
zés „kéntelenség”, de egyben a maradék gyö-
nyör, az utolsó örömforrás a leszorított élet, a
rossz történelem ellenében. Szó sincs a pán-
szexualizmus gátlástalan igazolásáról; lásd a
szûz török kislányt meggyalázó porkoláb pél-
dás megbüntetésérôl szóló jelenetsort. A re-
gény világképe a szigorú rigorozitást akarja ol-
dani, az érzéki örömök természetességét hite-
lesíti a dogmatikusan elôírt imádságoskönyv-
szerû szabályozással szemben.

Könyvérôl, keletkezéstörténetérôl és fogad-
tatásáról Szilágyi István kivételesen érdekes
interjúban számolt be (talán többen is). A tôle
szokatlan „hülye ingerültség” kifejezést használ-
ja benne, s ez a váratlan lelkiállapot mintha ki-
billentette volna régebbi higgadt türelmébôl;
a „végelszámolás” közérzete és parancsa „egyszer
csak szabad futást engedett a történetnek, s amit haj-
dan visszafogtam – érzelmet, szenvedélyt, mármint
a szereplôkét –, most hagytam, parázslódjanak. És
hagytam a helyzetek rémséges hordalékát. Ha kínál-
ta magát, nem hessentettem el a hatást”. A megírás
körülményeirôl, az ihletet befolyásoló „nar-
kotikumok”-ról pedig ezt írja vagy mondja: „El
kellett bódítanom magam, hogy ködbe boruljon
mindaz, ami körülvesz.” Fölismerhetjük a re-
gényben az itt följegyzett keletkezéstörténe-
ti és alkotáslélektani körülmények hatását,
konzekvenciáját. De mekkora öröm, hogy a fe-
gyelmezett, erejét, idejét beosztó, tehetségé-
vel tudatosan gazdálkodó mestert ez egyszer
zaklatottabb, szertelenebb, merészebb alkotá-
sa közben és az így készült mû tükrében fedez-
hettük föl újra. Ennek a részben megváltozott
szempontnak az ismeretében régebbi mûveit
is újra kell olvasnunk.

Csûrös Miklós

ÁRNYKÉPEK

Kántor Péter: Lóstaféta
Magvetô, 2002. 107 oldal, 1390 Ft

„Egy strófa finom árnyképe.” – Így jellemzi Jurij
Tinyanov egy zseniális tanulmányában Pus-
kin A TENGERHEZ címû versének azt a részletét,
amely néhány szó kivételével kipontozott (más
változatokban kihagyott) sorokból áll. Kevésbé

költôileg ugyanitt „szövegekvivalenseknek” neve-
zi „mindazokat a nem nyelvi elemeket, amelyek va-
lamiképpen helyettesítik a szöveget” – s ilyen vol-
na a kipontozás vagy az üresen hagyott hely is.

És mi történik, ha nyelvi (vagy majdnem
nyelvi) helyettesítéssel élünk?

„Pararampa.” Hogy mit helyettesít ez a szó
(szó? inkább hangsor), azt nemigen lehet kita-
lálni, bizonyos körülmények között lehetnek
sejtéseink, máskor egyszerûen azt látjuk ben-
ne, hogy valaki így óhajtaná reprodukálni a ze-
ne ritmusát. (A lalalázás vagy a dúdolás gyak-
ran nem elég ritmikus, nem elég kifejezô.) És
ha versben van? Egyszerre hozza elô a zenét
felidézô személyt, a vers beszélôjét és a zenét
magát, ami helyett áll; vagyis azt sugallja, hogy
ami helyett áll, az nem is szó, hanem zene.
Megjeleníti „egy szó finom árnyképét”, azt a ze-
nét, ami a szóból áradna, ha ott volna.

De abban a versben, amely Kántor Péter
LÓSTAFÉTA címû kötetének élén áll, ki is talál-
hatjuk, pontosan tudhatjuk, hogy mi helyett
áll az a „pararampa”. Mivel a KIKÖTÔ BLUES

„rendszerében” az elsô és a negyedik strófa így
kezdôdik: „Minden tengerpart örökutca”, a hete-
dik pedig így: „Minden tengerpart pararampa” –
vaslogikusan arra következtethetünk, hogy a
„pararampa” nem más, mint az „örökutca” he-
lyettesítôje. De akkor miért csak (csak?) „para-
rampa”?

A helyettesítés (vagy helyettesíthetôség)
ebben az esetben több dolgot is sugallhat.
Mindenekelôtt azt, hogy a sorban a zene a lé-
nyeg – a ritmus, a dallam, s hogy mivel tudjuk,
hogy ezt a „pararampát” az „örökutca” szó he-
lyett énekeljük, nem veszítünk sokat. Másrészt
viszont azt is érzékelteti, hogy az „örökutca” szó
nagyon is helyettesíthetô; voltaképpen maga
sem egyéb, mint a „pararampa” egyik helyette-
sítôje, akár más is állhatna a helyén. Szin-
te bármi. Hogy az „örökutca” sem sokkal több,
nem lényegesen más, mint a „pararampa”.
Mert hát mit is jelent az „örökutca”? – tesszük
fel magunknak a kérdést, aztán rögtön kissé el
is szégyelljük magunkat. Az egyes szavak je-
lentését próbáljuk azonosítani a versben? Mi-
féle jelentésrôl beszélünk? Miféle rögzített,
szótári, pontosan megadható jelentésre akar-
nánk vadászni? Egy versben? Ugyan már. Az
„örökutca” semmit nem jelent, persze hogy
nem. Benne van egy jelentés „finom árnyképe”,
az utcáé meg az öröklété, esetleg Petri örök-
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hétfôjéé, de amúgy csak egy dallamos szó, han-
gok sora, amely egy bizonyos ritmus és dallam
helyett áll.

A „pararampa” tehát arra figyelmeztet, ne
vegyük már olyan komolyan a verset, legalább-
is abban az értelemben ne, hogy a szavak je-
lentésénél akarjunk megragadni. Finom árny-
képek vonulnak ide-oda, eltakarnak, más szín-
ben tüntetnek fel, plasztikusabban mutatnak
meg ezt-azt – de hogy ezek éppen minek az ár-
nyai, az talán nem olyan fontos.

Mégis, mit értünk meg Kántor Péter köteté-
nek elsô versébôl (KIKÖTÔ BLUES)? „Minden ten-
gerpart örökutca” – így szól az elsô sor. A „ten-
gerpart” a végtelenséget, a tágasságot, a sza-
badságot idézi fel, ugyanakkor a „part” valami
olyasmit, ami az ember számára való (gyönyör-
ködésre, szemlélôdésre, sétára); ezzel szemben
a kikötô („A kikötôben az a jó: / Jön egy hajó, megy
egy hajó”) a biztonság, a megérkezés és elindu-
lás terepe, a közlekedésé és a céltudatosságé,
a szabadsággal szemben a (mégoly ideiglenes)
megállapodottságot képviselheti. „És minden
örökutca nyár” – szól a második sor. A tenger-
part tehát örökutca, és a tengerpart nyár is:
még ha néha ôsz, néha tél, néha tavasz van 
is ezen az örökutcán (ahogyan a következô – 
4. és 7. – strófából kitûnik). A vers helyszínén
minden évszak megjelenhet, mert örök; örök
az is, hogy „a szerelembôl / kevés marad csak, vod-
ka, grog” (hogy „a szerelembôl / nem marad más,
csak vodka, grog”, viszont: „a szerelembôl / fakad
minden, a vodka, grog”) – amit tehát érzékelünk,
az a mulandó szerelem, az évszakok szabályos
és örök változása, a végtelenség és a biztonság
együttes jelenléte. S az ital, a könnyû mámor:
amely (talán együtt a tengerparttal, kikötôvel,
a bármilyen évszakkal) a boldogságot hozhat-
ja el vagy vissza.

Elsô versnek, kötet elejére, meglepôen hét-
köznapi: semmi önmeghatározás, nincs szó
benne a költészetrôl, tüntetôen súlytalan,
könnyed, finoman elégikus és nagyon dalla-
mos. Szabadság, szerelem, boldogság, nagyon
is földi örömök, a mindennapok célszerûsége,
a világ változandó és mégis örök jellege: mint-
ha ez a vers valami helyett állna – mintha ma-
ga is egy képzetes kötetnyitó vers „finom árny-
képe” volna.

Ahogyan, hasonlóképpen, csak árnyként
vannak jelen, finom jelzésként, alig fölismer-
hetôen azok a régi nagyok a kötet elsô ciklu-

sában (A KÖNYVES MENTE), akiket a versek meg-
idéznek – olykor még az sem nyilvánvaló, hogy
voltaképpen kinek az árnya, visszfénye, nyo-
ma. Vörösmarty és József Attila egyszerre (EGY

RÉGI KÖLTÔ SZÜLETÉSNAPJÁRA); Vörösmarty és a
fél világirodalom (A KÖNYVES MENTE); Petôfi, de
neve említése nélkül (POST SCRIPTUM: POST VI-
TAM); Radnóti, de Radnóti Fannin keresztül
(LÓ NYERÍT). Különös jelentôsége van ennek –
s nemcsak a választott alakoknak, hanem a
hozzájuk fûzôdô viszony megformálásának el-
sôsorban. E sorok írója berzenkedéssel és né-
mi diffúz rossz érzéssel olvassa a mégoly jeles
kortárs költôk hommage-ait (Nagy László, Or-
bán Ottó, de még Petri némely versét is), mert
az a benyomása, hogy a rámutatás, a megmu-
tatás gesztusa veszélyeket rejt magában: az
egyszer s mindenkorra elhelyezés kizárólagos
(olykor éppen agresszív) vágyát s ezzel együtt
az igazat megmondó, a választott alakot egye-
dül helyesen látó költô felkapaszkodását a
piedesztálra. Van tehát ebben a gesztusban
valami tudálékos, szerénytelen és támadó.
Nem így Kántornál. Ha nem volna ez a meg-
állapítás maga is tudálékos és kizárólagos, azt
mondhatnánk, hogy csak így érdemes: marad-
janak a megidézett költôk „finom árnyképek”,
nyelvi és tematikus utalások.

Amiképpen a „pararampa” azt sugallja: nincs
különösebb jelentôsége az „örökutcának”, egy
érdekes, dallamos szó, vagy felidéz valamit,
vagy nem – úgy maga a nagy és szent irodalom
funkciója is kérdéses Kántor számára. Nem for-
dul ellene, nem gúnyolja, nem hívja ki, nem
vonja kétségbe – csak éppen tûnôdôen szkep-
tikus, bizonytalan. „Ment-e a könyvek által a vi-
lág elébb? / Ment, mendegélt, mígnem egy hármas
útelágazáshoz ért. / Akkor aztán hol így, hol úgy, hol
meg amúgy” (A KÖNYVES MENTE). Az irodalomban
az az érdekes, hogy mûködik: hogy „Tolsztoj
Pierre-hez adta Natasát, / legyen jó anya, szüljön
sok gyereket” – aztán hogy ettôl, ezzel vagy ezért
a világ mit csinál, az más, talán nem is túl fon-
tos kérdés.

Kántor Péter világában nagyon sok min-
den groteszk, furcsa, kisszerû és mulatságos;
az igazi fájdalom, a szívre nehezedô súly, a szo-
morúság, a félelem, a boldogság: szigorúan
magánemberi, családi és egyéni. Vörösmarty
kérdésére egy másik vers így válaszol: „Megy
elôbbre, sôt, rohan a világ” (EGY RÉGI KÖLTÔ SZÜLE-
TÉSNAPJÁRA); és hát mi máson is lehetne mind-
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ezt lemérni, mint hogy „Huszonöt tévécsatorná-
ból / patakzik rám az élvezet; / tanulgatom az éle-
tet”, meg hogy „A szilvakompótot, pedig imádtam,
/ túl édes, már nem szeretem”. Ezekbôl áll a világ,
apró-cseprô, mégis fontos ügyekbôl; szeret-
teinkbôl, akik akár meg is halhatnak; a csa-
ládból és az ôsökbôl, akikbôl fényképek, ne-
vek, füst és hamu maradt; borotválkozásból,
telefonálásból, várakozásból (a redônyösre),
sétákból, képek nézegetésébôl.

És mindez nagyon érdekes – vagy esetleg
unalmas, de figyelemre méltó. El lehet méláz-
ni rajta, bosszankodni vagy örülni. A versek
beszélôjében mindig van valami a gyerekbôl
(mert „csak a gyerek” – ahogyan egy versébe
építve mondja Weöressel – „érzi minden pompá-
ját a dalnak” – EGY PERCRE A VILÁGTÓL); aki élni
tanul, akinek a számára nem egészen magától
értetôdô, ami és ahogyan történik; aki rádöb-
bent bennünket, akik (talán túlságosan is) fel-
nôttnek hisszük magunkat, hogy van min cso-
dálkozni. Ugyanakkor gyerek – az apához fû-
zôdô viszonyában is (az apa halálát – vagyis: a
halála utáni állapotot – külön ciklus, három
vers örökíti meg); és mert gyermekként, le-
származottként tud az ôsökrôl, az ismeret-
lenekrôl és az 1929-ben Kaszonyban készült
fényképrôl ismert hajdani felnôttekrôl és
gyerekekrôl (AZ ÔS; 1929, KASZONY).

Gyerek annyiban is, amennyiben a megfog-
hatót, a közelit vizsgálja, a nyomot, és nem fel-
tétlenül azt, ami/aki a nyomot hagyta: talán
túlzottan is retorikus itt ismét az „árnykép”
metaforát használni – mindenestre az apa ha-
lála számára azokból a tárgyakból áll össze,
amelyek megmaradtak: zsebkés, óra, harapó-
fogó, „a Cserépfalvi-féle Csendes Don” meg egy
hanglemez (ÖSSZEÁLL). Ez az, amit biztosan le-
het tudni, e tárgyak révén kellene vagy lehet-
ne átélni mindazt, amit az apa jelenthetett. Az,
aki elment, nem jeleníthetô meg, csak nyo-
mai, árnyai, emlékei: olykor önmagunkban is-
merjük fel (borotválkozás közben: „Ám egyszer,
úgy tûnt akkor, / nem láttam réges-régen, / apám
néz rám a habból – / ôt borotválom éppen” – BO-
ROTVÁLKOZÁS), máskor meg csak magunkról be-
szélünk, amikor a veszteségrôl akarnánk szól-
ni („Hogy én maradok még, még maradok / elvanni
a vanon, a nincseken” – AMIRÔL NEM VOLT SZÓ).
Ami elmúlt, ami volt, arra nem mutathatunk
rá közvetlenül: „ha beépül is a tegnap a mába /
titkával illeszkedik dallamába, / vagy díszítôelem

csupán, csipkés falomb / árnyékot vetve egy eklek-
tikus falon. / S van, ami úgy nincs, hogy felidézi még
pontosan a hiánya” (AZ ÔS, kiemelés tôlem – 
K. C. Gy.).

Nem tehetünk mást, mint hogy rögzítjük a
nyomot, valahogyan megragadjuk vagy meg-
mutatjuk az árnyékot; ennek az attitûdnek
szép példája a NAPLÓBEJEGYZÉS címû egysoros:
„Egy kis piros bogár mászott át éppen a papíron.” A
bogárnak még talán nyoma sincs, vagy ha van,
nem értelmezhetô, nem értelmes, nem utal
semmire; tehát mintegy helyette rögzítjük, itt
és most, éppen ezen a papíron, hogy tett vala-
mit, valahogyan beleszólt az életünkbe, meg-
zavart vagy elszórakoztatott. Tettének helye
többé-kevésbé ugyanaz a hely, ahol a tettet re-
gisztráljuk: esetleg éppen azon a papíron má-
szott át, amire ezt leírjuk – az olvasó meg vala-
melyik másik papíron olvas majd errôl az ese-
ményrôl. Olyan esemény, amelynek amúgy
semmi értelme vagy jelentôsége: de a napló-
író számára, mert vele esett meg, rögzítésre
érdemes lehet. És a naplóbejegyzés olvasójá-
nak? Talán annyiban fontos, amennyiben a
naplóírót kicsit jobban megismeri ebbôl a be-
jegyzésbôl, azt, hogy mit tart érdemesnek leír-
ni, hogy aztán ezt verseskötetbe teszi (hacsak
nem idézôjelek közé képzeljük az egészet, és
ironikusan, a naplóbejegyzések semmitmon-
dásának, minuciózusságának paródiáját lát-
juk benne – ámde ez ismét arról vall, aki ezt a
szöveget beillesztette verseskötetébe). Vagy –
spekulálhatnánk – az üres lap elôtti mélázást,
esetleg egyenesen rettegést (horror vacui), a hi-
ányt szünteti meg jótékonyan, megmentôként
az a kis piros bogár, akit, lám, rögtön le is le-
het írni; árnyképét (és észlelésének, jelentôsé-
gének nyomát) ebben a versben hagyja ott a
papíron.

Kántor Péter új kötetében mintha lekerekí-
tettebbek, szabályosabban szerkesztettek vol-
nának a versek; korábbi mûveiben éppen a
kurta-furcsa berekesztések, az „aránytalan”
kitérôk, a klasszikus mértéknek fittyet hányó
kompozíció volt feltûnô. Az, hogy – mintegy 
az élôbeszéd (vagy még inkább gondolkodás)
mintáját követve – váratlan elkanyarodások,
„apropók” s groteszk, kancsal zárlatok jelle-
mezték a szövegeket. Valahogy úgy, ahogyan A
KÖNYVES MENTE az elsô sor ismétlésével és egy
„stb.”-vel zárul, ahogyan a mindössze tízso-
ros ÖSSZEÁLL-ban a hanglemezrôl szóló két sor
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mintha az idôt húzná (mintha el akarná terel-
ni saját figyelmét, mintha a tárgyszerûségbe
menekülne a meghatódás elôl, mintha a minél
pontosabb leírás volna a tulajdonképpeni cél-
ja); vagy ahogyan A NÁZÁRETI EMBER-ben a záró-
jeles Delila-kitérô. Nos, az ilyen jellegzetessé-
gek az új kötetben feltûnô kisebbségben van-
nak. Érdekes változás (mert fejlôdésnek vagy
hanyatlásnak nagy hiba volna nevezni); a fa-
nyarság, a humor máshová költözött, a szer-
kesztés nyilvánvalóvá tett esendôségébôl in-
kább a megszólalás tétovaságába és tárgysze-
rûségébe vagy épp naiv és „természetes” ön-
feltárulkozásába.

A kötet felépítése, a ciklusba rendezés (vagy
talán inkább: a fejezetekbe osztás) feladatot je-
lent az értelmezô számára: ennek interpretá-
ciója korántsem magától értetôdô, egyértel-
mû, adódó. De egyáltalán: van-e értelme ke-
resnünk ilyen szigorú összetartó szálakat? Mi-
kor a kötet amúgy is folyton ránk cáfol: AZ ÔS

címû hosszú vers külön részbe kerül, pedig az
1929, KASZONY nyilvánvalóan hozzákapcsolha-
tó volna; a záróverset (amely külön résznek
számít: MIT KELL TUDNIA ISTENNEK?) megelôle-
gezi az utolsó rész utolsó verse, a JELENTÉSTÉ-
TEL, amely csaknem együtt volna olvasandó a
záróverssel; irodalomra, szerzôkre és mûvekre
bôséggel vannak utalások (A KÖNYVES MENTE ré-
szen kívül) a SZERETNÉL TOVÁBBMENNI részben is
(például: KÖZÖS SÉTÁNK; TELEFON HELYETT; HA EL

AKARSZ UTAZNI stb.); az utolsó ciklus (RÖVID FUT-
TATÁSOK [ESZME]) mintha a rövid, aforisztikus, fi-
lozofikus vagy alkalmi versek sorozata volna –
de nem egyet nyugodtan áthelyezhetnénk a
SZERETNÉL TOVÁBBMENNI részbe (amelynek nehe-
zen tudnánk egységes rendezôelvét meghatá-
rozni) és fordítva.

De azért mégis segítenek az egymás mellé
rendezések az értelmezésben. Mert ha megál-
lapíthatjuk is, hogy a kötetnyitó vers után olya-
nok sorakoznak, amelyek (többé-kevésbé) ma-
gát az irodalmat állítják a középpontba, akár
hommage-ként, akár idézetként, akár ajánlás-
ként, akár tematikusan használva fel nagy elô-
döket és mûveiket; és ha a rá következô –
mindössze három versbôl álló – szakasz versei
mind valami módon az apával és halálával áll-
nak kapcsolatban – akkor mit mondjunk a
harmadikról, amelynek címe: VENDÉGSÉG? És
különösen mit a negyedikrôl (SZERETNÉL TO-
VÁBBMENNI)? Némi erôltetéssel egymáshoz kap-

csolhatjuk a VENDÉGSÉG elsô két szövegét: A NÁ-
ZÁRETI EMBER is, a VENDÉGSÉG is mégiscsak a hit-
rôl, a vallásról vagy még inkább ezek hiányá-
ról „szól” – vajon ennek fényében olvassuk a
KÉTEZER, NAGY FEHÉR KUTYA címû verset is úgy,
mint amiben a transzcendencia jelenik meg,
valami csoda, valami felfoghatatlan figyelmez-
tetés? A váratlan jelenés a VENDÉGSÉG soha el
nem érkezô Elijáhuját pótolná? És miféle más
értelmet nyer az 1929, KASZONY címû verstôl 
A NÁZÁRETI EMBER? Vajon nem azért kerültek
egymás közelébe, mert mindkettôben a múlt-
tal való elszámolás, a hagyomány továbbadása
a kérdés? Ahogyan A NÁZÁRETI EMBER beszélôje
azt mondja: „Egy gellert kapott labda száll felém,
/ amibe, jobb híján, én is belebaszok, / amitôl persze
még inkább gellert kap” – nem épp így tesz-e 
a kaszonyi ismeretlen-ismerôsöket-rokonokat
felidézô beszélô? Hagyományozódik számára
valami, ki tudja, mennyire egyenesen, hitele-
sen, pontosan – s ô meg, „jobb híján”, tovább-
adja, úgy-ahogy. Szóval akkor a ciklus (vagy
kötetrész) nem is igazán a vallásról, hanem a
hagyományozásról szólna? Vagy a záróvers –
az ôt közvetlenül megelôzô versek kontextusá-
ban – vajon nem kap-e kissé más árnyalatot, az
aforisztikus, gyakran humoros „eszmefuttatá-
sok” révén?

A MIT KELL TUDNIA ISTENNEK? humoros és
blaszfémikus tükörjátéka (vagy – legalább ôriz-
zük meg a metaforát – árnyjátéka) afféle meg-
állapodás, alku vagy a játékszabályok tisztá-
zása Isten és a teremtmény (költô, beszélô)
között: Istenre és emberre ugyanazok a kötel-
mek, elvárások és jogok érvényesek, egyikük
sem rendelôdik a másik fölé, mintha a viszony
teljesen szimmetrikus volna – mégis, a vers az
alany (én/ô) puszta különbsége miatt áhítatos
vallásos meditációként is olvasható. A befeje-
zés („ô biztosan / tartozik nekem / magával, // ...én
biztosan / tartozom neki / magammal”) erre a fur-
csa szimmetriára világít rá: Isten végtelen, te-
hát az ô adóssága mégiscsak más, mint a na-
gyon is véges emberé. Istennek mindaz sem-
mi volna, ami az ember számára keserves és
megterhelô – ô tehát nem sokat nyer azon az
üzleten, ha kölcsönösen elengedik egymásnak
a porszívózást, a szônyeg kirázását, az úszást
meg a dohányzás abbahagyását. Mégis, mi
mást tehet az ember? Megállapodásra, harmo-
nikus viszonyra törekszik, s ezenközben Isten
helyébe képzeli magát; és elvárja, hogy Isten



is átérezze, tudja, megértse mindazt, ami az
embert foglalkoztatja. Sôt: Isten bennünk van,
olyan, amilyennek hisszük vagy képzeljük – és,
ismét sôt: Isten mi magunk vagyunk, sugallja a
költemény. Ezért azután: Istennel úgy jöhetek
egyenesbe, úgy alkalmazkodhatom hozzá és fe-
lelhetek meg neki, ha magammal jövök egye-
nesbe, magamhoz alkalmazkodom, és magam-
nak felelek meg. Az Istenhez fûzôdô viszony
tisztázása önmagunk tisztázása – vagy azért,
mert ezzel kezdôdik (a vallásos ember számára),
vagy mert éppen ennyi. Párbeszédbe kell bo-
nyolódni Istennel, nem mindent tôle kell vár-
ni, hanem saját viselkedésünket, tudásunkat,
vágyainkat kell mindenekelôtt tisztán látni.

Ez a párbeszéd gyakorta egyoldalú – csak
igenek és nemek mondására ad alkalmat,
mint a JELENTÉSTÉTEL-ben. Isten olyan kérdése-
ket szegez nekünk, amelyekre elegendô állító
vagy tagadó szavakkal válaszolnunk, s aki e
párbeszéd egyik felét hallja (hogyan is hall-
hatná a másikat? hiszen Isten bennünk van,
belülrôl beszél velünk, nem mások számára 
– mindenkinek a kizárólagos párbeszélôje),
találgathat, vajon mi volt a kérdés. Hátha egy-
szer tôlünk is ezt kérdezi majd a mi Istenünk.
A JELENTÉSTÉTEL mellett ezért a MIT KELL TUD-
NIA ISTENNEK? már-már szentségtörôen játé-
kos szerkezete áhítattal és elmélyültséggel te-
lítôdik.

S ha mindez igaz volna is – Kántor Péter
nem gyermeki és nem istenes költô, aligha le-
hetne jellemezni pusztán a szent irodalomhoz
fûzôdô ironikus viszonnyal, ahogyan a hétköz-
napiság és magánemberség sem tetszik min-
dent átható és magyarázó kategóriának. Akár
tobzódhatnánk is mindazokban a szavakban,
amelyek mind-mind nem bizonyulnak elégsé-
gesnek e költészet leírásához – fentebb meg is
tettük. További kellemes tévutak járhatók be
Kántornak a jelenkori költészetben történô
„elhelyezésével” – túlságosan is sok név juthat-
na az eszünkbe, és túlságosan kevésre men-
nénk velük. Ugyanakkor joggal ódzkodhat-
nánk attól, hogy hasonlíthatatlannak tekint-
sük. Persze nem is biztos, hogy az efféle ma-
gunk kreálta nehéz problémákat meg kell
oldanunk, ha egyszer van megoldandó feladat
elég: olvasni kell, sokat kell olvasni Kántor új
verseit; értelmezni kell ôket, elgondolkodni
rajtuk; vagy aki úgy gondolja, csak élvezze és
szeresse ôket.

Kálmán C. György

KÉT BÍRÁLAT 
EGY KÖNYVRÔL

Nádasdy Ádám: A rend, amit csinálok
Magvetô, 2002. 80 oldal, 1390 Ft

I

MÉLYEBB FEKVÉSBEN

A nyolcvanas évek közepén, amikor Nádasdy
Ádám elsô kötete, a KOMOLYABB VERSEK megje-
lent, Vas István azt mondta az akkori Európa
Könyvkiadó folyosóján: „Nádasdynak megvan
az az elônye veletek szemben, hogy az ô verse-
it jó olvasni.” Majd hozzátette magyarázatkép-
pen, hogy szemben a „ti” állandó rosszkedve-
tekkel ô a kellemetlen dolgokról is élvezetesen
ír. Ez a „ti” néhány olyan költôt jelentett, aki-
nek valamivel korábban jelent meg kötete, és
bár Vas rokonszenvvel figyelte szárazan iro-
nikus hangjukat – amely részben az ô hatását
is mutatta – és a vers hatékonyságát illetô bi-
zalmatlanságukat, amelynek következtében –
ugyancsak az ô nyomdokain járva – koráb-
ban költôietlennek tartott nyelvi eszközök-
kel kezdtek kísérletezni, nehezményezte, hogy
rosszkedvük vég nélküli tele nem bír kitava-
szodni.

Ez a jellegzetesen Vas István-i megjegyzés
persze kétélû volt, mert miközben Nádasdyt
példának állította, a kellemesség mint esztéti-
kai kategória az ô szájából valószínûleg nem
minden kajánság nélküli dicséretnek lett szán-
va. Mindenesetre igen pontosan jellemezte
Nádasdy költészetének sajátos helyzetét. Ver-
seit többek között azért jó olvasni, mert a nyel-
vet – ô, aki foglalkozása szerint nyelvész –
lényegesen kisebb bizalmatlansággal kezeli,
mint az várható volna. És mégis rendkívül szel-
lemes, csakhogy szellemessége nem nyelvi
természetû, nem a nyelv mûködésének lelep-
lezett zavaraiból fakad, vagy ha igen, akkor
megmarad lexikai szinten, például elôszere-
tettel jellemez egy korszakot könnyen avuló és
ezért mulatságos szófordulataival.

A REND, AMIT CSINÁLOK címû új kötetében
ilyen, amikor „NDK” körzôkészletrôl beszél
(ZÁRÓRA UTÁN) vagy a „csehszlovákok”-ról, akik
gúnyos mosollyal figyelik a költô és társa szak-
szerûtlen sátorverési próbálkozását (TÁBORI KIS

TRACTA). Elôszeretettel használja verseiben az
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