
A MAGÁNYOS SIRÁLY RÍTUSAI
Jász Attila: el

Szívesen veszi kézbe, csúsztatja zsebébe Jász Atti -
la legújabb kötetét az olvasó; a formájában, kül-
lemében rendhagyó könyvecske felépítésében,
tartalmában is a szerzőtől már jól ismert meg-
fontoltságot, kompozíciós többletet ígéri. Jó for-
gatni, mint egy noteszt, jegyzetfüzetet, sőt, kell
is, mert a szövegek ciklusonként más-más irány-
ból olvashatók.

Ám ugyanígy lehet és kell forgatni a szavakat,
verssorokat is, hiszen a szavak, szószer kezetek
ismétlődése, ismétléses variációja e versnyelv,
versépítkezés egyik legfontosabb és legszembe-
tűnőbb jegye, a szavak megválasztásának és el-
helyezésének itt kitüntetett szerepe van, a szó-
rend megváltoztatása, az ismétlések rendje a
jelentések és a nézőpontok (árnyalatnyi) válto-
zását, (tovább)léptetését is eredményezik. Ahogy
a végletekig csupaszított szikár cím, el is hang-
súlyos, az egyszavas verscímek és egyáltalán
maguk a szavak is súlyosak, roppannak, mint a
csigaház, csobbannak, mint a néma vízbe dobott
kavicsok; lecsiszoltak, gömbölyűek, mégis a mély -
be süllyedők, veszendők.

A kavicshajigálás a haikuformában írt versek -
hez tartozik, három ciklus — az első, az utolsó és
az egyik közbülső — is ezt a címet kapta. A hét
ciklusba rendezett kötet az ötvenéves szerző
ötven versét tartalmazza, az ötvenediktől visz-
szaszámolva (léptetve) a nulla, a semmi, a meg-
semmisülés felé tart, ám nem lép át oda, az 1.
(születés) vershez érkezik, ami érthető úgy is,
hogy visszatér a kezdetekhez, életének origójá-
hoz, ami a kötet létösszegző és létfelszámoló
gesztusainak része, de akár úgy is, hogy a szü-
letéssel befejezett kötet valami újrakezdésnek,
újjászületésnek a lehetőségét, reményét is jelzi.
Az ötven számozott vers az idő méréseként, elő-
számlálásaként is értelmezhető, a formailag,
tartalmilag is erősen komponált kötet a költő
számvetése önmagával és létezéshez való viszo-
nyával, akárcsak Kosztolányi ugyancsak ötven-
évesen megjelent kötete, a Számadás. S bár ez
mindössze egy kiragadott párhuzam a sok ha-
sonló alkalmi kötetek, költői gesztusok sorából,
a létösszegzés Jász Attila kötetében is jóval több,
mint a személyes sors, az én hatósugarán belüli
kérdések leltára, a versek a létezés rendjének,
működésének metafizikai léptékű számvetésévé
tudnak terebélyesedni. A létbe vetettség fájdal-
mát és értelmét, az ittléten túli távlatok miként-
jét kutató költemények egy komoly és felelős, a

kortárs (kötelező) iróniát és távolságtartást mel-
lőző, — jó értelemben vett — hagyományos
költői alkatot mutatnak. Az élet, az univerzum
részének lenni, annak felfoghatatlan egészét,
nagyságát megtapasztalni már önmagában a
hála és az áhítat hangvételét eredményezi, s
ebben közel áll, mégiscsak, Kosztolányi vendég-
lét tapasztalatához, a hegyre száműzött (holt)
próféta — hogy egy másik költőt is megidéz-
zünk — társadalmon kívüli (felüli) pozíciójából
szól a 10. (hála) (bár nem a világhoz) című ver-
sében: „szavadon élem álmo dott é- / letem a he-
gyen, ez nem szerep- / vers, az élet vendége let-
tem, / aján- / dékba kapok minden csillagot /
egemen, érzem csak, köszönöm / annak, aki er -
ről nem tudott”. A versekben megszólaló, a vi-
lágot és abban önmaga helyét, súlyát mérő meg-
fontolt hang már önmagában jelzi, hogyan
viszonyul a szerző (szerzői hang) a költő világ-
ban betöltött szerepéhez. Jász Attila eddig épí-
tett költő-imidzse, tudatosan és koncepciózusan
megformált hangjai, kötetkompozíciói eddig is
ezt a költőkaraktert közvetítették, az el, kimon-
dott alkalmi, összegző intencióival, is ezt nyo-
matékosítja.

Az egyéni és a kozmikus magány felmérése,
az én és a világ lassú pusztulásának, szétfoszlá-
sának az élménye, a múlt, a saját élet részeinek
felidézése, jelenhez vezető összefüggéseinek fel-
tárása a természet és a magára maradt beszélő
szimbiózisának, interakcióinak, szoros áttűné-
seinek képeiben kap formát. Ezáltal a külvilág
elemei, kevésbé az emberi környezet, társada-
lom, sokkal inkább a természet részei, formái,
rajzolatai nem egyszerűen a versbeszélő érzései-
 nek, gondolatainak képi megformálásai, hanem
az egyén lecsupaszított, idő- és térbeli „sallan-
goktól” megfosztott helyzete, sorsa a természet-
tel, tájjal való szoros és mindig jelentős(égteljes)
viszony, összenövés által többnyire az emberi lé-
tezés egészét, univerzalitását is magán viseli.
Ebben a letisztult költészetben minden évszak,
tájelem, tárgy jelentőséget, megfontolást, meta-
fizikai árnyalatot nyer. A számvetés aktusa, az
össze függések feltárásának folyamata pedig
nemcsak a töprengés, gondolkodás idejét, for-
máját is jelző kavicshajigálásban, hanem a nyom
(mint jel) motívumában, a cikluscímekké emelt
nyomolvasgatásban és emléknyomkeresésben, il-
letve a tükröző dés-hiány egyéb képeiben —
mint a tükör, árnyék és a köd — fejeződik ki.

Az első versek — két haikutriász — mintha a
kötet beszédmódját és témáját jelölnék ki: a töp-
rengés, magába szállás csöndjét feltörő megszó-
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lalásmódot, az „eső utáni” lelki megnyugvást kí-
sérő roppanó szavak költészetét ígéri az 50.
(csönd), majd a „Hóban a nyomok / leginkább
önmagamhoz / vezetnek vissza” (49. (nyomok))
három versszakos variációja az önvizsgálat té-
máját nyomatékosítja, rögzíti már a kötet elején.
Ám a nyom kapcsán nem a visszakeresés, az ok-
okozati láncolatok felfejtése tűnik a legfonto-
sabbnak, hanem a létezésben eltöltött egyéni
élet, rövid emberöltő szerepe, értelme („Ká -
véspohárnyom / az asztalon felejtve, csak ennyi
voltam?” 45. (ennyi)), mert saját nyomainkon
visszalépdelhetünk ugyan múltunkba, akár
születésünkig, ám az jóval súlyosabb és nyo-
masztóbb kérdés, hogy a mi lenyomatainknak,
magunk ejtette, magunk után hagyott nyoma-
inknak mi szerepe lehet a jelenben vagy a jövő-
ben, a világ örök körforgásában, „Sose tudjuk,
mi mire lesz jó, és miért is vagyunk épp itt, és ez
miért is jó nekünk” (20. (energia)). Az önmaga
hiányát, nem-létét előre vizionáló, önmaga fizi-
kai-szellemi eltűnésének tudatában lévő költői
én, és e kérdéskör nyom-motívumban megje-
lenő — Derridát jóval megelőző — költői előké-
pei szinte elénk tolakodnak a versek olvasása
során, „mint erdőben a vadnyom”, ahogy a ha-
son ló kérdésekkel gyötrődő Babits sorai is: „Nem
magad nyomát veted: csupa nyom vagy / ma -
gad is, kit a holtak lépte vet.”

A hiány(zás), a létezésben való szertefoszlás,
feloldódás a kötet másik erővonala, a Semmi kí-
sértése, az anyagi dolgok eltűnése visszatérő
gondolatként, nem egyszer konklúzióként jele-
nik meg: „ha kő, ha test, semmi nem / marad utá -
na.” (32. (lakókocsi)), vagy „Köd van, nincs sem -
mi / a helyén, hófoltok, fák, / hazataláltam.” Ez
az önfelszámolódás, az én végső eltűnése, nem
kifejezetten kétségbeesett vagy tragikus, inkább
a rezignált beletörődés, a tudomásulvétel és tu-
datosítás érződik a versekből, olykor pedig egy-
fajta megnyugvás, megérkezés vágya is, mint a
legutóbbi részletben. Azonban a halál és az élet
(el)fogyása mégis uralkodó témája a kötetnek, a
természeti képek gyakran pusztuló, hideg, nyir-
kos, téli világot idéznek, az énvesztés — félelme,
ténye — az árnyék motívumában is végigvonul
a verseken; helyenként a fény-árnyék viszonyok
gyors változása az élet, a körülmények forgan-
dóságát, folytonos változását jelzi („Árnyék a
napon, / kerülget, nő, eltűnik, / de milyen gyor-
san.” 32. (lakókocsi)), helyenként a beszélő meg-
hasonlottsága („önmaga árnyéka”), a magánélet
veszteségei kapnak kifejezést e motívum segít-
ségével: „Magam mögött húzom / az árnyé-
kom, súrlódik / az aszfalton, noha suhan- /nia
kéne,” (24. (árnyék)). Más versekben pedig a
fénykép ontológiájának és esztétikájának elmé-

leti meglátásait is mozgósítva a fény-árnyék
kapcsán a fotó pillanata, a már ott-nem-lét tu-
dásának képen szemlélhető látványa mint meg-
előlegezett halál idéződik fel, a fotó felületén
hordozva a pillanat örökkévalóságát, a képpé
merevített hiányt (23. (fénykép)). A képek, fest-
mények mintha amúgy is jobban feltárnák, lát-
tatnák azt az egyetemes hiányt, léttel szembeni
hiányérzetet, sóvárgást, az egyén örök magá-
nyát, létből való kihullásának, elmúlásának fáj-
dalmát, aminek megragadása a művészet fela-
data: „de nem / magára gondol-e a festő, /
ami  kor a cédrus hiányát / festi csak folyton-
foly vást?” (31. (cédrus)). A „csenevész fa”, ami
szintén az én visszatérő legkisebb jelölője, a kép
széle felé magányosan araszolva „jelzi, ő / nem
is látszik, csupán egy ár- / nyék, az én helye a
képen.” (17. (hely)).

Az eltűnés, szertefoszlás azért sem tűnik tra-
gikusnak, mert a versek alanya a természettel
való egyesülésben, a tájba, környezetbe való lassú
beleoldódásban lát(tat)ja önmagát. („Mo hos kő
vagyok […] mi nem voltam még?”) Ugyan akkor
a keserűség, szomorúság, a magányérzet és he-
lyenként az önsajnálat meghatározza a kötet
hangvételének egészét, az ezek mellé társuló szi-
kár tartás, a rezignált belátások teszik sok helyen
fájdalmassá, komollyá, néhol komorrá ezt a vers  -
világot. Fenséges ez, csendes nagyság. Ritka ma-
napság az ilyen költészet, de Jász Attilánál érvé-
nyes módon szólal meg.

A létösszegzés, számvetés gesztusai nemcsak
a számozott versekben, az eddig részletezett
motívumokban vagy kimondottan a felvetett té-
mákban, gondolatokban érhetők tetten, hanem
a múlt, az emlékek felidézése, ezek rendezése,
az élettel való (el)számolás viszonyítások soro-
zataival megy végbe, az idő a még, már, majd,
amikor határozók relációiban áll össze saját, mér-
hető, értékelhető életidővé. A már elmúlt, a vég-
képp elmulasztott és a még megélhető, kihasz-
nálható lehetőségek szintén felvillannak, de
mindez már az előretekintés, a halálhoz való elő-
refutás (autentikus lét) tudatában. A halál elő-
képei számtalan módon, a jelzőkben, a vitalitás
eltűnésében, a pusztuló táj, természet láttatásá-
ban, a (fény)képek már idézett hiányjeleiben, az
emlékek eltűnésében, a tudattalan állapotok —
mint az álom — próbajárataiban és a (hanyatt)
fekvés képeiben vannak jelen. E legutóbbi a
szemlélődés és a létösszegzés, búcsúzás pozíció -
ja is egyben: „aztán / már csak a felhőket sze-
retném / látni, ahogy fekve futok velük / to-
vább, csak tovább” (12. (tovább)); „és belefeküdni
a langymeleg / porba, feküdni csak hanyatt, /
érezni, / ahogy átmelegít, és várni a langyos /
esőt, ami lemossa majd a port, és sár- / rá válto-
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zik, de feküdni csak tovább, / miközben gerin-
ced alatt folydogál, / csorog el szép lassan az
idő.” (11. (alatt)).

Jász Attila félszáz verset tartalmazó kötete
olyan összegzés tehát, amely nemcsak számba
veszi a múltat, visszakeresi a nyomokat, hanem
már bejáratott versformáival, letisztult poétikai
eszközeivel, végigvezetett motívumaival, a ter-
mészet iránti panteista áhítatával, alig tetten ér-
hető csendes manírjaival már eleve önmagán
hordozza (költői) múltját; olyan összegzés,
amely organikusan nő abból a talajból, abból a
világból, ahol a szerző már hosszú évek óta
mozog, s amelybe — „fák öreg bőre” — egyre in-
kább belesimul, folyamatosan távolodva a társa-
dalmi lét formáitól, gyakorlataitól; olyan összeg-
zés, amely nyugtázza az élet elmúlását, de amely
egyben lezárás is, elválás, elbúcsúzás, a régi el-
rontott, elmulasztott dolgok, kapcsolatok elren-
dezése, elengedése is. Mindez nagy költői erő-
vel, visszafogottságukban, letisztítottságukban
is látványos képekkel, formavilággal, szertartá-
sosan, emelt fővel. Az élet maga is szertartás:
születéstől a halálig, az ötvenediktől az elsőig,
itt, e földön fekve felmérni az eget és a földet,
for gatni, mint a kötetet, a fentet és a lentet,
„Térd re borulva / megcsó kolni a földet / az ég
ne vében.” (Kortárs Könyvkiadó, Budapest, 2016)

VISY BEATRIX

FABINY TAMÁS:
A KÖTÉNYES ISTEN
Igehirdetések az irgalomról és a
vigasztalásról

Aki nyomon követi Fabiny Tamás írásait és meg-
szólalásait, az nagy várakozással veszi kézbe a
kötetet, azokat a „bibliatanulmányait és igehir-
detéseit”, amelyeket „püspökként a szeretet-
szolgálat területén tartott”, ahogy a hátsó borí-
tón olvasható. A kötet alcíme sajátos fénybe
helyezi látásmódját: valójában az irgalomról és a
vigasztalásról szól. Csatlakozik evvel Mestere,
Jézus példájához, aki az irgalmasság örömhírét
hozta el „irgalmatlan világunkba”: azért jött,
hogy szolgálja az embereket, elsősorban a rászo -
rulókat. Kapcsolódik azonban a Ferenc pápa
által meghirdetett Irgalmasság évéhez is, amint
erre az előszóban Várszegi Asztrik főapát utal,
hiszen „a világ mind jobban rászorul az irga-
lomra” — egyedül a „kegyelmes Isten”, az Ir-
galmas Atya szeretetében reménykedhet.

Az élőbeszédben elhangzó szavak frissessége
általában elhalványul, ha írott szövegben olvas-
suk őket. Az itt közreadott igehirdetések azon-
ban mit sem veszítenek közvetlenségükből: az

olvasó érdeklődését mindvégig leköti az eleven
stílus: az életből — vagy éppen az irodalomból
— vett sokatmondó példák, a versek és a képek,
a szinte dramatizáltan megelevenedő bibliai je-
lenetek és példázatok. Mégsem csupán „élveze-
tes olvasmányt” tartunk a kezünkben. Megrázó
és felrázó erejű prófétai szavak késztetnek ön-
vizsgálatra — egyéni és egyházi, sőt társadalmi
szinten is.

Az egész könyv hátterében a megtestesülés
misztériuma áll: felfoghatatlanul irgalmas sze-
retetében Isten az egész világot megváltotta,
mégpedig úgy, hogy egyszülött Fiát küldte el
hozzánk. Isten szeretetének titka Jézus életében,
mindenkit, de elsősorban a nyomorultakat, a
bajba jutottakat, még a bűnösöket is magához
ölelő segítőkészségében, velük vállalt sorskö-
zösségében vált láthatóvá. „Emberszerető Iste-
nünk jósága” jelent meg köztünk a megtestesült
Igében, aki a másokra nyitott szívű, irgalmas
szeretetre hívott meg mindnyájunkat. Az irga-
lomnak ez a csodája két idősíkban jelenik meg
előttünk: Jézus kora mellett saját jelenkorunk
tükrében. A mottóul választott igehelyek nyo-
mán megjelenik előttünk a Jézus által meghir-
detett örömhír, és ennek fénye rávetül a mi vilá-
gunkra. Megkapjuk számos bibliai kijelentés
hiteles magyarázatát, a tudós egzegézisek azon-
ban nem maradnak elméleti fejtegetések. Egy-
egy bibliai történet a „mesélő kedvű” szerző
elbeszélése nyomán szinte megelevenedik előt-
tünk, mint Pálék szabadulása a börtönből, a ka-
rácsony jelenetei, az orvos Lukács örömhíre. Is -
ten irgalmassága azonban — micsoda ellentét!
— „istállóvá lett világunkban” jelent meg. „Isten
így lett emberré, kiterítve az istálló trágyájában,
majd a világ minden szennyének közepette.”
Isten története beleszövődött a bűnben-bajban
vergődő emberiség életébe, hogy másokért adott
életével és halálával megváltsa azt. Így történt
ez kétezer éve, és így történik ma is. A „Jézus-
ban szolgává lett Isten”, a „kötényes Isten” azért
jött, hogy szolgáljon, s erre a szolgálatra hívta
meg követőit.

Ahogy Jézus nem elméleti fejtegetésekben
prédikált az Isten országáról, hanem lehajolt a
gyengékhez és a nyomorultakhoz, a bűnösök-
höz és a szenvedőkhöz, úgy kell a Krisztus nyo-
mában járóknak — egyéneknek és egyházaknak
— odafordulni korunk nyomorultjaihoz. Fabiny
Tamás itt prófétai küldetést vállalva rajzolja meg
a „Krisztus arcú egyház” képét. „Megharcolt
üzenete” nem retten vissza a kemény kritikától,
az éles szembeállításokról, legyen szó akár a tár-
sadalomban jelentkező visszásságokról, akár az
egyház gyöngeségeiről. Némelyek értetlenke-
dését, sőt elutasítását is vállalva teszi szóvá:
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