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Írni életet
(Bertók László: Firkák a szalmaszálra) 

a görcs a zsibbadás: az is életmaradvány
mint minden életjel

az élet jele
Határ Győző

ami magától megmarad
Bertók László

Életem hatvanhatodik évébe
Köt engemet a Jóisten kévébe,
Betakarít régi rakott csűrjébe.

Arany János

Szűkre	szabott	térbe	koppannak	Bertók	László	versei.	Szi-
kár,	 látszólag	 spontán,	 ugyanakkor	 érezhetően	 a	 végletekig	
kimunkált	két-mondatok	futnak	párhuzamosan.	Firkák a szal-
maszálra. Már	a	cím	is	azt	üzeni,	hogy	ezek	a	szövegek	egy-
betartoznak,	egy	helyre	íródnak,	ugyanoda.	Egyik	a	másikra.	
Nincs	különbség,	mindegyik	van:	egyetlen	hol	árnyékos,	hol	
napsütötte	 sávon.	 Lábnyomversek,	 egy	 hosszan-járó	 élet	 je-
lei.	Ez	a	kötet	nemcsak	lineárisan,	hanem	vertikálisan	is	épít-
kezik.	 (A jó vers) nem vízszintesen, hanem vertikálisan	épül, 
mondja W. S., s	 több	emelete	van. (58.)	Valahogy	úgy,	mint	
Esterházy	Ottlik Géza: Iskola a határon – Bevezetés a szép-
irodalomba	című	poszterén,	sokasodnak	a	mondatok.	Ahogy	
apránként,	darabonként	gyűlnek,	 ismétlődéseik,	 találkozásaik	
során	 máshogy	 teszik	 egymást	 láthatóvá.	 Egyik	 sem	marad	
meg	saját	önterében.	Persze	nem	feltétlenül	kell	ragaszkodnia	
az	olvasónak	ehhez	a	képhez.	Bertók	másfelé	is	nyitva	hagy-
ja	az	értelmezés	útjait.	Az	is	lehet,	hogy	minden	egyes	verset	
egy-egy	külön	szalmaszálnak	fogunk	fel,	mint	egy	Van	Gogh-
festményen.	Apró	 strigulákból	 összehúzott	 világot,	 amelyek	
szálanként	 adják	 valamilyen	 egész	 rajzolatát.	 (József Attila 
megint)	Akár egy halom hasított pillanat, / hever egymáson, 
ami	nincs,	 s	 aki	 vagy. (97.)	 Így	 lesznek	dinamikus	vonalak,	
világskiccek,	firkák.	Hiába	a	 fegyelmezett	 forma,	nem	egye-
sével,	hanem	épp	sokan,	sokféleképp	vannak.	Ezek	a	versek	
nem	tetszelegnek	saját	önértékükön.	Nincsenek	bennük	retori-
kai	manírok.	Inkább	meztelen,	pőre	mondatok,	valamik	a	létről.	
Bertók	újra	és	újra	nekifeszül	a	versnek.	Érezni,	ahogy	lélegzi	a	
sorokat.	Egy	sor	belégzésre,	egy	sor	kilégzésre.	Minden	újabb	
elrugaszkodással	tisztítja	maga	körül	a	világot,	kristályosítja	a	
maradékot,	a	maradandót.	Ettől	a	dinamikus	versmanufaktúrá-
tól,	miként	a	létezést	folyamatosan	versbe	szelektálja,	versbe	
menti	–	válik	ennyire	intenzívvé	ez	a	kötettér.	Ahogy	a	versek	
a	költőt	körbevevő	 lényegiséget	kiszuszogják.	A	 lényeg	nem	
történeti	távlatban	mutatkozik	Bertók	László	szövegeiben,	ha-
nem	a	pillanat	szüli.	Éppen	ezért	nem	ír	most	nagy	verseket,	
mert	a	pillanatnyira	koncentrál,	a	valósulás	érdekli.	A	kötetben	
egy	nagyon	érvényes	asszociatív	szituációs	emlékezet	munkál,	
amely	a	jelenlétből	mozdul	ki	a	múltbeliség	felé.	Elhatárolódik	
a	nosztalgikus,	visszatekintő	költő	pozícióitól,	nem	ülnek	meg	
a	versei	a	visszafordulásban.	Úgy	tűnik,	mintha	az	öregséggel	
viaskodó	lírai	beszélőt,	így	az	élet	alkonyán,	a	vers	születésé-
nek	 legaktívabb	 pillanatai	 érdekelnék.	 Két	 sorban	 szublimál	
szöveggé	a	világ.	Mélyen	őszinte	költői	vállalkozás,	hisz	Ber-
tók	Lászlót	a	magyar	líratörténet	egyik	legtechnikásabb	költő-
jeként	 is	aposztrofálják	kritikusai,	elemzői.	A	korábbi	versek	
ismeretében	még	jelentékenyebbé	válnak	ezek	a	nullfokra	he-
lyezett	szövegek.	Hiszen	saját	eddigi	költői	megnyilvánulásait	
is	erősen	redukálta.	A	firkák	azt	mutatják,	ahogy	az	alkotó	em-
ber	megtér	a	kezdetekhez,	visszatér	a	vers	nyersanyagához,	a	
kiszakadás	pillanataihoz,	a	mű-helyhez.	Figyeljük	meg,	hogy	
ezek	a	mondatok	mennyire	aktuálisak,	mennyire	a	most	terébe	
születnek	bele.	Nem	kész	költemények,	még	akkor	sem,	ha	for-
mailag	maximálisan	zárt	rendszerként	mutatkoznak.	Vázlatok,	
a	létező	mozgásának	szimptómái.	Bertók	ebbe	a	kötetbe	egy	
erős	testi	jelenlétet	is	belevisz.	A	költés	mozzanatait.	Elkezdi,	
átírja,	körülírja,	kipróbálja	a	verset.	Ugyanakkor	nem	bízza	a	
véletlenre.	Az	írásaktusban	a	mindent vagy semmit elvét	vallja,	
láthatóan	életet	 rak	a	versekre.	Pontosabban	felteszi	 rájuk	az	

életét.	(Helyett)	Dráma, eposz, regény, önéletrajz helyett / két 
sorra teszed fel végül mindenedet. (98.)	Megrázó	kötet.	A	töré-
kenysége,	a	védtelensége,	az	intimitása,	a	vers,	s	ezzel	együtt	
az	ember	múlandósága.	Ahogy	peregnek	a	mini	világok,	ahogy	
éppen	csak	felvillannak,	megreszketnek,	majd	belefúródnak	a	
kötet	fehér	lapjaiba.	

Bertók	László	verseiben	saját	biológiai	esendőségével	szem- 
besül,	elkezdi	felfedezni,	hogy	mit	is	jelent	az	általa	oly	gyak-
ran	használt	kifejezés:	helyett.	Egyre	hangosabbá	válik	a	kö-
tetben	ez	a	szó.	Gyomorremegtető,	ahogy	a	versek	lassan	oda-
születnek	az	élet	helyére.	Mintha	a	kötet	minden	újabb	verse	
egy	 életperccel	 kevesebbet	 hagyna	 szerzőjének.	A	 vers	mint	
életanyag	már	korábbi	költészetében	is	tematizálódik:	„Meg-
kapaszkodni valamiben, / megfoghatóban, elhihetőben, / any-
nyira csak, / hogy egymáshoz feszülő ujjaid / visszaszóljanak, 
/ bőröd villáma szíven üssön: / még, még te vagy, / benne, de 
te! hogy körülötted / megperdüljön, mert megakad, / megzava-
rodik: mégse lenne / tökéletes a folyamat? / hogy a tölcsérből 
felüvöltsön / a protestáló pillanat, / a halandó különvaló / aki 
elhitte, hogy szabad – / annyira csak, / hogy életed árán meg-
jegyezze / halálodat.”	(Tárgyak ideje: Életed árán)	Bertóknál	
a	szó,	a	jó	időben	kimondott,	vagyis	szituációját	megtaláló,	jól	
helyezett	mondat,	mindig	kapaszkodóként,	tartóelemként	defi-
niálódott.	Ennek	egyik	alapmetaforája	az	anyai	aforizmákra,	a	
szülőhely	világára	is	visszautaló	szalmaszál.	Többszörös	kötő-
dés,	alap-anyag.	(Szalmaszál)	Most akkor az utolsó szalmaszál 
tart? Vagy firkáid tartják a szalmaszálat? (36.)	1993-as	esszé-
jében	a	következőket	olvashatjuk:	„Lám, van rá ige. Megvan 
a megfelelő mondat, a szalmaszál, amiben meg lehet kapasz-
kodni.”	 (A vízcsepp mocorgása)	A	vers	 az	 életerő,	 potencia.	
Olyan	szerves,	művészileg	megkomponált	valóság,	amely	ké-
pes	megőrizni,	rekonstruálni	a	hangot,	ami	előhívta.	Ezeknél	a	
verseknél	a	rövidségbe	zárt	személyes	hangnak	különös	(ön-)
emlékeztető	szerepe	van.	Itt	fordul	leginkább	magára	a	lírai	be-
szélő.	Versei,	miközben	az	emlékezés	mindennapi	deficitjéről	
közölnek,	apró	memók-ként	próbálnak	hidakat,	kapcsolódási	
pontokat	létrehozni	az	életanyag	szelektálása	közben.	Ezeknek	
az	emlékeztetőknek	elsősorban	előremutató	iránya	van,	a	lírai	
én	motiváló	továbbjaiként	funkcionálnak.	A	Firkák a szalma-
szálra	szövegei	a	következő	vers	felé	mozognak,	az	írásaktust	
magát	késztetik.	Emellett	azonban,	anélkül,	hogy	lenne	valami-
féle	nagyon	erős	számvetésre	való	poétikai	törekvés,	kialakul	
egy	retrospektív	irány.	Az	írás	és	az	élet	fonódik	itt	oly	módon	
össze,	hogy	a	következő	vers	egyben	mindig	a	túlélés	tere.	A	
verslendület	bioritmussá	válik.	(Spontán) Mielőtt föladnád, el-
zsibbadnál végképp, / elkap a spontán lüktetés, a még…, még… 
(22.)	Ezzel	együtt	egyre	keményebb	önfelszólítássá:	(Próbáld 
meg) Ha nem sikerül a nehezét	lebírni,	/	próbáld meg kihány-
ni, kiizzadni,	írni.	(46.)	Az	aposztrofikus	önfelszólító	formulák	
mellett	a	rímpárban	végződő	sorok	a	versírást	egy	sziszüphoszi	
feladatként	 róják	az	 íróra.	Egyfajta	 állandó	újrakezdődő	 időt	
adnak	a	mondatoknak.	A	forma	tehát	elkezdi	örökidejűre	edze-
ni	az	írást,	elkezdi	kiiktatni	a	kötetből	az	idő	egyirányú	múlását,	
körkörösséget	alakít	ki.	Segíti	a	vers	előállítását,	továbblöki	a	
szót	ott,	ahol	megakad,	ahol	az	író	lendülete	megszakad,	hagyja	
működni	az	automatizmusokat.	(Öreg fa)	Se a koronája már, se 
a virágja, / s ösztönösen vagy rutinból, de csinálja.	(74.)

Bertók	 a	 versekben	 magával	 a	 mindennapi	 létezéssel	 áll	
nemcsak	 tartalmilag,	hanem	formailag	 is	dialógusban.	Egyik	
régebbi	interjújában	a	következőket	mondja:	„Mindig úgy ér-
zem, hogy kapom valahonnan az első sorokat, meg magát a 
ritmust, a formát is, és ha ez megvan, akkor már csak meg kell 
írni a verset.” Ez	az	intenció,	az	eddigi	életművet	nézve,	talán	
éppen	ezekben	a	versszilánkokban	kapja	meg	legletisztultabb	
formáit.	A	megduplázott	szerkezetek	mini	párbeszédekként	is	
felfoghatók.	Csonka	 dialógoknak.	A	 kérdező	 létre	 adott	má-
sodik	mondatok	lírájának.	A	csak	kezdő-	és	végsorokból	álló	
versek	rögtön	az	élettel	és	a	halállal,	a	kezdettel	és	a	véggel	
állnak	párbeszédben.	Talán	azt	is	mondhatjuk,	hogy	ezekben	a	
két-sorokban	a	létezés	alfabetikus	alapszerkezetére	ismerünk.	
A	versek	a-tól	z-éig	tartanak,	mindig	az	akkor	és	most	alfájától	
az	ómegáig.	(Ától zéig)	Ha a teret s időt mind magukhoz mérik, 
/ csak a magad útján jutsz el ától zéig. (48.)

Bertók	közli,	már	a	címben	jelzi,	hogy	van,	ami	nem	mond-
ható,	van,	ami	olvashatatlan,	van,	ami	érthetetlen.	Viszont	attól	
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még	jelen	van,	működik.	A	legizgalmasabb	kétsorosok	pont	ezt	
a	megfoghatatlanságot,	az	eldönthetetlenséget,	vagy	épp	a	sem-
misséget	képesek	közölni.	A	semmi,	az	üres	tér,	a	betölthetet-
lenség	ezeknek	a	verseknek	az	egyik	legfontosabb	tapasztalata.	
Az	élet	képlékenysége	és	a	 forma	szigora	anakronisztikussá,	
aszimmetrikussá	 teszi	 a	 firkák	 fegyelmezett	 sorait.	 Emiatt	
élő	ez	a	kötet,	mert	létrehoz	egy	feloldhatatlan	paradoxont	és	
a	 forma	ügyévé	 teszi.	Ez	 leglátványosabban	a	betegséget	 re-
gisztráló	verseiben	mutatkozik.	Az	addigi	testképzet,	a	tudott,	
az	ismert	világ	elkülönbözik	a	jelen	tapasztalataitól.	A	beteg-
ségben	jelentkező	új	érzetek,	a	test	anomáliái	egy	enigmatikus	
versvilágot	 generálnak.	Érezhető,	 ahogyan	 a	 test	 elcsúszik	 a	
beszélőtől.	 (Test) Megnyúlt öltöny, lötyög testemen a testem, 
/ minden részem útban… Kicsússzon? Leessen (95.)	Kibillen,	
transzformálódik	a	 test.	Önálló,	olykor	megfejthetetlen	életet	
él.	A	vers	utánaered	ezeknek	a	kimondhatatlan	frusztráló	jelek-
nek.	Között-világ,	valahol	(Summa) Az éppen hogy és a sehogy 
se között, / ott is a mindenség hömpölyög. (74.)	

A	kötetbe	dolgozó	szorongó,	agonizáló	kérdések	miatt	nem	
lehet	 eltávolítani	 a	 referenciális	 olvasatot.	Bertók	 két	 sorban	
képes	a	személyesség	legnagyobb	fokát	elérni.	A	biológiai	test	
elégtelenségei	töredezetté	teszik	a	léttapasztalatot.	A	tünet	el-
dönthetetlen	jelzései	 írják	vissza	a	verset	a	 térbe.	A	lét	kibil-
len,	bizonytalanná	válik.	A	baj,	 a	nyavalya	új	nyelvet	kíván,	
máshogy	 kell/lehet	 innentől	 kezdve	 beszélni.	A	 fájdalomhoz	
Bertóknál	a	jajgatás	líranyelve	kapcsolódik.	Itt	hagyománytör-
ténetileg	két	nagyon	fontos	előddel	számol.	Verseiben	szerves	
rokonság	mutatható	ki	hol	Arany	János	Őszikéi	(Szenvedek én 
egyben-másban / Vén hurutban, fulladásban / Rokkant ideg-
gyengeségben, / Félvakságban, siketségben, / S impertinens 
dicsőségben. [Szenvedek én…]),	 hol	Határ	Győző	Télikéi	 (a 
porontyot mint a macskát – vödörbe! / vénembert hogy ne men-
jen a gödörbe	/	nem lesz göthös görvélykóros s ily DÖG-ÓSDI 
/	s akkor nincs vígasztalósdi – jajgatósdi [Jajgatósdi])	kesergő	
modalitásával.	 Folyton	 kihallatszik	 a	 kétsorosok	 törekvései-
ből.	Nem	beszélve	a	mondatok	rímpárokban	végződő	kapcsos	
szerkezetéről,	amely	Arany	kapcsoskönyvének	elvégtelenített	
formai	megismétléseként	is	olvasható.

A	versek	üres	tereiben	a	szorongó	költő	elhallgatásai,	sor-
jázó	 kérdőmondatai,	 szünetjelként	 torlódó	 három	 pontjai	 az	
elmondhatatlanságról	tanúskodnak.	Egészen	a	kötetet	záróver- 
sig,	ahol	a	csend,	az	elnémulás	térélményként	áthallgat	a	be-
csukódó	 kötet	 borítóján.	 (Semmi) Felállni, lépegetni, menni, 
menni… / Amíg meg tudod tenni, ennyi… Semmi. (100.)

(Magvető Kiadó, 2015)
Pintér Viktória

Felemelni a homokszemet
(Tolnai Ottó: Gogol halála & Virág utca 3)

A	 Jelenkor	Kiadó	Tolnai	Ottó	 életművének	 újrakiadásá-
ban	 az	 1972-es	Gogol halála	 és	 a	 tizenegy	 évvel	 későbbi,	
1983-as	Virág utca 3	című	kötetekhez	érkezett	el,	melyeket	
ez	alkalommal	egymás	mellé	illesztve	vehet	kézbe	az	olvasó	
–	vagyis	egy	könyvként.	Noha	a	két	kötet	–	első	kiadásuk	idő-
pontjából	 is	gyaníthatóan	–	nem	kapcsolódik	szorosan	egy-
máshoz,	mégsem	tűnik	rossz	szerkesztői	döntésnek	a	közös	
kiadványban	való	szerepeltetésük.	Irodalomtörténetileg	mind	
a	hetvenes,	mind	a	nyolcvanas	évek	nehezen	leírható.	Az	ak-
kori	jugoszláv	kultúrával	szoros	kapcsolatot	ápoló	vajdasági	
és	a	zártabb	magyarországi	 irodalom,	 főként	kultúrpolitikai	
okok	 miatt,	 egymástól	 meglehetősen	 eltérő	 motivációk	 és	
lehetőségek	mentén	 alakult.	 Ugyanakkor	ma	már	 visszate-
kintve	látható,	hogy	bizonyos	kapcsolódások	a	határral	elvá-
lasztottság	ellenére	 is	kialakultak	a	két	közeg	 irodalma	kö-
zött.	A	Magyarországon	posztmodernnek	nevezett	próza	az,	
amelyhez	Tolnai	Ottó	most	újra	kiadott	két	kötete	is	köthető,	
úgy,	hogy	ezt	 a	 rokoníthatóságot	az	első	megjelenés	 idején	

nem	hangsúlyozták.	Tolnai	könyvei	akkor	még	gyakorlatilag	
érdemi	recepció	nélkül	maradtak	a	határ	magyarországi	olda-
lán.	Azóta	persze	rengeteg	tanulmány	jelent	meg	a	vajdasági	
irodalom	meghatározó	szerzőjéről,	1994-ben	Thomka	Beáta	
monográfiát	is	írt	róla.	Jelen	kritikának	nem	lehet	célja	e	szak-
szövegek	megállapításainak	ismételgetése,	ehelyett	inkább	a	
szöveg	mostani	működéséből	szeretnék	kiindulni.	Vagyis	bár	
a	recepció	korábbi	elemzései	szükségszerűen	észben	tartan-
dók,	az	akkori	értékítéleteket	igyekszem	elfelejteni.

No	persze	posztmodern	és	neoavantgárd	jegyeket	magán	
viselő	szövegről	lévén	szó	(és	annak	rendkívül	tudatos	szer-
zőjéről),	a	klasszikus	megközelítési	irányok	könnyen	kikezd-
hetők	–	és	ezeket	Tolnai	nevetségessé	is	tette.	„Gogol halála, 
nem	lesz	jó	cím:	mert	cím.	Máris	köré	rendezed	semmiségeid,	
ügyeskedsz,	kis	építész,	pedig	éppen	ezt	nem	akartad,	sem-
mit	nem	akartál,	gondoltad,	semmit	sem	gondoltál,	csak	fel	
akartad	eleveníteni	a	régi	jó,	kis	történeteket	és	lecsettintgetni	
őket,	akár	szivarvágóval	a	dohányrúd	kemény	végét,	hiszen	
nem	tudod,	hol	és	mikor	indultak,	fejeződnek	be,	de	te	máris	
nagyban	dolgozol	Gogol halálán	–	az	 istenit,	miféle	Gogol	
már	megint!	Mikor	hagysz	fel	már	az	ilyesmivel?	Ideje	lenne,	
ideje.”	(98.)	A	címválasztást	tehát	nem	szeretném	elemezget-
ni,	és	túlzott	jelentőséget	adni	neki.	Az	idézett	részben	írtak	
mellett	Thomka	Beáta	azon	megállapítása	miatt	sem	lenne	ér-
telme,	mivel	monográfiájában	ő	már	megadta	a	választ	a	kötet	
e	kérdésére.	Ahogy	írja:	„nem	tévedünk,	ha	[Gogol]	halálában	
a	történet-,	a	mesemondás	végét	ismerjük	fel,	és	akkor	sem,	
ha	köpönyegére	gondolunk,	melyből	»a	modern	orosz	próza	
kinőtt«.”	(Thomka	1994,	62.)

Noha	a	Gogol halála	rövid	szövegei	valamelyest	összekap-
csolódnak,	mindez	ahhoz	mégsem	elég,	hogy	egy	egységes	tör-
ténet,	de	még	ahhoz	sem,	hogy	egy	teljes	egészében	homogén	
világ	 körvonalai	 kirajzolódjanak.	A	 kötet	 hétköznapi	 esemé-
nyeket,	 érzéseket	és	mozzanatokat	mutat	meg,	apró	élettöre-
dékeket.	„Ezek	az	én	igazi,	jó	kis	történeteim,	amelyeket	már	
ezeregyszer	elmeséltem	barátaimnak,	amikor	még	azt	hittem,	
hogy	ezek	a	mesék	a	minden,	amelyeket,	titokban	és	nemcsak	
titokban,	ezeregyszer	megpróbáltam	papírra	vetni,	amikor	még	
azt	hittem,	hogy	a	papír	a	minden”	(54.)	Noha	történetekről és 
mesékről	van	szó,	vagyis	a	kötetben	látszólag	a	próza	domi-
nál,	a	Gogol halála	épp	attól	válik	ma	is	egyszerre	valamelyest	
szórakoztató	és	egyúttal	szép	olvasmánnyá	is,	hogy	helyenként	
már-már	lírai	hangvételű	sorok	bukkannak	fel	benne.	„Kivetí-
tődünk,	ha	benn,	bevetítődünk,	ha	kint	vagyunk.”	(36.)	„Csil-
logott,	lángolt	a	selyem.”	(53.)	Ezek	rendszerint	a	bekezdésnyi	
szöveg	végén,	egy	sor	kihagyással	olvashatók.

Akik	ismerik	Tolnai	Ottó	későbbi	költészetét,	azok	néhány	
meghatározó	 képet,	 majd	 egyszer	 szimbólummá	 növő	 jelet	
felismerhetnek	 már	 a	Gogol halála	 szövegeiben	 is.	 Ilyen	 a	
tenger	és	a	rózsa	(és	a	rózsaszín),	csak	hogy	a	legemblemati-
kusabbakat	említsem,	továbbá,	ami	az	írásmódot	illeti:	az	apró	
dolgok	témává	nagyítása	és	a	festészethez,	festményekhez	való	
vonzalom.	Az,	amit	Tolnai	Ottó	művel,	nem	is	annyira	tisztán	
irodalom,	mint	inkább	valami	olyan,	amit	–	a	fogalmat	most	
megalkotva	–	irodalomművészetnek	lehetne	nevezni.	Nemcsak	
a	megírt	próza	erős	képisége	jellemzi	a	szerző	szövegeit,	de	a	
két	kifejezési	forma	közti	kapcsolat	a	másik	irányba	is	bejárha-
tó:	Tolnai	a	festményekben,	a	képzőművészeti	alkotásokban	is	
meglátja	a	szövegiséget.	A	kettő	szoros	összefonódását	jelzik	
a	szintén	költőként	is	működő	Maurits	Ferenc	(akinek	össze-
gyűjtött	versei	 a	 saját	 illusztrációival	2015-ben	 jelentek	meg	
a	Forum	Kiadónál,	ahol	manapság	szintén	sok	újrakiadás	 lát	
napvilágot)	grafikái,	melyek	már	az	első	kiadásban	is	kísérték	a	
Gogol halála	szövegeit.

Ami	a	Gogol halála	utóéletét	és	esetlegesen	most	aktivizált	
kontextusát	 illeti,	noha	sem	 tartalmilag,	 sem	formailag	 teljes	
egészében	(és	főleg	explicit	módon)	nem	kapcsolódik	hozzá,	
megjelenésében	mégis	talán	Fenyvesi	Ottó	pár	éve	megjelent	
Minimum Rock&Roll	 című	 kötete	 juthat	 az	 olvasó	 eszébe.	
Részben	a	legutóbb	fejtegetett	képzőművészeti	kapcsolódások,	
a	 próza(vers)formában	megjelenő	 kollázstechnika,	 részben	 a	
közös	 irodalmi	hagyomány	 révén	köthető	össze	 joggal	a	két	
szerző.	Az	már	szinte	banális	egyezésnek	tűnik,	hogy	a	szöve-
geket	mindkét	szövegben	cím	helyett	csak	egy	„&”	jel	vezeti	
be,	és	választja	el.
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A	Jelenkor	kiadványának	recepciótörténeti	 jelentőségét	és	
az	újrakiadás	döntése	mögött	meghúzódó	indokot	sajnos	nem	
közli	szerkesztői	utószó,	mivel	azt	ugyancsak	Tolnai	Ottó	maga	
írta.	Egy	olyan	igen	erős	világ,	mint	az	ő	szöveguniverzuma,	
az	ő	értelmező	szavaival	nem	válik	megközelíthetőbbé,	inkább	
csak	 még	 inkább	 zárttá.	 Jó	 lett	 volna	 egy	 külső	 szempontú	
elemzést	 (is)	 olvasni,	 melynek	 nézőpontja	 vélhetően	 jobban	
illeszkedne	a	mai	olvasókéhoz,	akik	számára	ez	az	ismerősség,	
melyet	ez	a	perspektíva	adhatott	volna,	talán	megnyugtató	ér-
zést	keltett	volna	a	mostani	kívülrekedtség	potenciális	tapasz-
talata	 helyett.	 Utószóesszéjében	Tolnai	 a	 két	 kötet,	 a	Gogol 
halála és	a	Virág utca 3	kapcsolatáról	mindössze	annyit	fed	föl,	
hogy	újraolvasva	a	korábbi	könyvet	megörült	„például	a	tompa,	
sárga	irónnak,	ugyanis	a	Virág	utcában	is	gyakran	mutatkozik	
majd	egy	irón,	igaz,	ott	egy	ciklámenceruza	képében,	meg	azt	
is	szép	volt	látni,	hogy	már	a	Gogolban	is	ott	van	egy	pohár	víz	
[…],	amelyet	a	Virág utcában	majd	jobban	körül	is	jár”	(349.)	
Kell-e	mondanom,	hogy	számomra	nem	ezek	tűnnek	a	most	
kiadott	kötet	második	feléből	kiemelendőknek.	A	Virág utca 3 
ugyanis	nem	magányos	bolygó	a	Tolnai-univerzumban,	hanem	
némi	gravitációs	erővel	bírva	az	életmű	több	későbbi	művéhez,	
és	ami	talán	még	izgalmasabb,	korábbi	vajdasági	irodalmi	je-
lenségekhez	is	hangsúlyosabban	kötődik,	mint	a	tizenegy	évvel	
korábban	megjelent	Gogol halála.	Ez	már	rögtön	az	1983-as	
kötet	első	szövegének	első	mondatából	is	egyértelmű:	„Zöldre	
festettük	az	almáriumot.”

Noha	Tolnai	Ottó	nem	sűrűn	adta	 annak	 jelét,	 hogy	ma-
gánmitológiájával	a	korábbi	korok	vajdasági	irodalmához	(is)	
kötődne,	 aki	 vélhetően	 épp	 könnyen	mitologizálható	 szere-
pe	miatt	 többször	 is	 felbukkan	az	életműben,	 az	Szenteleky	
Kornél,	a	vajdasági	irodalom	első	nagy	hatású	szervezője.	A	
hagyományhoz	való	kötődés	keresése	és	vállalása	eleve	annak	
a	közegnek	nem	volt	különösebben	programja,	amelyből	Tol-
nai	is	indult.	Az	Új Symposion	folyóirat	szerzői	neoavantgárd	
és	majd	posztmodern	érdeklődése	az	akkori	kortárs	jugoszláv	
irodalmi	és	művészeti	közeggel	szorosabb	kapcsolatot	ápolva	
szükségszerűen	magával	hozta	a	korábbi	korok	klasszikusabb,	
történetközpontúbb	írásmódjának	és	így	az	azon	nyugvó	ad-
dig	felhalmozódott	hagyománynak	is	a	kritikáját	és	már-már	
ignorálását.	 E	 tendenciától	 függetlenül	 a	 már	 életében	 is	
mitologizált	Szenteleky	Kornél	gyakori	szereplője	Tolnai	mű-
veinek	is,	pontosabban	Szenteleky	irodalmi	figurája.	A	Virág 
utca 3 Szenteleky	a	sivatagban	című	42.	számmal	ellátott	szö-
vege	azt	a	kietlen,	sivár	környezetet	mutatja	meg,	amelyben	
az	1920-as	évek	végén	és	a	’30-as	évek	elején	az	irodalom-
szervező	a	magyar	vajdasági	irodalom	megszervezésén	és	mű-
ködtetésén	fáradozott.	A	Tolnai	szövegében	is	lefestett	közeg	
egyszerre	 jelenti	a	poros	„beteg,	boros,	bús,	 lomha	Bácska”	
(csak	hogy	Tolnai	másik	nagy	elődjét,	Kosztolányit	 is	meg-
idézzük)	földrajzi	adottságait	és	a	vidéken	jellemző	kulturális	
sivárságot,	azt	a	homokos	alapot,	amelyben	csak	igen	nehezen	
tudott	 bármilyen	 kezdeményezés	 is	 gyökeret	 ereszteni.	Tol-
nai	szövegében	Szenteleky	„egy	homokszemért	hajolt,	hogy	
legalább	azt	 felemelje,	 legalább	a	sivatag	egy	homokszemét	
arrébb	tegye,	s	ajtót	nyisson	e	tűz	elől,	lehajolt	egészen	–	látta	
egy	pillanatra	a	közeledő	patákat,	a	végtelen,	lobogó	selyem-
gyűrődésen	a	sértett	orrú	Szfinxet	–,	de	 fehér	betétes	cipője	
ismét	megbukott,	s	ájultan	zuhant	arccal	a	forró	homokba”.	A	
Szenteleky	törékeny	alakja	és	szenvedélyes	szervezőkészsége	
köré	már	életében	szőtt	mitológia	teljes	szépségében	idéződik	
meg	Tolnai	szövegében.

A Virág utca 3	az	1972-es	Gogol halála darabjainál	látvá-
nyosan	hosszabb	szövegeket,	mininovellákat	tartalmaz,	melyek	
élvezetesebb	olvasmányt	is	jelentenek	a	korábbi	kötet	töredé-
keinél.	A	kettő	közül	határozottan	a	Virág utca 3	a	jobb	–	ha	va-
lami,	akkor	a	kikerülhetetlen	összehasonlítás	és	versenyeztetés	
lehet	az	egyetlen	hátránya	annak,	hogy	a	két	kötet	a	Jelenkor	
kiadásában	egymás	mellé	került.	A	második	 szövegegyüttest	
az	 irodalmi	 hagyományba	 való	 mélyebb	 beágyazottsága	
(Szenteleky	mellett	 sokat	 emlegetett	 szereplője	még	 például	
Sinkó	Ervin	vagy	B.	Szabó	György	is)	és	a	későbbi	vajdasági	
irodalmi	tendenciák	megalapozása	teszi	izgalmassá.	A	Tolnai-
művek	közül	ugyanis	ez	köthető	elsőként	(és	talán	mind	közül	
a	legerősebben)	ahhoz	a	lánchoz,	melyet	a	vajdasági	irodalom	
azon	művei	adnak,	amelyek	kisebb	közigazgatási	egységeket	

tematizálnak.	Amiatt,	hogy	(egy)	ország	és	egy	nagy	nemzeti	
kulturális	háló	nincs	mögöttük,	amihez	viszonyítva	evidensen	
önmagukat	is	meg	tudnák	határozni,	e	művek	szerzői	számára	
ez	jelentheti	a	valódi	identitást	adó	közeget.	Vagyis	a	vajdasági	
irodalomban	jelentkező	irodalmi	lokálpatriotizmust	egy	para-
dox	folyamat	eredményeként	épp	az	otthontalanság	érzése	ge-
nerálta.	Ilyen	módon	köthető	Lovas	Ildikó	műveihez	Szabadka,	
Balázs	Attilához	Újvidék	 (és	 Pétervárad),	Aaron	Blummhoz	
Kishegyes,	Gion	Nándorhoz	Szenttamás	(és	a	szenttamási	Zöld	
utca).	Tolnainak	a	Virág utca 3-ban	is	sokat	emlegetett	helyszí-
ne	–	a	szerző	szülővárosa	–	Magyarkanizsa.

A	 személyesebb	 hangú	 szövegeket	 a	Tolnai	 későbbi	mű-
veiből	 is	 ismerhető	otthonosság	 jellemzi,	 legyen	 szó	 a	meg-
jelenített	figurák	adta	társaságban	való	könnyed	mozgásról,	a	
földrajzi	helyszínek	közti	tájékozódásról	(a	Virág utca 3	gya-
kori	képe	az	utazás,	annak	ellenére,	hogy	a	koncentrált	környe-
zetábrázolás	paradox	módon	mégis	egyfajta	mozdulatlanságot	
sugall),	vagy	a	különböző	művészeti	ágakban	való	magabiz-
tosságról.	Ahogy	a	Gogol halála	című	kötet,	úgy	az	1983-ban	
megjelent	is	több	szállal,	erősen	kötődik	a	képzőművészethez:	
a	megidézett	alkotók	és	képek	mellett	sok	oldalról	értelmezett,	
összetett	jelenségként	jelenik	meg	például	a	bohóc,	amely	majd	
a	későbbi	képzőművészeti	esszéket	tartalmazó	kötet	címében	
is	megjelenik	Pechán	József	munkásságát	idézve	(A	meztelen	
bohóc,	1992).

A	Jelenkor	kiadványa	kiállításában	is	szép	(a	borítón	annak	a	
Bojan	Bemnek	A fehér kutya	című	alkotása	látható,	akiről	külön	
Tolnai-esszét	is	közöl	a	kötet,	mintegy	a	szerzői	utószó	része-
ként).	Noha	a	két	kötet,	az	1972-es	Gogol halála	és	az	1983-as  
Virág utca 3	sokban	különbözik	egymástól,	Tolnai	magánmi-
tológiájának	 megalapozását	 és	 a	 hetvenes-nyolcvanas	 évek	
irodalomtörténeti	jelentőségét	és	jellemzőit	izgalmas	kiolvasni	
belőlük.	Azok	számára,	akik	ismerik	a	kortárs	magyar	vajdasá-
gi	irodalmat,	azoknak	Tolnai	művei,	és	főként	a	kötetzáró	Virág 
utca 3	olyan	kiindulópontul	szolgálhat,	amelyen	elindulva	az	
olvasó	sokfelé	leágazhat	a	felfedezőút	során.

(Jelenkor Kiadó, 2016)
Szarvas Melinda

Czilczer Olga: Szavakban egy erdõ
„Jelen vagyunk, ha ezt jelenlétnek hiszed.”

(Euripidész)

A	Csongrád	megyei	Szegvár	két	híres	íróval	is	büszkélked-
het:	az	1976-os	születésű	Grecsó	Krisztiánnal	és	a	nála	36	évvel	
korábban	született	Czilczer	Olgával.	Grecsó	napjaink	kortárs	
irodalmának	egyik	legnépszerűbb	szerzője,	Czilczer	Olga	ne-
vét	viszont	valószínűleg	csak	szűkebb	irodalmi	berkeken	belül	
ismerik.	Azért	meglepő	ez,	mert	a	Jelenkor,	a	Holmi,	a	Liget	és	
a	Műhely	több	számában	is	régóta	publikáló	költőnő	szívesen	
ad	interjút	és	rendszeresen	találkozik	olvasóközönségével	iro-
dalmi	esteken	és	könyvbemutatókon.	Czilczer	Olga	sok	műfa-
jú	alkotó:	a	verseken	kívül	írt	már	lélektani	és	gyerekregényt	
(Mehetünk, kedves, Világjáró, Bobó könyve),	valamint	drámát	
és	 hangjátékot	 is.	 Olyan	 neves	 pályatársak	 biztatták,	 illetve	
írtak	róla	elismerő	kritikát,	mint	Rába	György,	Határ	Győző,	
Örkény	István,	Lator	László,	Kalász	Márton,	Parancs	János,	G.	
Komoróczy	Emőke.	Legfőbb	példaképe	Nemes	Nagy	Ágnes	
és	Csorba	Győző,	mesterének	azonban	Rába	Györgyöt	tartja,	
az	ő	emlékének	két	verset	is	szentel	legújabb	kötetének	Költők 
soraikban	című	ciklusában	(Cento, Narkisszosz).	

A	Cédrus	Művészeti	Alapítvány	és	a	Napút	Kiadó	gondozá-
sában	megjelent	új	és	hat	előző	kötet	válogatott	verseit	tartalma-
zó	Szavakban egy erdő	című	könyvének	fókuszában	kedvenc	
formája,	a	prózavers	áll.	„Vonzott	a	különös	műfaj,	mely	noha	
költői,	 mintha	 megunta	 volna	 a	 sorokba	 szabdalt	 vers-létet.	
Nem	éri	be	saját	eszköztárával,	 líraiságával,	örökölten	kéznél	
levő	alkotóelemeivel.	Kölcsönért	 fordul	hát	az	epikához.	Ha-
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mar	kiderül	azonban,	hogy	ami	ott	cselekmény	vagy	történés,	itt	
legfeljebb	csak	díszlet	vagy	kellék.	Premier	planban	a	lírai	tar-
talom	áll”	–	írja	a	kötet	fülszövegében.	A	borító	Andrew	Carnie	
Mágikus	erdő	művének	 felhasználásával	készült,	 s	az	emberi	
érhálózatra	emlékeztető	rajz	azonnal	modellezi	Czilczer	Olga	
versvilágát,	amelyet	legtöbbször	a	tárgyi,	növényi,	állati	és	em-
beri	szféra	hol	finoman	érzékeny	lírai,	hol	meghökkentő,	bizarr	
egymásba	 tűnései	 alakítanak.	 Ez	 utóbbiból	 néhány:	 „Ágaim 
küllői, mint az évszakok. Az égnek hitt semmit szeletelik.” (Csak 
elmondom még); „Cserépbe ütköző gyökeremet egy kimustrált 
bögréből szomjaztatták. A bögrébe kihajtani letört szárnyvége-
met ültették.” (Mozdulatlanság); „Mondhatnám, csupa uszony, 
semmi test. Egy lomb akváriumából kelt szárnyra, evezett az 
este hullámaira.” (Előlebbennek).	A	képzelet,	az	álmok	és	az	
emlékezet	által	átrajzolt,	sokszor	téren	és	időn	kívüli	világban	a	
makro-	és	mikrokozmosz	felcserélhető,	a	tárgyak	önálló	életre	
kelnek: „Ekkor a radiátor, az asztal s a többi, megindultak a 
felületek. Kiléptek, mint matricák félrenyomott körvonalaiból a 
színek.” (A vízjel). „Leültem az ároknak nézett folyóparton, a 
folyópartnak hitt éjszakában. Előttem hömpölyögtek a megélt 
órák. (…) Zöld pulóverem halma tovább lélegzett, ott süllyedt, 
emelkedett egy bokor ágain. A szoknyámmal magát fellobogózta 
valami karóféle, papucsaim szárnycsattogva köröztek fejem fe-
lett.” (Emberek, történeteim).	Tér	és	idő	legyőzésének	vágya,	a	
határok,	küszöbök	átlépése	nem	csupán	az	emberre,	a	tárgyakra	
is	jellemző.	A	kötet	Ébred a szél	című	nyitóverse	így	kezdődik:	
„Egy képét elhagyó festett fakeret törött / székláb fél karok kiült 
ülőkék és háttámlák / furnérba préselt lengedezések / iramodnak 
szépen megnyílik / ablak ajtó zárja / a sort a menetben / elfordul 
a kilincs / aki alvó / megpróbál utánuk lopakodni.”

Ez	a	fajta	„szökés”,	lebegés	és	eloldódás	nem	csupán	a	tár-
gyak	 és	 a	 lírai	 én	 szabadság-	 és	menekülésvágyának	 sajátja,	
hanem	 –	 leginkább	 a	 szürrealizmusra	 emlékeztető	 –	 alkotói	
módszer	is:	„Amikor	az	első	sort	vagy	mondatot	leírom,	még	
nem	tudom,	mi	lesz	az	utolsó.	Mi	tárul	fel	abból,	ami	eddig	nem,	
vagy	csak	részben	volt	nyilvánvaló;	amit	az	útszélen	hagytam	
vagy	elfelejtettem.	Ami	mellett	elmentem.	Jó	esetben	a	végki-
csengésben	valami	mintha	felvillanna	bizonytalan	körvonalai-
ban.	Mintha	meg	akarna	mutatkozni	előttem.	Csak	remélhetem,	
az	olvasó	előtt	is.	Hovatovább	persze	kitetszik,	hogy	semmi	sem	
azonos	egészen	önmagával,	hogy	minden	dolog	valami	más	is”	
–	írja	az	e	könyvébe	is	beválogatott	Osztódás című	kötetének	
fülszövegében.	A	régi	és	új	verseket	átszövő	legfőbb	motívu-
mok	vagy	a	természethez	köthetők	(a	kötetcímhez	kapcsolódó	
erdő,	Nap	és	Hold,	eső,	felhő,	szél),	vagy	az	időt	szimbolizálók	
(a	 folyó	és	az	évszakok),	vagy	a	 tárgyi	világ	részei	 (ajtó,	ab-
lak,	küszöb,	képek,	szobor).	A	csendes	mozdulatlanságra	 ítélt	
szűkös	hétköznapok	egyszerű	történései	(a	postás	érkezése,	egy	
hálóját	szövő	pók	bekerítése,	egy	csöpögő	csap,	egy	mosogatás-
kor	eltört	pohár,	az	évszakok	monoton	váltakozása,	a	felhőkből	
lezúduló	zápor,	mindenféle	járművön	való	utazások)	alkotják	a	
versek	történéseinek	hátterét,	a	mögöttük	felsejlő	folyton	válto-
zó,	titokzatos	világ	azonban	a	felszín	mögött	megbújó	lényeg	
felé	tereli	az	olvasót.	A	figyelmes	jelenlét,	az	átlényegülés	ké-
pessége	új	kapukat	nyit	a	megismeréshez:	hol	a	maga	burjánzó	
gazdagságával	kérdésekre	ösztönöz,	hol	a	dolgokat	lecsupaszító	
pillantásával	a	megértéshez	is	elvezethet.	

„Mára, amikor már nem kívántam más-más alakban teste-
sülni, alaposan átváltoztam. Egyik nap lenge lány, másik nap 
javakorabeli nő. Arcom, mint az esőverte tó, szemem sápadt 
villanyfénye pedig egy regényoldalon, hol a nyomtatott sorok-
ba lombárnyék vetül. Ez lenne hát az életem? S egy hang a tó 
fölött.” (Egy hang a tó fölött);

„Álruhák, maszkok, vásznak, egyhúrú tarka tollazatok hull-
tak le az ismertnek hittekről, történeteimről.” (Emberek, törté-
neteim).

A	világ	változásának	hol	természetes,	ám	szorongásteli	ré-
szeként	jelenik	meg	az	én	folytonos	metamorfózisa:	„S talá-
lok-e majd még egy lényt, aki elnézi gyengéimet, arcom sza-
kadatlan színeváltozását, hogy lombom napszakonként oda-
hagyva, más-más küllemmel lépjek az unalomra érthetően vak 
világ elé.” (A társ); hol	a	keresés,	a	valóságtól	való	eloldódás	
vágyának	 kísérleteként:	„Próbálkozom. Lepkékkel, bogarak-
kal szárnyakat növesztek. De az űr nem az én otthonom. Visz-
szakívánkozom a földre, földről az égre megint. Újra és újra 

elröppenek.”(Mozdulatlanság).	Az	átalakulás	néha	egyszerűen	
csak	megtörténik	egy	versen	belüli	nézőpontváltással:	

„A gyertya végül is évek csordulatával a karácsonyi díszek 
dobozából került elő. De hisz ez egy kis fa. Egy évek töpörítette, 
tűit hullatta lucfenyő.

Kitártam karom, lángommal a csúcson, ahogy illik, hadd 
akassza rám ajándékait a magát ismerősnek vallott idegen.” 
(Micsoda karácsony!) 

Az	átlényegülés	mellett	megjelennek	az	osztódás,	a	sokszo-
rozódás	és	a	tükröződés	formái,	amelyek	nem	csupán	a	világ	
létmódjára,	de	egy-egy	szöveg	többértelmű	jelentésalakzataira,	
régi	versek	új	és	új	kontextusokba	helyeződéseire	is	utalnak: 
„Amit újraírtam rézsút / az ág újra kihajtott / más jelentéssel 
/ a betűket összekuszálja a szél / a lomb ventilátorát / kedvére 
kapcsolgatja / fonákján barnálló / avarát zörgeti őszüzenet / 
zöldellve olvasd tavasznak” (Az olvasóhoz).

A	költői	szándék	szerint	„kísérlet	jegyében	született”	Sza-
vakban egy erdő	kötet	új	verseinek	szinte	minden	darabja	egy	
kiforrott	 költőt	 mutat,	 csupán	 az	 Osztálykirándulás	 sikerült	
kevésbé.	A	Költők soraikban	ciklus	versformáiban	és	akrosz-
tichonjaiban	felcsillan	a	játék	lehetősége,	de	a	parafrázisok	és	
paródiák	(?)	elmaradnak	más	kortárs	költőink	hasonló	műve-
itől.	A	 többi	versből	azonban	–	kivéve	a	párbeszédes	 formá-
júakat	–	 lehetetlen	választani:	képiségük,	szerkesztésmódjuk,	
formaviláguk,	zeneiségük,	összművészeti	törekvésük	egyedül-
álló	költészetünkben.	A	válogatott	versek	közé	időrendben	hat	
kötet	darabjai	kerültek:	az	1982-es	A függőleges ablaksor nyit-
ja	és	a	2013-as	Osztódás	zárja	a	legújabb	kötetet.	Közben	ki-
rajzolódnak	előttünk	egy	életút	csomópontjai	a	háborút	megélt	
gyermek,	az	anyát	elvesztő	nő	és	a	rejtélyes	J-vel	való	kapcso-
latában	is	magányos	asszony	alakjával.	Az	Osztódás	című	zá-
rókötetben	egyre	gyakoribb	a	homály,	az	éjszaka	és	az	ősz	mo-
tívuma,	a	„kivágott hárs”, a „törött vonó”, a „terített avar”, a	
„kopasz fenyő” és	az „egyre telhetetlenebbül zabáló penész” 
képei	pedig	azt	az	érzést	keltik,	hogy	az	út	végére	értünk.	A	
homályt	azonban	feloldja	a	természet	dallamának,	ritmusának,	
harmóniájának	felismerése,	a	kérdés	megválaszolása	pedig	az	
olvasóra	van	bízva:	„Ha nem a fa, tán nem is a szél, akkor hát 
ki vezényel valójában?”

(Cédrus Művészeti Alapítvány – Napút Kiadó, 
2016) 

Ujlaki Csilla

Psyché kertjében  
izzik a galagonya ruhája

(Baán Tibor: Az én hatványai)

Egyazon	lélek	éltethet	magában	akárhány	különböző	lelket?	
E	belső	sokasodás,	amelyben	szenvedély	és	értelem	egymást	
erősíti,	 több	 mint	 hangsúlyos	 élmény	 Baán	 Tibor	 számára.	
„ez	az	élmény	 /	Kering	bennem	egyre-másra,	 /	Akkor	 is,	ha	
elfelejtem	/	Felidézi	majd	egy	este,	/	Majd	egy	este	felidézi,	/	
Elmesélem,	hogy	is	volt.”	(Velencei képeslap)	Az	önvizsgáló	
saját	lelkének	formaelemzése	útján	arra	jut,	hogy	e	lélek	egyik	
természetes	készenléti	állapota	nem	más,	mint	az	adottságok	
inkarnációja:	az	egy	 itt	bőven	nyújt	anyagot	a	soknak?	Érde-
kes	és	egyben	elgondolkodtató,	hogy	Baán	Tibornál	mennyire	
nemcsak	belülről,	lélekből	kivetített	kép,	ami	éppen	ideillik	vá-
laszként;	megvan	benne	fény	és	szín,	a	lírához	szükséges	izzás,	
a	költő	fegyelmezett	rajongása,	de	megvan	a	realitás	és	a	plasz-
tika	is	–	és	egyébként	valójában	mennyire	kevéssé	kép!	Inkább	
egy	 szemlélet,	 műhelyfilozófia	 lendületes,	 zeneien	 rendezett	
kifejezése:	„Győzelem	minden:	veszteséged	is,	/	Csillagok	érve	
a	csillanó	kavics.	/	Csak	figyeld	a	hajnal	sugarait,	/	hogy	a	kopár	
fa	hogyan	lombozik.”	(Oratórium két hangra)

A	mindent	megélni,	 a	mindent	 elérni,	 (egyebek	mellett	 a	
lénye	 excentricitásából	 fakadóan)	 mindent	 kiigazítani	 akaró	
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(emelkedetten	szólva:	teremtő)	ember	egyik	(drámai	vagy	iro-
nikus)	felismerése	ez.	

Végeredményben	könnyű	vagy	legalábbis	nem	különöseb-
ben	nehéz	megérteni,	miről	is	van	szó.	Baán	szavainál	maradva,	
az	alkotó	„öröklétet	szív	be	s	mulandóságot	lehel	ki”	(Bölcses-
ségeink).	Vagy	megfordítva.	Valahogy	viszonyul,	mert	viszo-
nyulnia	kell	a	világhoz.	Az	esendő	ember	számára,	aki	alkot,	
elsősorban	 nem	annyira	 a	 szétfolyó,	 látszatokká	 váló	 élet	 és	
forma	révén	immár	zárt	állandóság	nyert	lét	közötti	határ	a	fon-
tos,	hanem	a	formába	öntés	makacssága,	az	ehhez	szükséges	
igyekezet	és	tisztánlátás.	Ha	e	magatartás	csakugyan	rendület-
len,	a	folyvást	mozgásban	lévő	élet,	a	valóság	kiszámíthatatlan	
ingerei	 folytán	 indulati	 változékonyságra	 (rapszodikusságra)	
tesz	szert:	a	lélek	ezerféle	arculatát	viszi	végig.	Megjelennek	
a	személyiség	árnyalatai;	s	ez,	kiváltképp	az	alkotó	világában	
nem	mentes	bizonyos	következményektől.	Az	írás:	nap.	Amint	
felkél,	mert	persze	mindig	felkél,	dolgozni	kell.	Szinte	minden	
erre	 inspirál,	 ahogyan	Az én hatványainak	 szerzője	 írja;	 úgy	
van:	szinte	minden	erre	inspirál,	eszmén	innen	és	túl,	például	
a	„kristály,	selyem,	fa,	vas,	öntött	erezet,	/	amelyben	fény	ke-
tyeg…	/	felhőszitán	szűrt	tengerek…	/	minden	együtt,	egyszer-
re	/	és	külön,	mint	a	sziklák	agyába	nyomtatott	vihar,	/	kezdet	és	
vég	között	e	hullámzó	tavasz…”	(Gyűjteményem).

E	napról	napra	újrakezdődő,	folytatólagos	belső	reneszánsz	
a	 világgal	 való	 összevetés	 (összeütközés)	 következtében	 s	 a	
külső-belső	játéktér	közti	távolság	arányában	vagy	egyre	fojto-
gatóbb	légkörű	abszurdba	torkollik,	vagy	(mert	erről	a	javáról	
sem	mondhat	le)	az	ünnepélyesség	fényébe	emelkedik	az	alko-
tás	(„hevítő	félmondatok	/	égető	kortyait	issza	/	de	még	mindig	
vacog”	–	Az új város).

A	lélek	persze	keresi	útját	a	romhalmazban.	És	keresi	–	ke-
resné	a	komplexitást	(ha	volna!)	az	átlátható	ragyogásban	is.	
És	egy	ki	nem	zökkent	világban	minden	bizonnyal	győzködnie	
sem	kellene,	hanem	csak	szemlélni,	amint	élet	és	mű	egyaránt	
megérik;	 szellemi	 kalandozásai	 közepette	 nem	volna	 illúzió,	
hogy	semmi	sem	igényli	maga-tagadását.	Ez	a	világ,	ami	konk-
rét	 világunk	 fölött	 vagy	mögött	 –	 akármeddig,	 akárminek	 a	
nevében	kutatjuk	 is	–	egyelőre	csupán	kellemes	asszociáció,	
amikor	 csakis	 önmagukkal	 azonos	 színárnyalatok	 sokasága	
rakódik	le	a	napokban.	„és	én	–	írja	a	szerző	az	Árnyékodban	–	
figyelem	ezt	a	vonulást	/	mintha	virágaid	növekedését	/	a	barna	
és	vörös	cserepekben	/	vagy	cipők	csoszogását	/	a	szekrények-
ben	éjjel	/	mikor	a	hold	porát	a	szél	/	távoli	kozmikus	vihar	/	
kavarja	kavarja	messze	/	és	nem	érti	senki	mi	zúg”.

Mi	zúg?	Az	elveszett	vagy	talán	soha	meg	sem	volt	abszo-
lút	bizonyosság	hiánya.	„Ezen	a	soknyelvű,	ingatag	világon	/	
Nincs	nagyobb	kockázat,	mint	az	én”	–	írja	némileg	sejtelme-
sen	Baán	Tibor	a	Tenyérnyi ég	című	versében.	Persze:	a	maga	
univerzumában	úr	a	költő,	vagyis	bensőleg,	ha	a	lélek	erre	ké-
pesnek	találja	magát,	kötetlenül	s	a	szó	bizonyos	értelmében	
végtelenszer	ismételhető	az	újat	létrehozó	aktivitás;	ama	saját	
világ	képekben	s	gondolatokban	életre	kelő	applikációi.	A	lé-
lek	 élne,	munkálna,	 csakhogy	mint	 „egyarcú	 Istent	 elűzték”	
bizonyosságait	 –	 a	 külső	 világ	 tényeihez	 való	 kötöttségében	
elsősorban	korlátait	ismeri	fel,	a	magára	hagyott	gondolatot,	s	
hogy	alig-alig	marad	mibe	kapaszkodnia.	Szeretne	kitalálni	a	
világból	egy	másik	világba.	Hódítóként	kezdte	 (minden	vers	
hódítás	 is),	 s	most	 az	 inspiráció	minden	 szintjén	egy	 sajátos	
aggodalom	válik	benne	egyetlen	realitássá.	S	minél	elszántab-
ban	zuhog	a	lélekre	a	világ	nyújtotta	megannyi	ellentét,	érzések	
antagonizmusa,	a	szív	logikájának	ellentmondó	oktalan	hatás,	
annál	határozottabban	érik	benne	a	tudat,	hogy	csakis	a	forma	
tökéletesítésével	vehet	erőt	a	dolgok	káoszán;	a	forma	tökéle-
tesítése,	amely	–	főképp,	ha	túlfeszül	–	bizonyos	értelemben	a	
korábban	gondosan	kidolgozott	formák	megszűnését	eredmé-
nyezi.	Mondhatunk	ennél	többet	és	mást	a	hagyományainkról,	
de	jóformán	bármi,	ami	köröttünk	lezajlik,	egyszer	alakot	ölt,	
tehát	hagyomány,	hiába,	hogy	megvolt-megvan,	azon	nyom-
ban	megragadhatatlannak	 tűnik;	 nem	mérték	 szerint,	 hanem	
rekordok	megdöntéséért	 élünk,	 s	 ez	 a	menekvő	kiábrándult-
ság	 érzését	 szüli.	 Egyre	 inkább	 úgy	 tűnik,	 ennek	 a	 tradíció-
nak	mindnyájan	feltétlenül	része	vagyunk.	Egyedül	az	emlék	
szenvedélye	az,	ami	izgató?	„Odafent	az	ősi	napkör	/	Világít.	/	
Színremegés	oldja	fel	a	/	Formákat,	/	Távolítva	tűnt	emlékké	/	
A	tájat.”	(Egry).

	A	versre	való	készség	spontánul	ébred.	Az	alkotás	annak	
megértése,	hogy	ez	a	folyvást	telítődő	emlékezet	nemcsak	ins-
piratív,	morális	 természetű	 is.	A	 költészet,	 összes	 jövő	 idejű	
igéjével	együtt,	e	különös	memória	származéka.	S	lehet-e	más-
féle	 igénye	 a	 költőnek,	mint	 folyamatosan	 hitelesíteni,	 hogy	
a	megszámlálhatatlanul	sokféle	szín	épp	az	ő	nyelvén	kész	a	
beszédre?	Lehet-e?	Bizonnyal	lehet.	A	lírikusnak	önmagát	kell	
önmaga	tárgyává	tennie;	ő	önnön	szellemének,	ennek	az	em-
lékekkel	telt,	kutató	szellemnek	legtávolabbról,	legmélyebbről	
visszhangzó,	legélesebb	hallású	hallgatója.

Ilyenformán	 az	 írásbizalom	 („Találkozunk	 egyszerre	 száz	
helyen”)	 hitében	 nagyszabású	 vállalkozás	 Az én hatványai: 
nagyszabású,	 sőt	 merész	 ígéret.	 Együtt	 halad	 az	 élménnyel,	
hozzáidomul,	de	egy	másutt	zajló	életben	is	érdekelt.	A	szerző,	
Baán	Tibor	csaknem	fél	évszázad	vershozamát	adja.	Mégpedig	
meglehetősen	 kényes	 bontásban.	Tudniillik	 a	 szólandó	 vers-
alany,	az	én	legkülönfélébb	változataiban:	ahogy	ciklusról	cik-
lusra	lép,	úgy	változik	keresztelése.	(Például:	Ős-én, Antik én, 
A realista én, A misztikus én, A romantikus én	stb.,	stb.	–	egé-
szen	Az én fölötti énig,	A futurisztikus énig.	Van	belőle	tizenöt.	
S	igazán	apróság,	igazán	nem	olvasói	kötözködés:	a	tizenötből	
egyedül	az	Ős-én	kapott	kötőjelet,	azután	egyik	sem:	miért	is?	
Továbbá	az	Ős-én, Antik én, Családi én	nem	kaptak	névelőt,	a	
többi	igen.	Titkos	üzenet?	Nyomdai	hiba?)

Akárhány	keresztelés,	egyugyanazon	személyiség,	mégpe-
dig	egy	igen	határozott	személyiség	vetíti	ki	művekbe	a	való-
ság	arculatát,	a	maga	állandó	változatosságában.	

Miként	 a	 nietzschei	 ínséget	 („...az	 élet	 nem	 lakozik	 többé	
az	Egészben”)	meghaladni	akaró	költők	legtöbbjénél	tapasztal-
hatni,	Baán	Tibor	 lírája	 is	az	 ismeretlen	szintjén	hódít.	A	for-
málódásban	bizonyítja	magát.	Egyszerre	feltételez	mozgást	és	
változatlanságot.	Igen,	Baán	Tibornál	is	bebizonyosodik,	hogy	
a	határozott	 forma	az	erős	kifejezés	feltétele.	Hogy	költészeti	
matematikájánál	maradjunk:	őnála	az	alap	a	poétikai	felsőfok.	S	
a	kitevő?	„A	matematika	kimondhatatlan	pillanata	/	Mikor	köl-
tészetként	illatozni	kezd”	(Rítus).	Talán	így	lehetne	mondani:	a	
tudásban	kell	egzisztáltunk;	az	ideális	az,	ha	mindenfajta	benyo-
más,	ismeret,	élmény	az	alkotás	felé	sodorja	az	embert.

S Az én hatványainak	 szerzője	 jóformán	 (a	Sin csingtől	 a	
neoavantgárdig,	Az én fölötti énig,	sőt	azon	is	túl:	A futurisztikus 
énig)	 az	 egész	 világköltészet	 történeti,	 tematikai	 apropójából	
valamit	magába	asszimilált.	Zsoltáros	és	groteszk	hangot	egy-
aránt	megüt,	miközben	a	költészettörténet	időrendjében	építke-
zik.	Alighanem	mégis	téves	lenne	Baán	Tibor	líráját	egyszerűen	
lineáris	 fejlődésűnek	 érzékelni;	 sokkalta	 valószínűbb,	 hogy	 e	
vers-én	a	különböző	formájú,	stílusú,	hangvételű	műveit	azo-
nos	 időszakokban	 hordta	 ki.	 Stílusmiméziséhez	 nem	 annyira	
szerepek,	szólásmódok,	sokkal	inkább	egy-egy	oda	tartozó	vers	
gondolatisága	illeszkedik.	Törekvése	elég	nyilvánvaló:	a	költő,	
ha	komolyan	veszi	mesterségét,	lehetőleg	az	idő	és	az	időtlen	
keresztezésében	verjen	tanyát.	Érdekes	hát	látnunk:	Baán	Tibor	
egyes	 vers-énjei	 hogyan	 függnek	 össze	 egymással;	mennyire	
egymásba	hangzása,	továbbfejlesztése	egyik	a	másiknak.	Tes-
sék:	ekként	a	misztikus	szól:	„Mintha	egy	istenálom	szétvert	/	
Szobrai	lennénk	valami	őszi	parkban”,	vagy:	„A	kavicsösvény	
mint	istenek	folyója”.	S	különös	hanglejtésében,	titokzatosságá-
ban	nem	folytat-e	a	misztikussal	szinte	párbeszédet	A romanti-
kus én?	–	Íme:	„Függönyök	mögött	/	A	mályvaszínű	sötétben	/	
A	meztelenség	sóhaja	/	/	Az	érthetetlen	vágy”;	s	a	párja:	„Állat-
árnyak	rémlenek	/	Szemközt	a	tűzfalon.	/	Őserdőpillanat!	Hiába	
/	Vagyunk	emberek.	Faragott	/	Ordítás	a	félelem,	ha	este	lesz.”

Mi	ez	a	Baán-féle	lírai	matematika,	ha	nem	a	teljesség	felé	
törekvő	személyiség	visszavétele;	a	sokféleség	magasztalása,	a	
sokféleségé,	ami	tudvalevően	az	alkotás	igazi	színtere.	A	köl-
tői	én	szorozva	a	költői	énnel;	a	jelképes	hatványnak	a	lírikus	
eszményei	között	betöltött	valódi	értelme:	a	személyiség	minél	
teljesebb	összekapcsolódása	a	valósággal.	Ez	a	teljesség	nem	
tagolatlan,	s	még	csak	nem	is	valami	nagy	pipájú,	kevés	dohá-
nyú	tudás,	nem	ködös	esztétika,	nem	valami	absztrakt	kozmi-
kus	egyneműség,	hanem	csupa-csupa	finomság,	szín,	a	létezés	
megannyi	árnyalata,	a	harmónia	hangjait	éppúgy	megpendíti,	
mint	ahogy	megvan	a	hangszere	arra	is,	hogy	visszaadja	a	ká-
osz	csörömpölését.	Egyszerre	tárgyias	és	vizionárius	költészet	
Baán	Tiboré;	teljességgel	szembemegy	a	huszadik	századi	köl-
tészet	egyik	főirányával,	az	objektív	lírával:	a	versben	kifeje-
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zendő	gondolatot	a	személyes	tapasztalatra,	a	kimeríthetetlen	
jelenségvilágra	 hagyatkozva	 ragadja	 meg,	 és	 az	 árnyalatok	
megszámlálhatatlan	sokaságával	lelkesíti	át	a	teljesség	eszmé-
jét,	 ennek	 az	 univerzumnak	 keresi	 szépségeit,	 ebben	 teremti	
az	újat.	Ezt	a	teljességet	ő	antropomorfizáló	módon	fogja	fel	
–	nála	a	létezésbe	mindig	ugyanaz	a	személyiség	árad	ki:	ki-
áradásának	 hangja,	 följebb	 vagy	 lejjebb	 hangszerelt	 oktávjai	
váltakoznak	minduntalan,	nem	pedig	a	személyiség.	

Hogy	kevés	olyan	olvasója	lesz,	akiben	Az én hatványai	la-
pogatása	közben,	ha	csak	futólag	is,	ne	sejlene	fel	egy	H.	C.	
Artmann,	vagy	pláne	Weöres	Sándor?	–	Weöres	a	 legszerte-
lenebb	költői	szabadságban	találta	meg	az	alkotás	fegyelmét.	

Az én hátrányai	költészettanának,	szemben	a	látszattal,	alig-
alig	van	köze	Weöreséhez,	vagy	ha	mégis,	az,	egy	összefor-
gatott	 jelképpel	szólva,	azt	jelenti,	hogy	Baán	Tibor	műhely-
emblémáján	Psyché	kertjében	izzik	a	galagonya	ruhája.	Azaz:	
minden	sokszínűség	iránti	mohóság,	stiláris	távolság,	időjáték	
ugyanegy	lírai	alkatnak,	ugyanannak	a	rendezett	személyiség-
nek	a	minőségét	gyarapítja.	

(Széphalom Könyvműhely, 2015)
Kelemen Lajos

Átváltozásra várva
(Báthori Csaba: Minden repül)

Stiláris ragyogásról	beszél	 egy	 interjúban	–	az	általa	 for-
dított	és	válogatott,	négykötetes	Rilke-levelekkel	kapcsolatban	
–	Báthori	Csaba,	 akinek	Minden repül	 című,	 lírai	 életművét	
összefoglaló,	illetve	új	verseit	közlő	kötetében	szintén	ott	csil-
lámlik	a	Rilke-féle	létfeltáró	beszédmód	elvont	emelkedettsé-
ge;	 ugyanakkor	 az	 európai	 költészeti	 hagyomány	 megannyi	
más	 elévülhetetlen	 eleme	 is,	 a	 szerző	 számára	meghatározó	
jelentőségű	 német–osztrák	 irodalom	 Hölderlin–Trakl–Celan	
vonulatát,	 valamint	 a	 magyar	 vonatkozásokat	 is	 beleértve	
(Nemes-Nagy	Ágnes-,	József	Attila-,	Kosztolányi-,	Szabó	Lő-
rinc-hatás).	A	hét	verseskötetből	keresztmetszetet	adó,	harminc	
év	termését	rostáló	könyv	írásai	mind	motivikusan,	mind	pedig	
nyelvi	 megformáltságukat	 tekintve	 rendkívüli	 egységérzetet	
keltenek,	 ugyanakkor	 egyfajta	 tömbszerűséggel,	 olykor	 óha-
tatlan	nehézkedéssel	rendelődnek	egymás	mellé.	A	lírai	alany	
versről	versre	végigkövethető	átváltozásainak	nyomon	köve-
tése	 közben	 azonban	 egy	 olyan	 szellemi	 fejlődéstörténetnek	
lehetünk	tanúi,	amely	–	megbontva	az	egyes	darabok	fentebb	
említett	szoborszerű	lekerekítettséget	–	újabb	és	újabb	árnyala-
tát,	alakzatát	villantja	fel	az	egyébként	számos	műfajban	(pró-
za,	kritika,	esszé,	tanulmány	stb.)	kiteljesedő	életműnek.	

„Van-e	költészet?	Van,	de	szárnyviasszal	/	mint	Ikarosz	még	
magadban	sem	éred	/	utol,	–	tán	ilyenek	a	semmiségek,	/	vagy	
az	írott	vigasz,	mely	nem	vigasztal.”	(Mint a felhő)	Báthori	egy	
poeta	doctus	háttértudásával,	technikai	felkészültségével	–	töb-
bek	közt	számos	klasszikus	versforma	felvonultatásával	–	veti	
bele	magát	 saját	 lírai	magánmitológiájának	megteremtésébe,	
melyben	Orpheusz	mellett	Ikarosz	lesz	az	egyik	legfőbb	alak,	
aki	minduntalan	megkísérti	a	magasságot,	a	költészet	szimboli-
kus	megtestesítőjeként	ösztönözve	a	maga fölé zuhanó	szerzőt,	
aki	mindennapi	 nekirugaszkodásainak	 és	 bukásainak	 lajstro-
mát	mindig	egy	tágasabb	horizont	fényében	szemléli,	mintegy	
feloldódva	az	emberen	túli	szférák	engesztelő	igézetében.	Ez-
zel	 együtt	 időnként	nagyon	 is	 „földhözragadt”	 szituációkban	
(egy	költözés,	egy	cigaretta	ceremónia,	egy	berlini	ejtőzés,	egy	
piaci	 bevásárlás	 vagy	 egy	 fürdőzés	 alkalmával)	 találja	 meg	
szemlélete	tárgyait.	Emellett	nem	csupán	a	metafizikai	tartal-
mak	megközelítésének	vágya,	a	transzcendencia	iránti	vonzó-
dás,	a	filozofikus	hajlam	fejeződik	ki	a	művekben,	hanem	az	
érzékiség,	az	erotika	intenzív	megélése	is.	A	míves	gondosság-
gal	formába	öntött	gondolatfutamok,	szentenciák,	allegorikus	
képzetek	mögötti	érett	intellektuson	kívül	tehát	legalább	annyi-
ra	fontos	 lesz	a	 testhez	tapadó	tapasztalatokat	(akár	kulináris	

élvezeteket,	 akár	 a	 szexualitás	 ősélményét)	 megőrző	 zsigeri	
reflexió.	Báthori	alapvetően	absztrakt	költészetének	éterisége	
így	elemi	élményanyaggal	ellensúlyozódik,	illetve	egészítődik	
ki,	az	emberi	adottságok	és	szenvedélyek	többoldalú,	többré-
tegű	láttatására	törekedve.	Mindez	egy	bizonyos	szempontból	
akár	anakronisztikusnak	is	nevezhető	poétikán	belül	artikulá-
lódik,	amely	kevésbé	az	újító	szándék	jegyében,	mindinkább	
egy	 korszakokon	 átívelő	 gondolati-stilisztikai	 szintézis	 létre-
hozásával	kíván	színre	lépni.	„Sötétnek	olvasom,	mert	magam	
írom	/	ma	Hérakleitosz	töredékeit.	/	Magány	hínárszaga	leng	a	
papíron:	/	egész	mivoltom	ettől	lesz	emberibb.”	(Éji s napvi-
lág)	A	mindennapos	magányos	önművelés,	a	napról	napra	való	
számadás,	a	tudatalatti	folyamatok	és	a	kultúraközvetítő	szerep	
kulminációjaként	 egyaránt	 értelmezhetőek	 a	 Báthori-versek,	
amelyek	érezhetően	mindig	valamilyen	átmenetben	születtek,	
többnyire	estefelé,	csendben,	termékeny	melankóliában,	mikor	
az	elmosódó	kontúrok	lehetőséget	adnak	a	dolgok	legapróbb	és	
legátfogóbb	metamorfózisainak	megfigyelésére,	a	személyiség	
pillanatnyi	feloldására,	átlényegítésére,	az	eszmélkedésre.	„…
Dolgoznom	kell	/	magamon	végig,	a	mélyben	és	a	/	világ	tete-
jén.	De	nehéz	a	tevés	/	és	semmittevés,	mert	nem	ismerem	//	sa-
ját	életemet.	Ó	időzsugorító	esti	/	órák.	Egymagam	feltámadok,	
/	amikor	reményre	és	alvásra	osztom	napjaim.	/	Minden	egyes	/	
órám	túléli	a	mítoszokat,	saját	//	életemben	is	úgy	nehézkedem,	
/	mint	egy	gondolkodó	kő.	Itt	/	pontos	árnya	van	a	mulasztás-
nak	/	és	a	szenvedésnek.”	(Dissipatio humani generis)

Áttetszőség	és	sűrűség,	homogenitás	és	változatosság	egy-
szerre	jellemzi	a	válogatást,	melyben	az	alapvetően	patetiku-
sabb	 hangnem	 mellett	 ironikus,	 parodisztikus	 felhangok	 is	
megjelennek.	A	2013-ban	 kiadott	Elemi szonettek	 szemelvé-
nyei	illusztrálják	a	legszemléletesebben	azt	az	írásmódot,	amely	
a	kötött	 formák	keretein	belül	 tud	a	 leginkább	kibontakozni,	
ívelni,	felmutatva	a	szerző	kivételes	arányérzékét,	mellyel	köl-
tészetének	mitikus	alakjait,	a	kulturális	emlékezet	különböző	
korszakainak	auráját	és	saját	hétköznapjainak	eseményeit	ész-
revétlenül	képes	egybeoldani.	A	mulandóság,	az	emlékezés,	a	
jelenlét,	a	 távolodás,	az	 idegenség,	az	 intimitás,	a	szorongás,	
a	 feloldódás,	 az	 üresség,	 a	 betöltekezés	 mentén	 szerveződő	
gondolatfutamok	elvarrt,	mégis	végtelenbe	vesző	szálai	olyan	
harmonikusan	 fonódnak	 össze	 Báthori	 formaművészetében,	
hogy	olykor	 a	 paradoxonokra	 épülő	 szerkezetek	 sem	hatnak	
dialektikusnak.	Holott	a	Minden repül	ciklusai	szinte	csakis	az	
ellentétektől	feszülő	emberi	világ	szépségre	fordított	külső-bel-
ső,	kisebb-nagyobb	kataklizmáiról	szólnak,	korántsem	annyira	
elvont	módon,	mint	amennyire	az	első	olvasásra	tűnhet.	A	szer-
ző	 alanyisága	 a	 legközvetlenebbül	 talán	 a	 szülőkhöz	 kötődő	
írásokban	érhető	tetten,	amelyek	a	szembenézés	kíméletlensé-
gével	és	a	gyászmunka	intenzitásával	mintha	erősebb	akuszti-
kával	bírnának,	mint	a	bölcselkedő	hangnemhez	közelebb	álló,	
személytelenebbnek	 tetsző	 szövegek.	Az	 alaptónus	 azonban	
mindvégig	ugyanaz	marad,	a	delphoi	jósda	üzenetével	–	„Is-
merd meg önmagad!”	–	amely	ott	lebeg	minden	leírt	vagy	csak	
elgondolt	 sor	 felett.	 „Mennyi	 sötétség,	mire	 a	messzeségben	
kipuhatoljuk	/	önmagunkat.	Mennyi	üresség,	mire	idegenben	
felismerjük	otthonunkat.	Mennyi	zűrzavar,	mennyi	sérelem	és	
zuhanás,	mire	megértjük,	hogy	az	ember	csak	világosságban	
élhet.”	(Érzelmes utazás)	

A Minden repül	esszenciális	foglalata	Báthori	lírai	kísérlete-
inek,	amelyek	a	kortárs	magyar	költészetben	különleges	helyet	
foglalnak	el,	kissé	konok,	ám	annál	következetesebb	módon	kö-
vetve	a	bevezetőben	említett	poétikai	irányvonalakat,	illetve	azt	
a	saját	kútfőjű	versvilágot,	melyben	elmerülve	Ikarosszal	együtt	
járhatjuk	be	újra	és	újra	azt	az	ívet,	amely	a	bukástól	a	felemel-
kedésig,	 a	 felemelkedéstől	 a	 bukásig	 tart,	 a	 repülés	 átmeneti	
szabadságában.	Az	isten-	és	igazságkeresés,	a	létfeltárás,	az	ön-
megismerés	megvilágító	erejű	fordulatain	túl	Báthori	költésze-
tében	a	szerelem	jelentheti	azt	az	állandósult	átmenetet,	amely	
–	a	költészet	stiláris	ragyogását	is	kölcsönző	–	világosságba	ve-
zethet.	Az	ide	tartozó	(bár	nem	kizárólag	szerelmes	versekként	
aposztrofálható)	költemények	nyújtják	a	 legteljesebb	válaszo-
kat	az elme magasából	feltett	kérésekre,	rejtekező	kételyekre.	
Bár	ha	jobban	belegondolunk,	alig	van	példa	olyan	szövegre,	
amely	kimondottan	a	szerelmet	helyezné	középpontba.	„Már	az	
is	megelégít,	hogy	/	változatokban	kereslek.	Csak	/	az	egészít	ki,	
hogyha	változatlanul	megtalállak”	–	írja	a	szerző	Az emberélet 
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útjának felén	című	versében	istent	szólítva	meg,	de	itt	is	valami-
képpen	a	szerelem	egyik	alakváltozatával	találkozunk,	ahogyan	
minden	más	átmenetben,	metamorfózisban,	elrugaszkodásban,	
elemelkedésben,	 visszazuhanásban…	 „Vízválasztón	 túl	 min-
denki	/	csalódott	istenként	lappang	az	/	 időben.	Amíg	nem	ér	
utol	az	átváltozás,	nem	szeretjük	/	egymást.”	(Szabad vers)	Így	
szembesülünk	megkerülhetetlenül	–	utolérve	a	költészetet	–	lé-
tünk	végső	kérdéseivel,	a	bennünk	lakozó	idegenségérzettel,	a	
mögöttünk	hagyott	évek	emlékhordalékával,	jelenlétünk	táton-
gó	hiányával,	az	esti	órák	terheivel	és	az	újabb	nap	eljövetelével.	
Átváltozásra	várva.	Az	újabb	vízválasztón	innen.

(Scolar Kiadó, 2016)
Papp Máté

Az emlékezés stációi
(Bende Tamás: Horzsolás)

Mai	 szemmel	 igazán	vicces,	hogy	Babits,	 a	Nyugat	 szer-
kesztője	és	kritikusa	1934-ben	Radnóti	Lábadozó szél kötetét	
olvasva	 a	 fiatal	 költőt	 paraszti	 származásúnak	 gondolta,	 és	
Sértő	Kálmánnal	együtt	az	új	népiesség	irányzatához	sorolta.	
(Mellesleg:	Radnóti	még	mindig	jobban	járt,	mint	Sértő,	aki-
nek	líráját	mint	a	„»szotyogó	szotty«	és	»rotyogó	rotty«	poézi-
sét”	méltatta	Babits.)	Mi	okozhatta	Babits	tévedését?	Azon	túl,	
hogy	nyilvánvalón	nem	sokat	tudhatott	az	akkor	már	harmadik	
köteténél	járó	Radnóti	személyéről,	az	akkori	fiatal	költészet-
ben	 (mint	 látjuk,	 származástól	 függetlenül)	 lehetett	 valami	
közös	hang,	valami	nyelvhasználatbeli	rokonság,	a	szövegben	
megformálódó	költői	magatartásformáknak	olyan	hasonlósá-
ga,	mely	a	nagy	tekintélyű	irodalmárt	félrevezette.

A	 felütés	 ez	 esetben	 persze	 nyilvánvalóan	 sántít.	Abból	 a	
szempontból	biztosan,	hogy	míg	Bende	Tamásból	–	ennyit	első	
kötetének	kritikáját	felvezetve	is	megelőlegezhetünk	neki	–	akár	
még	egy	új	Radnóti	is	lehet,	a	kritikusból,	jelen	sorok	írójából	
–	s	ezt	higgyék	el	neki	–	nem	lesz	új	Babits,	hacsak	a	tévedése-
iben	nem.	De	nem	is	ez	a	fontos,	hanem	sokkal	inkább	az:	úgy	
tűnik	 számomra,	 a	mindenkori	fiatal	 költészetben	mindig	van	
valami	közös	(hang,	nyelv,	magatartás),	mely,	miközben	össze-
téveszthetetlen	 generációs	 jegynek	 tűnik,	 az	 összetéveszthető-
ségig	hasonló	lírát	tud	produkálni.	Ma	alighanem	a	depoetizált	
nyelv,	 az	 élőbeszéd-szerűség	 a	 legjellemzőbb	 pályájuk	 elején	
járó	költőknél.	Az	a	líratradíció,	melybe	belépni	kívánnak,	s	az	
a	kortárs	szöveguniverzum,	mellyel	párbeszédet	kezdenek,	sok-
kal	kevésbé	 transzparensen	 jelenik	meg	verseikben,	 legfeljebb	
egy	szintagma,	a	dikció,	a	hangulat	megidézésének	vagy	éppen	
egy	mottónak	az	erejéig,	mint	az	idősebb	generációk	költészeté-
ben.	Verseik	hangulatát	pedig	átlengi	valami	finom	elégia,	mely	
talán	abból	az	átmenetiségből	fakad,	amelyben	a	fiatal	szerzők	
élethelyzetüket	tekintve	vannak:	maguk	mögött	hagyva	a	gyer-
mekkort,	éppen	a	felnőttek	világát	szokják,	tanulják.	Ez	utóbbi	
leginkább	a	versek	tematikájában	ragadható	meg,	tipikusan	első	
kötetes	téma	a	szerelem	(ez	mondjuk,	inkább	örök)	és	a	család-
hoz	 való	 viszony	megverselése:	Ayhan	Gökhan,	Lázár	Bence	
András,	Áfra	János,	Fehér	Renátó	köteteit	említem	a	számomra	
emlékezetesebbek	közül.	Ezek	sorába	lépett	be	2016-ban	a	Par-
nasszus könyvek Új vizeken	 sorozatában	megjelent	Horzsolás 
című	kötetével	Bende	Tamás	is.

Bende	ugyanis	tudja	azt,	amit	mai	fiatal	költőnek	a	mai	fiatal	
költészetről	tudnia	kell.	Vagy	általában	a	költészetről,	s	itt	idéz-
hetjük	a	kötet	ajánlóját	író	Kemény	István	szavait:	„A	költészet	
csak	egy	pár	érzés:	gyerekkor,	szerelem,	félelem	az	elmúlás-
tól.	Pár	boldog	pillanat	 és	néhány	horzsolás.	Ennyit	 variál	 a	
költészet	évezredek	óta.	Más	szóval	csak	a	 fontos	dolgokkal	
foglalkozik.	Ahogy	ezek	a	versek	is.	[…]	Igen,	ezek	a	versek	
képesek	meghatni	és	felemelni	az	olvasót,	képesek	átadni	szen-
vedélyt	és	bánatot,	horzsolást	és	sebeket.	És	az	örömöt	is.”	A	
dolog	tehát	végül	is	azon	dől	el,	hogy	–	miközben	a	kötet	pon-
tosan	kirajzolja	a	kortárs	generációs	arcéleket	–	milyen	sajátos	

vonásokat	 tud	 felmutatni,	miben	üt	el	a	 többi	hasonló	költői	
indulástól?	Az	első	válasz	erre	alighanem	a	jól	átgondolt	kötet-
kompozíció,	mely	egyszerre	dicséri	a	könyv	szerkesztőjét	és	a	
ciklusrendet	kialakító	szerzőt.

A	kompozíciót	az	idő,	jövő	és	múlt,	múlt	és	jelen,	az	álom	
és	 a	 valóság,	 vágy	 és	 valóság	 kettősei	 strukturálják.	 Miköz-
ben	a	kötetnyitó	vers	(A ház) egy	idilli	 jövő	képzetét	vetíti	az	
olvasó	elé	(„Bizonyára	ebben	a	kékségben	fogok	élni,	/	és	egy	
pontosan	ilyen	házban	ébredek	majd	reggelente,	/	mosollyal	és	
szorítással.”),	a	kötet	egészében	mintegy	ellentmondva	a	felütés	
reményteli	várakozásának	a	versbeszélő	teljeséggel	a	múlt	és	a	
jelen	felé	fordul.	Az	első,	Merülünk	című	ciklus	egy	szerelem	
emlékeit	dolgozza	fel,	az	együtt	töltött	idő	életképei,	hétköznapi	
szituációi	idéződnek	meg,	a	versbeszélő	alapszituációja	ezekben	
a	darabokban	a	szemlélődés,	madarak	repülését	nézi	vagy	leso-
ványodott	lovakat,	egy	vonatról	leszálló	barna	szempárt	kap	el,	
vagy	annak	a	másiknak	a	tekintetét,	akihez	beszédét	intézi.	Ez	
a	páros	kapcsolat	azonban,	ami	ezekben	a	szövegekben	körvo-
nalazódik,	nem	az	együtt	töltött	idő	boldogságáról	tanúskodik,	
sokszor	 inkább	 a	 társas	magány	 életélményei	 ábrázolódnak	 a	
versekben:	„A	magányra	berendezkedni	nem	lehet.	/	Ezt	mond-
tad	és	kinevetted	magadból	a	füstöt.	/	A	szederfa	ágain	túl	hul-
lámos	volt	az	ég.	//	Azt	akartam	válaszolni,	hogy	nincs	igazad,	/	
mert	nézz	körül,	mennyire	egyedül	vagyunk.”	(Hanyatt) A	ciklus	
jellemző	versmodelljének	nyitó	sorai	egy	élethelyzetet	írnak	le,	
innen	indul	az	asszociációs	sor,	mely	egyre	mélyebbre	visz,	befe-
le	a	lélek	legbensőbb	tájaira.	A	Vonzás	című	vers	például	az	égre	
néző	másik	említésével	indul,	majd	galaktikus	horizontot	nyitva	
fényéveket	ugrunk	a	térben,	hogy	aztán	kontinensnyi	meteorként	
zuhanjunk	vissza.	Mert	közben	éppen	ez	történik:	a	hideg	űr	az	
emberi	létezés	metaforájává	alakul:

Amíg	a	bolyongást	fel	nem	váltja
az	elrendelt	megérkezés,
mindketten	ugyanarról	álmodunk.
Súlytalan habok	közt	zuhanunk,
karnyújtásnyira	mindattól,	amit	el	kellene	felejteni.

Egyre	görcsösebben	vágyjuk
a	beláthatatlan	szirteket,
mégis	szűk	hasadékokba	bukunk	alá,
és parttalan óceánok	fölött	repülünk,
anélkül,	hogy	a	földet	érés	ígéretéből
bármit	is	értenénk.

Ezt	 az	 elmélyedést	 jelzi	 a	 ciklus	 utolsó	 s	 egyben	 ciklus-
cím-adó	versének	(Mélyülés)	utolsó	sora	is,	de	egyben	jelzi	a	
rákövetkező	 verscsoport	 fő	 tematikáját	 is:	 „Távol	 egymástól	
merülünk.”

A	 következő	 ciklus	 (Csipkézett partok)	 bizonyos	 értelem-
ben	ugyanis	az	előző	folytatása,	de	az	a	másik,	akihez	az	előző	
egységben	a	beszélő	szólhatott,	már	nincs	itt,	csak	távollétében	
szólítható	meg,	csak	a	versben	tehető	jelenvalóvá,	s	a	lírai	alany	
helyzetét	ez	a	hiánylét	határozza	meg,	illetve	a	hiányzó	másik-
hoz	fűződő	viszonnyal	való	állandó	küzdelem.	A	beszédhelyzet	
ebben	a	ciklusban	egy	alapvető	paradoxonra	épül:	a	versbeszélő	
felejteni	akar,	de	éppen	a	másik	emlékének	ez	a	tudatos	eltörlé-
se	hozza	állandóan	felszínre	a	régi	emlékképeket:	„Bárhogy	is	
igyekszem,	nem	tudlak	végképp	elfelejteni.	/	Időnként	eszembe	
jutnak	jelenetek	azokból	az	évekből.”	(Babgulyás)	A	Csipkézett 
partok	versei	egy	másféle	szubjektivitást	építenek	fel,	a	versbe-
szélő	a	hiánylétből	a	vágy,	a	fantázia	és	az	álom	alkotta	alternatív	
valóságba	menekül.	Én	és	 realitás	viszonya	 időről	 időre	meg-
bomlik,	az	öntudatlanul	teremtett	másik	világokban	az	én	végső	
soron	önmagába	záródik.	Ennek	lesznek	önszemléleti	szimbó-
lumai	a	kötet	nyitányában	is	említett	zárt	terek,	a	ház,	a	lakás.	
Vagy	éppen	az	éjszakára	nyitva	felejtett	ajtó	az	előbb	már	idézett	
Babgulyás	című	versben,	mely	egy	másik	lírai	paradoxon:	az	én	
önkéntelen	feltárulkozásának	trópusa,	s	ezzel	együtt	a	hozzá	kap-
csolódó	szorongás	a	lírai	én	világba-létének	alapszituációját	írja	
le:	„Szégyelltem	magam,	dühös	voltam,	és	csak	magyaráztam,	
/	hogy	gondolj	bele,	bárki	bejöhetett	volna,	megölhetett	volna	/	
minket,	átvághatta	volna	a	torkunkat.	Apám	talált	volna	ránk.”

Szervesen	kapcsolódik	ehhez	a	ciklushoz	a	következő,	az	
Elindulsz akkor	is.	Az	első	vers	(Gyomlálás)	nyitósora	még	az	
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előző	 egység	 alapszituációját	 ismétli	 („Széthulló	 napjaidban	
még	felejteni	kényszerülsz”),	de	a	megszólított	itt	már	a	vers-
beszélő	önmaga	lesz,	a	lírai	én	figyelme	a	másik	feldolgozha-
tatlan	hiányának	tapasztalata	után	önmagára	irányul,	s	ezáltal	
lényegében	a	versvilágot	megalkotó	nyelvben	is	önmagába	zá-
rul.	Egyrészt	tehát	más	nyelvi	közegben,	de	az	előző	részek	szi-
tuációi	ismétlődnek,	másrészt	viszont	a	korábban	bezáródó	tér	
ki	is	tágul,	városi	terek,	Budapest	és	Párizs	utca-	és	térrészletei	
idéződnek	meg,	a	Tűzoltó	utca,	a	Luxemburg-kert,	a	Tuilériák.	
Ez	 a	 nyitás	 folytatódik	 lényegében	más	 szinten	 a	 következő	
ciklus	családot	megidéző	verseiben.	A	korábbi	részek	poétikai	
invencióihoz	s	a	hasonló	kortársi	kísérletekhez	képest	ezek	a	
szövegek	talán	kevesebb	érdekességet	tudnak	felmutatni,	habár	
a	ciklust	záró	három	sor	az	apa	betegségével,	kimondatlanul,	de	
a	versek	kontextusából	kiolvasható	halálával,	s	a	régi	ház,	a	tár-
gyi	emlékek	kiselejtezésével	valóban	olyan	lírai	teljesítmény,	
melyekre	 igazak	Kemény	 István	 fentebb	 idézett	 szavai:	 „ké-
pesek	meghatni	és	felemelni	az	olvasót.”	A	cikluszáró	Felszá-
molás	című	darab	pedig	méltó	párja	a	címében	is	rokon	Takács	
Zsuzsa-versnek	az	Egy lakás felszámolásának	és	Kántor	Péter	
Levél anyámnak	című	versének.

Ha	 a	 kötet	 negyedik	 ciklusa	 a	 korábbi	 önmagába	 záródás	
után	a	lírai	én	legszűkebb	közössége,	a	család	felé	nyitotta	meg	
a	 szubjektum	 világban-létének	 emberi	 viszonyrendszerét,	 ak-
kor	az	utolsó	 szövegegység,	az	Ökölbe szorított	már	címével	
is	egy	szélesebb,	immár	társadalmi	horizont	kirajzolását	sejteti.	
Nevezhetnénk	ezeket	a	verseket	akár	közéletinek	is,	hisz	olyan	
témák	kerülnek	elő,	melyek	a	mai	magyar	valóság	szerves	ré-
szei	és	egyben	megoldatlan	problémái,	melyekkel	akár	az	ut-
cán,	 akár	 a	médiában	nap	mint	 nap	 találkozhatunk:	megvert,	
megalázott,	 utcán	 fekvő	 hajléktalanok	 vagy	 a	 „menjek	 vagy	
maradjak?”	nehéz	szívvel	feltett	kérdése.	Ez	utóbbi	megrendítő	
ábrázolása	az	apa	szájába	adott	szavak:	„Mégis,	ha	élni	akarok,	
/	menjek	máshová,	mert	itt	/	már	tényleg	minden	veszve	van.	//	
Hogy	mondhat	ilyet	egy	apa	/	a	fiának,	ezt	kérdezi.	/	Könnyes	
a	szeme.”	(Beszélgetés apámmal)	A	ciklus	versei	azonban	ki-
kerülik	az	olcsó	aktualizálás	csapdáját,	még	a	Kemény	István	
nevezetes	Búcsúlevél című	verséből	vett	mottóval	induló	Király 
beszédének referenciáját	 sem	 tudnám	 teljes	 bizonyossággal	
meghatározni.	Ezek	a	versek	ugyanis	sokkal	inkább	egy	han-
gulatot,	egy	generáció	életérzését	közvetítik,	a	társadalmi	prob-
lémák	 feloldatlansága	 miatti	 bűntudatot,	 elbizonytalanodást,	
cselekvésképtelenséget:	„Ökölbe	szorított	kézzel	állok	a	tehe-
tetlenségben.”	–	olvashatjuk	a	cikluszáró	és	-címadó	versben.

Ahogy	egy	ciklusba	nem	sorolt	vers	nyitja	a	kötetet,	ugyan-
úgy	egy	önálló	darab	zárja.	A	Sejtés	összegez	és	lezár,	de	ez	a	
lezárás	közel	sem	megnyugtató,	sokkal	inkább	a	vágyak	szer-
tefoszlásáról,	a	tehetetlenség	konstatálásáról	szól:

Élénkzöld	völgyekbe	vágytál,

látni	akartad	a	szunnyadó	vulkánokat,
a	lassú	gleccsereket,	a	lazactól	hemzsegő	gázlókat.

Mégis	maradtál	itt,	ahol	minden	veszve	van.
Ahol	úgy	vagyunk,	akár	a	Duna-deltában	a	leprások,
nyugtalanul,
kivetetten.

[…]

Miért	sírsz?	Ne	sírj!
Nincs	ebben	semmi	tragikus

Ritkán	fordul	elő,	hogy	egy	fiatal	költő	első	komoly	jelentke-
zésekor	olyan	kötetet	adjon	olvasói	kezébe,	amely	azután	egész	
életművének	meghatározó	mércéje	lesz.	Ilyen	volt	a	bevezető-
ben	említett	Babitstól	a	Levelek Iris koszorújából.	Bende	Tamás	
tavaly	megjelent	kötete	talán	nem	tartozik	ezek	közé,	talán	ép-
pen	a	maga	Újmódi pásztorok énekét	írta	meg	a	Horzsolás	című	
kötetével.	Hogy	így	van-e,	majd	a	jövő	dönti	el.	Ez	mindeneset-
re	biztató,	s	ebben	tényleg	nincs semmi tragikus.	

(Tipp-Cult Kiadó, 2016)
Szénási Zoltán

A rendezetlenség rendje
(Kántor Péter: Egy kötéltáncos feljegyzéseibõl)

Kántor	Péter	első	prózakötetét	tarthatja	kezében	az	olvasó.	
Ha	Kántor	Péter	 eddigi	munkáiról,	 lírájáról	 akarunk	valamit	
mondani,	 s	 ha	már	 a	 róla	 olvasottakat	megnézzük,	 könnyen	
kirajzolódik	ezek	alapján	egy	közös	 felfogás,	 egyetértő	gon-
dolkodás	 a	 művészetéről:	 fontos	 számára,	 hogy	 az	 olvasót	
részévé,	részesévé	tegye	a	művének.	Lírája	kérdésfelvető	líra,	
költészetében	a	kérdés	a	fő	szervezőerő.	Műveiben	a	gyerme-
ki	rácsodálkozással	áll	szemben	a	komorság,	a	veszteség	és	az	
elmúlás	tudata,	a	tragikum.	Nála	a	lényeg	a	részletekben	rejlik,	
azok	válnak	jelentőssé	és	jelentésessé.	Kerüli	a	tökéletességet.	
Fontosak	neki	a	tárgyak.	Költészete	tele	van	hétköznapi	törté-
nésekkel.	

Több	évtizedes	lírai	munkássága	után	vajon	hogyan	alakult	
prózája?	Kántor	Péter	a	tárca	műfaja	felé	fordult,	amiről	tudjuk,	
hogy	mindig	aktuális,	rövid,	könnyed	hangvételű	írás.	A	pilla-
nat	írásos	lenyomata.

A	tárcaíró,	miközben	több	személyiség	egyszerre,	valójában	
éppen	annyira	képlékeny	figura,	mint	Krúdy	bármely,	hangu-
latokból	szőtt	szereplője.	Az	írás	nélkül	ő	sem	létezik,	csupán	
lehetősége	 egy	 hangnak,	 melyet	 sokan	 hamisnak,	 zavaróan	
élesnek,	 éppen	hallgathatónak	vagy	 talán	élvezhetőnek	 talál-
nak	születése	után.1 

A	kérdés	tehát	az,	hogy	a	tárcaíró	hangja	mennyire	érződik	
(ki)?	S	 ily	módon	kevésbé	fontos	most	a	műfaj	„aktualitást”	
középpontba	 helyező	 létmódja,	 mint	 inkább	 annak	 irodalmi	
megformáltsága.	A	tárcaíró	hangja	éppen	azon	keresztül	érző-
dik,	ahogyan	írását	meg	tudja	formálni	(vagy	éppen	nem	tud-
ja	megformálni),	 s	hangja	ezen	keresztül	 születik	meg,	válik	
beazonosíthatóvá.	Kántor	Péter	többfajta	eszközzel	is	él,	hogy	
tárcaírói	énje	hangot	kaphasson.	

Alapvetően	 a	hiány	 fogalma	 felől	 indulnék	 el.	A	 tárcaíró	
legfőbb	célja	−	értelmezésemben	−	a	hiányról	való	szólás	(s	ha	
nem	is	célja,	kénytelen	erről	megnyilatkozni,	mert	úton-útfé-
len	„ebbe	botlik”),	amely	természetesen	több	formában	is	jelen	
van,	illetve	pontosan:	nincs	jelen.	Írásainak	tétje	azt	felmutatni,	
hogyan	lehet	arról	beszélni,	ami	nincs:	„elviccelni”	a	hiányt,	a	
biztos	pontok	hiányát.	

Az	olvasó	már	rögtön	az	első	tárcában	„bent	van”	az	írás-
ban,	beavatódik,	s	részese	lesz	(mint	ahogy	ez	lírájára	is	jellem-
ző):	„Benn	álltunk	a	szobában”	(Háttal a kredencnek,	5.).	S	úgy	
vehetjük	észre,	hogy	az	olvasó	egyre	csak	mélyebb	beavatást	
nyer	ebbe	a	hiány-világba.	A	tárcaíró	tulajdonképpen	arról	ír,	
ami	nincs,	ebben	akarja	megmutatni	tehetségét	és	hangját.	Le-
het	ez	egy	aprónak	tűnő	hiány	is,	például	az	apa	dicséretének	
hiánya,	 akkor	 is	 felmutatódik,	 kihangsúlyozódik.	 Valamikor	
még	éppen	az	ottlét	lesz	a	majdani	hiány	felmutatója	–	példá-
ul	 az	Egy látogatás	 című	 tárcában	ott	van	a	 lány,	 aki	már	a	
hiányával	fenyegetőzik.	Az	ember	hiányához	a	szöveg	hiánya	
társul:	a	prózai	alanynak	szavalnia	kell,	de	még	nem	írta	meg	
a	versét.	Ugyanebben	a	tárcában	az	utolsó	kérdés	az:	most	mi	
lesz?	–	tehát	éppen	a	következő	lépés	hiányzik,	a	jövőre	utaló	
szó	nem	születik	meg.	Valaminek	vagy	valakinek	a	hiánya	szo-
rosan	összefügg	az	írás	születésével,	annak	hiányosságával,	így	
annak	problematikussága	kerül	középpontba.	

A	hiány	több	szinten	van	jelen.	A	szavak	problematikussá-
ga	abban	rejlik,	hogy	egyrészt	nincsenek	vagy	esetleg	nem	jó	
helyen	vannak,	de	olyan	 is	előfordul,	hogy	nem	a	megfelelő	
szó	van	az	adott	helyen.	Ám	amikor	már	éppen	beleélnénk	ma-
gunkat	ennek	komolyságába,	néhol	éppen	fel	is	oldja	ezt:	ilyen-
kor	a	szóval	való	játék	kerül	előtérbe.	A	Messze, mint Lacháza 
című	tárca	egy	szó	körül	forog,	egy	szó	idegesítő	ismétlődése	
kerül	középpontba.	Az	igaz	szó	hiányával	találkozunk	a	Séta 
című	 tárcában:	 „Persze	 a	 szó	 elvált	 a	 jelentésétől,	 a	 jelentés	
csak	úgy	külön	létezett	magában,	öntudatlanul,	mint	ahogy	egy	
madár	 röppen	ágról	 ágra”	 (21.).	Néhol	hiányzik	a	 szó,	vala-

1	 SULTANUS	Beatus:	A	műfaji	önleleplezés	felé	–	Tárca	a	tárcaírásról.	
http://www.irodalmijelen.hu/05242013-1007/mufaju-önleleplezes-
fele-tarca-tarcairasról
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hol	pedig	éppen	annak	kimondása	válik	veszélyessé:	„Te	egy	
szar	vagy,	én	pedig	egy	magyar	ember	vagyok	–	mondta	egy	
részeg	hazánkfia	az	USA-ban	valakinek,	valamelyik	kisebb	is-
ten	hatása	alatt”	(Mondta Kasztór, 27.).	A	Kucsera röhög	című	
tárcában	a	szóról	 (novelláról	 történő	megnyilatkozás)	a	 trau-
ma	miatt	nem	jön	létre,	a	szót	mint	kést,	kalapácsot	írja	le,	egy	
megrázó	történettel	áll	szembe	a	tárcaíró,	amelyet	nem	képes	
feldolgozni:	„Csak	hallgat,	mint	akibe	belefagyott	a	szó”	(32.).	
Az	Egy befejezetlen történet	című	műben	a	történetmesélésről	
van	szó.	Központban	a	hallgatás	 türelme	áll,	 az	„apróságok-
tól	dagadó	szó”,	az	 ismétlődés,	az	áradás	végighallgatásának	
küzdelme.	Úgy	vehető	észre,	hogy	akkor	van	idill,	amikor	más	
szavakat,	szövegeket	is	behív:	ilyen,	amikor	a	Krasznahorkai-	
vagy	a	Jókai-regényt	említi.	Úgy	is	mondhatjuk,	hogy	Kántor	
Péter	mindegyik	 tárcája	más-más	szófelfogással	 rendelkezik,	
mindegyikben	más	megvilágításba	kerül.	

Fontossá	válik	a	tér	és	a	tárgyak	viszonya.	Mintha	a	tárgyak-
ba	gyűlne	össze	a	feszültség:	az	ebédlőasztal,	a	dívány,	az	író-
asztal	sok	mindennek	a	tanúja.	Tárcáinak	hősei	tárgyak	között	
„kóvályognak”.	S	néha	a	 szavak	 is	úgy	viselkednek,	mintha	
tárgyak	lennének:	„Ne	törődj	velem,	menj	csak	nyugodtan	–	
vetette	utána	a	lány,	mint	egy	sálat,	ami	hurokként	tekeredett	
a	nyaka	köré”	(Egy látogatás).	A	múlt	is	tárgyakon	keresztül	
ragadható	meg.	A	tárgyak	szavak	hordozói.	A	Háttal a kredenc-
nek	 című	 tárcában	a	nagymama	egyedül	van	a	 sok	 tárggyal,	
ami	a	nagyapát	pótolja.	A	Séta	című	szövegben	berendezi	saját	
terét:	„minél	előbb	távolságot	akart	teremteni	az	itt	és	az	ott	kö-
zött”,	a	folyó	mint	választóvonal	kerül	előtérbe.	A	Messze, mint 
Lacháza	című	írásban	a	tér	és	idő	kérdésessége	jelenik	meg,	
amiről	inkább	csak	sejtéseink	vannak	(48.).	Felmutatja,	hogy	
ugyanúgy,	mint	a	szavakat,	a	teret	és	a	tárgyakat	is	szubjektíven	
érzékeljük.	A	szavaknak	 is	 szükségük	van	 térre:	„előbb	meg	
kell	teremteni	azt	a	teret,	amiben	a	szavaink	már	nem	hatnak	

illetéktelen	behatolónak”	(Séta,	22.).	Egy	biztosan	közös	a	tár-
cákban:	bármit	is	választ	tárgyául	a	tárcaíró,	folyamatosan	jelen	
van	az	analizálás,	az	elemzés.	Szavak,	terek,	tárgyak	és	az	idő	
problematikusságának	találkozóhelyei	a	tárcák.	

Egyfajta	állandó	elrendezetlenség	is	jelen	van	a	prózákban,	
de	folyamatosan	jelen	van	a	rend	iránti	remény	és	igény	is.	A	
Mondta Kasztór	című	tárcában	kimondja:	„rendeződnek	majd	a	
dolgok”	(27.).	Akkor	is	a	rend	igénye	mutatkozik	meg,	amikor	
a	nagymama	az	apjával	való	szokásos	vasárnapi	beszélgetésé-
ről	ír:	„és	a	dolgok	valahogy	a	helyére	kerültek”	(A vasárnapi 
ebédek	című	tárcában).	Elrendezettség	igénye	mutatkozik	meg	a	
vasárnapi	ebédekben	mint	rítusokban,	s	így	ezen	keresztül	a	múlt	
elrendezése	iránti	igénye.	A kivonulás – Búcsú Filipicskutól	című	
tárcájában	a	költözéssel,	könyvei	fogytával	kimondja:	„mintha	
egyre	ritkult	volna	az	anyag	a	világegyetemben”	(72.).	

Tárcagyűjteményének	végén	megvallja:	ez	volt	ő,	a	kötél-
táncos,	aki	egy	évig	írt.	A	címben	benne	foglalt	kötéltáncos	
maga	a	tárcaíró,	aki	próbálta	felfűzni	írásait	egy	kötélre,	a	kö-
télen	való	haladás	az	írások	születéséig	vezették,	ugyanakkor	
a	tánccal,	a	mozgással	lassan	kellett	haladni,	hogy	le	ne	essen	
erről	az	előre	kifeszített	kötélről	–	végül	sikerült.	Életélmé-
nyeket	mesél,	s	mesélés	közben	ugyanolyan	közvetlen,	mint	
lírájában.	

Az	írások	tétje	valójában	annak	a	felmutatása	volt,	hogy	a	
látszólagos	rendezetlenség	éppen	a	rend	feltétele,	az	igazi	rend	
a	 rendezetlenségben	 rejlik,	 a	 szó	 rendezetlenségében.	A	 cím	
pedig	önmagában	árulkodó:	a	feljegyzéseiből	szó	egy	merítést	
érzékeltet	egy	nagyobb	adag	írásból	–	s	így	remélhetjük,	van	ott	
még	írás,	szó,	szöveg,	ahonnan	ezek	előkerültek,	s	így	a	„törté-
net”	tényleg	nincs	befejezve.	

(Magvető Kiadó, 2016)
Tokos Bianka


