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Atolnaitás
(Tolnai Ottó: Világpor)

Magasiskola, Saulus, Film;	Egy családregény vége,	Em-
lékiratok könyve,	Párhuzamos történetek. A	magyar	prózát	
alapjaiban	meghatározó	 kötetek,	melyek	megjelenésükkor	
revelációt	 váltottak	 ki.	 Az	 ’50-es,	 ’60-as	 évek	 szövegei-
nek	 didaktikusan	 példázatos	 formálásmódjától	 határozot-
tan	eltávolodó	Mészöly-írások	vagy	a	prózafordulat	 egyik	
cezurális	könyve,	Nádas	Péter	1986-os	 regénye	olyan	po-
étikai,	szemléletbeli	változást	hozott,	melynek	mérlegelése	
máig	 az	 irodalomtudomány	 feladata.	A	 Libri	 Csoporthoz	
csatlakozó	 Jelenkor	 Kiadó	 fontos	 vállalása,	 hogy	 a	 Mé-
szöly-	 és	Nádas-életmű	 jelentős,	 egyes	 esetekben	ma	már	
hozzáférhetetlen	köteteit	újra	kiadja,	a	könyvpiacon	tartja.	
A	Jelenkor	más	további,	régóta	kívánatos	lépést	is	megtett:	
a	Tolnai	Ottó-életműsorozat	kezdőköteteként	a	szerző	azon	
munkáját	jelentette	meg,	amely	az	1980-as	újvidéki	kiadás	
idején	nehezen	 juthatott	 el	 a	magyarországi	olvasókhoz,	 s	
ezért	a	–	fentieknél	nem	kevésbé	számottevő	–	mű	nem	vál-
hatott	az	irodalmi	kánon	részévé.	

A Világpor	első	kiadását	halk,	ám	a	kötet	fontosságát	egy-
értelműen	állító	kritikai	visszhang	kísérte.	A	határon	túli	fo-
lyóiratokban	megjelent	írások	mellett	már	Magyarországon	
is	szólt	egy-egy	jelentős	reflexió	a	műről	–	például	Csordás	
Gábor	írása	a	Forrásban	vagy	a	monográfus,	Thomka	Beáta	
Kortársban	megjelent	munkája.	A	köteteket	az	1960-as	évek	
eleje	 óta	 publikáló	 szerző	 hazai	 kiadása	 megkésett.	 Tol-
nai-könyv	Magyarországon	csak	1983-ban	jelenhetett	meg	
Parancs	 János	 szorgalmazására	 és	 szerkesztésében	 (Vidéki 
Orfeusz,	Magvető).	Az	 irodalmi	szcéna	egyes	 tagjai	azon-
ban	már	korábban	is	figyeltek	az	izgalmas	korszakot	megélő	
jugoszláviai	 magyar	 alkotók	 munkáira,	 az	 Új	 Symposion	
szűkebb	körébe	 és	 holdudvarába	 tartozók	 tevékenységére.	
A	 Tolnai	 által	 is	 szerkesztett	 folyóirat,	 a	 Vajdaság	 egyik	
meghatározó	szellemi	műhelye	a	Világpor	megírása	idején	
még	–	a	politikai	nyomásnak	ellenállva1	–	működik.	Tolnai	
1980-ban	az	Újvidéki	Rádió	munkatársaként,	képzőművé-
szeti	kritikusaként	tevékenykedik.	A	kísérletező,	neoavant-
gárd	vonásokat	magán	viselő,	különböző	társművészeteket	
középpontba	állító	Világpor	e	pezsgő	időszak	könyve.

Tolnai	 az	 új	 kiadás	 utószavában	 egyértelműen	 megfo-
galmazza	 a	 kötet	 kompozíciós	 elvét:	 „A	 könyv	 bizonyos	
merészségei	ellenére	is	hasonlóan	kezdődik,	mint	általában	
a	 könyveim.	Szerves,	 gyakran	már-már	 naiv	 ciklus	 vezeti	
be.	 Aztán	 a	 szétrobbanó	 ciklusok.	 Majd	 képzőművészeti	
és	 irodalomtörténeti	 vonatkozású	 darabok.	A	 Pinakotéka.	
Szintetizáló	tömbök.	Záró	versek”.2	A	kötet	valóban	hagyo-
mányos	versnyelven	szóló	darabokkal	indít.	A	Hegyoldalon 
című	felütés	kontemplatív	lírai	ént	szerepeltető,	természeti	
képeket	 felvonultató	 bukolikáját	 formabontó,	 „szétrobba-
nó”	 ciklusok	 követik	 (És kedvesemnek láthatatlan púder 
agyar-ék,	Vizesnyolcas-tüzesnyolcas);	a	könyvet	képzőmű-
vészeti	utalásokkal,	intertextuális	elemekkel	feldúsított	szö-
vegek	zárják.	Az	ily	módon	felskiccelt	kompozíció	azonban	
jóval	összetettebb;	 a	 szerkezeti	 ív	kanyarokkal,	kitérőkkel	
teli.	A	kilenc	ciklus	darabjai	nagy	formagazdagságot	mutat-
nak:	köztük	 találunk	könnyed	egysorost	 („švejk	 sörhabja”	
[113.]),	 vendégszövegeket	 variáló	 átiratot	 (Változatok egy 

1 „A	jugoszláviai	magyar	kultúrába	a	nyolcvanas	évek	 igen	kemény	
törést	 hoztak.	 Az	 Új	 Symposion	 Sziveri	 János	 főszerkesztésében	
és	egy	értékes	nemzedék	közreműködésével	 jelent	meg	ekkoriban.	
Politikai	 nyomások,	 figyelmeztetések,	 fenyegetések	 előzték	meg	 a	
szerkesztőség	leváltását,	mely	sem	a	hadjárat	idején,	sem	azt	köve-
tően	nem	láthatta	be	tévedéseit,	minthogy	a	közölt	és	kifogásolt	szö-
vegek	egyikében	 sem	 látott	 tévedést.	Elbocsátások,	pártfegyelmik,	
munkahelyek	 elvesztése,	 állások	 felfüggesztése,	 szilencium	 várt	 a	
politikai	 hatalom	 követeléseinek	 nem	 engedő	 fiatal	 értelmiségiek-
re.”	–	Thomka	Beáta:	Tolnai Ottó,	Kalligram,	Pozsony,	1994,	84.

2 Tolnai	Ottó:	Világpor,	Jelenkor,	Budapest,	2016,	257.

Szenteleky-sorra	 [235.]),	 oldalakon	 keresztül	 hömpölygő,	
narratív	prózaverset	(Félálomban,	Konjović).	

Az	 életmű	 kapcsán	 sokan	 szóltak	 már	 a	 képzőművé-
szeti	 vonatkozásokról,	 s	 kevesen	 hangsúlyozták	 zeneisé-
gét.	Tolnai	 szerint	 a	Világpor	 komponistája	 Schönberg.	A	
szerializmus	 zeneszerzője	 a	Pinakotéka	 ciklus	 fontos	 sze-
replője.	A	Lovas holló démonok	sorai	a	szerzői	nevet	épp	a	
schönbergi,	 disszonáns	 hangzással	 rímeltetik	 össze:	 „mert	
démonok	 szaggatják	 szét	 /	 a	 tonalitást	 (…)	 *	 tolnaitás”	
(241.).	A	kötet	a	szigorú	szabályosságot	követő	szerializmus	
és	a	rögtönzésen	alapuló	aleatorikus	zene	jellemzőit	elegyí-
ti.	Az	 improvizatívnak	 tűnő	 szövegek	 tudatosan	 szerkesz-
tettek,	nagyfokú	önreflexivitást,	szervezettséget	mutatnak,	s	
jól	példázzák	azt	a	szövegépítkezési	metódust,	amely	Tolnai	
egyéb	írásainak	is	sajátja.

A Világpor	virtuóz	módon	játszik	a	hangzással,	a	versté-
mával,	a	 formával.	Az	alkotói	eljárást	 remekül	szemlélteti	
a	 kötet	 címadó	 motívumának	 működésmódja.	A	 világpor	
számos	 alakban	 jelenik	 meg:	 pillék	 kénpora,	 szétporladt	
vadnyúlszar,	csontpor,	rizspor,	mészpor,	indigópor.	A	jelen-
tésváltozatok	kimeríthetetlenek.	A	világpor	a	hétköznapok	
piszka,	 a	 világegészt	 magába	 sűrítő	 anyag3,	 a	 személyes	
életút	 mementója4,	 a	 szépírói	 atelier	 szimbóluma.	 Tolnai	
műhelyében	szétporlasztja	az	úgynevezett	klasszikus	vers-
nyelv	sablonjait.

A	 kötet	 felütésének	 mottója	 Keszi	 Imre	 Bartókot	 idéző	
bonmot-ja.	A	citátum	a	romantika	meghaladásáról,	a	klasszi-
kus	zenei	megszólalás	érvényének	kérdésességéről	szól.

„A harmincas évek közepén egy hangverseny szünetében 
egyszer egy pillanatra összetalálkoztunk azon a hátsó folyo-
són, amely egyszerre szolgált a hűségesen látogatott orgona-
ülés és az ő (Bartók) tanári páholya felé. Egy ismert modern 
zeneszerző művét hallottuk. Kérdőn néztem rá. Szemöldökét 
összehúzta. – Romantika – mondta szárazon, szigorúan.

– És azt nem lehet? – kérdeztem.
Megállt. – Nem – jelentette ki. – És az ellenkezőjét sem. 

Nem lehet. Ma már nem.
Összeszedtem bátorságomat: – Hát hogyan lehet ma 

komponálni, tanár úr? – kérdeztem a cipőmre nézve.
Sehogy – felelte kurtán. – De azért az ember dolgozik.”5

A	 paratextus	 összhangban	 áll	 az	 (interjúkban	 is	megfo-
galmazott)	programmal6:	„Porrá	akartam	zúzni	a	klasszikus,	
romantikus	kötészetet,	kivájni	a	közepét,	kivenni	az	ott	lévő	
centrális,	nagy	és	szent	kategóriákat.	Egy	űr	keletkezett,	és	
én	oda	helyeztem	be	a	karfiolt,	a	csicsókát	és	a	löszbabát”.7 
A	szerző	Bartóktól	 eltérően	 nem	a	megszólalás	 nehézségét	
állítja;	 éppen	 ellenkezőleg.	 Revitalizálja	 a	 szavakat,	 tobzó-
dik	 bennük.	 Invenciózus	módon	 alkot	meg	 újabb	 és	 újabb	
kifejezéseket	(„tökpiramis”	[21.],	„mézeskalácslovak”	[23.], 
„csődörszín”	[117.]);	szenvedélyes	gyűjtőként	sorolja	az	eg-
zotikus	csengésű	fordulatokat:	„különös	akusztikájú	/	szó	/	az	
asztrahángallér	a	karcerban	/	nem	is	szó	/	sütős	valami	/	jeges	
valami	/	akár	az	akasztókötél”	(98.).	A	hangzás	az,	amely	a	
szövegépítkezést,	 az	 asszociációs	 verslogikát	 elsődlegesen	
meghatározza.	Egyes	sorokat	gyakran a	szavak	hasonló	hang-

3 „hol	fantomkristályokká	kapaszkodnak	össze	az	emberek	/	mert	mi	
a	természet	/	klorofill	és	por	által	tisztára	mosott	/	klorofill	és	por”	
(I.	m.	205.)

4 „Édesapám	árult	gittet,	szöget,	sörétet,	ólmot,	marmaládét,	bőröket,	
az	első	narancsokat,	kékítőgolyót,	krétát.	Azt	találták	ki,	hogy	tiltott	
mennyiségű	 szalicil	 volt	 nála,	 és	 elvitték	 börtönbe.	Azóta	 kísért	 a	
fehér	por	motívuma,	a	sziksó,	az	adriai	só,	a	gipsz,	a	liszt,	vagy	ebben	
a	kötetben	a	púder.”	Tolnai	Ottó	–	Urfi	Péter:	„Minden nap mértem 
a vérszintet”,	Magyar	Narancs,	 2016/15.	 http://magyarnarancs.hu/
konyv/mindennap-mertem-a-verszintet-98971

5 Tolnai	Ottó:	Világpor,	Jelenkor,	Budapest,	2016,	5.
6 „a	Világpor	tárgyvilága,	amely	itt	is	a	kimart	közepére,	az	elhasználó-

dott	szent	kategóriák	helyére	helyezett	növényi	nap	körül	kering,	repül	
összevissza”	Tolnai	Ottó:	Világpor,	Jelenkor,	Budapest,	2016,	261.

7 Tolnai Ottó-életműsorozatot indít a Jelenkor Kiadó,	 Vajdaság	 Ma,	
2016.	ápr.	08.	http://www.vajma.info/cikk/kultura/11007/Tolnai-Otto- 
eletmusorozatot-indit-a-Jelenkor-Kiado.html

http://www.vajma.info/cikk/kultura/11007/Tolnai-Otto-eletmusorozatot-indit-a-Jelenkor-Kiado.html
http://www.vajma.info/cikk/kultura/11007/Tolnai-Otto-eletmusorozatot-indit-a-Jelenkor-Kiado.html
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alakja	fűz	össze.	A	Tolnai-kötet	oldalain	(mint	Lautréaumont	
boncasztalán8)	 „a	 szokatlan	 tárgyakhoz	hasonlóan	 találkoz-
nak	a	szavak”9:	a	barokk	és	a	barakk	(114.),	a	güzüdomb	és	az	
ürücomb	(139.),	a	gorgonzola	és	Góngora	(158.).	A	verslogi-
kát	a	következő,	nyelvi	megalkotottságra	is	reflektáló	passzus	
jól	mutatja:	„hozzámo	/	ntázsolom	kubalát	feloldom	kubalát	
beallite	/	rálom	mint	KABALÁT	majd	egy	fényre	tartott	film-
tekercsen	újraénekelem	az	egészet”.	(131.)	A	montázsolással,	
az	 automatikus	 írásra	 emlékeztető	 formálásmóddal	 nyelvi	
gagekben	bővelkedő	sorok	jönnek	létre.10

A	Tolnai-szöveg	a	szabadság	nyelvi	kifejezője;	a	külön-
böző	diskurzusok	egalitását	hirdeti.	A	Világpor	darabjai	az	
élőbeszéd	elemeit,	a	köznyelvi	 fordulatokat	éppúgy	szere-
peltetik,	 ahogyan	 a	 legkifinomultabb	 irodalmi	 szövegekre	
hivatkoznak.	E	kötetben	is	tetten	érhető	tehát	az	œuvre	lé-
nyegi	jellemzője:	a	banális	és	az	univerzális	összejátszása,	
a	 tárgyi,	 nyelvi,	műfaji	 hierarchiák	 lerombolása.	A	 szerző	
avantgardista	 gesztusokkal	 él.	 Olykor	 különös	 tipográfiai	
eljárásokat	alkalmaz;	a	klasszikus	avantgárd	stílusjegyeire,	
képalkotására	emlékeztető,	(Deréky	Pál	szavaival)	„szétsze-
relt”,	 „deszemiotizált”	 trópusokat	 teremt.11 A semmi nyo-
mában	 feltűnő	 „nikkelcsőr”	 például	 óhatatlanul	 eszünkbe	
juttatja	 A ló meghal, a madarak kirepülnek sorait:	 „...én	
KASSÁK	LAJOS	vagyok	/	s	fejünk	fölött	elröpül	a	nikkel-
szamovár”.12

Tolnai	ezen	–	műfaji	határokat	elmosó	–	szövegeiben	a	tra-
dicionális architextusok	is	megidéződnek.	A	szerző	felhasz-
nálja	a	dal	(Lenn)	vagy	a	mese	(„egy vörös hintaszéket…”)	
elemeit.	 A	 műfaji	 eklektikusság13	 különösen	 hangsúlyossá	
válik,	amikor	Tolnai	egy-egy	narratív,	a	strófaszerkezetet	szét- 
roncsoló	versben	elhasznált,	döccenő	rímpárokat	szerepeltet	
(kedvesem	–	ezt	nekem,	felvonó	–	hógolyó,	klisén	–	misén,	
hullát	–	nullát).	A	 szerző	 tehát	nem	csak	elfordul	 a	hagyo-
mánytól	 –	 merít	 is	 belőle.	Az	 életmű	 későbbi	 darabjainak	
ismeretében	általánosan	elmondható:	Tolnai	legtöbb	motívu-
ma	terhelt.	A	recepció	által	sokszor	említett	tenger14	például	
Mallarmé	és	Valéry	írásaiból	ered.	A	Világpor	és	az	1973-as	
Legyek karfiol	formátlan,	egyfajta	szabályosságot	mégis	mu-
tató	(ars	poétikus)	növényének	előképét	Németh	Lászlónál	és	
Glavurtić-nál	találjuk	meg.	A	Karfiol&karfiol&	című	ciklus	
mottói	tanúskodnak	erről:	

8 A Világpor	 egyes	 elemei,	 például	 a	 citromkopogás,	 a	 különböző	
testi	érzeteket	ugyancsak	összekapcsolják.	A	citrom	s	a	kötet	egyéb,	
expresszív	színei	jellegzetesek.	Virág	Zoltán	Az azúr enciklopedistája 
című	tanulmányában	a	kék	árnyalatait	(az	akvamarint,	az	ultramarint,	
az	ultraviolát,	a	kobaltot,	az	enciánt,	az	indigókéket)	vette	számba.	A	
Világporban	azonban	ott	vibrál	a	rózsaszín,	a	hús-	és	vérszín	is.

9 Tolnai Ottó-életműsorozatot indít a Jelenkor Kiadó,	 Vajdaság	 Ma,	
2016.	 ápr.	 8.	 http://www.vajma.info/cikk/kultura/11007/Tolnai-Otto- 
eletmusorozatot-indit-a-Jelenkor-Kiado.html

10 „liszt	ferenc	/	assisi	 liszt	ferenc	liftből	van”	(147.);	„esik	a	hű	/	hó	
semmiért	/	december	hőember	/	vadember	camambert”	(162.);	„noha	
a	porlasztott	zenében	az	ember	már	úgysem	/	parlandó	/	pornó	porhó	
porrongy	 a	 ringyó	 párkányán	 /	GLEDA	KO	LUD	NA	BRAŠNO”	
(213.)

11 „agyfalból	kibukó	kürt”	(30.),	„denevércsontváz-radarok”	(33.),	„klo- 
rofilba	fojtott	marhaszívek	a	szögtükörben”	(137.)

12 Kassák	Lajos:	„A	ló	meghal,	a	madarak	kirepülnek”	in	Uő.:	Kassák 
Lajos összes versei,	Magvető,	Budapest,	1977,	215.

13 „Versszilánkok,	 fragmentumok,	 epikus	 hömpölygésű	 prózaversek,	
dalszerű	kis	formák,	vers	formájú	napló,	útirajz,	ars	poetica,	esszé-
vers,	 saját	 költészettörténet	 sokrétű	 együttese,	 a	 modern	 verselés	
breviáriuma”	 –	 Thomka	 Beáta:	 Tolnai Ottó,	 Kalligram,	 Pozsony,	
1994,	81.

14 Ladányi	 István:	 „Az	Adria	Tolnai	Ottó	 költészetében,	 különös	 te- 
kintettel	a	Balkáni	babérra”	in	Thomka	Beáta	(szerk.):	Tolnai-Sym-
posion. Tanulmányok Tolnai Ottó műveiről,	Kijárat,	Budapest,	2004,	
49–69.

„… szent növényemből, az összekötött karfiolfejből”
Németh	László:	Pusztuló	kertek

„A karfiol Dalí paranoiás obszessziója. Vermeer Csipke-
verők című festményét nézve Dalí arra a felismerésre jutott, 
hogy a karfiol és a rinocéroszszarv abszolút formák”. 

Miro Glavurtić:	A	mediális	festészetről

A Világpor	sokszor	hivatkozott	szerzője	Rilke,	Holan,	Gins-
berg	vagy	a	pályatárs,	barát,	Domonkos	István,	de	olvashatunk	
Kosztolányi	színes	tintáit	idéző	sorokat	(Konjović)	vagy	József	
Attila-átiratot	 is	 („s	mint	 a	 fűszál	 /	magába	 csavarja	 az	 űrt”	
[30.]).	S	persze	nem	csak	az	irodalmi	hagyomány	jelenléte	meg-
határozó;	a	Gesamtkunstwerket	művelő	Tolnai	számára	a	zene-,	
film-	és	képzőművészet	ebben	a	kötetben	éppen	annyira	fontos.	
A	szerzői	vallomás	szerint	a	Világpor	festője	a	szlovén	Gabrijel	
Stupica, de	megidéződik	Van	Gogh,	Čelebonović,	Braque	vagy	
a	Világpor	és	a	Virág utca 3.	borítójának	ihletője,	Bojan	Bem	is,	
kinek	krétadogja	az	író	anekdotáinak	visszatérő	figurája.

A	Tolnai-féle	versnyelv	sajátosságára	a	szerző	egyértel-
műen	 reflektál:	 „a	 formátlanságot	 adományozom	 /	 a	 nagy	
egek	 pályáin	 sodródóknak	 /	 legyen	 életem	 legnagyobb	
gesztusa	 ez	 /	 legyen”	 (35.).	A	 szerző	 szubjektumközpon-
tú,	magánmitológiát	megalkotó	 írásainak sajátjai	 az	 effaj-
ta	 metapoétikus szövegrészek,	 melyek	 a	 Világporban	 hol	
önértelmezők15	 vagy	 enigmatikusak16,	 hol	 önérzetesek,	
programszerűek: „az	én	témám	adott	/	modernnek	kell	len-
ni	 mindenestül”	 (117.). Ezen	 újszerű17,	 szubverzív	 költői	
nyelv	nem	esztétizál,	mellőzi	a	romantikát,	a	pátoszt;	olykor	
letaglózó,	 súlyos,	máskor	 fesztelen,	 könnyed.	A	Világpor-
ban	teret	nyer	a	konvenciókkal,	a	sematikus	gondolkodás-
móddal	konfrontálódó,	felszabadító	szellemesség.	A	Tolnai-
féle	 humor	 számos	 árnyalatát	mutatja	meg:	 olykor	 fekete	
vagy	vaskos18,	máskor	játékos19.	A	megszólalás	olyannyira	
friss,	hogy	nem	okozhat	problémát	az	újrakiadások	esetén	
felmerülő	kérdés	megválaszolása.	Avítt-e	a	kötet	a	mai	be-
fogadó	számára?	Egyértelmű:	nem.	A	Világpor	üdítő,	mégis	
fajsúlyos	könyv,	szellemi	izgalmakkal,	kihívásokkal	teli.

(Jelenkor Kiadó, 2016)
Márjánovics Diána

15 „szintén	 beépül	 munkásságomba	 /	 mert	 bélyeggyűjteményem	 lila	
egzotikuma	/	kevés	ambíciózus	intarziáimhoz”	(198.)

16 „akarom	 hogy	 /	 költészetemen	 végigtrappoljon	 /	 egy	 hattyú	 /	
visszatrappoljon	/	egy	szuflás	fehérhattyú	/	és	ott	legelöl	csöppenjen	
a	vér	/	akár	kis	márványorrból”	(150.)

17 A	 megszólalás	 újdonsága	 egy,	 a	 személyes	 életút	 szempontjából	
fontos	helyhez,	Újvidékhez	kötődik:	„tragiku	/	san	tragikomikusan	
is	új	város	felett	mel	/	yet	nem	szeretek	mert	új	mint	költészetem”.	
(130.)

	 Számos	tanulmány	szól	arról,	hogy	a	városok,	vidékek,	tájegységek	
kiemelt	 fontosságúak	 a	 Tolnai-szövegekben;	 lásd	 például	 Faragó	
Kornélia	 A természetírás geokulturális meghatározottsága. Táj- 
és identitáskultúra Tolnai Ottó és Végel László esszéiben	 című	
tanulmányát.	A flamingó térde	 című	 –	Hartyándi	 Jenő	 és	Villányi	
László	 által	 készített	 –	 portréfilm	 ugyancsak	 a	 Tolnai-költészet	
mögöttes	világát	mutatja,	amelynek	állomása	például	Magyarkanizsa,	
Szabadka	 és	 Palics.	A	Világporban	 szintén	megfigyelhető,	miként	
válik	 irodalmi	nyersanyaggá,	meghatározó	inspirációs	forrássá	egy	
hely,	egy	város,	Szabadka,	Ljubljana,	Niš,	Riga	vagy	Párizs.

18 „tomporod	gyönyörű	akár	az	a	faeke”	(48.);	„asszonyom	/	imádom	
illatát	/	mondottam	a	bűzlő	kis	kanálishoz	érve”	(139.)

19 „sőt	ha	az	emberélet	útjának	 felén	 /	 abba	a	nagy	sötétlő	erdőbe	 is	
pizsama	nélkül	érsz”	(206.)

http://www.vajma.info/cikk/kultura/11007/Tolnai-Otto-eletmusorozatot-indit-a-Jelenkor-Kiado.html
http://www.vajma.info/cikk/kultura/11007/Tolnai-Otto-eletmusorozatot-indit-a-Jelenkor-Kiado.html
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Fény, víz, idõrétegek, ringás 
(Kemsei István: A szederinda szeme. Dunakönyv)

Méltónak vélem pedig, a míg ebben a sátorban vagyok,
hogy emlékeztetés által ébresztgesselek titeket. 

Péter	apostolnak	közönséges	második	levele.	1,13	
(Károli	Gáspár	fordítása)

Az	 1938-ból	 való	 hegy-	 és	 vízrajzi	 térképre	 pillantva	
kézenfekvő	 a	 következtetés,	 hogy	 ezer	 évvel	 korábban,	
a	 IX.	 században	 a	 sík	 vidékeket	 többnyire	 víz	 borította	 a	
Kárpát-medencében.	 Kellett	 hát	 lennie,	 még	 a	 törzsszö-
vetség	előtti	 időkben,	valószínűleg	a	Megyer	 törzs	kötelé-
kében	 egy	 nagycsaládnak,	 mely	 a	 lápon,	 ártereken	 szinte	
magának	 valón,	 rejtve	 tanyázott,	majd	 később,	 életformá-
jából	 adódóan,	 közvetlenül	 Árpád	 szolgálatában	 látott	 el	
bizalmas	 teendőt.	 Tagjai,	 mint	 a	 sárvízi	 önellátó	 életmód	
s	rejtőzködés,	fürkészés	avatottjai,	puhatolták	ki	a	Kárpát-
medencét,	 az	 áradások	vízmozgásait,	 és	 találtak	átjárókra,	
gázlókra,	 táborozáshoz	 alkalmas,	 védhető	 terepekre,	 bete-
lepült	vidékeken	tán	Attila	maradék	hunjaira	is.	Küldetésük	
évekig	tartott,	hát	nemcsak	magányosan	vagy	rajokban,	de	
családostul	hatoltak	át	veszélyes	nádon-lápon,	a	szárazula-
tokon	tanyát	ütöttek,	kihúzták	a	telet,	s	mihelyt	tavaszodott,	
eveztek	is	tovább.	Vagyonuk	a	csónak	s	kevés,	igen	fontos	
holmi	volt,	és	mélységes	természetismeret.	Hitük	olyan	le-
hetett,	amiben	föld,	víz,	fény,	flóra	és	fauna,	tehát	az	ember-
től	a	hallgatag	kőig	az	összes	alakzat	és	 jelenség,	 továbbá	
az	 ezeket	 megszemélyesítő	 antropomorf	 csodalények	 és	
népük	eredetmítoszának	héroszősei	alkották	az	univerzális	
teljességet.	A	messziről	jött	élet	tükre	ez	egy	olyan	fantázia-
világban,	amit	manapság	meglepően	bölcsnek	és	 túlzottan	
poétikusnak	vélnénk.	A	honfoglalás	után	folyók	mellett	te-
lepedtek	le,	s	abból	éltek	aztán	is,	amit	a	víz	és	partja	adott.	
Idő	 múltán	 elvegyültek	 a	 többi	 szántó-vető	 népelemmel.	
Rájuk	 vall	 a	 beszédünkből	 is	 kiveszett	 csónakos legelte-
tés,	mely	 abban	 különbözött	 a	 hagyományos	marhatartás-
tól,	 hogy	 az	 ártereken	 a	 jószág	 szigetről	 szigetre	úszott,	 s	
a	pásztor	nem	lovon,	hanem	csónakon	kísérte	a	csordát.	E	
nagycsalád-tagok	tapasztalatai	hagyományozódtak	tovább	a	
pákászok,	csíkászok,	halászok,	gyékényszövők,	gallyfonók	
s	más,	víz	közeli	mesterségek	fogásaiban.	Gondolható,	hogy	
szerepük	 lehetett	 a	 gyakori	 betörések,	 tatárjárás,	 törökdú-
lás	 idején	 a	 lakosság	 elrejtésében.	Mi	maradt	 utánuk?	Ott	
vannak	az	ember	nyughatatlan	természetében,	a	csavargás,	
csíny	eksztatikus	örömeiben.	Bizonyára	ők	pihentek	az	első	
szatmárcsekei	embercsónak	formájú	fejfák	alatt.	Nagycsa-
ládjuk	nevére	utalnak	falunevek	is.	A	közel	hasonló	hangzá-
sú	Kemecse,	Kemse	településnevek	előzménye	a	tán	ótörök	
kemi,	mely	e	hajdanvoltak	attribútumát	jelöli:	csónak.

Áll	egy	ember	a	vízparton.	A	napfölkeltét	nézi.	Ahogy	a	
hegy	bozontján	lassan	átszivárog	a	Kezdet	melengető	színe.	
Mint	az	ős	récetojás,	melyből	a	világ	lett	a	mítoszban,	mint-
ha	annak	a	 sárgája	volna.	Áll	az	ember	és	bámul.	Kemsei 
úr	az,	a	hajdani	csónakos	nagycsalád	sarjadéka.	Magamaga	
már	városlakó,	a	metropolisz	csikorgásában	él.	Ám	tavasz-
szal,	mintha	a	lelke	volna	félregombolva,	nyughatatlan	lesz,	
messze	kievez	a	városból	Szentendrén	is	túlra,	kiköt,	sátrat	
ver	a	Duna	mellett,	s	huzamosan	ott	él.	Nem	szükségből	vagy	
átkos	 függelemben	 rákényszerített	 céllal,	hanem	szabadon	
és	tartalmasan.	Régebben	nagy	társaságban,	aztán	párosan,	
máskor	egyedül.	Az	a	ritka	emberfajta,	aki	így	talál	igazán	
haza,	s	tud	megmaradni	a	nagyvárosban	is.	E	táborozásairól	
írta	a	Dunakönyvet.	Most	pillantása	lába	elé,	a	fövenyre	esik.	
Odatett	egy	gacsos	uszadékágat	a	víz,	mintha	ottfeledte	vol-
na.	Emberünk	úgy	véli,	hogy	éppenséggel	őt	lepte	meg	vele.	
Hosszasan	nézi.	Pillantása	átszúr	az	iszapszínű	kérgen,	ned-
ves	szijácson,	be	a	rostok	közé,	végigszalad	az	edénynyalá-
bok	légbuborékai	közt,	már	a	mikroszerkezetet	silabizálja.	
Bámulja,	csak	bámulja	az	ágat.	Hatalmas	gyűjteménye	lehet	
efféle	poétikus	bámulásokból.	Édesapám,	szólítja	meg	kül-
ső	énjét	bizalmas-rekedtes	torokhangon,	nyárfának	vélném.	
Ha	megszárad,	gyorsan	ellobban,	fűzi	hozzá	hümmögetve,	

és	 lehajol	 az	ágért.	Hogy	az	egész	művelet	 tíz	másodperc	
vagy	egy	teljes	óra	alatt	ment	végbe,	s	jutott	a	hasznosság	
felől	nézvést	kétes	kifejlethez,	nem	tudható,	mert	egy	másik	
időben	történt.	Így	él	e	helyen	Kemsei	úr	a	maga	kronoszt	és	
kairoszt	egybefonó	saját	idejében.	Úr	itt,	mert	semmi	sem	az	
övé,	de	egyenrangú	bármivel,	ami	az	őssejtből	kelt	ki	és	vé-
gül	por	lesz,	ami	eleven	folyóvíz,	mart	felé	lépegető	fűzfa,	
kavics,	propellerező	juharmag,	vagy	fény,	mely	a	falevelek	
szélét	 türelmesen	 fogazottra	 köszörüli.	 Így	 él	 itt	 saját	 lét-
felfogása	szerint	mindennel	olyasféle	szimbiózisban,	hogy	
személyes	névmással	illet	folyót,	fát,	állatot,	melyek,	mint	
a	 mesében,	 egy	 metamorfózissal	 megszemélyesülnek.	 Ez	
a	 táborozás	 egyszerre	 nagy	kaland	 és	 hazatérés,	metropo-
liszban	senyvedő	érzékszervek	szellőzködése	eredeti	köze-
gükben.	S	valljuk	be,	e	közeg	önmagában	közönyös	ugyan,	
de	hősünk	elméjében	mégis	állandó	szakralitással	kísért.	E	
kísértés	vezet	át	a	helyszínek,	megtapasztalások,	etológiai,	
botanikai	 ismeretekre	valló	 élmények	pontos	beszámolóin	
át	az	olvasói	megállapításhoz:	lefegyverző	ez	a	szépiroda-
lommá,	szociográfiává,	útleírássá	formált	ontológia.	

Hosszú	vízi	út	vezetett	Kemsei	úr	tábortüzéhez.	Hogy	el-
érjen	önmagához,	a	magasságos,	Mária-kék	ég	alá.	Az	egyik	
fejezet	(Fel a Szentendrei-Dunán. Bedekker újoncoknak)	45	
oldalán	útikönyvben	tartózkodik,	elbúsul,	és	felevez	a	sziget	
sarkáig.	Északnak	tart,	szemben	az	áramlással.	A	Duna	már	
a	játszadozó	idő,	s	kílbót	és	emberalak	esszenciális	kontúrját	
a	víztükör	fölé	emeli	a	ragyogás.	Áll	az	evező,	csupán	alanti	
ritmusa	visszhangzik	s	hal	el	lassú	metronómütésekkel.	Az	
alak	 mozdulatlanul	 ül	 egy	 Bosch-festményről	 való	 fény-
buborékban,	melynek	utóbb	Egry	 József	meg	 is	 festette	 a	
tartóíveit	színes	levegőből,	hogy	stabil	legyen,	bírja	a	meg-
rázkódtatásokat,	 hogy	 amit	 emberünk	 megelevenedni	 lát	
világba	 vetett,	 zaklatott	 külsőlelkével,	 elviselhető	 legyen.	
Letekint	a	múltba	néző	alak,	tekergeti	a	nyakát,	s	mintha	a	
lég	időkövületeiben	ténfergő	fényeret,	vékony	vonalú	kon-
túrképzetet	kutatna	szemmel,	mintha	a	víz	impresszionista	
foltjaiból	megképződő	figurákat	keresné,	meglátja	mindazt,	
amit	 a	 Duna	 tükörképein	 visszahozott.	 Micsoda	 vízi	 élet	
zajlott	 itt	 a	 létező	 szocializmusban,	 mondja	 kajánkodva,	
lapozgatván	 a	 Duna	 fényképalbumát.	 Micsoda	 proletáros	
szegénység	és	találékonyság	a	vízi	járművek	kézműves	ki-
vitelében.	Mennyi	örömöt	adott	ezeknek	az	embereknek	az	
a	természetközeli,	néhány	őszintén	szabad	óra,	amikor	csak	
a	 nevetésért	 is,	 hóbortosan	 fel	 tudtak	 kacagni,	 uramisten!	
Bádogasztal	a	kocsma	előtt,	szaktársak	az	üzemből	fecské-
ben,	klottgatyában,	egy	korsó	sör,	mellé	egy	szál	Kossuth-
cigaretta,	és	tüzet	adnak	egymásnak	cigarettaparázsról,	ide-
hallik	távoli	hangszóróból	Kazal	László	slágere,	aláfestésül	
maszatos,	meztelen	kisgyerek	ordít,	IKKA-csomagból	tarka	
ing,	egy	ember	ül	háttal,	szemben	vele	copfos	serdülőlánya	
egybeszabott,	piros	 fürdőruhában,	melynek	mellrészénél	a	
két	 dombocska	 vattával	 van	 kipótolva,	 körbepillant,	meg-
igazítja,	 és	 rendkívül	 öntudatosan	 olvas	 tovább.	 Nyarunk	
angyala.	 Fénygömbjében	 az	 emberalak	megérzi	 a	 hajdani	
idők	 hangulatait,	 szemléli	 karaktereit,	 megéledt	 egy	 visz-
szahozhatatlan	korszak.	Fáj	neki,	hogy	minden	odalett,	hát	
könnyítésül	játsszunk	el	a	képpel,	a	fénygömb	fütyülve	kilő	
és	eltűnik	a	remegő	levegőben.	Különös	útikönyv	e	fejezet,	
45	oldalnyi	búsulás	a	haragtól	az	édeskés	fájdalomig,	mely	
akkor	 vidul	 csak	 fel,	 ha	megfeledkezünk	 a	Nagy	Retusőr	
halálos	viccéről,	midőn	a	víz	hozta	tükörképek	a	táborban	
kötélre	csíptetve	megszáradnak	–	látjuk	Kemsei	urat,	amint	
kíváncsian	hunyorog,	fölteszi	a	szemüvegét,	odahajol	–,	és	
nincs	ott	semmi,	mármint	a	Semmi	portréja	van	ott.	Ami	az	
ő	 tüze	mellett	a	 természetes	bomlás	és	újjáalakulás	eposzi	
története,	az	 itt,	 az	„épített”	környezetben	a	 lezuhant	élet-
szint	tragikomédiája.	Mert	belép	a	képbe	az	új	ember,	az	új	
hős,	aki	aztán	nekifog,	és	újjákalapálja	az	ezeréves	abszo-
lútumokat.	

Az Epilógus	című	fejezetben	királlyá	koronázza	a	tábo-
rozók	tarka	népe,	e	modern	kori	nagycsaláddá	avanzsált	sza-
bad	társulás	(gyerek,	orvos,	nyomdász,	mérnök,	bíró,	mun-
kás,	 színész,	 író)	 II.	 (Nagy)	 Herciget.	 Uszadékdeszkából	
komponált	trónon	ül,	kezében	gyökérjogar	és	országkrumli.	
Koronája	 dekorációs	 papír.	 Népe	 választotta!	 „Emberek,	
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akik	 maguknak	 a	 nyár	 rövid	 hónapjaira	 saját	 birodalmat	
játszanak.	Vagy	egyszerűen	csak	hosszan,	gyerekes	öröm-
mel	 álmodnak	 egy	olyan	világról,	 ahol	 jó	 élni.	Közösség,	
amelyet	nem	verbuvált	és	nem	is	manipulálhatott	senki	ide-
genforgalmi	 hivatal,	 senki	 államhatalom.	 […]	 Mindenek	
helyén	 ma	 négyzetesen	 telepített,	 ipari	 nyárfaerdő.	 Nem	
a	 természet	vette	vissza	azt,	ami	eredendően	úgyis	az	övé	
volt,	a	természetes	közösségeket	nem	tűrő	ember	állama	és	
belügyminisztériuma	 vette	 el	 a	 maga	 fondorlatos	 módján	
azt	az	álmot,	ami	a	 táborozóké	volt.”	Hozzáteszem,	 ide	 is	
először	a	szolgálatkész	besúgó	próbált	beilleszkedni,	az	ál-
ladalom	szeme-füle.	Sokféle	akad	belőle,	ahol	„természetes	
közösségek”	ütik	fel	a	fejüket,	s	a	nevük	irodalmi	színpad,	
klub,	sakk-kör,	bélyeggyűjtő	kör	vagy	bármi	társaság,	mely	
odáig	merészkedik,	hogy	valami	ügyben	rendszeresen	gyűl-
jön	 össze	 művelődési	 házban,	 vendéglői	 különteremben,	
műteremben,	 parókián,	 könyvtárban,	 magánlakáson	 vagy	
éppen	a	 természetben.	Emellett	nyomingerek	hallgatóznak	
kocsmában,	 meccsen,	 buszmegállóban	 s	 mindenütt,	 ahol	
fecseg	az	 emberféle.	Hírlik,	még	a	 levéltár	kutatószobáját	
is	bemikrofonozták,	ahol	egy	papi	személy	magában	lapoz-
gatta	 a	 dokumentumokat.	Az	 is	 hírlik,	 hogy	 egyikük,	 aki	
egyszerre	 állt	 a	 rendőrség	 és	 a	 tanács	 alkalmazásában	 (!),	
oly	szorgalmasan	követte	 fellépésekre	a	neves	humoristát,	
hogy	az,	a	közönséget	üdvözölve,	külön	köszöntötte	e	ha-
tósági	 személyt.	 Érthetetlenebb	 tett,	 hogy	 beházasodtak	 a	
megfigyelendő	családba	vagy	följelentették	legjobb	baráta-
ikat	is,	s	egyszerre	jónak	és	rossznak	lettek	meggyőződéses	
kettős	ügynökei.	Itt	bizonyára	–	a	totalitárius	nyomás	(ton-
náktól	pehelyig)	hatására	–	az	a	végleges	morfológiai	vál-
tozás	következett	be	az	emberi	agyban,	amely	a	morál	felől	
már	megközelíthetetlen.	Hogy	e	mutáció	milyen	társadalmi	
klímában	szaporodik	el	s	válik	mindent	elfoglaló,	homogén	
populációvá,	 aktuális	 aggályokat	vet	 fel.	Nos,	kívülről	 ér-
kezett	II.	(Nagy)	Hercig	„országába”	a	besúgó,	nem	pedig	
maga	képezte	ki	és	eresztette	a	világra,	s	így	indokolt	is	a	
hatósági	homlokráncolás,	hiszen	az	a	csoportosulás,	amely	
nem	tud	magából	besúgót	kitenyészteni,	mármint	a	hercigi	
széllelbélelt	népség,	 tényleg	veszélyes	a	 társadalomra.	Pe-
dig	csak	annyi	történhetett,	hogy	e	vadevezős,	azaz	semmi-
lyen	szervezethez	sem	 tartozó	nép	olyan	világban	 időzött,	
mely	a	maga	természetes	mivoltában	a	szabad	élet	meséjét	
nem	keverte	össze	oktalan	impériumi	kényszerekkel,	s	egy-
általán,	e	kedélyes	életfelfogásból	teremtett	birodalomkép-
zetben	még	nem	oldalgott	az	árnyékban	a	Gonosz.	

A	fagyűjtés,	tűzrakás,	sátorverés	közben	megállva,	vagy	
hallgatva	éjszaka	s	osztályozva	a	neszeket,	vagy	ebéd	után	
a	sátorban	leheveredve,	midőn	a	Táborozó	főúri	elégedett-
séggel,	 jóízűen	kikényelmezi magát,	 a	 világ	belefeledkező	
számbavétele	 alkalmával	 megállapíttatik,	 hogy	 szép. Az 
lett,	 ám	előbb	ki	kellett	 szabadulni	a	város	csörömpölésé-
ből,	mesterséges	színeiből,	szagaiból,	ki	a	műfények	szeny-
nyezte	ég	alól,	ahol	nincsenek	csillagok,	ide.	Ide,	hol	este	a	
csillagok	 fürtökben	 lógnak	a	Dunába,	ahol	napsütés,	 szín,	
vízcsobogás	 bőven	 van,	 és	 annyit	 vehet	 belőle	 az	 ember,	
amennyit	 csak	 akar.	 Szép	 annak	 a	 görbe	 fa,	 a	 száraz	 gaz,	
aki	meggyalulódott	a	városban,	s	erdeje	a	kicsi,	betonozott	
udvaron	senyvedő	ecetfa.	Alaposan	ki	kell	előbb	lúgozódni,	
tülekedni	a	tülekvésben,	míg	balgán	odajut	az	ember,	hogy	
a	 régi öregek hatalmas	 eszéről,	 ösztönös	 ízléséről,	 elemi	
örömeiről	 ábrándozzon,	 és	 a	 skanzenben	 összetévessze	 a	
nyomort	valamiféle	aranykort	idéző	etnográfiával.	Időleges	
otthonosság	a	táborozás,	olyan	mély	ember–természet-har-
mónia,	ami	a	kinti	világban	az	élet	megéléséhez	az	egyetlen	
lehetséges	minta.	És	megvalósíthatatlan.	E	harmóniáról	az	
az	 ember,	 aki	 teljesítménybérben	 dolgozik	 inaszakadtáig,	
s	próbál	a	 természetből	megélni,	nem	ír	könyvet.	Ám	sok	
erdész,	 természetbúvár,	 túrázó	lép	túl	a	„szép	és	igaz,	ami	
profitot	hoz”-féle	világszemléleten.	Vertikális	lelki	nyitott-
sággal	 érez	 rá	 a	 „természeti	 szép”	metafizikai	 tónusára,	 s	
mintha	 nagyralátón	 a	 teremtés	 vektorait	 óhajtaná	 rekonst-
ruálni,	 fest,	 fotóz,	 filmez,	 naplót	 vezet.	Ez	 oktalan	 túlzás,	
ám	így	elképzelhetőbb.	A	Táborozó	szemében,	ha	holmija	
közt	keresgél,	vagy	tanyája	körül	szöszmötöl,	minden	tárgy	
elveszti	ökonómiai	jellegét,	és	használhatósága	szerint	válik	

a	legolcsóbb	kacat	is	nélkülözhetetlenné.	Egyedi,	nincs	ára.	
Környezetéből	csak	annyit	vesz	el,	amennyi	épp	szükséges,	
bőségben	él	 tehát.	Nem	zavarja	meg	a	bonyolult	biocönó-
zist	a	hierarchia	diadalmas	pózával.	Betársul.	Lehet,	hogy	
valaha	eme	ősrégi	szimbiózis	teremtette	meg	s	hívta	maga	
mellé	társnak	a	pogány	isteneket,	nem	büntetni,	hanem	a	ki-
gondolt	világmagyarázatot	valósággá	kibontani.	Legalábbis	
azok	a	lelki	késztetések,	melyek	a	tűzbe	révedve	a	transz-
cendens	 felé	 mozgatnak,	 föltámadnak	 most	 is.	 Továbbá.	
Életének	lényege	a	közvetlenség,	s	ha	nem	is	forog	életve-
szélyben,	a	saját	megfogható	világában	csak	tapasztalataira,	
rutinjára,	 fantáziájára,	 leleményességére	 számíthat.	 Ehhez	
igazodott	az	észjárása.	Nem	férnek	hozzá	azok	a	manipu-
lációk,	melyek	odakünn	 rengeteg	áttételen	át	 állítanak	elő	
lét	 gyanánt	 egységes	 álvalóságot.	Amiben	bajos	mozogni,	
mert	nem	szolgálja,	hanem	saját	képére	formálja	az	embert.	
Digitalizálja.	Termeli	a	rengeteg	digitális	proletárt,	aki	már	
a	láncaival	azonos.	Beszélő	lánc.	A	rekláméletképek	hőse.	
Érzékeit	a	képernyő	állítja	elő	hamis	színekből.	Fantáziáját	
képzuhatag	vezérli,	étvágyát	fogyasztásra-ürítésre	serkentő	
adalékanyag	dresszírozza.	Gyárilagos	démonjai	mellé	hasz-
nálati	utasításképpen	kijelölik	az	ellenséget.	Hőzöng,	törtet,	
potyázik.	Nagyjából	 ilyenforma,	pedig	anya	szülte.	 Idejön	
és	leveri	a	madárfészket.	

A	kötet	címadó	írása	–	A szederinda szeme –	mintha	sor-
sunkra	ébresztene	rá.	Nézelődünk	a	vízparton.	Hiteget	a	fény,	
megfojt	az	iszap,	töredékes	mítoszban	élünk.	A	fantázia	álom-
szerű	adományaival.	Néha	fölragyog	a	 teljesség,	azt	a	meg-
foghatatlant	 szorítjuk,	 az	 a	 valóságunk.	 Létünk	 vertikálissá	
nőve	vált	zavarodottá,	mintha	a	káosz	a	mennyből	eredne,	s	
ami	elődeinknek	természetes	tágasság	lehetett,	bezárult	az	ég.	
Nincs	 út	 le-föl,	 csak	 Jákob	 lajtorjáján,	 Szindbád	 hajszálán.	
Kettészakadt	 a	 világ,	 a	 felhőkön	 úszik,	 és	 honvággyal	 kín-
zó,	 transzcendens	 lett	 az	 egyik	 fele.	 Ideszorultunk	 a	másik-
ba,	a	földibe.	Át-	meg	áttörnénk	túlra,	sejtéses	emlékezettel,	
restellendő	pszichés	atavizmussal.	 Idők	előtti	árvaság	ez,	ez	
hívja	elő	az	áhított	jóság	égivé	magasztosult	arcát.	Töredékes	
mítoszunk	hiányérzetében,	önpusztítóan	gondoltuk	ki	 a	Go-
noszt.	Természetélményem	megindultságában	állítom	ezt,	és	
próbálom	 felidézni,	 mit	 tettünk.	Világunk	 ritmusát	 az	 adta,	
hogy	a	puszta	anyag	réseiben	ki-be	 járt	a	közénk	hívott	 ter-
mészetfölötti.	Körülötte	égi	népség,	köztük	az	őseink.	Ha	ki-
húzódtak	innen,	az	üresség	következett.	Odahagyott	helyükön	
az	Űr	vezérel,	gondoltuk	szorongva.	S	e	számunkra	negatív	
mozgást	neveztük	el	Gonosznak.	Ez	az	Űr	a	 lelkünk	szöve-
te	is,	a	belénk	teremtett	hiány	magas	foka.	E	könyv	is	késztet	a	
kijelentésre:	a	természet	erős	helyszínén	még	a	teológia	előtti	
idők	járnak.	Ilyen	lehetett	a	vörösmartys,	madáchi	Kezdet	az	
Űrből.	Emberi	 lényegünk	e	van-nincs	két	világszintje,	ám	e	
páros	mindenhatóság	önnön	teljes	hiányát	is	átjárja	szánandó-
an	patetikus	gondolatvilágunkban.	Percekre	létezünk	igazán,	
a	 legyen világosság	 pillanatában,	néhány	vakító	villanás,	 és	
ismét	elvész	minden.	A	magas	ég	alatt	olykor	fölsejlik	töredék	
mivoltunk	kiteljesedése,	és	át-át	melegszünk	szívtájon.	

Milyen	képletet	mutat	e	könyv?	A	sötétség	határát	sza-
kítja	át	a	kílbót,	háttal	ülve	evez	az	ember,	szemből	kapja	
a	fényt,	akárha	a	Nap	tolná,	bele	az	ásványi	feketébe.	Hát-
ramenetben	előre,	így	ügyel	arra,	hogy	mit	hagyjon	el,	mit	
vigyen	tovább.	És	előállítja	a	világot,	mint	a	hajdani	kelet-
kezést,	 kirajzást.	 Megtestesülnek	 a	 világelemek	 finoman	
egymáshoz	csiszolt	metaforái,	hullámzik	az	időfolyam.	Vi-
szi	 a	Kemsei	 István	nevű	 evezős	 az	 érzékek	memoriterét,	
és	a	látás	illúziója	valóság	lesz,	s	mielőtt	elsötétülne	ember	
és	piros	kílbót,	megteremti	idegeibe	szövődött	emlékeiből	a	
látszó	világot	jelenvalóvá.	Kiköt,	tábort	üt,	él	a	kiszínesedő	
látványosságok	közt,	majd	hazatér	és	papírhoz	ül.	Különös	
útikönyvet	ír	a	magyar	tájról,	elkísérjük,	és	vele	együtt	ta-
lálunk	haza.	S	mert	a	Kárpát-medencében	jellegzetesen	fél-
behagyott,	belénk	szakadt	élet	 jutott,	 szeretetteljes	ontoló-
giával	győz	meg,	hogy	az	ember	evilági,	igazi	sorsa	mégis	
a	teljesség.

(Orpheusz Kiadó, 2016) 
Cukor György
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Belülrõl
(Géczi János: Kívül)

Egy	száztíz	oldalas,	puhatáblás	kis	könyv	Géczi	János-
nak	a	Kalligram	Kiadónál	megjelent	Kívül	 című	prózakö-
tete.	 Nem	 feltűnő,	 nem	 hivalkodó.	De	 érdemes	 észreven-
ni,	 sőt,	 keresni	 is.	 Nagyon	 finom	 és	 szép	 szöveg	Géczié,	
és	 rendkívül	 pontos.	Azzal	 együtt,	 hogy	 a	 szöveg	 ebbe	 a	
száztíz	oldalnyi	terjedelembe	lett	precízen	beleszerkesztve,	
vagyis	semmiféle	hiányérzet	nem	jelentkezik	a	könyv	befe-
jezése	után	sem,	mégis,	a	külön	címekkel	is	ellátott	rövid-
prózák	elolvasását	követően	sajnáltam,	hogy	a	köteten	kívül 
kerültem.	Géczi	szövegei	olyan	erős	hangulatú	és	kompakt	
világot	teremtenek,	amelynek	megismerése	a	megszerkesz-
tettség	révén	egyszerre	izgalmas	és	esztétikailag	is	élvezetes	
élmény.

Épp	 a	 prózai	 szöveg	 összetettsége	 lehet	 az	 oka	 annak,	
hogy	a	kötet	első	pár	oldala	nehézkesnek	tűnik.	Idő	kell	ah-
hoz,	hogy	a	hosszú	és	szokatlan	módon	összetett	mondatok-
kal	 leírt	szituációk	kirajzolják	a	Kívül	sajátos	világát,	s	az	
olvasó	Géczi	János	művén	belülre	kerüljön.	Csak	egy	példa	
a	 tagmondatok	 szokatlan	 sorrendjére:	 „becsapom	 magam	
mögött,	hogy	jól	hallja,	elmegyek	s	egyedül	marad,	a	kerti	
ajtót”.	(11.)	A	hosszú,	néha	akár	egyoldalas	mondatok	tar-
talmi	 egységekként	 is	működnek.	Géczi	prózájának	 izgal-
mas	sajátossága,	hogy	a	legapróbb	részletekre	koncentrál,	s	
hétköznapi	cselekvéseket,	mozdulatokat	ír	le	már-már	elide-
genítő	részletességgel.	Ezek	a	szokatlanul	részletes	leírások	
kerülnek	sokszor	egy	mondaton	belülre.	A	rágás	 folyama-
ta	 például	 a	következőképpen	 jelenik	meg:	 „Mindenkinek	
mozog	az	állkapcsa,	az	állkapocs	és	a	koponya	közti	izmok	
elernyednek,	összehúzódnak,	diónyi	göbök,	kidudorodások	
és	horpadások	mutatják,	miféle	módon	őrlik	a	fogak	a	száj-
üregbe	 jutott,	 általam	 ismeretlen	 anyagot,	 hogyan	 kevere-
dik	el	nyállal	és	pépesedik,	a	fogak	rágófelületéről	hogyan	
sodorja	le	a	nyelv	a	megőrlött,	nyállal	elkeveredő	masszát,	
apró	ajkak	és	húsos,	 lefittyenő	szájszélek	mozognak,	gyű-
rött	orcák	simulnak	ki	a	kerekedő	pofazacskótól	s	formát-
lanodnak	el,	ha	elmozdul	netalán	a	rosszul	feltapadt	proté-
zis.”	 (45.)	Ezekkel	a	 részletező	 leírásokkal	egy	pontosabb	
ábrázolás	látszik	megvalósulni,	ugyanakkor	épphogy	olyan	
részletekre	világítanak	rá,	amelyek	a	hétköznapi	tapasztalá-
son	kívül	esnek,	így	inkább	elidegenítik	a	leírt	mozzanatot,	
semmint	felismerhetővé	tennék.

Ez	 a	 szövegszervezésben	 tükröződő	 szemlélet	 jellemzi	
a	 kötet	 egyes	 szám	 első	 személyű	 elbeszélőjét	 is.	 „Ilyen	
egzakt	 megközelítésű	 a	 magamfajta	 öreg	 rovarász,	 aki	
szakmai	követelményként	megkülönbözteti,	amit	a	közön-
séges	halandók	nem	érzékelnek.”	 (20.)	Nemcsak	a	hosszú	
mondatokban	olvasható	részletességben	fedezhető	fel	az	a	
prózaírói	pontosság,	ami	Géczi	János	kötetét	magas	fokon	
jellemzi,	de	mindez	a	szavak	szintjén	is	megfigyelhető.	Az	
imént	idézett	részletben	olvasható	egzakt	kifejezés	a	pár	sor-
ral	lejjebb	található	insect	szóval	cseng	össze.	A	leíró	prózát	
a	kötet	egészén	végigvonuló	líraiság	jellemzi.	Nem	is	lehet	
talán	 véletlen,	 ha	Géczi	 írásmódjáról	 az	 olvasónak	Tolnai	
Ottó	2008-as	Grenadírmars	című	és	Egy kis ízelt opus	alcí-
mű	kötete	jut	eszébe.	Ahogy	az	alcím	mutatja	(és	ahogy	arra	
Thomka	Beáta	is	rámutatott	kritikájában1),	ebben	a	művé-
ben	Tolnai	is	a	rovarok	világából	kölcsönzött	jelzővel	illeti	
saját	szövegét,	amelyben,	épp	úgy,	mint	Géczi	Kívüljében,	
a	végletekig	részletező	leírásokkal,	a	hirtelen	közelítő	néző-
ponttal	nem	a	kicsi	hangsúlyozódik,	sokkal	inkább	a	rendkí-
vül	precíz	összetettség.	Kimondottan	izgalmasnak	ígérkez-
ne	a	két	mű	szorosabb	közös	elemzése	(kitérve	a	„kispróza”	
műfajának	megvalósíthatóságára,	 az	 egyes	 szám	első	 sze-
mélyű	elbeszélésmód	működtetésére,	a	szerző	és	az	elbeszé-
lő	kapcsolatára,	a	térkezelésre,	a	katalogizálás	jelentőségére	
stb.),	de	Tolnai	világára	ebben	a	kritikában	a	továbbiakban	

1 Thomka	Beáta,	Aprózás, kispróza, kézművesség,	Jelenkor,	2008/10,	
1166.

expliciten	nem	utalok.	Csupán	jelezni	szerettem	volna	a	két	
szerző	írói	világának	és	prózaírói	módjának	szoros	kapcso-
latát	 (amit,	 nem	 mellesleg,	 a	 mindkettejük	 életművében	
igen	jelentős	rózsa	motívum	szintén	erősít).

A Kívül	 rövid	 szövegei	 nem	 látványos,	 akciódús	 tör-
téneteket	mesélnek	el	 („Mi	ebben,	mormogom,	 s	 lépek	el	
az	ablak	alól,	a	história?”	65.),	és	nem	is	filozofikus	belső	
monológot	 közvetítenek.	Minden	 jelenet,	 mozzanat	 és	 az	
elbeszélő	 minden	 jellemzője	 a	 szövegszervezés	 módjára,	
az	 írás	 folyamatára	és	működésére	 is	utal.	A	kötet	 legelső	
mondata	 is	 ezt	 tematizálja:	 „Megtanultam	 a	 jobb	 helyett	
a	bal	kézzel	 történő	 írást.”	 (7.)	Az	elbeszélhetőség,	ahogy	
már	a	legvégsőkig	vitt	részletezés,	a	folyamatos	pontosítás	
is	mutatja,	alapvető	kérdése	Géczi	művének,	amelyet	több	
alkalommal	egyértelművé	is	tesz	a	szerző.	„Napok	óta	nem	
találok	véget	egyetlen	történetnek	sem.”	(65.)	„Az	az	éjsza-
ka,	amely	megfosztódik	a	tértől,	elbeszélésre	alkalmatlan”	
(19.)	Igazán	izgalmasak	azok	a	részek,	melyek	nem	explici-
ten	mutatják	azt,	ami	a	szövegben	is	történik.	A	kötet	egyik	
legjobban	sikerült	 írása	A horda	című,	amely	egy	utcakép	
rendkívül	plasztikus	 leírását	 adja.	A	emberek	mozgását	és	
viselkedését	 rögzítő	 szöveg	 aprólékos	megfigyelések,	 szí-
nek	 és	 hangok	 megjelenítéséből	 épül	 föl,	 az	 olvasó	 egy	
egészen	 sajátos	 hangulatú,	 a	 valóságostól	 elemelt	 világba	
vonódik	bele.	Ezt	a	leírást	töri	meg	a	következő	részlet:	„A	
lankás,	visszabillenni	képtelen	égbolt	jókkal	nem	kecsegtet,	
azon	legurul	ez-az,	[…]	a	nyugatra	haladtában	kivörösödő	
Nap,	egy-egy,	a	szárnyalásában	megbotló,	végzetesen	buk-
dácsoló	s	végül	zuhanó	madár,	vagy	az	éles	peremű	parittya-
kő,	amely	végül	a	Vodafone	üzletének	kirakati	üvegét	zúzza	
be”.	(44.)	A	minden	konkrét	tér-	és	időjelzést	nélkülöző	le-
írást	a	mobilszolgáltató	márkanevének	hirtelen	megjelenése	
épp	úgy	töri	meg,	ahogy	a	szövegben	szereplő	kő	az	üzlet	
kirakatát.	Mindemellett	a	tekintetet	is	nagyon	határozottan	
vezeti	ebben	a	szövegrészletben	is	a	szerző.

Az	elbeszélő	foglalkozása,	amellett,	hogy	a	leírások	ap-
rólékosságát	tükrözi,	a	rovarász	már-már	túlzó	precizitását,	
rend-	 és	 rendszermániákusságát	 is	magyarázza,	 a	 feltétlen	
ragaszkodását	ahhoz	a	rendhez,	amelyet	ő	teremt	a	saját	vi-
lágában.	„Az	asztalom	 letakarítva,	még	vizes,	 tiltásom	el-
lenére	megint	 letörölték.	 […]	A	mások	 számára	majdnem	
láthatatlan	rovaralkatrészek	az	üvegtálkákban	ugyan	sértet-
lenek,	de	a	jegyzeteimet	tartalmazó	írólapok	egybekötegel-
ve,	ezáltal	a	rendemtől	megfosztva	hevernek	az	asztal	sar-
kán.”	(59.)	Noha	a	szövegek	látszólag	aprólékos	leírásokat	
tolmácsolnak,	 Géczi	 időről	 időre	 figyelmezteti	 olvasóját,	
hogy	egy bizonyos	elbeszélő	megfigyeléseit	ismerheti	csak	
meg,	vagyis	amit	a	világból	láttat	a	szöveg,	az	egy	megle-
hetősen	korlátozott	tartomány.	„A	magamon	kívüli	világról	
nincs	kézzelfogható	bizonyosságom.”	(18.)	A	megtapasztalt	
és	a	megtapasztalható,	a	látott	és	a	láttatott	közötti	különb-
ség	a	Kívül	című	kötet	mélyebb,	a	sorok	mögül	kiolvasható	
témája.	Ha	mindezt	a	címre	vonatkoztatva	próbálja	meg	ér-
telmezni	az	olvasó,	azt	lehet	mondani,	hogy	az	ott	megneve-
zett	kívül	tökéletesen	körbezárt	belülről	látszik.

A	már	eddig	is	említett	látszólagos	ellentétekhez,	melyek	
valójában	egymás	nélkül	értelmezhetetlen	viszonypárok,	ha- 
sonlóképp	értelmeződik	a	kötet	valóság	 fogalma	is.	„[E]l- 
téphetetlen	a	kapcsolat	a	valóság	és	a	képmás	között,	hol-
ott	 egymáshoz	 egyáltalán	 nem	 hasonlítanak.”	 (55.)	A	 vá-
rosban	tett	séták	során	az	elbeszélő	megfigyelései	rendre	az	
észlelhető	 világ	 megsokszorozódásáról	 adnak	 számot.	 „A	
jobb	oldal	óriásplakátok	nagyságához	mérhető	ablaktáblá-
iról	visszalátom	magamat,	egyidejűleg	létezem	másfél	tucat	
képmáson,	és	minden	üveg	tükrében	másik	arcomat	látom.”	
(41.)	Az	így	kirajzolódó	valóságok	közül	egyik	sem	hitele-
sebb	 vagy	megbízhatóbb	 a	másiknál,	 egyenértékű	 igazsá-
gokként	léteznek.	A	szöveg	egyik	kulcsfogalmát	említve	azt	
is	 lehet	mondani,	 hogy	 ezeknek	 a	 világoknak	 nincs	 eleve	
adott	jelentőségük,	jelentésük,	amely	hierarchikus	viszony-
ba	rendezné	őket:	e	szempontból	üresség,	vagy	még	ponto-
sabban	inkább	ettől	az	eleve	adott	jelentéstől	és	jelentőségtől	
való	mentesség	jellemzi	őket.	Ennek	észben	tartása	fontos	a	
kötet	utolsó	részének	értelmezéséhez,	melyben	az	elbeszélő	
a	Balaton	kiszáradt	medrében	tett	csónakázásról	ír.	„A	csó-
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nak,	amelyben	ült,	nem	a	hullámokon	ringatózott,	hanem	a	
hullámok	fodrozódását	utánzó	homokpadon,	éppenséggel	a	
tó	finoman	ringó	fenekén.”	(99.)	Ez	a	zárószöveg	csak	ab-
ban	az	esetben	értelmezhető	a	kötet	egészének	kontextusá-
ban,	ha	az	abban	leírtak	és	a	hétköznapi	tapasztalás	valóság-
tartalma	 között	 nem	 tesz	 különbséget	 a	 befogadó.	Megle-
hetősen	nehéz	feladat.	Ha	az	olvasó	mégsem	képes	erre	az	
éles	gondolkodásmódbeli	váltásra,	a	Kívül	utolsó	oldalait	a	
kötet	addig	szorosabban	összefüggő,	egységes	prózavilágot	
kirajzoló	egészéhez	nem	illeszkedő	résznek	érezheti.

Ha	a	Kívül	oldalain	sokszorosított	világok	valóságtartal-
ma	között	nem	tesz	különbséget	az	elbeszélő,	nem	megle-
pő,	hogy	az	azokról	általa	megfogalmazottak	sem	lehetnek	
örökérvényű	igazságok.	„A	világot	nem	olyannak	ismerem,	
amelyre	érdemes	konklúziókkal	reflektálni,	s	magamat	pe-
dig	nem	annak,	aki	 felesleges	dolgokkal	 tudhat	 foglalkoz-
ni.”	 (80.)	 Az	 elbeszélő	 személye	 (saját	 maga	 elmondása	
alapján	 is)	ugyanolyan	 rögzíthetetlennek	 tűnik,	mint	 az	őt	
körülvevő	 világ.	Az	 utcákat	 egyedül	 járó,	 társasági	 életet	
csupán	 felszínes	kapcsolatok	mentén	élő	 értelmiségi	 alap-
vető	tulajdonsága	a	figyelés,	mely	egy	soha	véget	nem	érő,	
folyamatos	cselekvésként	van	jelen.	Ennek	a	szüntelen	meg-
figyelésnek	 csak	 tárgya(i)	 van(nak),	 célja	 nincs.	 Vagy	 ha	
mégis	valamiféle	potenciális	eredményt	remélne	az	elbeszé-
lő	a	sorozatos	rendszerezéstől	és	aprólékos	tanulmányozás-
tól,	ezt	az	esetleges	eredményt	is	újra	és	újra	ellenőrizendő,	
a	megfigyelést	is	minduntalan,	ismételten	el	kell	végeznie,	
képtelennek	mutatkozva	az	élet	puszta	élvezésére.	Jól	pél-
dázza	ezt	az	is,	hogy	a	randevúk	során	is	csak	a	munkájáról,	
a	rovarok	rendszerezéséről	és	az	állatok	különböző	különös	
szokásairól	 képes	 beszélni.	Maga	 az	 elbeszélő	 is	 –	 éppen	
saját	maga	által	–	egy	papírra	tűzött,	vizsgálható	élőlénynek	
tűnik	csupán,	valódi	élet	nélkül.	A	céltalanság	és	az	esemé-
nyek	hiánya	az	idő	előrehaladását	is	kérdésessé	teszik:	a	Kí-
vül	időszerkezetében	a	jövő	egy	üres	időtartomány.	„Számot	
vetettem	már,	még	ha	naponként	minduntalan	megismétlem	
is	ezt,	a	múltammal	és	a	jelenemmel.”	(41.)

Géczi	 János	önéletrajzi	vonásokat	 is	 tartalmazó	 (például	
felismerhetően	Veszprémbe	helyezett)	rövid	prózakötete	nem	
terjedelmes,	ám	mély.	Rövidsége	ellenére	is	jólesően	bele	le-
het	merülni.	Noha	látszólag	olyan,	az	irodalom	számára	talán	
közhelyesnek	is	tűnő	fogalmak	újraértelmezése	áll	a	szövegek	
középpontjában,	mint	amilyen	a	valóság,	tér	és	idő,	a	Kívül 
finom	prózaírói	megoldásokkal	és	nem	terhelő	okoskodással	
az	olvasót	a	kötet	világán	belülre	hívva	ragad	magával.

(Kalligram Kiadó, 2015)
Szarvas Melinda

A hit érzelmi íve
(Gülch Csaba: A hóesés befogad)

Hol	a	jó,	amiért	a	lírát	évezredek	óta	konok	és	emésztő	
cselekvés,	 kimeríthetetlen	 rajongás	 hajtja?	Absztrakt	 lett?	
Megnevezhetetlen?	Mivel	minden	egyes	költő	önmagában,	
természeténél	 fogva,	 érzései	 függvényében	 gondolkozik,	
azt,	ami	nincs,	vagy	nincs	meg	maradéktalanul,	de	meg	kel-
lene	 lennie,	 különösképpen	 szeretetre	 méltónak	 ítéli,	 hite	
szerint	 (már	 ha	hívő)	 versről	 versre	 ebben	 találja	meg	új-
jászületését.	S	 a	 hitre	 való	képesség	 fél	 győzelem.	 „a	 test	
lélekkel	 telik”	 (Gyöngy)	‒	 írja	Gülch	Csaba	‒,	 s	abban	az	
attitűdben	találja	meg	a	helyét,	„ahol	a	kérdések	fakult	arca	
is	látszik”	(Zuhanás).	Úgy	van:	ezen	a	fokon	az	elemi	érzés	
mindig	ugyanabban	a	‒		nyilvánvalóan	más-másféleképpen	
feltett	‒	kérdésben	oldódik	fel:	„Mit	leltél	a	szentély	fénylő	
zugában…”	(Rétszentély).	Minden	jelentős	költészet	legszi-
lárdabb	pontja,	hogy	sosem	tér	nyugovóra,	hanem	szakadat-
lanul	kérdez.

Az	isteni	renddel	azonosuló	Gülch	Csaba	(noha	hangula-
tainak	fordulóiban	oly	gyakran	a	feldúlt	szépség	arcait	látja	

felmerülni)	előbb-utóbb	eljut,	mert	el	kell	jutnia	a	teremtés	
gyökeréhez.	Ez	 nem	annyira	 lírai	 ortodoxia,	 annál	 inkább	
ortodoxiája	a	 lírának.	Az	elérhetetlen	 jó	utáni	 sóvárgásból	
következik,	hogy	azt	szeretni	és	akarni,	amit	Isten	az	ember-
re	ruházott,	s	az	ember	e	ráruházott	jusst	már	csaknem	a	tel-
jes	tagadásig	vitte,	annyi,	mint	a	magunk	pillanataiban	várni	
megjelenni	a	kiáltó,	teremtő	lángot.	„Elfáradtak	már	régen	a	
zubogó,	szép	szavak,	/	magadért	növekszel,	magadnak,	akár	
a	gondolat,	/	az	üres	csend,	a	semmi	utolsó	szépséges	tája,	
/	tőled	él	a	liget,	tőled	virít	a	pipacs	csillámruhája.”	(Dalba 
rejtezett)

E	 konok	 bizalom	 már	 a	 végigizgult	 költészet	 jutalma.	
Egy	vörösárnyú	órán	nemcsak	Isten	jelenléte	remeg	át	a	té-
ren,	a	mindenért	 felelős	embernek	 is	elő	kell	 lépnie.	A	hit	
és	a	hitetlenség	örök	emberi	probléma:	hajszálrepedés	a	ki-
cserepesedett	földön	vagy	a	termő	mezőt	kettéosztó	roppant	
szakadék.	(„miközben	zsebünk	mélyén	/	kopott	szavak	után	
kotorászunk…”	‒	Kiegészített töredékek.)	Akinek	sejtelme	
sincs	 róla,	mi	 is	a	hit,	voltaképpen	önmagát	kell	 leigáznia	
élete	egymásra	következő	jeleneteiben,	fogadást	téve,	hogy	
muszáj	 továbbmennie:	 kétséges	 azonban,	 hogy	 a	 zaklatott	
és	egykedvű	világ,	szeszélyei	közepette,	törődik-e	egyálta-
lán	e	fogadással.	„Megint	egy	nap	/	mikor	az	udvar	/	hátsó	
szegletében	 /	újra	virágzik	 /	az	almafa.”	(Megint egy nap) 
Alighanem	valahol	itt	kezdődik	a	hit;	a	teremtmény	fölbujt-
va	érzi	magát:	a	szenvedésre,	a	türelemre,	de	a	gyönyörre	s	
a	teremtésre	is.	A	hit	elérhetőnek	ígéri,	amit	a	szekularizáció	
féltékenyen	elérhetetlennek	ítél;	megragadható	s	főleg	meg-
ragadandó	 tárgyként	 kínálja	mindazt,	 amit	 a	 hitetlenség	 a	
távolság	túlsó	határán	tart.	

A	hitben	erőfeszítésekre	edzett	embersors	hőse	egyfelől	a	
jelenlét	lázadója,	másfelől	aszkéta	a	létezésben.	Lázadás	és	
aszkézis:	az	ember	ösztönének	szabályzatait	folyvást	új	tör-
vények	módosítják.	Az	ember	százféleképpen	hányt-vetett,	
roppant	sérülékeny	edény	Isten	fényével	bőségesen	töltve,	
és	kételyek	terhe	alá	szorítva.	Gülch	egyéniségét	a	hit	ala-
pozza	meg,	de	ezen	a	talpkövön	olykor	aggályok	és	bizony-
talanságok	gyülekeznek.	Nem	menekülni,	szembenézni	akar	
kétségeivel.	(„Legjobban	az	első	szirom	sérül,	/	a	teremtés	
titkát	perzseli	a	nap,	/	mikor	a	tükör	kopott	szegletében	/	az	
ezüstlő	bűnök	elénk	hullanak.”	‒	Az első.	A	faggatódzó	Kér-
dés?	című	versét	pedig	egyenesen	Istennek	ajánlja.)

Ha	 igaz,	 hogy	 a	 lírai	 vers	 hirtelen	kap	 életre,	 az	 inspi-
ráció	és	mű	között	van	egy	pillanatokra	lelassuló	fázis.	Az	
egyébként	tisztán	lélekbeli	munka	parallaxisokon,	lappangó	
asszociációkon	át,	az	akarat	közbejöttével	válik	életadóvá.	
Mivel	 nem	 látjuk	 a	 világot	 egyszerre	 mindegyik	 oldalá-
ról,	 a	 parallaxis	 kincsével	 kell	 élnünk;	 s	miért	 ne	 lehetne	
a	 Shakespeare-i	 kegyes	 álmot	 (hogy	 tudniillik	 ez	 a	 világ,	
úgy	ahogy	van,	színház	az	utolsó	ízéig	‒	igazán	nagylelkű,	
felmentő	 szemlélete	 a	világnak!)	még	melegszívűbben	 to-
vábbszorozni?	

Gülch	Csaba	amúgy	is	csak	ráerősít	Shakespeare	kegyel-
mi	 iróniájára.	 Nemcsak	 színház,	 költészet	 az	 egész	 világ:	
minden	egyes	zegzugában	vers	terem.	Gülch	a	realitás	és	a	
plasztika	felől	a	művésziség	felé	halad	‒	Istennel	szövetke-
zett	 lélek,	morális	 jellem	ő.	Négy	fogalommal	 lényegében	
ugyanazt	adja	meg	könyve	alcímében:	valóság, érzések, ál-
mok, látomás.	Nyilvánvalóan	más	időben,	más	térben,	egy	
másik	emeleten,	de	hasonló	érzékenységgel	és	szómámorral	
reagál	a	világ	belső	érintésére,	mint	például	Mallarmé:	„A	
nyelvben	mindenütt	 jelen	 van	 a	 vers,	 ahol	 ritmus	 van…”	
Gülch	Csaba	hangszerelésében:	„ahogy	a	kenyeret	ketté	tö-
röd,	/	a	borból	kortyolsz	egymagadban	(…)	ahogy	a	kupola	
a	homlokod	 fölé	épül,	 /	úgy	borít	boldogan	az	este,	 /	úgy	
virrad	hajnalban	érted	a	nap.”	Nyilván	a	vers	napja!	 (Est-
hajnal)

Igaza	van	a	 szerzőnek:	érzékiségében	 tárgy	és	 jelenség	
átszellemülnek;	nagy	példával	élve,	őhozzá	is,	mint	mond-
juk	Miltonhoz,	mindig	hozzátartozik	egyfajta	áradás,	himni-
kusság;	lelke	de facto	egy	pillanatra	se	(még	magánya	érveit	
hangoztatva	 se)	 marad	 magára	 a	 világtól,	 amelyet	 szeret	
ugyan	sötét	fényű	hangulataival	emancipálni,	holott	átfino-
modott	szerelmese	ő	a	tulajdon	külső-belső	miliőjének.	Sza-
vait	akárhányszor	címezi	is	Istennek,	akármilyen	meggyő-
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zően	hívja	is	őt	haza	a	világba,	ahol	csak	a	Magasságbeli,	a	
jóság	királya	teheti	cselekvővé	a	szeretetet	(„Ahogy	mélyen	
horgad,	/	ahogy	újra	szárnyal,	/	csoda,	ahogy	beszélget	/	az	
égi	világgal”),	ebben	is	váltakozó	érzetekkel	összeszövődött	
kedélyének	mozgásait	tolmácsolja.	Nem,	a	vers	fegyelmén	
nem	tágít,	annál	készségesebben	ad	számot	hullámzó	lelki-
állapotáról.	A	végeredményt	illetően	mindent	a	szív	ítélete	
alá	vonó	egyéniség	egy	saját	hangzású	közérzetlírát	épít.	A	
közérzetlíra,	 részben	 lényegéből	 fakadóan,	 inkább	 légies,	
mint	masszív,	képei	a	tájképfestőé,	érzeteiben	keresi	a	szí-
neket,	de	a	szín,	vagy	akár	a	légiesség	csak	kifejezőeszkö-
zül	szolgál.	Az	is	egyfajta	magasság,	ha	az	ember,	mint	A 
hóesés befogad	szerzője,	önmagához	hű;	az	ismerős	emberi,	
lelki	 történések	 és	 viszonyok	 kiaknázásában	 pazar:	 ebben	
a	látszólagos	egyszerűségben	izgatott	közelségből	követi	a	
hit,	a	kegyelem,	a	bűn,	a	szeretetlenség	és	a	szeretet	életbeli	
fordulóit.	Tessék:	a	Latinovits	Zoltán	emlékére	szóló	Elfá-
radtam	című	versben	micsoda	aszimmetriák	összegződnek:	
„Mindenütt	voltam	(…)	Hintó	fut	a	havon	/	fénylő	alkonyat-
ban	(…)	soha	nem	ért	oda.	/	Oda,	ahol	Istentől	/	tárul	min-
den	ablak,	/	a	selyem	hűvösében	/	cifra	lepkék	laknak	(…)	
várd	buzgón	az	éjfélt,	/	és	reménnyel	térj	haza!”				

A	 kedélybeli	 változatosságra	 hagyatkozó	 töprengés,	 az	
a	művészbecsület,	amely	a	csorbítatlan	íráserkölcsöt	klasz-
szikus	 ízléssel	 védelmezi,	 mértékletesen,	 odaadással,	 de	
mindenfajta	verbális	parádé	nélkül:	íme,	A hóesés befogad 
felajánlása.

S	az,	aki	írta,	nem	lármázik,	nem	üvölti,	hogy	nem	hisz	
semmiben.	Mint	minden	költészet,	Gülch	Csabáé	is	 lázad,	
de	egyéni	módon,	a	kedélyállapot	logikáját,	a	hangulat	vég-
érvényesség	 nélküli	 filozófiáját	 (vagy	 inkább	 teológiáját?)	
magára	véve	tesz	tanúságot:	vándor	az	érzelmek	útján.	Aki	
a	 világ	 nevű	 gyümölcsöskertből	 szerzett	 tapasztalatait	 ál-
mokká,	látomásokká	fordítja	át.	Míg	az	alkotás	újra	és	újra	
felkínálja	energiáit,	nem	áll	meg	a	világ	kereke.	„Sóhajt	az	
útrakész	lélek,	s	az	arc	/	eltűnik	hirtelen.	Aztán	visszatér…”	
(Utolsó üzenet)	Szolid	lírai	munificencia	és	némi	heroizmus	
csengenek	össze!	S	ezt	az	összecsengést	halk,	de	szakadat-
lanul	fenntartott	pátosz	s	imitt-amott,	inkább	akaratlan,	mint	
akart,	szinte	véletlenszerű	irónia	színezi.	A hóesés befogad 
szilárd	pontjainak	annál	kitüntetettebb	minősége	a	magatar-
tás,	a	közérzet	és	az	alkotás	esztétikai	egysége:	ebben	cse-
lekvés	lakik.	

Az	 embernek	végeredményben	 eszébe	 sincs	 kitagadnia	
magát	 a	 létezésből,	 arra	 a	 bőkezűségre	 apellál,	 amelyből	
nincs	 száműzve	 a	 tudás.	 („Túlél	minden	 sanda	 háborút,	 /	
csak	a	végső	kegyelem	számít”	‒	Vagyok, aki…)	Az	ember	
élni,	 érteni	 és	 szeretni	 akar,	 s	 azt	 akarja,	 hogy	 szeressék;	
csupa	 jobb	 ösztön,	 végtelenbe	 lendítő	 ösztön;	mind-mind	
örök,	ismétlődő,	egyik	korból	a	másikba	importálódó	óhaj,	
kultúrák	évszázadról	évszázadra	egybefolyt	manifesztuma.	
S	 van	 némi	 esélye	 annak,	 hogy	 a	 számozott	 esztendők-
re	metszett,	 az	 emberi	 időhatároktól	 darabolt	 végességből	
összeláncolódik	a	nagy	folytonosság,	s	utólag	nézve	meg-
világosul;	a	leülepedett	emlékezet	nem	kultusz	tárgya	lesz,	
hanem	visszautasíthatatlan	kérdés:	„mit	csinálsz,	 /	hogyan	
tovább?”	 (Vándordal). Visszautasíthatatlan	 kérdés,	 tehát	
inspiráció	 arra:	hol	van,	honnan	kél	 (ha	képes	kélni	még)	
világossága	a	világnak?

Egy	világé,	amely	az	individuum	lelkében	szemléli	ma-
gát,	ok	és	hatás	gyanánt	aktivizálódva,	hogy	kiválasztásra,	
értékek	 artikulálására	 és	 meggyőződésre	 izgassa	 a	 lelket.	
Melynek	legmagasabb	rendű	felelete	minderre	a	művészet.	
A	művészet,	az	alkotás	pedig	nehéz	szeretet,	egyszersmind	
rendíthetetlen	kíváncsiság.	Minden	alkotó	eljátszott	már	 a	
gondolattal,	 hogy	ő	 fog	 rátalálni	 a	 titkára.	Gülch	Csaba	 a	
Világ-egész-világ	című	versében	adja	le	a	saját	kísérleti	kö-
rülírását.	S	abban	a	szövegkeretben,	amit	ad,	alapjában	véve	
csupán	egy	hajszálnyit	túloz:	az	Időt	illetően	nem,	nem	az	
kell,	 „hogy	 /	megértsük:	 nincs	múlt,	 nincs	 jövő”.	Hogyne	
volnának!

Az	 értékek,	 az	 előítéletek,	 a	 pszeudomítoszok,	 az	 ab-
szurditások,	a	vérszegény	bölcsességek	és	a	dacos	remény	
zűrzavarában	mindenfajta	erő,	akárhonnan	ered	is,	vívódni	
kényszerül.	„Az	idő	az	én	terem”	‒	kiáltja	Goethe.	Ha	értjük,	

jól	értjük	őt?	Gülch	Csaba	szerint:	„A	tér,	/	mint	a	gondolat-
tól	kettőre	zárt	ajtó	(…)	és	egy	finom	mozdulattal	a	Kulcs	/	
Isten	bal	kezéből	a	jobbjába	kerül.”	Most	látjuk,	hogy	a	hit	
külön-külön	személyes	indíttatásból	szentesített	érzelmi	íve	
feladat	is.	Ez	a	titokzatos,	sokat	sejtető,	rejtélyes	jelentésű	
mozdulat,	az	érzékelni	vélt	isteni	taglejtés	metafizikuma	az	
alkotás	egyik	örök	hajtóereje.	És	nincs	mentség.	A	rejtély,	
akár	az	anyagból,	akár	a	szellemből	lombosodik	ki,	megfej-
tésre	ösztökél.	Különben	is:	egy	költőről	eleve	feltételezi	az	
ember,	hogy	mindig	kész	átélni	a	lehetőt	s	a	lehetetlent,	ha	
már	egyszer	e	kettősség	szolgálatába	szegődött.	

(Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér, 
Győr, 2015) 

Kelemen Lajos

Úton fölfelé
(Szentirmai Mária: Kötelékek)

Kínálja	magát	 a	Komáromban	 született	 és	Győrött	 élő	
költő	karcsú,	 szellős	 szedésű,	 negyvenkilenc	verset	 tartal-
mazó	legújabb	kötete.	Mi	a	titka	ennek	a	vonzásnak,	a	vára-
kozás	örömének,	mi	készteti	az	olvasót	figyelemre?	A	cím?	
A	 kócmező	 bolyhos	 fészkében	 tekeredő,	 az	 életen	 végig-
húzódó	kapcsolatok	kötele?	A	hátsó	borító	 szövege	 előle-
gezi	 az	 alaphangulatot,	 a	 szerkesztő	valóban	 jól	 gondolva	
rögzíti:	„Szentirmai	Mária	megkapó	eredetiséggel	szemléli	
a	világ	dolgait,	s	az	emberi	lét	sokféle	kötelékeiből	sajátos	
érzékenységgel	teremt	hiteles	költészetet.”	

A	könyvet	az	Elveszett tárgyak	oldalpárjánál,	a	Jelenlét-
nél	nyitom	ki.	Feszített-józan	a	kezdés:	„Mibe kapaszkod-
hatnék, ha nem / telefonba motyogott felesleges szavaidba, 
/ amiket csak azért mondasz, / tudjam, most indulsz haza. 
/ Mibe kapaszkodhatnék, ha nem / alvó kezedbe, kettétört 
álmok után, / egyetlen ismerős fűszálra sem lelve.”	Tényleg	
jelenlétes	versek	ezek,	amelyek	arról	szólnak,	hogy	tettek-
kel	és	eseményekkel	a	hátunk	mögött	széttéphetők	vagyunk,	
mint	egy	virág,	mint	egy	kötél,	mint	egy	 levél,	mint	min-
den	 kötelék:	 intézményes	 kapcsolat,	 vallás,	 rokonság,	 kö-
zös	föld	és	közös	sors.	Erről	van	szó:	a	lét	egyszeriségének	
és	végességének	tudásáról,	a	szerző	időbe-múltba-álmokba	
zártságáról:	„A végtelenből kihasított darabon térdelek alá-
zatosan, mert lenyűgöz és félelemmel tölt el nagysága, és 
azért is, mert oly véletlenül és védtelenül pottyantam erre 
a repülő szőnyegre, hogy kénytelen vagyok sajnálni magam 
anyám, s apám helyett, akik egykor, mikor még lehetett, óv-
tak, de aztán én óvtam őket…”	Ami	teremtetett,	elmúlik,	a	
halál	az	élők	büntetése,	ahogy	a	Gilgamesben	vagyon.	Um-
napisti,	az	ember	őse	kérdezi:	mi	tart	örökké?	Ház?	Egyes-
ség?	Jelek?	Kötések?	

Keresni	 az	 ősök	 testében	 a	 régi	 erőt,	 megrettenni	 ki-
szolgáltatottságuktól,	 levetkőzni	 a	 szemérmet,	 ami	 a	 bűn-
től	óvott:	 a	 léleknek	ez	a	vágya	Szentirmai	költészetében.	
Ezért	olyan	magától	értetődő,	pontos,	önismeretre	valló,	s	a	
szemlélet	vállalását	bizonyító	vallomása	a	címadó	versben	
a	fájdalom	és	mégis	az	élet	 természetéhez	tartozó	elmúlás	
visszavonhatatlansága	 után:	 „mikor elvonultak a rettenet 
percei, és ők nem voltak több, mint egy szó, halál, akkor én 
is elhagytam ezt az undok köteléket, amire azt mondják, por-
ból lettél és porrá leszel, és ami belőlem fontos, az egy pil-
lanatra velük szállt, és hiába képzelem el néha fehér csont-
jukat, ünneplő ruhájukat, férges húsukat, fodros hajukat a 
föld alatt, mindennél erősebbek azok a semmi képek, amiket 
filmre vinni sem érdemes, mert csak én láthatom őket, és 
akkor még nagyapám is előlép a szőlőből, és így haladok 
visszafelé, és most már nemcsak a múltat sajnálom, hanem a 
jövőt is, ami ismeretlen nagy kezekben formálódik”.

Szentirmai	 Mária	 második	 önálló	 kötete	 –	 az	 első,	 a	
2001-es	Kavicsba zárt múlt	–	nem	akármilyen	teljesítmény.	
Mint	 a	 legtöbbet,	 amit	mondani	 kell	 róla,	mondjuk:	meg-
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győzi	olvasóját	az	öt	ciklus.	Az	életet	így-amúgy	körüljárva,	
sok-sok	kötelékkel	bír	ez	a	költészet,	jó	költőt	olvashatunk,	
az	emlékek	egymáshoz	tartoznak,	szétbomolhatnak,	hiszen	
minden	múlandó.	Nem	nehéz	választ	adni:	földközeli	köl-
tészet	a	Szentirmai	Máriáé,	válaszokat	kereső	kérdésekkel,	
álommal	 és	 ébrenléttel,	 elvesztett	 tárgyakkal,	 nagyon	 hét-
köznapi	részletekkel,	hangokkal,	melyek	egy	halott	fügefán	
égnek.	Mit	tehet	a	költő?	Ír.	Ragaszkodással	a	számára	fe-
ledhetetlen	 kötelékekhez,	 lélektartással,	 ébrenlétben,	 friss	
lélegzetvétellel,	 izgalomban,	 miközben	 „Elült mennydör-
gés, zuhogás, / tyúkólba kergetett magány / minden nap”. 
A	versekben	mindig	történik	valami	a	nyelvvel:	„csend ha-
rap ég foszló bársonyába”,	„rézgálic keveri a zöld levelet 
kékkel”,	„angyalhaj és jégcsap a fán”,	„elfáradt rajtad az 
öltöny”,	„a gyerekkor nem nő fel soha”,	„lábamon habos 
hullám sónyoma száradt”;	 a	 versek	minden	 ízükben	 azo-
nosak	 önmagukkal,	 Istenről	 és	 emberről	 szólnak,	 örök	 és	
mulandó	jelekről,	reggeli	fényről,	a	rég	kivágott	diófáról	és	
a	végtelen	felé	nyújtózkodó	lélekről.	Meghatározó	bennük	
a	 személyes	 érintettség,	 az	 átéltek	megélésének,	megérté-
sének,	 feldolgozásának	 képekben	 való	 megjelenítése.	 A	
kedvelt	 témák	 a	 félhomályt,	 az	 álmokat,	 az	 utazásokat,	 a	
hiányt	rejtik	magukban,	a	csendet.	Az	egész	kötetnek	ez	a	
kiindulópontja,	 a	 kezdő	 sorok	második	 szakasza	 azt	 állít-
ja:	„Mindig csend, fellobbanó fátyol, / lágy köd párája ül 
egy családon, / hirtelen felbukó-eltűnő zápor, / elmosódott 
arcokon elveszett, esővízáztatta ünnep leng.”	 És	 ez	 ellen	
semmit	sem	lehet	tenni.	A	csönd	mindig	jelen	van,	ürességet	
és	hiányt	fejez	ki,	a	„várakozásban a csendnek hangja nő”,	
„jó megbújni csönd hűs alagútján”,	„szólal a csend”,	„le-
pecsételt csendből szőtt magzat”.	Az	utolsó	vers	a	tervezésé,	
az	elképzelésé:	„Ha majd meglátogatlak odaát, / kibomlik 
magamból, mint virág, / minden járt, s járatlan zugom… 
Tapogatod körmöm, a hosszú, érdes barázdát, / emlékek le-
nyomatát, talán ebből azonosítod nevem, arcom”.

Ebben	a	könyvben	nemcsak	a	figyelmet	lehet	végigvin-
ni	a	 lét	 sokféle	kötelékein,	 a	belső	és	a	külső	hangulaton,	
hanem	 az	 egyszerű	 és	mértékletes	 versekkel	 a	 költészetet	
is	megszerettetni,	 szellemi	munkára	 késztetni	 a	 legkülön-
félébb	 hiányérzetekkel	 gyötrődő	 olvasót,	 emberi	 hanggal	
szegődni	hozzá:	„Mibe kapaszkodhatnék, ha nem / érkező 
motorod hangjába, / mely elnyomja a magától növő pusz-
tulást, / s a bőrömre hullt barna rozsdafoltokat.”	Ezek	mel-
lé	 sorakoznak	 a	 színek,	 sárga,	 arany,	 piros,	 barna,	 fekete,	
szürke,	 lila;	fehér	a	fő	szín,	fehér	a	fal,	 lap,	 lepedő,	kagy-
lóhéj,	 hullám,	 kéz,	 hó,	 fény,	 gyolcsruha,	 reggel.	A	kék	 az	
ég,	a	köpeny,	rézgálic,	hangtál,	ér	színe,	zöld	a	levélé,	dió	
héjáé,	ágé,	rété,	moháé,	talán	a	várakozásé,	az	újrakezdésé.	
Szentirmai	Mária	költészetére	jellemzők	a	kórtörténetek,	a	
bibliai	 utalások,	 kötődések	 hithez,	 elhagyásokhoz.	Marad	
biztos	menedéknek	a	csönd,	befagyott	tó	partján	a	nagyapa,	
halottas	kamrában	az	anya.	Szentirmai	Mária	figyelmeztet:	
„… és minden olyan lesz, mint egykor… Csak körvonalaink 
mosódtak el, sejtjeink futottak széjjel, / útjuk kitágult, nem 
érnek célba sem nappal, sem éjjel.”	Ez	a	verskötet	erről	is	
szól:	 érzelmekről,	 félelmekről,	 félbemaradt	 utakról,	 fény-
törésekről,	 a	 kimondott	 szavak	 ide-odaverődéséről,	 oda-
áti	 találkozásról.	 A	 Muzsikus koldusgyerek balladájában	
suttogás	 lesz	egy	verssoron,	„szélben szaggatott bőrömön 
nem nyílnak rózsák”,	a	Végtelen utazásban	tény:	„akkor is 
mennél, ha nem tudnád hová”,	az	Elhagyásokban	kínzó	lát-
vány:	„Elhagynám kórházak szúrós szagát, / s a talphoz érő 
hideg fémet, hol / halott magzat bújik ki test rejtekéből, / s 
mint száradásra ítélt bakancs, / pihen egy rozsdás radiátor 
tetején.” Az	első	ciklusból	figyelemre	méltó	a	bevezető	ak-
kordot	leütő	Félhomály,	majd	az	Álmok,	a	Kötelékek,	ösz-
szekulcsolt	kézre	késztet	az	 Ima Károlyi Bibliára: „Uram 
lásd! / Pusztává tett engem, a pusztulás. / Átszáguld rajtam 
a szél, / fehér lepedőbe csavart csomag az anyám, / nincs 
kéz, amely kibontaná.”	Patinássá	teszik	a	versszerepet	a	har-
madik	ciklus	opuszai:	Hús, vér, virág, Barokk nő öregszik, 
Barokk sirató, Lovon, Barokk nő Dunának partján. Az Esik-
ben	„Isteni kéz tartja a gyeplőt, / felhő nő feketén, s vatta-
cukor / fodrait megemészti”,	A kimondott szó-ban	„pálci-
kán vattacukor, / őszi ökörnyál, lenge / láthatatlan fonál”,	

a	Kháron ladikjára várva	pedig	már	a	pusztulás	pillanata:	
„Végül felszakad letapadt nyelvem, / kiröpülnek a szavak, / 
szétszórt hamvaim.”	A	szavak	sem	védenek	meg	bennünk?	
„Eljött időd, lábad száraz partot ért, / nyoma fövenyen mély, 
/ megérkeztél, Vendég.”	Hát	persze,	hogy	is	lehetne	másként	
a	tenger	felszíne	alatt	születettnek!	De	ő	gondolja	ezt,	vagy	
róla	mondja	a	Teremtő?	Nézte,	látta,	figyelte:	sötétben	buj-
kált,	lubickolt	áramlatokkal,	lovagolt	tengeri	csikón,	úszott	
delfinek	hátán.	Talán	„tenger alatti terem”-ben	(T. S. Eliot),	
ahonnan	a	vándorok	szava	hangzik,	vagy	előbotorkálnak	a	
fátyolemlékek.	A	Lassan fosztva ki	a	költőt	jellemzi,	aki	a	
lehető	 legbölcsebben	 viszonyul	 a	 sorsidőhöz:	„Szárnyaim 
rejtettem, takartam hiába, / férgek kúsztak a szivárvány-
hártyára.”	A	 napok	 gyorsabbak	 a	 vetélőnél,	 de	 azt,	 hogy	
mikor	szólíttatik	el	az	élő,	még	ők	se	tudják.	Az	álmunkban	
elvesztett	 tárgyak	 a	 talált	 tárgyak	 osztályán	 lelik	meg	 he-
lyüket,	vagy	múzeumban,	vagy	verseskönyvben.	„A fürdő-
szobában borotvád. / Elképzelem, milyen lenne nélküle / a 
mosdó pereme és a fogmosó pohár” –	állítja	a	szemtanú,	a	
zöldhuzatú	fotelban	ülő	gyerek,	a	világos	képeket	teremtő,	
a	képi	fecsegést	elkerülő	Szentirmai	Mária.	Szabad	az	út	az	
égig!	A	kötelékek,	a	kötések	emlegetése	is	 teremthet	igazi	
költészetet,	 mutatványt,	 versélményt,	 szállhat	 magasra.	A	
líra	rossz	korszakában	nem	a	törékenysége,	röpülése	a	dön-
tő,	hanem	az,	hogy	hiteles.	

(Cédrus Művészeti Alapítvány – 
Napkút Kiadó, 2016)

Tönköl József

Ezüsttel varrt, interaktív képek
(Rejtõzködõ tó. Modern japán haikuantológia)

Bizonyára	vannak,	akiknek	első	reakciója	egy	újabb	hai-
kukötet	láttán	a	blöffnek,	a	könnyűnek	szóló	vállvonogatás.	
A	megjegyzés:	„Na,	tessék,	már	megint	egy	üres	divat.	Ez	
nem	költészet.”	Nem	csodálom.	Hiszen	igaz,	a	haiku	rend-
kívül	könnyű	terep	a	széplelkek	számára.	Írunk	valami	szé-
pet,	 táj,	érzelmek	metaforája,	17	szótag,	öt-hét-öt,	és	már-
is	művésznek	 érezheti	magát	 a	 kezdő	vagy	dilettáns	 is.	A	
műfaj	látszólagos	könnyűsége	pedig	félrevezető.	Márpedig	
nem	azért,	mert	a	haikunak	a	szótagszámon	kívül	is	vannak	
szabályai.	Például	az	évszakszó	megléte,	az	első	két	sor	el-
lentmondásos	 feszültsége	a	harmadikkal,	az	alliterációk,	a	
hangsúlyok.	De	a	szabályok	elsajátítása	sem	ördöngösség.	
Az	 igazi	nehézség	abban	 rejlik,	hogy	a	haiku	–	miközben	
természetesen	 a	 japán	 költészet	 hagyományos,	 mára	 más	
földrészeken	 is	 gyökeret	 vert	 hajtása	 –	 valójában	 a	 szem-
lélődés	 művészete.	 Amit	 művelni	 annyira	 nehéz	 a	 XXI.	
század	számára.	A	szemlélődés	 természetesen	nem	 idegen	
az	európai	líra	lényegétől	sem,	különös	tekintettel	a	műfaj	
eredetére.	Hiszen	a	szakralitás,	a	bölcseleti	mélység,	a	meg-
figyelt	és	az	időből	kiragadott	pillanat	rögzítése	nem	csupán	
keleti	hagyomány.	Azonban,	különösen	a	rímes	vers	európai	
elterjedése	óta	–	mely	versdefiníció	szinte	kizárólagosságot	
élvez	mára	 a	 köztudatban	 –	 a	 vers	 nem	 feltétlenül	 elmél-
kedés	 eredményeképp	 létrejövő	 lírai	 alkotás.	 Gyorsaság,	
ritmus,	játék,	ötlet	–	gondoljunk	csak	az	újabb	keletű	slam	
poetry	népszerűségére,	talán	ez	áll	leglátványosabban	távol	
a	haiku	műfajától	–	kerültek	előtérbe,	ahol	gyakran	részesül	
előnyben	a	„silány kolomp”.	Akár	a	gondolat	tisztaságának	
rovására	is.	

A	sebesség	költészete	homlokegyenest	ellenkezik	a	hai-
kuhagyomány	 lényegével.	A	 csapda	 abban	 áll,	 hogy	 úgy	
tűnhet:	 haikut	 írni	 gyorsan	 is	 lehet.	 Egy	 háromsoros	 mi-
niatúra	mégsem	falfreskó	–	gondolhatja	a	kezdő	poéta,	és	
lépre	megy.	Pedig	a	haiku	írása,	azt	hiszem,	tulajdonképpen	
elsősorban	nem	is	költészeti	tevékenység,	hanem	az	elmél-
kedés	egyik	formája.	A	költészet	csak	ez	után	következik.	
Az	elmélyülésre,	a	csöndes	figyelemre	szánt	idő	nem	taka-
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rítható	meg,	ha	valaki	haikut	szeretne	 írni.	Valaki,	és	nem	
a	 költő.	Mert	 haikut	 valóban	bárki	 írhat,	 ha	 képes	 abba	 a	
tiszta,	zajmentes	állapotba	jutni,	ami	erre	alkalmassá	teszi.	
A	haiku	tulajdonképpen	egyfajta	világnézet	–	szó	szerint	a	
„világ	nézése”,	és	a	világ	egy	részletének	figyelmes	és	hosz-
szú	megtekintése	utáni	rögzítése,	a	közben	fakadó	érzések,	
következtetések,	 hangulatok	 nagyon	 kevés	 eszközzel	 való	
megragadása,	miközben	 a	 szerző	 személyének	 fontossága	
háttérbe	szorul.	Természetesen	ez	a	világnézet	nem	áll	távol	
a	zen-buddhista	hagyománytól	sem,	de	a	buddhizmus	nem	
feltétele	 a	 haikuköltészetnek.	Még	 akkor	 sem,	 ha	 a	 legis-
mertebb	klasszikus	haikuköltők,	mint	például	Rjókan	Taigu	
(1758–1831)	egyúttal	szerzetesek	is	voltak.	A	kötet	címe,	a	
Rejtőzködő tó	 is	utal	halványan	a	zen	egyik	alapmetaforá-
jára,	mely	a	lelket	tótükörhöz	hasonlítja,	és	a	világot	(a	tó	
vagy	 lélek)	 tükrében	 tükröződő	képhez.	Ha	a	 tó	 tükre	 za-
varos,	a	világ	 is	zavarosan	 tükröződik	benne.	Ha	 tiszta	és	
csendes,	a	tükörkép	is	tiszta	lesz.	A	„rejtőzködő”	attitűd,	a	
lélek	magába	húzódó,	csöndes,	befelé	és	kifelé	 tekintő	ál-
lapota.	A	 megfigyeléshez	 szükséges	 mozdulatlanság	 csak	
látszólag	tétlenség.	Valójában	nagyon	is	aktív	tevékenység.	
A	blöffhaikuk	 esetében	 ennek	 hiányában	 lóg	 ki	 a	 lóláb,	 a	
ripsz-ropsz	fércmunka.

A	 Kató	 Kóko	 (1931–)	 által	 szerkesztett	Rejtőzködő tó 
című	haikuantológia	1996-ban	jelent	meg	először	Japánban.	
Az	újabb	kiadást	 is	megért	kötet	2015	decembere	óta	ma-
gyar	nyelven	is	hozzáférhető.	Hála	Bakos	Ferenc	és	Vihar	
Judit	műfordításainak.	A	Cédrus	Művészeti	Alapítvány	és	a	
Napkút	Kiadó	által	közösen	gondozott	kötet	azonban	nem	
csupán	azért	rendkívüli,	mert	kétszáz	kortárs	japán	költő	234	
haikujával	 ismerkedhetünk	meg	 anyanyelvünkön.	 És	 nem	
csak	 azért,	mert	 a	 japán	 szerkesztő,	Kató	Kóko,	 valamint	
Vihar	 Judit	 előszavai	 eligazítanak	 bennünket	 a	Kó	Költői	
Társaság	működésének	részleteiben,	megismertetik	velünk	
a	Kó	folyóiratot,	melynek	évi	tíz	lapszáma	mellett	ősszel	és	
tavasszal	két	angol	nyelvű	számot	is	megjelentetnek.	Kató	
Kóko	előszavából	az	a	már-már	európai	felvilágosodást	idé-
ző	tisztaság	és	reménység	sugárzik,	az	a	jóakaratba,	huma-
nizmusba,	művelődésbe,	 a	világ	megismerhetőségének	 le-
hetőségébe	vetett	hit,	amit	a	vén	kontinens	jóideje	elfelejtett	
és	a	cinizmus	szürke	köpönyegébe	bugyolált.	Talán	lesznek,	
akik	megmosolyogják	a	gyermeki	ártatlansággal	hangzó	so-
rokat.	De	bízom	benne,	hogy	többen	lesznek	azok,	akiknek	
inkább	 segítenek	 ezek	 a	 gondolatok	 visszatalálni	 egy	 rég	
elvesztett,	eltévesztett	ösvényhez.	

„Most elindítunk egy haiku- és esszéfolyóiratot; a termé-
szet világából vesszük az inspirációt a művekhez. Ez szívünk 
és elménk művelésére szolgál majd, hogy jobban megismer-
jük világunkat, melyben élünk, és hogy a humanizmus fényét 
terjesszük. Reméljük, ez az eszmény áthatja az alkotói mun-
kásságot – akár japánul, akár angolul –, és társaságunk tag-
jaiban és barátainkban a jóakarat szellemét ápolja majd.” 

Érdemes	megjegyeznünk,	hogy	a	japán	kó	szó	jelentése:	
szántás-vetés.	A	 föld	művelésének	 képe	metaforikusan	 az	
európai	kultúrában	is	a	szellem,	az	elme	művelésére	vonat-
kozik	már	a	görögök	óta.	(Vessük	csak	egybe	a	„földműve-
lésről	szóló	 tankönyv”	 jelentésű	ógörög	georgikon	szóval,	
Vergilius	 Georgicájával,	 illetve	 a	 magyar	 felvilágosodás	
szellemében	létrejött	keszthelyi	Georgikonnal,	mely	a	ma-
gyar	nemesifjak	művelésére	[is]	létrejött	intézmény	volt.)

A	 válogatás	 szempontjai	 is	 szokatlanok	 lehetnek	 szá-
munkra.	A	szerkesztő	véletlenszerűen	szemezgetett	a	társa-
ság	verseiből,	célja	csupán	az	volt,	hogy	minden	évszakot	
reprezentáljon,	 és	 ne	 a	 rendkívüli,	 inkább	 a	 hétköznapok-

ban	megmutatkozó	rendkívüli	pillanatokat	reprezentálják	a	
versek.	Felhívja	a	figyelmet	Basó	háromszáz	éves	tanításá-
nak	aktualitására	is:	nyitott	szívvel	merítsünk	közvetlenül	a	
természetből,	meg	 is	 szűnve	 benne,	 friss	 tapasztalatainkat	
rögzítve	a	gondolatban.	

Vihar	Judit	előszavát	olvasva	hálát	adhatunk	a	tanításért.	
Az	előszó	a	laikusok	és	a	szakmabeliek	számára	is	érthető	és	
hasznos	módon	foglalja	össze	„a világlíra gyöngyszeme”,	a	
haiku	kialakulását	 a	 középkori	 láncverstől	 a	XVII–XVIII.	
századi	 virágzáson,	majd	 hanyatláson	 át	 a	Maszaoka	Siki	
(1867–1902)	nevéhez	fűződő	modern	haiku	megteremtésé-
ig.	Részletesen	 ismerteti	 a	műfaj	 szabályait	 és	 sajátságait,	
melyekből	szeretném	kiemelni	a	haiku	festményszerűségét.	
„A miniatűr kép, a költemény […] egész világot sejtet, mely-
ben benne rejtezik élet és halál.” 

A Rejtőzködő tó	 nagyszerűsége	 a	 fenti	 erények	mellett		
abban	áll,	 hogy	nem	csupán	a	műfajjal	 és	 a	kortárs	 japán	
szerzőkkel,	hanem	a	japán	nyelvvel	való	ismerkedést	is	se-
gíti	szándékai	szerint.	Szerkezete	minden	egyes	oldalnak	a	
következő:	az	eredeti	 japán	nyelvű	haikut	követi	 a	kiejtés	
szerinti	átirat,	majd	két	magyar	nyelvű	fordítás	(egy	férfi	és	
egy	 női	 szemléletű,	 de	 erről	 később	még	 részletesebben),	
valamint	 az	 egyes	 japán	 szavak	 jelentésének	 szószedete,	
vagyis	egy	miniatűr	szótár	a	vershez.	Végül	a	lap	alján	apró	
ismertető	 a	 szerzőhöz,	 néha	 kiegészítő	 versértelmezéssel,	
ami	 felettébb	 hasznos,	 hiszen	 például	 vannak	 fogalmak,	
melyek	magyarul	csak	körülírással,	a	helyi	évszak-	és	tájvi-
szonyok	ismeretével	érthetők	számunkra.

A	szándék	–	a	japán	nyelvvel	való	ismerkedés	–	nemes-
sége	mellett	úgy	vélem,	a	kötet	legelképesztőbb	újszerűsége	
az,	 hogy	–	 tudtommal	 –	 ez	 az	 első	 interaktív	 verseskötet.	
Játszani,	 elmélkedni,	 fordítani	 hív.	 Papír	 és	 ceruza	 nélkül	
le	se	üljön	az	olvasó!	Nekem	legalábbis	nem	sikerült	olva-
sás	közben	megállnom,	hogy	ne	kezdjek	azonnal	fordításba	
az	 egyes	haikuk	kapcsán.	Rendkívül	 előzékeny	a	két	mű-
fordító,	 rendkívül	 nagylelkű	 velünk.	Nem	 állítja,	 hogy	 az	
adott	szöveg	egyetlen	helyes	módon	fordítható	le	(mégpe-
dig	az	általa	közölt	fordításban),	hanem	végtelen	szabadsá-
got	 enged	az	olvasónak,	 sőt	 szabadságra	 tanít.	Arra,	hogy	
ne	 fogadjuk	 el	 feltétlenül	 az	olvasott	 szöveget,	mint	 kőbe	
vésett	igazságot.	Hozzuk	létre	a	verset	saját	perspektívánk-
ból.	Hiszen	egy	lehulló	falevelet,	egy	madárdalt,	egy	tájat	
sem	egyformán	érzékelünk.	Mindezt,	 a	 szabadság,	 a	 játék	
lehetőségét	ajándékba	adják	nekünk	a	fordítók:	hiszen	leg-
többünk	a	japán	nyelv	tudásának	híján	meg	sem	tudná	köze-
líteni	ezeket	a	kincseket.

Szeretnék	még	néhány	szót	ejteni	arról	a	különleges	meg-
oldásról,	hogy	a	kötet	férfi	és	női	szemléletű	fordításokat	tar-
talmaz.	Úgy	vélem,	ma,	a	genderkérdések	idején	nem	feltét-
lenül	népszerű	ez	a	megkülönböztetés.	Ha	nem	a	népszerűség	
a	legfontosabb	szempont	–	és	miért	is	lenne	az?	–,	rendkívül	
finom	és	bölcs	megoldást	választottak	a	 szerzők.	A	 férfi	és	
női	lélek	feltétlen	máshogy	érzékel,	más	árnyalatok	közt	tesz	
distanciát,	máshova	helyezi	a	hangsúlyokat.	Tudjuk,	hogy	a	
férfiak	és	 a	nők	 szeme	 sem	egyforma,	más	 színeket	 látunk	
egyazon	 színskálán.	A	haiku	 esetében,	 ahol	 az	 apró	 részle-
tek	mind	rendkívül	fontosak,	feltűnően	tükröződnek	a	fordí-
tásban	ezek	a	nem	jelentéktelen	kis	különbségek.	Talán	nem	
túlzok,	ha	azt	állítom,	még	segíthetnek	abban	is,	hogy	meg-
értsük,	a	másik	nem	képviselői	számára	mi	kap	jelentőséget,	
és	mi	kevésbé.

(Cédrus Művészeti Alapítvány – Napkút Kiadó, 2015)
Molnár Krisztina Rita 




