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Adyra	hivatkozva	–	ereszkedik	le	a	magaslesről,	hogy	kö-
rüljárja	 (majd	 újból	 maga	 mögött	 hagyja)	 azokat	 a	 bizo-
nyos	 pásztortüzeket.	Nem	hiába	 idéztem	Petőfit	 sem,	 akit	
Ady	mellett	a	 leginkább	politikus	alkatú	magyar	 lírikusok	
között	tartunk	számon.	Bár	poétikai	huszárvágásnak	tűnik,	
Tábor	is	megküzd	a	jelen	vértelen,	mégis	háborús	hazai	köz-
gépezetével.	Annak	ellenére,	hogy	az	ún.	közéleti	költészet	
korlátolt	keretei	óhatatlanul	sekélyesítik	a	szerző	holisztikus	
látásmódját.	Vagy	éppen	annak	tágas	látómezejét	vetítik	rá	a	
szemügyre	vett,	szűklátókörű	jelenségekre?	„lezárt	utca.	til-
tott	köztér.	tiltott	város.	/	otthontalan.	hajléktalan.	élettelen.	/	
ország	beteg.	vezér	beteg.	hideg	beteg.	/	hazug	haza.	minden	
bezár. minden kivet.” (Magyar tél 2012.)	 „A	műemlékmű	
léttorlasz	/	a	műemlékmű	elfojt.	A	műemlékművészkorszak	
/	önítéletet	mond.	/	Álcázott	ördög	száll	ve-	/	le	a	szabadság-
térre.	/	Magyar	műakadémia	/	gépies	műközmédia	–	/	Magad	
elnyomó	nép	fia	/	hagyj	fel	minden	reménnyel.”	(Műemlék-
mű)	Ezek	az	aktualizáló	költői	kirohanások,	miközben	jogot	
formálnak	a	szólásszabadságra	és	adnak	egyfajta	társadalmi	
látleletet,	nem	képesek	kilépni	saját	medrükből,	legalábbis	
nem	görgetnek	magukkal	olyan	hordalékot,	amelyért	érde-
mes	volt	síkra	szállni.	Ezek	a	szövegek	így	valószínűleg	a	
versmező(k)	 kiszáradó	 területeit	 fogják	 képezni	 bizonyos	
idő	 elteltével.	 Az	 egyik	 szövegben	 előforduló	 vérsmező 
összevont	(vers/Vérmező)	kifejezése	–	vagyis	a	történelmi	
tudat	 és	 az	 aktualitásokból	 kiinduló	 személyes-közösségi	
indulat	poétikai	vetülete	–,	 tehát	nem	tud	kellő	mértékben	
integrálódni,	szervesen	kapcsolódni	a	kötet	tágabb	kontex-
tusához,	bár	nem	marad	teljesen	parlagon	sem.

	 „Homok	 temeti	 be	 a	 nagykultúrát.”	 –	 olvashatjuk	 az	
Eurafrika	 egyik	 sorát,	 amely	–	 egy	körrel	 kitágítva	 az	 el-
eddig	országnyi	területre	terjedő	terepszemlét	–	az	európai	
kultúra	válságát	villantja	 fel	 (l.	még	a	vers	Eurázsia	című	
változatát).	 Az	 Óda a szellem helyéhez	 című,	 személyes	
panteonú	 sommázat,	mintha	azt	 a	 szakadatlanul	újjászüle-
tő	tradíciót	foglalná	össze,	amit	az	antikvitásból	táplálkozó	 
európai	keresztény	kultúrkör	őriz:	a	hellén	és	zsidó	kultúrja-
vak	 ugyanúgy	 itt	 vannak,	 mint	 a	 gnosztikus	 hagyomány,	
Nietzsche	filozófiája,	Orpheus	kultusza,	Keats	csalogánya,	
Goethe	vagy	Rilke	szelleme.	„Egyet	tudok	s	hogy	nincs	más	
bölcsesség	/	ez	az	amit	tőle	örököltem	/	alattam	fűkör	fent	
kerek	az	ég	/	köztük	állok	újra	az	örök	körben	/	ez	az	egy	
amit	 továbbadok	 /	mihez	egyedül	nem	fér	 semmi	kétség	 /	
ehhez	az	egyhez	jó	csak	a	forma	/	túlcsordul	a	törvény	vers-
be	forrva	/	így	lesz	a	háromság	helyén	négység	/	itt	áll	a	fa	
és	én	 is	 itt	vagyok”	–	zárul	az	óda,	melybe	némi	elégikus	
hang	 is	 vegyül.	A	 szellemi	 lajstrom	 (lajtorja)	 természete-
sen	kiolvasható	 a	 többi	Tábor-műből:	 a	magyar	költészet-
ből	Ady	mellett	döntő	fontosságú	Weöres	Sándor	próteuszi	
poétikája,	illetve	játékos	nyelvezete	(l.	a	Lomborgona	című	
vers	variációit),	Celan	 lecsupaszított	 szóhasználata	vagy	a	
Hamvas-féle	 filozofikum	 is.	 Látens	módon	 történik	 utalás	
a	hetvenes-nyolcvanas	 évek	underground	kultúrájára	 is	 az	
Eszkimóka	 elnevezésű	szösszenetben,	amely	Xántus	 János	
emblematikus	Eszkimó asszony fázik	című	filmjét	idézi	fel,	
ezzel	 pedig	Tábor	Ádám	 talán	 alkotóilag	 legszabadabb,	 a	
neoavantgárd	irányzat	képviseletében	telt	eltelt	korszakát	is	
reprezentálja.	 „…a	 szabadság	 is	 paradox	 természetű:	 egy-
részt	a	megújulás	csíráját	ébreszti,	de	a	megújulás	a	kezde-
tire,	az	eredetire	vágyik,	az	egyedüli	hitelesre.	Így	van	az,	
hogy	 megújulás	 és	 hagyománykeresés	 elválaszthatatlan.”	
–	 olvashatjuk	Kemény	Katalin	Hamvas	Bélával	 együtt	 írt	
Forradalom a művészetben	 című	 könyvében	 (Pannónia	
Könyvek,	 1947/1988).	 Tábor	 életműve	 a	 formabontó,	 ha-
gyományoktól	 elszakadó	 éthosztól	 jut	 el	 azokhoz	 a	 mér-
tékadó	 kristályszerkezetekhez,	 amelyek	 érett	 költészetét	
jellemzik.	 Kérdés	 persze,	 hogy	 a	 néha	 egy	 versen	 belüli	
poétikai	 paradigmaváltásokból	 milyen	 mértékű	 esztétikai	
szintézis	mutatható	ki,	 és	 hogy	 „forradalmi”	művészetnek	
tekinthető-e	ma	ez	a	líra.

A	 költő	 a	 Litera	 portál	 Nagyvizit-interjújában	 felidézi	
egyik	édesapjával,	 a	 szintén	 író	Tábor	Bélával	 lefolytatott	
beszélgetését,	melyben	„a	szó	sugártörésének	törvényéről”	
esett	 szó,	 vagyis	 valami	 olyan,	 szinte	 fizikai	 adottságról,	
nyelvi	 szabályszerűségről,	 melynek	 nyilvánvalóan	 eszté-

tikai	 vonzatai	 (l.	 József	Attila	 versre	 vonatkozó	gyémánt-
tengely-hasonlatát)	is	vannak,	és	amelyet	az	elemzett	kötet	
szemmel	 láthatólag	 követni	 igyekszik.	 Nemcsak	 a	 formai	
mívességre	vagy	a	szavak	mérlegelő	elhelyezésére	gondo-
lok,	hanem	arra	a	higgadt,	mégis	heves	ihletettségre,	amely	
mintegy	 előhívja	 magából	 a	 felszívott	 kulturális-irodalmi	
hatásokat,	átszűrve	magán	azt	az	áttetsző,	ugyanakkor	éles	
világlátást,	amelyet	vérszerinti	és	szellemi	elődeitől	örökölt.	
Az	ebből	kialakuló	művészi	 igény	mellett	 az	etikai	mérce	
is	döntő	fontosságú	tényezőnek	mutatkozik,	amely	ha	nem	
is	kölcsönöz	klasszikus	értelemben	vett	képviseleti	jelleget	
Tábor	Ádám	költészetének,	valamilyen	szinten	mégis	abba	
a	 hagyományba	 áll	 bele,	 amelyet	 Petőfi	 vagy	Ady	 líráján	
túl	tulajdonképpen	a	történelmileg	mindig	is	meghatározott	
mindenkori	magyar	irodalom	megalapozott,	és	amelynek	–	
tüntető	vagy	lemondó	–	figyelmen	kívül	hagyása	valamilyen	
szinten	ugyancsak	politikai	gesztusnak	számíthat.	Mert	bár	
máskor	hunynak	ki,	a	pásztortüzek	és	a	csillagok	mégis	egy-
szerre égnek.

A	fentebbi	törvény	tehát	megvalósulni	látszik	a	versek-
ben,	bár	akadnak	a	kötetben	apró,	kevésbé	sikerült	megol-
dások	 is:	 például	 az	 ál-kotmányhoz	 hasonlatos	 szócsinál-
mányok	vagy	azok	az	írásképileg	(szóközökkel)	légiesített	
szövegtestek,	melyeknek	formai	gesztusai	már	nem	mutat-
koznak	 túl	 produktívnak.	A	 kötet	 egészét	 nézve	 azonban	
megállapíthatjuk,	hogy	átgondolt,	szerves	(a	néhol	érzékel-
hető	túlzott	transzparencia	ellenére	is),	esszenciális	anyag-
gal	van	dolgunk,	melynek	megművelése	már	a	mi	 felada-
tunk is. „Aki a forrásvidéken jár, mindig ugyene virágokból 
szedi csokrát.”	–	írja	Weöres	(a	Hamvasnak	ajánlott)	A tel-
jesség felé	előszavában.	E	versmezőket	járva	egy-egy	pilla-
natra	–	a száműzetés szünetének	körbekerített	kertjében	–	mi	
is	az	éltető	forrás	apadozó	kútja	fölé	hajolhatunk.	

(L’Harmattan/Gyémánttengely-sorozat, 2015) 
Papp Máté

A bomlás ellenében
(Lázár Balázs: Bomlik a volt)

Járja	egy,	elsősorban	a	verseket	író	színészeket	lekicsinylő	
–	talán	még	a	19.	századból	származó	–,	nem	is	enyhén	deho-
nesztáló	célzás,	miszerint	az	éppen	emlegetett	valaki	a	költők	
közül	a	legjobb	színész,	a	színészek	közül	a	legjobb	költő.

Nem	ismerek	színészt,	aki	valamilyen	szinten	ne	kacér-
kodna	a	költészettel.	Költőt	is	keveset,	aki	életének	egy	pil-
lanatában	ne	 játszadozott	volna	el	–	magamat	 is	beleértve	
–	a	színészmesterség	gondolatával.	Kétségtelen	tény,	hogy	a	
kétféle	kifejezésforma	egymás	ellenpólusaként	vonzza	egy-
mást.	Holott	a	köl	tő:	alkotó,	a	színész	pedig	interpretátora,	
megjelenítője	mindannak,	 amit	 a	költő	 szavakból	összera-
kott.	A	költő	vára	s	egyben	börtöne:	szuverén	személyisége.	
A	színész	személyisé	ge	ellenben	minden	alkalommal	kény-
telen	rugalmasan	feloldódni	egy-egy	olyan	szerepben,	ami	
én	jének,	szuverenitásának	talán	nem	is	része.	S	végső	érvül:	
nincs	 adatunk	 afelől,	 hogy	 Shakespeare	milyen	minőségű	
színész	 volt,	 arról	 azonban	 kortársak	 tömege	 tanúskodik,	
hogy	pl.	 szegény	Petőfi	az	orgánum	nélküli	cérnahangján,	
jelentéktelen	 megjelenésével	 a	 színpadon	 milyen	 színészi	
teljesít	ményre	volt	képes.

A	két	művészforma	–	az	alkotóművész	és	az	interpretátor	
–	feladatköre	között	ugyanis	az	ambi	valencia	vastag,	tömör,	
áthatolhatatlan	fala	emelkedik.	Ám	nincs	az	a	betonkemény	
fal,	amit	át	ne	járhatnának	nanométernyi	repedések.	S	a	kér-
dés	lényege	az,	hogy	nem	illúzió-e,	amit	ilyenkor	elektron-
mikroszkópunk	segítségével	látunk?	Átcsúsz	hat-e	ezeken	a	
repedéseken	a	szellem?

Ritkán,	sőt,	annak	abszurd	bizonyságául,	hogy	az	átjárás	
lehetetlen:	igenis,	át.	Ihletett	pillana	tokban	még	az	is	meges-
het,	hogy	ez	a	nanométernyi	repedés	többsávos	autópályává	
változik,	ame	lyen	a	költő-színész	lelke	szabadon	közlekedhet	
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oda-vissza.	Ebben	a	hol	itt	vagyok,	hol	ott	vagyok	bipoláris	
játékban	kezdődhet	el	valami	varázslatszerű.	Különös	tehet-
ségnek	kell	lennie	annak,	aki	ezt	a	varázslatot	akár	az	egyik,	
akár	a	másik	oldal	csonkulása	nélkül	véghez	képes	vinni.	Hi-
szen	a	vérre	menő	kalandok	végeredménye	mindig	ké	tes.

Nos,	 itt	 az	 egyik	eredmény.	Egy	kötet	–	 sorrendben	az	
ötödik	–,	 ráadásul	 válogatott	 és	 új	 versek	kevercse,	Lázár	
Balázstól.	 Ugyan	 indokolatlanul	 vékonyka	 –	 én	 pl.	 meg-
bocsátóbb	 lettem	 volna	 a	 válogatással,	 több	 verset	 hagy-
tam	volna,	a	Nézd, Lear papa	(2006),	az	Emlékrestaurátor 
(2009),	de	még	a	gyengébb,	a	stílusváltás	zavarait	is	mutató	
Szívucca (2012)	kötetekből	is.	A	Bomlik a volt	ugyanis	talán	
óvatos	ságból,	 talán	eltúlzott	 szigorból	nem	 tárja	 fel	mara-
déktalanul	azt	a	spektrumot,	azt	a	vonzó,	bensőséges	költői	
vi	lágot,	amit	ez	a	líra	felmutatni	tud	–	jó	néhány	kedvence-
met	hiá	nyolom	is	belőle	–,	de	hát	a	váloga	tás	mikéntje	az	
alkotónak	és	szerkesztőjének	szíve-joga.

Lázár	Balázs	„finom”,	mondhatni:	elegáns,	olvasni	való,	
filozofikus	alkatú,	 tiszta	 lelkű	költő.	Versei	a	maguk	gáláns	
mivoltukban	szeretetre	és	megbecsülésre	méltók,	mert	min-
denféle	 manír	 nél	kül	 való,	 valóban	 megszenvedett	 gondo-
latokat-érzelmeket	 közvetítenek.	 Költőjük	 számos	 nemze-
déktársával	ellentétben	nem	hagyja	magára	a	megformálandó	
anyagot,	nem	a	személyességet	nem	vállaló,	attól	magát	távol	
tartó,	önmagától	 is	 idegen	„szöveget”	kalapál	össze,	hanem	
–	ragaszkodva	a	tiszteletteljes	hagyományokhoz	–	megélt	él-
ményalapú,	érzékletes	verset	ír.	S	ami	kevesekéről	mondható	
el:	a	tőle	való	sorok,	szöveg	darabok	óhatatlanul		beleragad-
nak	a	fülbe,	az	emlékezetbe.	Márpedig	ennek	jelentenie	kell	
valamit,	s	nem	is	kevéssé	figyelemre	méltót.

Negyvenöt	vers	olvasható	mindössze	a	hetvenkilenc	ol-
dalas	kötetben.	Három	ciklus.	Egy,	az	apák	és	fiúk	vissza-
térően	ambivalens	kapcsolatát	lírába	öntő	(Fiú a hídon),	és	
három	központi	téma	variációi	(Képeslapok, Infúziós Isten),	
a	költői	erőtér	különböző	fokozataiban	megformálva,	a	köl-
tői	pályaív	 lehetséges	változatait	 felmutatva.	Nagyjából	 a:	
honnan jöttem, hol vagyok, hová tartok	kér	déskörére	han-
golva	az	egész	kötetet,	mintegy	utólagos	önmeghatározás-
ként,	de	mindig	felfelé	lép	delve	a	lírikusi	fejlődés	szintjein,	
az	eddig	dokumentált	csúcsig.

Lázár	Balázs	 eddig	meghódított	 lírai	 tartományának	 fő	
témája	 az	 egész	modern	költészeté	 is	 egyben:	 az	 idő:	 „Ki 
erre a világra kívánkozott / koma, mind az idő fogságában 
/ keresi a menekülés útjait” (Olyan),	s	az,	hogy	mit	kezdhe-
tünk	az	elveszni	látszó	idő	maradékaival.	

„Bomlik a volt”	–	írja	le	válogatott	kötetének	címét	a	maga	
Cantata profana-jában,	 a	Cantata ultimo-ban.	 Lázárnál	 –	 s	
talán	még	a	legújabb	költészetünk	jó	részében	is!	–	az	időről	
már	lefoszlott	minden	szakralitás,	minden	varázslat,	minden	re-
ménykedés.	Az	elbomló,	bomlásában	szétporló	múlt	nem	az	a	
biztos	talapzat	többé,	amire	az	elődök	alapozhattak,	vagy	amire	
építkezni	lehetne:	„A múlt gyorsan bomló tetem / szétárad be-
lőle az ős-köd, / kavarog a formátlan hő s rög / hol világ volt, 
most por terem.” (Szonett József Attila két sorára).

Elvesztve	múltját	s	vele	együtt	jövőjének	képzetét,	a	ma-
gára	és	gondolataira	maradt,	abszurd	helyzetébe	kényszerült	
ember	annak	lehet	tanúja,	hogy	ráadásul:	„A szemcsés múlt 
eltömíti a je lent.” (Tékozló).	A	megállapítás	hajszálpontos,	
hiszen	a	modernnek	mondott	civilizációban	a	múlt	kiiktatási	
kísérlete,	vele	együtt	a	jelen	eltömítése	is	szinte	programsze-
rű.	Ezt	a	világot	már	nem	le	het	se	jól,	se	rosszul	magyarázni,	
azaz	legkevésbé	sem	otthonos	többé.	Csak	az	értékpusztu-
lás,	az	abszurd	abszurdjának	képei	iszonyatosak:	„észre sem 
venni ahogy eltűnik / a kereszt alól a templom / a vagina kö-
rül a nő / a szárnyról leszakad az angyal / a hülyéből kiáll a 
gondolat / marad a csend súlytalansága / vágy akarat nélkül 
/ szárny angyal nélkül” (Szárny angyal nélkül).

A	„volt”	bomlása,	a	múlt	„elszemcsésedése”	egyik	oka	
talán	 annak	 is,	 hogy	 legújabb	 költésze	tünkből	 eltűntek	 a	
mesterek,	nem	születtek	meg	a	tanítványok.	A	világérzés	is	
gyökeresen	megvál	tozott.	Ennek	kifutása	nemkülönben	bi-
zonytalan.	Irodalmi	társaságokról	ugyan	rendre	hallani,	de	
ezekben	az	összejövésekben	mindenki	magányos	küzdő,	aki	
egyedül	birkózik	meg	az	alkotás	ne	hézségeivel.	Az	új	forma-
világ,	az	epika	felé	hajló,	egy-egy	esemény	leírására	s	annak	

hatásmecha	nizmusára	szorítkozó,	jobbára	lineáris	haladású	
„szövegvers”	(én	némi	iróniával	novelettnek	nevez	ném)	ki-
munkálása	legalább	olyan	nehéz	feladat,	mint	a	hagyomány-
ban	gyökerezetté.	Ebben	a	vis	szafogott	tónusú,	érzelmektől	
mentesített,	az	olvasó	utánérzéseire/utángondolásaira	számí-
tó,	 távoli	an	konnotatív	szövegvilágban	jóval	nagyobb	sze- 
rep	jut	annak	a	módszernek,	amit	a	stilisztika	a	sza	vak	válo-
gatásának	és	 sajátos	kontextusba	helyezett	 elrendezésének	
nevez.	Magyarán	szólva:	tehet	ségnek.

Lázár	Balázs	ebben	szerencsés.	Úgy	tűnik,	életének	szin-
te	minden	eseménye	a	keze	alá	játszik.	Nem	ő	keresi	bennük	
a	verset,	a	vers	kéri	fel	azokat	a	feljegyzésre.	A	Fulbright-
ösztöndíj,	 vele	 az	USA-beli	 hosszabb	 tartózkodás	 például	
megszülte	az	Emlékrestaurátor	versesnaplókötetet	s	annak	
visszafogottan	 is	 erős	 élménytöltettel	 rendelkező	 verseit.	
A	más	 kultúrközegbe	 érkezett	magyar	 „magányos	 sétáló”	
(Rousseau!)	 „álmodozásainak”	a	későbbi	 szemléletre	gya-
korolt	hatásairól	talán	nem	is	érdemes	külön	szót	ejteni,	elég	
csupán	a	válogatott	kötetbe	három	társával	bekerült	Ott és 
akkor	 című	 vers	 lényegi	 mondandójára	 gondolnunk,	 s	 az	
abban	elrejtett,	megdöbbenést	kiváltó	üze	netre:	semmi	nem	
az,	aminek	mutatja	magát:	sem	a	szavak,	sem	a	mosoly,	sem	
az	ölelés.	Csakis	a	szemlélődés	kiváltotta	gondolat	és	létta-
pasztalat	lehet	hiteles.

Lear	királynak	lenni,	s	ugyanakkor	Lear	királlyal	társalog-
ni:	egyik	változat	sem	válthat	ki	fel	hőtlen	konfliktusmentes-
séget	a	lélekből.	Meg	aztán:	hogyan	is	van	ez?	Talán	épp	ez	
az	a	beszéd	helyzet,	a	tömör	betonfalon	keletkezett	láthatatlan	
rés,	amelyen	át	mégis	kezet	foghat	az	alkotás	és	az	interpretá-
ció?	Az	alkotó	és	az	interpretátor?	Lehetséges.

–	 Nézd, koma	 –	 szólítja	 meg	 a	 narrátor	 bizalmasan	 a	
konnotátumot.	 Megteheti-e?	 Valójában	 nem,	 mert	 akkor	
nem	 tudná	 eljátszani,	 nem	volna	képes	megtöbbszöröződ-
ni.	Ez	a	líra	és	a	lírikus	való	világa,	hiszen	a	költő-metafo-
ra	 esetünkben	 a	 drámai	 hős	metaforájával	 beszélget,	 azaz	
másod	lagos-harmadlagos	jelentésrétegeket	randevúztat	má-
sodlagos-harmadlagos	jelentésrétegekkel,	meg	hatványozva	
a	 jelentéstartományokat.	Az	ember	 szinte	 együtt	utazik	az	
önpusztításba	a	 színházi	 tár	salkodóból	a	 semmi	 iróniájába	
kilépő	H(Hamlet?)	úr	halál-metaforájával,	aki	„a társalgó-
ban a szo kásosnál / is mogorvábban és lassabban” megisz-
sza „obligát, két deci borát”,	mielőtt	eltűnik.

Bizalmas	közlés,	de	a	költőt	az	alkotás	nehézségei	felől	
fenyegető	 veszélyek	 miatt	 talán	 mégis	 kötelesség	 elmon-
dani,	hogy	Lázár	Balázs	a	maszkról	írt	színészdoktori	disz-
szertációt.	A	 válogatott	 kötet	 fölött	 elmélkedőnek	 hirtelen	
az	jut	eszébe,	hogy	mi	sem	lehetne	könnyebb	és	kívánato-
sabb	költőként	folytatnia	a	begyakorolt	lírai	szerepek	sorát,	
s	az	elsajátított	maszkokat	és	azok	megfor	málható	képleteit	
a	 valódi	 emberarc	 előtt	 hordva,	 kothornoszban	 kilépve	 az	
orkhésztrára:	ezeket	a	maszkokat	színről	színre	csereberél-
ni,	s	ezáltal	felépíteni	egy	verses	életművet?

Ám,	mint	említettem,	a	költészetügyben	nem	Lázár	Balázs	
volt	a	választó,	most	sem	az:	őt	vá	lasztották	ki	a	szeszélyük	
szerint	működő	múzsák.	S	ez	nagyon	nagy	szó.	Az	eddigi	leírá-
sokban	rögzített	adalékok	csupán	lépcsőfokok	rajzolatai,	s	úgy	
tűnik,	ezek	a	lépcsőfokok	egyelőre	kifogy	hatatlanok.

A	 régebbiek	 helyére	 lépő	 új	 élménykör	 újabb	 és	 újabb	
megfogalmazási	módokat,	versépítési	technikákat	követel,	s	
egyúttal	új,	evilági	viszonyítási	pontokat	jelöl	ki.	A	balatoni	
–	közelebbről:	balatonszárszói,	fonyódi	–	ihletésű	versekből	
(Szárszó,	2014,	Váratlan, Fonyódi képeslap Fodor András-
nak, Lamentáció József Attila első sírhelyénél, Fonyódligeti 
elégia, Lágy, Rónay Györgynek majd negyven év távolából, 
A téli parton)	egyértelmű,	hogy	Lázár	Balázs	nemcsak	líri-
kusi	bölcse	letben	jártas,	boldog	költő,	hanem	boldog	ember	
is,	akit	ismét	a	költészet	által	megszentelt	vidékre	vezérelt	
a	sors,	és	nemcsak	József	Attila	(és	Latinovits	Zoltán)	halá-
lának	helyszíne	okán.	A	Balaton	vidéke	a	választható	–	és	
választott!	–	mesterek	(Rónay	György,	Fodor	András)	láb-
nyomát	őriző	olyan	hely	is,	ahol	a	volt	bomlása	megállítha-
tó,	megállítása	legalábbis	megkísérelhető.

(Orpheusz Kiadó, 2015)
Kemsei István


