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Transz a forma: Uri Asaf mindkét – egyaránt 2017-ben publikált – prózakötete
líra inkább, mint epika; narratív vonatkozásaiban is poétikus igényű; esszé-
iszikus-aforisztikus beszédmodorán költői energiák hullámzanak át; s a tö-

redékes kompozíció nem
a tiszta történetívet el-
váró, hanem a történetek
sejtelmét kereső olvasó-
nak kedvez. 

Sok ablak nyílik itt az egy
óceánra.

*

Már finom könyvészeti kivitelével jóleső kíváncsiságot ébreszt

A Föld legmélyebb pontján,

s páratlan színvonalon hálálja meg bizalmunkat: metafizikus tárcák sorát ol-
vassuk, melyekből a szent föld mentális geográfiája rajzolódik elő.

Rendre átjárók nyílnak a másik prózaanyagba (s az asafi versvilágba is), szö-
vegszerű egyezésekre-átfedésekre és átiratokra-variációkra bukkanhat, aki
Uri Asaf-filológiára adja a fejét.  (Csak adná már.) A világot összefüggések
rendszerének (a rendszert pedig nagyobb rend részének) látó, szabadon kre-
atív (de alázattal szabad) szellem műve az ilyen.

Milyen még ez a könyv? Gyermekkorig nyúló emlékezeti munkát folytat,
mintha memoár volna. Közben aprólékos és esetleges, mintha napló. Ön-
reflexiói a földi és az égi Jeruzsálem közös kerületeit ismertetik. Életrajzok
és áléletrajzok szövedékével hódol kedves halhatatlanjai előtt.

Az Ószövetség, a kabbala, a haszidizmus: jellegadó vonatkoztatási pontok
ebben a szellemi térben. Ahogy Kafka művészete – s más íróké-gondolkodóké
és képzőművészeké (például: Robert Walser, Hérakleitosz, Georg Trakl, Bruno
Schulz, Edith Stein, Heidegger; illetve Bacon, Matisse, Giacometti, Braque).

Nem stiláris biztonságával, nem retorikus bravúrokkal nyer meg A Föld leg-
mélyebb pontján, hanem a betűk szellemének szabad vibrálásával, a képzet-
társítások kalkulálhatatlan szépségével, a ráismerések és belátások derűt
fakasztó evidenciájával:
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„Most az a dolgom, hogy örüljek annak: fényben úszik a reggel.” (7.)

„A sivatagi ember békeszeretete végtelen.” (13.)

„Valahányszor tiltott a szeretet és az öröm, a szökni próbáló képzelet
nem vezet sehova, megbénulnak a karjaim.” (15.)

A hit nagy mozdulatait az Asaf-próza feltűnést kerülő természetességgel teszi
meg. Nem kinyilatkoztató hittételeket költ, hanem vallomásos ráeszmélése-
ket kínál:

„Az élet és a halál nem vesz mintát a földi dolgokról, hanem a
felhők mozgását utánozza.” (29.)

„A véges lét arra is képes, hogy az örökkévalóságba küldi a lel-
ket.” (63.)

„A gondolkodás nem követi a hitet, nem jár együtt vele. A vallás
ősi módja nem balgaság, hanem létforma.” (64.)

„Légnemű létrába kapaszkodni nem szégyen.” (90.)

Mint a verseké, gondviselő magasságok üzenetét hozza a pró-
zák habitusa is:

„Mit érzek? Valaki átkarol és lapoz bennem, lassan forgatja szí-
vem lapjait, melyek zörögnek, mint a gyermek zizegő olvasó-
könyve.” (9.)

„A fény egyaránt próbára teszi, ami tökéletes és ami hibás.” (90.)

Itt az ars poetica is metafizikákban gyökeredzik:

„Az örökség bennünk él, és hagyjuk, hogy vigyen oda, ahová akar.”
(45.)

„Ami szakrális, azt magyarul úgy nevezem: megkülönböztetett. Meg-
különböztetett, időn és téren kívül álló sugallat. […] Valami moco-
rogni kezdett bennünk, és újra hinni kezdtünk a jelekben. Hinni
kezdtünk abban, amit saját magunk írunk.” (78.)

Ú
j Forrás 2019/7 –

H
alm

ai Tam
ás: Ahol a levegő járható

Uri Asaf két prózakötetéről

25

ufo19_7.qxp_Layout 1  06/08/19  21:40  Page 25



A név, az arc, a szavak: mind (és minden) identitást szavatoló hatalom, mely-
nek kiszolgáltatva lenni a szabadság új, még névtelen neme:

„Józanul ítélve csekély a bűnöm, szabadon járnak bennem a szavak.”
(82.)

„A legjobb jelmez az arcom. Mögötte biztonságban vagyok.” (83.)

„A név, legyen bármilyen: akár a simogatás, akár az érintés. Élhet-e
valaki anélkül, hogy a nevén szólítanák?” (86.)

Ez az urbánus kultúrát szavaló szubjektum, úgy érezni, minden házsarok mö-
gött erdőre talál, minden szobai zugban tengerbe merítkezik, minden utca-
végen égitesteket üdvözöl:

„Sétálni viszem a várost a fák közé.” (25.)

„Miért esik annyi eső? Azért, hogy az erdők megtisztuljanak a halottak
képeitől.” (49.)

„Várom a napnyugtát. A nap minden este a tengerben nyugszik.” (49.)

Békesség lengi be A Föld legmélyebb pontján beszédmodorát; felhőkig en-
gesztelt öröm és misztika nevelte szeretet klimatikus viszonylatai között jár,
akit Uri Asaf  mondatai vezetnek.

*

Több égtájra nyit perspektívát a

Kafka képekben

fölirat, mely irodalmi elődöt is megnevez, miközben festészeti érdeklődést/lá-
tásmódot s a képes beszéd ambícióját is jelzi (villanásnyi képeket ígérve egyút-
tal cselekményes fejezetek helyett). Ugyanakkor – a tagoló közcímekkel együtt
is – e kötet már számozott részek füzére.

„Nem csak tudomány, nem csak misztika, sokkal inkább költészet gyöngysze-
mekben, melyeket Kafka szelleme fűz egyetlen láncolatba” – fogalmaz a We-
iner Sennyei Tibor jegyezte fülszöveg.
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Művészet- és művelődéstörténeti horizonton sütnek föl a zsidó misztika par-
tok alá épített világítótornyai; katharok, albigensek és gnosztikusok (és Jo-
seph K. angyalai) hallatják némaságukat a kötet lapjain; ószövetségi
idézetek, bibliai személyesség és mitizált biografikum adódnak össze
maximákká s metamaximákká.

Celan, Walser, Kafka (Joseph K.), Bruno Schulz, Sir Thomas Browne, Vladimír
Holan, Rilke, Mose de Leon (Zohár), Francis Bacon, El Greco, Wittgenstein,
Karácsony Benő: a kötet belső kánonja esetlegesen végérvényes.

Realitás vegyül fikcióval; s a nyelvtani személyek váltogatása (a né-
zőpontok és beszédpozíciók viszonylagosítása-összetársítása) is va-
lami komplex homogenitás látszatát (és lényegeit) eredményezi.

A kelet-közép-európai történelem, kultúra, lelkiség hovatovább szel-
lemtanba rendeződik; köszönhetően a lírai váltásoknak/vágásoknak
s a természetérzékeny szimbolika enigmáinak. 

Színek, növények, emlékek és álmok kavarognak a mozdulatlanságig
türelmesen – a nyelv, a szavak, a nevek hálózatos mikrokozmoszában.

„A világ esendő felületé”-t (104.) járva a „mérgezett szél” (18.) álomi
érzülete, a „bekötött szemű ciklonok” (69.) látomásos valódisága, a
„félbeszakított gyermekkor” (78.) általános pszichológiája, „a hite-
met vizsgálom” (104.) önismereti szigora szegődik társul az el-eltü-
nedező énhez.

Emitt karakterábrázoló hasonlat nyűgöz:

„Ez az ember alig magasabb, mint egy nyitott könyv.” (6.)

Amott gyászhistória higgadtsága rendít meg:

„1942-ben kevesen haltak természetes halált, a rokonaim közül
senki.” (18.)

A szentenciózus fogalmazás nem meggyőződést keres, hanem axiómákat
talál:

„Ahol a próféták kihaltak, az angyal hangja ritka jelenség.” (15.)
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„Ahol a levegő járható, megszűnik a távolság.” (17.)

„…mindenkinek lehet a fejbőrén egy kafkai seb.” (21.)

„A Szentírás a pogrom tiltása. A Szentírás minden betűje tiltó szó.”
(27.) 

„Az ember hibrid, akár a kentaur.” (64.)

„Az igazság nem ismeri fel magát, mert nem reflexió, hanem valami
más. Az igazság egy és oszthatatlan, és azt is jelenti, hogy nem ele-
mezhető.” (64.)

A tenger identitása hullámzik át a prózai énen. Önazonossága folytonos el-
hasonlások és szétigazodások terméke. A bűn ontológiáját s az imádság mód-
szertanát is ezért ismerheti (és ezért tudhatja, hogy teljesen nem ismerheti
meg sosem):

„Felettem madárraj köröz, a szürke ég az ő kedvükért van.” (16.)

„Ma semmi nem vehet rá az imádságra. Ha azt tenném, elnyelne a ten-
ger.” (21.)

„Az udvar közepe felé csúszom, akár egy mosogatóban.” (28.)

„Bűn és nyelv – köztük átjárás van.” (63.)

„Magamból kilépve az árnyakat követtem, akiket a képzelet teremtett,
egyforma tartással, méltósággal. A tengermoraj, a sós hullám alig ha-
gyott levegőt, de éreztem, hogy levegő nélkül is élhetek, csodákat mű-
velhetek és nem utolsó sorban magamhoz is kedvesebb lehetek.” (81.)

Flóra és fauna is az unio mystica része, részese – ha a szemlélődő szubjektum
képes a részekbe beleegészülni:

„A napraforgó egész élete udvarlás, amit sértődött elfordulás követ,
kórusban.” (32.)

„A virágok káprázatából nincs visszatérés.”(32.)
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„A sivatagot magázom, megszoktam, hogy a datolyapálmák a tenger-
ben állnak.” (102.)

A kortárs irodalomban gyéren megélhető, ráhagyatkozó bizalom ala-
kítja a mondatok lelkületét. Több ez optimizmusnál, mert nem örven-
detes jövendőt jósol, hanem eredendő rendet konstatál:

„Nemsokára itt a tavasz, és én a havat már zöldnek látom.” (20.)

„…abban a században [ti. a 20.-ban – H. T.] az emberek kíván-
ságai nem teljesültek, de a rémlátomásaik mind valóra váltak.
[…] Bokáig állok a 21. században és rám ragyog a nap.” (74–
75.)

„A vágyakozó népek soha nem bánkódnak, mert tudják, hogy
a víz fentről jön, és hiszik, hogy van bennük valami, ami nem
várakozik hiába. Valami, ami biztonságot ad, és rajtuk kívül is
nyomot hagy.” (86.)

A szelíd derű, az elfogadó gyöngédség és a szabadító nyitottság akkor
is szellemi védjegyei ennek a különleges életműnek, ha a betűknek
szerfölötti tudomásuk van kataklizmákról – háborúkról, síremlékekről,
halandóságról:

„A szénatom nem alkuszik: minden korban ilyen a halottak
füstje.” (66.)

„Bizonyos életkor felett úgy hisszük, hogy velünk együtt pusz-
tul a világ.” (100.)

Szereti Uri Asaf művészete a világot; talán ez a szokatlan – a szellemet lélekké
bűvölő – előföltétel dönt az életmű mindahány nyelvi, poétikai, szemléleti
irányáról s erényéről.

Madárraj felé fordul a napraforgótábla.
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