök-
nek”. A kötetnyitó (Tánc után harmadnapon) a termés javá-
hoz tartozik, aligha véletlenül áll kiemelt helyen, fináléja 
így záródik: „madarak voltunk, / földreszálltunk: / ormótlan 
ugrással édeni / kinetográfiánk / szakadatlan éled, s félek, 
/ a maradék földi letaszítja / a mégkevesebb égit!” Persze 
Devecseri Zoltán költészete nem a táncművész Markó 
Iván Madarai, hanem a vidéki, szanyi gyermekkor igézeté-
ben fogant. Nem emlékeket bogoz, hanem létkérdéseknek 
feszül, sohasem vállalkozik többre, mint amennyire futja 
az erejéből. Kötetében – harmonikus lélekkel és hűséggel 
– végigmond egy olyan híradást, amely közérdekű. Akkori 
munkái közül a Születésem, A hűség marad örökre (Ott cím-
mel ez a hátsó fülön is olvasható) meg a Téli hangulat került 
az erősen megrostált kötetbe, amely harminc esztendő lírai 
termésének legjavát adja, kínálja magát olvasásra. De beke-
rülhetett volna az akkori bemutatkozó sorok utolsó monda-
ta: „A versekhez saját szétszórtságom vitt közel: felismerve, 
hogy csak a mélységet adó formák szűrhetik ki sok-irányú 
szándékomból a nekem valókat, csak az egy fókuszba sűrí-
tett értékek vihetnek tovább.” Önálló kötete a Hármas ének 
(2003) és a Mikor mozdulnak a kulcsok (1985); antológi-
ák sorában szerepelt, irodalmi folyóiratok jelentették, jelen-
tik a publikációs helyeket – 1973 és 2006 között közel száz 
irodalmi programot, ünnepi eseményt szervezett a követ-
kező településeken: Csurgó, Bonyhád, Szekszárd, Szany, 
Kapuvár –, elég ez egy pálya felméréséhez. A lényeg: írt, 
jelen volt; soraiból a mulandósággal átszőtt élet, a védett 
vidék szeretete csendül ki, akár a málnaszedő lányokat 
énekli meg, akár a széthullt rózsafüzért. „Századokon bot-
lanak példaképeim, / tőlük a vers, innen a dalok! / S akik 
majd sorsom utcakövein / barátként, társként mennek el, / 
tudják: a verset élni kell! / Mert Anyám tudta ezt, ahogy én 
is!” (Anyám tudta)

Devecseri Zoltánt sorolhatjuk a „nagy generáció” nemze-
dékéhez, új kötetéről, belső tájairól érdemes beszélni. Arcok 
sokasága kerül elő, a szerző összerendezi régi dolgait, emléke-
it, hogy bizonyítsa: alkotóvá vált, tájékozott és nyitott. A ciklu-
sok – Kezdő mondatok, Boton benyújtott kalap, Átkötjük mez-
telen bokánkat, Versek régi füzetekből, Merre a csillagok jár-
nak, Negyedik parancsolat, Magán-Dévaváram, Megmentett 
emlékezet – egy rokonszenves, tisztes szellemi életmód állo-
másai. Devecseri ereje a képi látás, a világos előadásmód. 
Helyzeteket lát és megláttat, figyelmet követelő hangon ténye-
ket rögzít. Tud bánni az élménnyel, nem hagyománybontó, 
olyan látásmód természetes birtokosa, amely jól kezeli a költői 
összefüggéseket. A szökevény, csatangoló ember ilyen monda-
tokban talál hazára: „Királyom, királyom, fiamat nem adom, 
/ fiamat etetem, a fiammal játszom”, „A madárszót sapkád-
ba kapkodd: / télire jó lesz, ha / csöndtől fázol…”, „Kenyér 
meg kés igazat mond. / Vizünk borunk is ráhagyja”, „Házában 
az öregember / Istenre neheztel”. A költő hazára lelt, a verses-
könyv vége felé fájdalmas tárgyilagossággal fogalmazza meg: 
„…jutalom / külön reménye nélkül, vigaszom: / gyermekarcú-
magam-idézése/ – érdemes küzdelmekről lekésve, / ám tol-
lat mégse váltva késre…”, miközben ott a megváltozott, föl-
gyorsult világ és az öregség, a további csatázás (asztal mellől) 
folyóért, erdőért, városért. 
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nem tekinti olyan szigorúan követendőnek a basói szövege-
ket: a prózai részekben színesebb, a kontexus visszaadásához 
teljesebb mértékben kibontott, jelzőkben gazdagabb nyelvet 
használ, a japán szavak szemantikai nyitottságát olykor vers-
ben is, prózában is szójátékos megoldásokká konvertálja, és 
Kolozsy-Kiss Eszterhez képest harmadakkora jegyzetappa-
rátusa is arra utal, hogy ez a munka nem kívánja túlterhel-
ni az átlagbefogadó olvasatélményét, aki talán nem is a szer-
ző neve vagy irodalmi érdeklődés alapján szemelte ki a köte-
tet a bolti könyvespolcon, hanem elsőként a szépséges lát-
ványelemek fogták meg érdeklődését. Mindenestül dicséren-
dő egyébiránt Vihar Judit szándéka és ars poeticája, hiszen 
ő Basó költészetére vonatkoztatottan témavezetőként, esszé-
szerzőként, tudományos konferenciák előadójaként képvise-
lője a szakmai jellegű vizsgálódásnak is.

A japán irodalomban a 10. századtól kezdődően a regé-
nyekhez hasonló népszerűségnek örvendett a kikóbun, az 
útinapló vagy zarándoknapló műfaja, amely nem feltétlenül 
kötődött valós vándorlásélményekhez. Buddhista és taoista 
szerzetesek egyaránt alkottak efféle műveket, így többek 
között a basói példaképként már említett Szaigjó is. Ezekben 
általános hagyománynak tekinthető a bölcselkedő gondola-
tok megfogalmazása, a megvilágosodást kereső belső út tör-
ténéseinek, állomásainak nyelvi megjelenítése epikus pró-
zában és lírai kifejezésmóddal árnyalt formában egyaránt. S 
mivel a Heian-kortól (8–12. sz.) kezdve az íróknak-költők-
nek illett feminin tónusú érzékenységük meglétét is tanúsí-
taniuk a művekben, nem minősül műfajidegennek a helyen-
kénti vallomásos jellegű emóciók nyílt, közvetlen feltárása 
sem. A saját út megtalálása, az út végigjárása és egyáltalán 
az úton lét mint valóságos vagy mentális létforma elsősorban 
a tao filozófiájához kötődik, így nem csodálkozhatunk azon, 
hogy a kínai irodalomban és filozófiában is jártas Basó nap-
lóiban is sokszor látjuk jelét efféle szemléletnek, például a 
Csuang-ce bölcseletére, műveire való utalásokban, megidé-
zésekben, rögtön az első úti feljegyzés (A mezőn kifehéredett 
csontváz naplója) kezdetén.

Az első útinaplót negyvenévesen írta Basó. Azzal a céllal 
kezdte meg ekkor zarándoklatát, hogy felkeresse édesany-
ja távoli sírját, de a címadással már saját elmúlásának köze-
ledtét is sejteti. A többi útjára is jellemző módon lemond a 
földi javakról, nem igyekszik komfortos körülmények meg-
teremtésén. Már itt kialakul nála az a szövegstruktúra, mely-
nek logikája a folyamatos elbeszélésre és az azt tagoló, meg-
megszakító, útközben keletkezett költemények beemelésére 
alapszik. Formális tagolás csak az utolsó két naplóban talál-
ható: az északi útról szólóban az elért helyszínek nevének 
kiemelt megjelölése osztja részekre a szöveget, az utolsó-
ban (Szaga napló) pedig dátumok szerinti felosztás történik. 
A szövegből – a későbbiekhez hasonlóan – már az első nap-
lóban is kitűnik, hogy tanítvány útitársa mellett állandó lelki 
kísérője a hol emelkedett elégikussággal, hol pedig gyöt-
rő bizonytalanságérzettel megélt magány. Többször említi 
nagy útra vagy éppen a következő távolabbi célig készülő-
dés kapcsán az őszi teliholdnak vágyott, inspiráló látványát, 
mely ugyanakkor a hagyományos lírai motívumrendszerben 
a magány, a szomorúság klasszikus szimbóluma is.

Basó egyszer sem vallási okból indul zarándoklatra, 
de útján rendszeresek a meditálások, az imaszertartások. 
Ruházata miatt sokan papnak nézik, pedig ő nem szerzetes, 
habár megszólalásaiból kiderül, hogy a zen és a tao kivá-
ló ismerője is. Érdekes ugyanakkor, hogy a harmadik nagy 
út megkezdése előtt felveszi a fúrabó nevet (l. a Hátizsák 

Az érdeklődés és a fordítás divatján túl az utóbbi évtize-
dekben az irodalomtörténeti, filológiai figyelem is megélén-
kült a tradicionális japán költészet és képviselői iránt, ami-
nek eredményeként teljesebb és hitelesebb rálátásunk nyílt 
mind a szerzői életművekre (Basó teljes életműve kritikai 
kiadásban már a nagyvilág számára is elérhető az interneten), 
mind pedig a különböző műfajok fejlődéstörténetére. Ennek 
köszönhetően váltak hozzáférhetővé hiánypótló magyar 
nyelvű közlések által olyan alkotások, amelyek nélkül a 
távol-keleti irodalmi hagyományról, illetve képviselőinek, 
így Basónak az alkotói karakteréről formálható képünk is 
csupán töredékes lehetne. Megemlíthetjük itt például a 12. 
században élt költő-vándorszerzetes, Szaigjó munkásságáról 
szóló publikációkat (fordítója, elemzője Villányi G. András, 
akinek ez úton is köszönöm a japán nyelvi sajátságok meg-
értéséhez nyújtott segítségét), sőt annál inkább is említenünk 
illik, mivel Basó maga is nagy tisztelettel említi-idézi őt mint 
bölcselő és lírikus elődjét, ráadásul mindez éppen azokból 
a kiadványokból derül ki, melyek most a 17. századi mes-
ter útinaplóit – szintén hiánypótlásként – ismertetik meg a 
nagyközönséggel.

A Műhely folyóirat maga is támogatója ennek a törek-
vésnek, hiszen 2006. évi 5. számában Greguss Sándor for-
dításában részleteket közölt Basónak az északi zarándokút-
járól szóló írásából, kiegészítve alapos jegyzetekkel és egy-
fajta műfajtörténeti áttekintéssel (l.: Távoli tartományok szűk 
ösvényein; Haikai és haiku). A mester leghosszabb útjáról 
szóló, legterjedelmesebb napló fordítása-elemzése aztán tíz 
évvel ezelőtt szakdolgozati témája lett annak a Kolozsy-Kiss 
Eszternek, aki később még arra is vállalkozott, hogy kiad-
ja Basó valamennyi úti jegyzetét saját fordításában (M. B.: 
Útinaplók, Ráció Kiadó, 2011). A naplók iránti érdeklődéssel 
kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy az Európa Kiadó 
Lyra Mundi sorozatában 2009-ben megjelent versváloga-
tásban (M. B.: 333 haiku) szintén találhatunk Gy. Horváth 
László által gondozott szemelvényeket a naplókból (köztük 
az északi út verseinek mintegy a fele részét), ott azonban a 
prózai részeknek csak átiratos, rövidített kivonatait olvashat-
juk, vegyítve a kissé didaktikus műfajelméleti adalékokkal.

A most bemutatandó kötet (Macuo Basó: Észak ösvénye-
in. Egy 17. századi japán költő verses útinaplója) az első 
olyan önálló könyvközlemény, melyben a hat basói útinapló 
közül csupán a legterjedelmesebb opus szerepel. Teljes érté-
kű kiadvánnyá ezen kívül még az avatja, hogy a műfordítás 
mellett itt gazdag képanyag is szerephez jut (az igényes fel-
vételeket Nagy Z. László készítette), valamint eredeti írás-
képpel, kandzsival jegyezve is megtalálható a teljes szö-
veg a könyv önálló részeként, melyet egyenrangú kiegészí-
tésként Hirosige hét klasszikus fametszetének reprodukciója 
színesít. E fordítás készítője, a kötet szerkesztője az a Vihar 
Judit, aki egyetemi tanárként témavezetője volt Kolozsy-
Kiss Eszter szakdolgozatának. Érdekesség, hogy különböző 
időpontokban és szervezésben mindketten lehetőséget kap-
tak arra, hogy a zarándoklat eredeti helyszínein követhessék 
Basó lépte nyomát.

Vihar Judit fordítása, illetve az általa gondozott kiad-
vány az egyetemi tanítvány szakdolgozatához képest nyil-
vánvalóan eltérő célokat képvisel, ha a fő törekvés, a mester 
mind teljesebb megismertetése közös motívum is kettejük-
nél. Fontos különbség azonban, hogy Vihar Judit könyve a 
vizuális hatáskeltés és az alkalmi alcím használata által már 
a borítón is jelzi: a nagyközönségnek szól, bevezető-beava-
tó jelleggel. Valószínűleg ebből adódik, hogy tolmácsolása 
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jegyzet első sorait), melynek szó szerinti jelentése alapvetően 
„könnyű szövet a szélben”, de a harmadik szóelem (bó – a. 
m. buddhista szerzetes) hangsúlya a szimbolikus utalás mel-
lett mégis a vándorszerzetesi küldetést tudatosító nyomaték 
jelének minősül. A névválasztás érdekes képzettársítás lehe-
tőségét is megteremti: az eredeti költői név (basó egy bizo-
nyos fajta banánfát jelent) egybevetésével immár kétszeres-
nek is tekinthető az utalás, hogy az ember, a vándor lelke 
ugyanolyan sérülékeny és finom anyag, akár a selyem vagy 
a falevél, amelyet kényére-kedvére téphet, sodorhat a szél. 
Basó ötvenévesen indult utolsó nagy útjára, s mint sejtette-
várta is, eközben érte a halál.

Az Észak ösvényein féléves, több ezer kilométeres ván-
dorút naplója. A szerző eddig általa sosem látott helyek-
re készül eljutni, de előzetes tájékozódásának köszönhetően 
tudatos célkitűzések vezetik. A szöveg viszonylag nagy ter-
jedelmét a gazdag eseménytörténet, az érzékletes leíró részek 
és a rendre felbukkanó bölcseleti, esztétikai eszmefuttatások 
együttesen eredményezik. A negyvenöt éves Basó világké-
pe és elbeszélésmódja itt már letisztultságot, kifinomultságot 
mutat. Prózája inkább realista, olykor színtisztán dokumen-
tatív jellegű, verseiben azonban a szimbolista jegyek jutnak 
meghatározó szerephez. A szöveg végleges formáját – folya-
matos alakítgatások nyomán – csak nem sokkal azelőtt nyer-
te el, hogy a szerző utolsó zarándoklatára indult volna.

Az Észak ösvényein terjedelme lehetővé teszi, hogy 
tematikusan és motivikusan egyaránt gazdag ismeretanyag 
kaphasson benne helyet. Sok olyan tudáselem nevezhető 
meg itt, amely a nem vallási indíttatású vándorút időszaká-
ban mégis hitéleti vonatkozással bír: buddhista és sintóista 
mitológia és legendárium részletei, szerzetesek, vallási emlék-
helyek tisztelete, a gondviselésnek, a természeti szépség-
nek istentől, istenektől való eredeztetése. A nagy lélek sze-
rénységét, természetes alázatát mutatja, hogy tanítvány-
tól és alkalmi ismerőseitől is elfogad tanítást. Megértő tole-
ranciával viseltetik azok iránt is, akik együgyű módon tesz-
nek kísérletet a megvilágosodás elérésére – l. a zarándokla-
ton lévő niigatai örömlányok esetét. Basó természetszemléle-
te is taoista alapozású, hiszen gondolatai a természet, az élet, 
a minden-egy tiszteletéről tanúskodnak, így töltheti be szívét 
egy parányi növényi életjelben való gyönyörködés ugyan-
úgy, ahogy a nagy távlatokat nyitó széles panorámák pateti-
kus csodálata, így segítheti hozzá a táj szépségétől is ihletett 
meditáció az időtlenség intuitív megéléséhez. Ott van a tao 
szellemisége abban is, ahogy a napló az út hívásáról beszél, s 
ahogy az utolsó sorokban is a továbbindulás pillanatait örökí-
ti meg. Ehhez a motívumkörhöz sajátosan csatlakozik a cím-
ben említett ösvény, keskeny út képzete, valamint az a rend-
szeresen feltűnő, ars poetikus jelentéssel is bíró hivatkozás, 
hogy miként közelít és hagy maga mögött – tartományokat 
elválasztó – határokat, állomásokat.

Az útitársakat, vendéglátókat megidéző Basó többnyire 
csak apró gesztusokkal, jelzésekkel jellemez. Jó emberisme-
rő, keresi a kapcsolat, a tapasztalatcsere lehetőségét, figyel-
mes mindenki iránt. Szívesen örökíti meg a helyi hagyomá-
nyokat, a történelem emlékeiben is a humán kötődések fon-
tosak a számára. Respektálja a mesterség, a tudás, az érték-
tisztelet bármely képviselőjét. Stílusa az elbeszélésben köny-
nyed, és még akkor is elegáns, amikor romok és sírok látvá-
nya-története ihleti elégikus mondandóját, s ilyenkor elfogja 
őt is a mulandóság bánata, amit belső motiváltságból ellen-
súlyoz az alkotások túlélő erejébe vetett hite, saját szerény 
öntudata, illetve a sors iránti engedelmes elfogadás: „az járt 

az eszemben, hogy nekem, távoli vidékek vándorának, aki 
tisztában van az élet mulandóságával, azzal, hogy a világ-
tól egyszer el kell válnia, az égi parancs azt rendelte, hogy út 
közben leljem halálomat”.

A verselő Basó műfajújító stílusának kialakulása is jelen-
tős mértékben kötődik a zarándokutak időszakához, élmé-
nyeihez. Amíg második naplója, a Kagasima zarándoklat-
ról szóló, bőséggel mutat példát a korábbi hagyomány sze-
rinti, humorosabb, két- vagy többszerzős láncversre, addig 
az északi úti jegyzet versei már valóban a mai értelemben 
vett haiku műfaj alapvető jegyeit alkalmazzák, noha itt is 
találunk néhány ad hoc jelleggel készült, formális gesztus-
nak ható, felületesebb opust. A szerzőnk által életre hívott 
irányzat, melyre a szakirodalom a sófú vagy sómon termi-
nust is használja, távolságtartóbb ábrázolásra törekszik, szi-
kárabb és realisztikusabb is, noha jelképhasználata és érzel-
mi megnyilatkozásai azért még hangsúlyos szerephez jutnak. 
Basó kevés igét használ, nála a szöveg belső dinamikájá-
nak forrását a gondolat és érzelem finom, visszafogott, vagy 
olykor épp felerősített rezdülései jelentik. Ars poeticájában 
többször válik hangsúlyossá az elhallgatás, a ki nem mon-
dás gesztusa, a kifejtetlenség, ami persze a fordító munká-
ját sem könnyíti meg. Prózai és verses szomszédság viszont 
gyakorta összejátszik a szövegtestben, s teljesebb megértést 
tesz lehetővé, olykor pedig a jegyzetek vagy a fotók segíte-
nek a kontextushiány feloldásában. Basó szeret a kettősség-
re, kontraszthatásra építeni, verseiben is sokszor ad helyet 
az ambivalenciának. Nagyon jellemző rá a szépségelvű, 
impressziózus tájképi indíttatás, a pillanat intentzitásának, 
teljességének megragadására való törekvés. Eszménye a tisz-
ta forrásból való merítés („Igaz művészet / kezdete: ó, észa-
ki / rizsültető dal.”), de úgy tartja meg a hagyományban rejlő 
értékeket, például a Szaigjónál is dicsért pontos és intenzív 
tömörséget („Ha csak egy szóval is többet írt volna a vers-
be, olyan lett volna, mintha egy hatodik ujjal toldotta volna 
meg a kezünket”), hogy mégis új utat jár, és tanítványait is 
erre ösztönzi, ha tételes útmutatását szerényen el is hallgat-
ja itt (l. 96. o.).

Érzelemrajza több változatban is hatásos. Van, amikor 
felkiáltásában nyílt egyértelműség érhető tetten („Ó, magá-
nyosság!”), máskor a gesztikus körülírás eszközével él 
(„Lám, a mai nap / törölni kell szavaim – / kalapomon dér.”), 
vagy éppen a vizualitás szimbolikájára alapozva szemlélteti 
implicit emócióit („Izzóvörös nap, / tüzel, perzsel, de azért / 
fúj az őszi szél.”). Mivel a japán nyelvben az érzelmek meg-
jelenítését írásjelek nem szolgálhatják, az ottani jelentéstelen 
nyomatékszók szerepét a fordításban gyakran a felkiáltójel 
veszi át, amely azonban nem mindig elegendő a feszültség, 
a drámaiság megjelenítésére. Vihar Judit jól kezeli az összes 
strukturális hagyományt, óvja a sorok, a szintagmatikus 
tagolás épségét, önállóságát, a szinonimikus lehetőségek fel-
használásával is szerencsésen gazdálkodik. 

Előszavával és jegyzetanyagával Vihar Judit nagyban 
tágítja a költőről és a korabeli japán kultúráról kialakítha-
tó nézeteinket. E nagyon is esztétikus és tartalmas kötet jó 
eséllyel szemlélteti bármely érdeklődési és olvasottsági szin-
ten álló befogadó számára, hogy maga Basó és rendkívü-
li életműve, illetve a személye és művei iránti érdeklődés 
folyamatos megújulása mindig magában hordozza az újra és 
újra felfedezés lehetőségét, örömét.

(Vince Kiadó, 2011)
Juhász Attila
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Szá munk szer zõi
Aczél Géza 1947-ben született Ajakon. Költő, iroda-

lomtörténész, az Alföld folyóirat főszerkesztője. Legutóbb 
megjelent kötete: (búcsú)galopp (versek, 2012).

Baán Tibor 1946-ban született Rákosligeten. Költő, iro-
dalomtörténész. A győri bencés gimnáziumban érettségizett. 
Legutóbb megjelent kötete: Visszajátszás (versek, 2011).

Báthori Csaba 1956-ban született Mohácson. Költő, 
műfordító, esszéista. Budapesten él. Legutóbb megjelent 
kötete: Ellenmérgek (esszék, 2012).

Bertók László 1935-ben született Vésén. Költő. Pécsett él. 
Legutóbb megjelent kötete: A hetedik boríték (versek, 2012).

Bíró József 1951-ben született Budapesten. Költő, író, kri-
tikus. Legutóbb megjelent kötete: Kisfontos (versek, 2012).

Cukor György 1951-ben született Kerkabarabáson. 
Költő. Törökbálinton él. Legutóbb megjelent kötete: 
Para (versek, 2001).

Czilczer Olga 1940-ben született Szegváron. Költő. Sze-
geden él. Legutóbb megjelent kötete: Mehetünk, kedves 
(regény, 2012).

Debreczeny György 1958-ban született Budapesten. 
Költő. Könyvtáros (tanár) egy budapesti középiskolai kollé-
giumban. Kötetei: ellentétpárhuzamok (versek, 1982); elo-
dázható elégiák (versek, 1989).

Falusi Márton 1983-ban született Budapesten. Költő. A 
Hitel folyóirat szépirodalmi szerkesztője, illetve a Magyar 
Napló folyóirat és kiadó világirodalmi rovatának szer-
kesztője. Legutóbb megjelent kötete: Virágvasárnapi 
zsákbafutás. Esszék, tanulmányok, kritikák (2012).

Fecske Csaba 1948-ban született Szögligeten. Költő, 
újságíró. Legutóbb megjelent kötete: A hús pogány éneke 
(versek, 2011).

G. István László 1972-ben született Budapesten. Költő. 
Legutóbb megjelent kötete: Hármasoltárok (versek, 2013).

Hárs Ernő 1920-ban született Magyaróváron. Költő, 
műfordító. Legutóbb megjelent kötete: Odüsszeusz vissza-
néz. Válogatott versek és műfordítások (2011).

Horváth Nóra 1978-ban született Győrben. Szülőváros-
ában él, filozófiát tanít a Nyugat-Magyarországi Egyetem 
Apáczai Csere János Karán.

Juhász Attila 1961-ben született Téten. Költő, kritikus. 
A győri Révai Miklós Gimnázium tanára. Legutóbb megje-
lent kötete: nehézfény (versek, 2011).

Karádi Márton 1985-ben született Budapesten. Az ELTE 
BTK bölcsész szakos hallgatója.

Kelemen Lajos 1954-ben született Büssün. Író, kritikus, 
a Magyar Napló szerkesztője. Kaposváron él. Legutóbb 
megjelent kötete: Égni másért se (válogatott esszék, 2012).

Kenyeres Balázs 1988-ban született Ajkán. Költő, újság-
író, pedagógus. Jelenleg Budapesten él. Legutóbb egy süme-
gi antológiában jelentek meg versei (Forrásvidék, 2008).

Kovács Jolánka 1958-ban született Nagybecskereken (Vaj-
daság, Közép-Bánát). A muzslai Szervó Mihály Általános 
Iskola könyvtárosa, a muzslai Sziveri János Művészeti Szín-
pad elnöke, a Sikoly c. irodalmi-művészeti folyóirat munkatár-
sa. Önálló kötete: Takard ki a kakadut (novellák, 2011).

Németh István Péter 1960-ban született Tapolcán. Költő, 
műfordító. Legutóbb megjelent kötete: Arborétumi betlehe-
mes. Új versek és új műfordítások (2009).

Pauljucsák Péter pszichológus. Budapesten él. 1983-ban szüle-
tett Sátoraljaújhelyen. Első írásai tavaly jelentek meg a Ligetben.

Pintér Kitti 1995-ben született Kecskeméten. Szülővá-
rosában él, a Piarista Gimnázium tanulója.

Plugor Magor 1970-ben született Brassóban. Költő, 
szerkesztő. 1996-ban áttelepült Szegedre. Tanárként dol-
gozik a szegedi Radnóti Miklós Gimnáziumban. Kötetei: 
Angyallétra (versek, 1995); Sinkapuszta (versek, 1998).

Polgár Péter 1974-ben született Győrött. Költő. Buda-
pesten él.

Radnai István 1939-ben született Budapesten. Költő. 
Budapesten él. Két kötete jelent meg: Bűnkehely (versek, 
2010); Valahol (novellák, elbeszélések, 2011).

Santayana, George (Madrid, 1863 – Róma, 1952) spanyol 
filozófus, esszéista, költő és regényíró. Amerikában nevelke-
dett és tanult. 1872-től kb. negyven évig Új-Angliában élt, 
majd Rómában telepedett le. Filozófiai tanulmányait a Har-
vardon végezte, majd doktori fokozatát is itt szerezte meg. 
Fiatal évei teljes mértékben a bostoni művészeti körökhöz és 
a Harvard Egyetemhez köthetők, melynek 1907-től rendes 
tanára. 1924-től remeteszerű életvitel jellemezte, minden ide-
jét filozófiai művei megírásának szentelte.

Simek Valéria 1953-ban született Bakonycsernyén. 
Költő. Szülőfalujában él. Legutóbb megjelent kötete: 
Elmúlnak mellőlem a hegyek (válogatott versek, 2004).

Surányi László 1949-ben született. Fő kutatási terüle-
tei: dialogikus gondolkodók, a Budapesti Dialogikus Isko-
la, zene- és matematikafilozófia. Legutóbb megjelent köte-
te: Megszólít vagy elvarázsol? A zene szelleméről (2008).

Scholem, Gershom (Berlin, 1897 – Jeruzsálem, 1982) a 
zsidó misztika kutatásának kiemelkedő alakja, aki új utat muta-
tott az egész zsidó vallástörténetnek; több száz kötet és tanul-
mány szerzője. Összefoglaló műve: Major Trends in Jewish 
Mysticism (10941), a mai napig nem jelent meg magyarul. 
Ennek a Zóhárról szóló fejezetéből való az itt közölt részlet.

Szénási Zoltán 1975-ben született. Irodalomtörténész, az 
MTA ITI Modern Magyar Irodalmi Osztályának munka-
társa. Az Új Forrás és az Irodalomismeret c. folyóirat szer-
kesztője. Tatabányán él. Önálló kötetei: A szavak sokfélesé-
gétől a Szó egységéig. Tanulmányok a 20. századi magyar 
katolikus irodalom témaköréből (2011); Párhuzamosok a 
végtelenbe. Tanulmányok, esszék, kritikák (2012).

Szentirmai Mária 1953-ban született Komáromban. Költő. 
Győrött él. Önálló kötete: Kavicsba zárt múlt (versek, 2001).

Szijártó Ernő 1945-ben született Győrött. 1970-ben kez-
dett fotózni. Számos kiállítása volt itthon és külföldön. 
2003 óta ezüstdiplomás fotóművész.

Tábor Béla (1907–1992) Budapesten született. Író, 
műfordító. Műveiből: Vádirat a szellem ellen (Szabó Lajos-
sal közösen, 1936, 1991); A zsidóság két útja (1939, 1990); 
Személyiség és logosz. Bevezető és kommentárok a való-
ság őstörténetéhez (2003).

Tönköl József 1948-ban született Nyőgéren. Költő, 
újságíró. Győrben él. Legutóbb megjelent kötete: Egy-
szárnyú angyal (versek, 2012).

Vészity Anna 1993-ban született Dunaújvárosban. A 
győri Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskolában 
végzett technikusként.

Zelena András 1984-ben született. Irodalomtörténész. 
Szegeden él. Kutatási területe: a XX. századi magyar iroda-
lom, kiváltképp József Attila művészetbölcseleti fejlődése, 
a traumairodalom kutatása.
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