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Báthori Csaba: Minden repül.
Válogatott és új versek, 1986–2016

Báthori Csaba nemrég kiadott kötete, a Minden
repül a költő elmúlt harminc évének verseiből
nyújt sűrű válogatást, emellett néhány új költe-
ményt is tartalmaz. A Scolar Kiadó gondozásá-
ban megjelent mű képet ad a József Attila-díjas
szerző legutóbbi hét kötetének legfontosabb ver-
seiről, valamint költői életútjának, szemléletének
alakulásáról. A könyv Báthori Csaba hatvanadik
születésnapja alkalmából született meg, s nem-
csak céljánál, de tartalmánál fogva is összegző
műnek tekinthető.

Báthori Csaba költő, esszéista és műfordító. Bár
már fiatalkorában is publikált verseket — a het-
venes évek végén a régi Mozgó Világban jelentek
meg művei —, pályájának indulása mégis megké-
settnek mondható. Budapesten született 1956-ban,
a Piarista Gimnáziumban tanult, 1976-tól a Janus
Pannonius Tudományegyetem, 1978-tól pedig
az ELTE jogi karának hallgatója volt. Költőként
való kibontakozását részben a Kádár-rendszer
törte meg, amely lehetetlenné tette számára,
hogy a bölcsészkaron tanuljon tovább, így kény-
szerült jogi pályára, amelyről sokáig nem tudott
letérni. Később úgy döntött, Ausztriába emigrál,
Bécsben, majd Linzben dolgozott jogászként.
A külföldi élet megnehezítette költészetének fej-
lődését, hiszen elvesztette a magyar nyelvvel való
napi kapcsolatát, lírája mégis ebben az idegen
környezetben kezdett el kibontakozni. A nyolc-
vanas évek vége felé emiatt egyre gyakrabban
látogatott haza, 1988 és 1992 között a Bécsi Nap -
ló szerkesztője volt. Budapestre 1996-ban tért
vissza, azóta szabadfoglalkozású íróként él Ma-
gyarországon.

Első kötete, a Holtverseny csak 1992-ben, har-
minchat éves korában jelent meg, azóta viszont
rengeteg könyvet adott ki. Tábor Ádám így írt
műveinek jelentőségéről Az irodalom alkimistája
című szövegében: „Báthori Csaba az egyik leg-
műveltebb, legárnyaltabban fogalmazó, legtöbb
műfajban alkotó és legmunkabíróbb mai magyar
író. Harminchat éves koráig egyetlen könyvet
sem publikált, az elmúlt huszonnégy évben vi-
szont közel negyven verseskötetet, szépprózát,
esszé- és kritikagyűjteményt, valamint műfordí-
táskötetet. A kortárs magyar irodalomban Tan-
dorin kívül senki más nem jelentkezett ennyi
műfajban ilyen sok művel. Ez a rendkívüli telje-
sítmény egy láthatatlan, föld alatti élet-munkán
nyugszik szilárdan.” Báthori Csaba negyven-
éves korára valóban igazán termékeny alkotóvá
vált, s nemcsak költőként, hanem műfordítóként
is jelentős, nagy munkákat tett le az asztalra,

többek között József Attila verseit ültette át né-
metre, 2014-ben pedig a Napkút Kiadó gondo-
zásában jelentette meg Rainer Maria Rilke leve-
lezésének fordítását. A monumentális, csaknem
háromezer oldalas anyagot húsz év munkájával
ültetette át magyar nyelvre, ám megjelenése óta
még alig reflektált rá a magyar irodalmi élet és
az olvasóközönség.

A most megjelent válogatáskötete is több év-
tized munkájának sűrítménye, 1986-tól 2016-ig
tartalmazza legjelentősebb alkotásait.

A Minden repül költeményeit — ahogy azt a
cím is sugallja — a magasabb perspektíva iránti
vágy, az ikaroszi erőfeszítés motívuma köti
össze: fentről nézve más a világ, új jelentést nyer
a földi élet, noha egészben, mindenestül látni a
világot csak Istennek adatott meg. A totális pers-
pektíva iránti sóvárgás vezette Ikaroszt, amikor
repülni akart, és ez hajtja ezt a poétikát is. „Ha
nincs is fent egészen / csillagot csíp az égen” (7.)
— írja Fecske című, kötetnyitó versében Báthori
Csaba. A költő az égbe tör, nem kevesebbet, mint
az isteni nézőpontot szeretné megragadni.

Az út, a változás, a haladás toposza sűrűn át-
szövi Báthori Csaba költészetét, ám ezek a jelké-
pek ebben a válogatásban nemcsak horizontáli-
san, hanem vertikálisan is új jelentést nyernek.
A haladás függőleges vonatkozásúvá válik: az
alvilágtól, a halál fenyegetésétől a legfelsőbb
perspektíváig, az égi világig és az örök élet ígé-
retéig terjed a lírai én mozgástere és látótávol-
sága. A „minden repül” szóösszetétel jelentése
azonban nem merül ki ennyiben, a tágabb értel-
mezéshez a kötet közepe táján elhelyezett cím-
adó vers nyújt támpontokat, amely eredetileg a
Boldog ólom című kötetben jelent meg 2006-ban.
A „minden repül” azt is jelenti, hogy minden re-
latív, hogy semmi sem megfogható, mert a világ
állandó változásban van, és ez a változás is né-
zőpont függvénye. Emellett utalhat a transzcen-
dencia, az erotika és a halál tapasztalatára is, me-
lyek a mindent felülíró hármasként átszövik
Báthori Csaba teljes költészetét. A kötet címének
jelentése tehát több rétegből is táplálkozik: „Min -
den repül. Apám pofonja tűz a borsos / levegő-
ben. Azért, mert leskelődtem.” (101.)

A válogatott versek lehetőséget adnak arra,
hogy egyben lássuk Báthori Csaba költészetét,
és megragadhassuk benne a poétikai szemlélet-
mód alakulását, fejlődését mind a témaválasz-
tás, mind a versformák jellegét tekintve. Bár a
kötetből kimaradtak a Babits-parafrázisok, il-
letve a Csapások és csodák című könyvből is csak
néhány költemény került be, a harminc évet át-
ölelő válogatás így is felfedi azokat a pontokat,
amelyek mindvégig közösek maradtak Báthori
verseiben. A több kötetnyi anyagot átfogó alko-
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tások ugyanakkor jeleznek egy letisztulási fo-
lyamatot is. Bár Báthori szemléletének elvont-
sága, filozofikus jellege mindvégig megmaradt,
tisztán látható, hogy legutolsó kötetének, vala-
mint legújabb verseinek nyelvezete egyszerűbb,
formájuk kötöttebbé vált, képeik határozottab-
bak lettek. A kötet így felvázol egy ívet, amely a
korai versek epikusságától, szabadabb formái-
tól és vadabb képzettársításaitól a szonettek
zárt, sűrítettebb és tisztább nyelvezetéig tart.

A Minden repül a Fecske című verssel indul,
amely ars poeticaként sűríti össze Báthori Csaba
költészetének alaptermészetét, amelynek a szár-
nyalás és a magasság iránti vágy tehát egyaránt
meghatározó része: „A tért nem érzi űrnek, / te-
leírja a mennyet/könnyűséggel.” (7.) Egyben
annak az örökös kettőségnek is tükre ez a költe-
mény, amely a líra egyik központi kérdése: a
mindenbe és a semmibe, Isten létébe és nem lé-
tébe vetett bizonytalan hit játékát is megjelení-
tik a kötet első sorai.

Izgalmas felfedezés, hogy Báthori Csaba köl-
tészete már a kezdetektől a létkérdéseket pró-
bálja megragadni. Mivel első két kötete annak
idején még Ausztriában jelent meg, a magyar ol-
vasónak most nyílt lehetősége korai verseibe is
betekintést nyerni. Úgy tűnik, használt képei,
motívumai nem változtak igazán sokat az évti-
zedek folyamán, mivel a költőt érintő központi
kérdések mindvégig azonosak maradtak: Isten,
halandóság, költészet, erotika, családtörténet.
Az idő múlásával csupán a hangsúlyok eltoló-
dása érzékelhető, ahogy haladunk a legújabb
versek felé, egyre inkább a halál és az öregedés
témája kerül előtérbe, míg a korai művek fóku-
szában legtöbbször a testiség áll.

Báthori témaválasztásai, komolysága és filozo-
fikussága a magyar líra hagyományának sodrába
helyezi a verseit, még akkor is, ha látszólag meg-
próbált kikerülni a költészet hazai tradícióinak ha-
tása alól, és helyette a huszadik századi világiro-
dalmi áramlatokból igyekezett meríteni. Szövegeit
sűrűn átszövik a magyar költészet intertextusai,
mások mellett Ady, Babits, József Attila, Koszto-
lányi és Nemes Nagy Ágnes képei, kifejezései
tükröződnek a költeményekben, míg a versfor-
mák tekintetében inkább a jambikus-trochaikus
nyugat-európai formavilágot idézi meg.

Költészetének meghatározó jellemzői emel-
lett a szentencia-szerű mondatok és a különös,
mégis kifejező képzettársítások, metaforák (mint
„rongypotroh”, „csillangószőr ázalék”, „nős -
tény tág lefolyó”, „tyúkmellű esték”, „fekete eja-
kuláció”). Verseinek jellegzetességét ez a sűrű
szövésű nyelvezet adja, amelyet mintha minden
ízében az erotika, a szexualitás szóhasználata

alakítana. Báthori Csaba versei olyanok, mintha
nyelvük, képi világuk mindenekelőtt a testi
vágyból táplálkozna (például: „Szilvamag-lugas
hasad” – 14., „elmerengő mellcsúcsok” – 63., „a
frissen letépett / falat buja rángások közepette /
lomhán becsusszan a résen” – 67.). A Minden
repül verseinek fényében érdekes, hogy eddig
még senki nem vizsgálta Báthori költészetének
ezt az aspektusát, hiszen az erotika szövegeiben
nemcsak központi motívum, hanem lírájának
alaptermészetét is nagyban meghatározza.

A testiség kérdése ugyanis voltaképpen elvá-
laszthatatlan magától a test tapasztalatától, a fi-
zikai korlátok közé szorítottság és a mulandóság
problémájától, amelyek szintén költészetének
legfontosabb magját képezik: „Aki bevitte teste
lágyékát, / a lelkét a közös térbe, érezhette / az
általános megszorítást.” (157.) Báthori verseiben
újra és újra körülírja a test elhagyásának vágyát.
A repülés, a könnyűség, a magasabb perspektíva
iránti sóvárgás, mint központi motívum éppen
ebből táplálkozik. Ennek jó példája a Felülnézet,
alulnézet című vers (64.), amely éppen ezt a néző-
pontváltást mutatja be: „Néha felülről lenézni, s
alulról / felnézni: az isten maradéka / ez bennem.”

A nézőpontok váltogatásával való játékból fa -
kad az élet halál felől való értelmezése is, amely
kiterjed az apáról és anyáról szóló versekre, va-
lamint az egyéni sors mulandóságát, a halálfé-
lelmet feldolgozó költeményekre is. A Boldog
ólom című kötettől kezdve ugyanis leginkább ez
a téma kerül az előtérbe, kezdetben a szülők ha-
lálának feldolgozása, később az öregedés témája
kapcsán. A halál motívumát verseiben nem a
véglegesség felől ragadja meg, hanem pont el-
lenkezőleg, a lezáratlanság kapcsán. „Lehet-e
más most, halott életében? / Csíp-e a csípés, ha
emlékezem rá? / Tűzvész szaga van az emléke-
zés nek. / Amíg vagyok, csak én találhatom ki /
benne a jót, miután betemette/ mindenki, jog-
gal.” (118.)

A Minden repül című gyűjteményben Báthori
legújabb versei is szerepelnek. Egy tervezett új
kötetből húsz költeményt közölt a szerző, ame-
lyek között olvasható például az Esterházy Péter
halálára írt, tíz szonettből álló sirató is. A válo-
gatás utolsó részében a költő kizárólag zárt for-
mákkal, azon belül is szonettekkel dolgozott, s
így a szabadabb költemények után a kötött
rímek és szótagszámok segítségével vall azok-
ról a létkérdésekről, amelyek egész poétikáját
meghatározzák: „Minden eljön és minden el-
megy és a / világ száz titkos neve változatlan.”
(264.) (Scolar Kiadó, Budapest, 2016)

FORGÁCH KINGA
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