
látás emberi tapasztalásunk kitüntetett területe. Rá-
adásul korunk mesterségesen előállított képára-
data nemcsak folyamatosan ingerli, hanem vég-
ső soron eltompítja érzékelésünket. E fogyasztásra
gyártott képek elfedik előlünk a valóságot, mind -
össze a néző vágyainak kielégülését szolgálják.

Marion mindenekelőtt a láthatóság két kitün-
 tetett példáját elemzi alaposan: a festményt és az
ikont. A kötet első két írása (A látható és a láthatat-
lan kereszteződése, 13–59; Ami adódik, 61–106.) inkább
az első, míg a másik két írás pedig (A siloei vak, 107–
147; A prototípus és a kép, 149–196.) a második té-
mát fejti ki. Míg az első kettőben a szigorúbb ér-
telemben vett fenomenológiai szempont uralko-
dik, a másik kettő bátrabban támaszkodik a teo-
lógiára. Így a fenomenológiában jártas olvasó a
könyv első felén, a teológia felől érkező a második
felén át közelítheti meg Marion mondanivalóját.

A szerző nyelvezete nem egyszerű, merész ké-
pek, olykor szinte költői tömörség jellemzi, ilye-
tén képpen újraolvasásra ösztönöz. Remélhető,
hogy e fordítás révén is Marion gondolkodása ösz-
tönzőleg és megtermékenyítően fog hatni mind
a hazai fenomenológiában, mind pedig a hittu-
domány ban. (Ford. Cseke Ákos; Bencés Kiadó, Pan-
nonhalma, 2013)

BAKOS GERGELY

KAKUK TAMÁS: 
AHOGY TÁVOLODIK

Ahogy közeledik a megérkező, úgy tűnik a messze-
ségbe a távoli tartomány, amit maga mögött ha-
gyott, s úgy rajzolódnak ki az itthoni táj körvona-
lai, mintha csak arra vártak volna, hogy valaki
elmossa, majd újrakontúrozza őket: a házakat, a
fákat, a kerítést, a kertet, a szobrot a téren, a füg-
gönyt az ablakon, a kilincset az ajtón, az árnyéko-
kat a falon… Kakuk Tamás huszonhét évnyi hall-
gatás után közölt versei az emlékezés körvonalai
mentén közelítenek ahhoz a leírhatatlan tapaszta-
lathoz, amit jobb híján hazatérésnek nevezhetünk.

Lényegtelennek látszik, hogy honnan és hová
jut vissza a rejtekező lírai elbeszélő, akinek kiléte
csak azokon a szétfutó tereken és vétlenül levert tár-
gyakon érhető tetten, amelyek vele ellentétben
mindvégig mozdulatlanok maradnak, és amelye-
ken szinte észrevétlenül hagy nyomot. „nézi mö-
götte / naponta mindig újra / befelé figyel / futna
minden / mégis mozdulatlan / súlya egyre nő /
nap vakít mögüle…” Megfejthetetlen vonalak kacs-
karingóznak, titkos járatok tárulnak fel ebben az
egyszerre időtlenített és mulandó képzetrend-
szerben, miközben egy súlypontot követ minden
kibillentett test, egy keresztmetszetbe rendeződ-
nek a természet tömbjei, a napok nyitva hagyott, ol-
vadó távlatai.

Jelen esetben nem az időből peregnek ki az
olvasásra fordított percek, hiszen a bennfoglalt
ké pek kimerevített mozzanatok, lelassított rezdü-
lések csak, amelyek elsősorban nem az elemzés,
hanem a szemlélet számára érzékelhetőek. „hét-
köznapi időd sem engedi / hogy elérjen hozzád /
ezért nem tudod eldönteni / valóban láttad-e /
vagy csak az emlékezet / jótékony játéka idézte
fel / a megfoghatatlan pillanatot / amit örökké
ke resel”. Ezért maradnak vázlatok a versek, me-
lyek mögött újabb és újabb rétegek feslenek fel,
hogy aztán ismét elhullámozzanak, majd egy fe-
lületté simuljanak össze; és ezért lehet csupán té-
tova kísérlet a szövegek értelmezése is, amely csak
egyfajta lábjegyzetelésre szolgálhat. „az időt nem
számolod / úgy érzed az már a tiéd / nem szük-
ségesek a szavak / nincs mit kimondani”.

Fogódzót nyújthatnak a megidézett szellem-
alakok Hölderlintől kezdve Adyn és Ottlikon át
Tarkovszkijig, illetve azok az evangéliumi ihleté-
sű stáció-stilizációk, amelyek motivikusan kap cso-
lódnak a keresztény hagyomány egy-egy szim-
bolikus eleméhez (Betlehem, fügefa, három szeg,
három király, egyszülött, éltető víz), és ez zel pár-
huzamosan annak — főleg újszövetségi — kulcs-
fogalmaihoz (szenvedés–bűnbocsánat–kegyelem).
Mégsem ezek a kapaszkodók lesznek, amelyek to-
vábblendítenek a kötet holtpontjain — ha vannak
egyáltalán ilyenek, hiszen tervezett cezúrákról (a
három részes ciklusfelosztáson kívül) nem is iga-
zán beszélhetünk, ahogyan azt a központozás nél-
 küli, egy lélegzetvételnyi szövegek is tanúsítják.

„elhagyott madáretetők / az ágakon / kisza-
ba  dult felhők / fogságából a hó / megszállta az
ut cákat / hozta a szabad lélegzetet / de a meg-
váltás fehér leple / az ajtón kívül maradt”. Egy vá-
róteremben veszteglő vagy egy kikötőben kalló-
dó utas védtelen és szabad, szomjazó lélegzetvéte-
lei ezek a versek, akinek tekintetét nem az érke-
ző vonat vagy hajó tülkölése emeli fel. Másfele fi-
gyel. Ahogy távolodik az otthoni táj (valaki újra-
kontúrozta, majd elmosta a körvonalait), egy kö-
zeli tartomány tűnik elő a messzeségből. Mintha
csak arra várt volna, hogy maga mögött hagyja a
házakat, a fákat, a kerítést, a kertet, a szobrot a té-
ren, a függönyt az ablakon, a kilincset az ajtón, az
árnyékokat a falon… (Új Forrás Könyvek, Tata, 2014)

PAPP MÁTÉ

KLEMM JÓZSEF:
KILENCVENKILENC

Bármennyire is különbözik egymástól az európai
és a japán kultúra, ez nem akadálya annak, hogy
— mint évtizedek óta történik — az európai mű-
veltség kapcsolatot keressen a távol-keleti nép/or-

636

16_SZEMLE_augusztus_Layout 1  2014.07.10.  12:32  Page 636



szág kultúrájával. Ezt példázza a színjátszás azon
vonulata, amely megkísérli saját kódrendszerébe
beépíteni a sajátos japáni színházi kultúra elemeit.
Még ha ez nem is mondható kifejezetten sikeres-
nek, elvitathatatlan, hogy a nó, a bunraku vagy a
kabuki olyan sajátos műfajok, melyek zenei anya-
gukkal, dramaturgiájukkal és nem utolsósorban szí-
nészi eszközeivel új, számunkra szokatlan ele-
mekkel tágítják az európai színházi kultúrát. Jól-
lehet csupán alkalmi próbálkozásokról van szó. Ha
viszont az irodalomban vizsgálódunk, akkor né-
mileg más a helyzet, elsősorban a költészet terén,
tovább szűkítve a kört: a haikuként ismert verstí-
pus tekintetében. Ez az ősi japán forma Európában
a huszadik századtól talál követőkre, többek között
magyar költők közül is voltak/vannak kedvelői,
művelői ennek a formának, amely feltehetőleg szi-
gorú szerkezetével kelt érdeklődést, vonzódást.
Nyilván azzal provokál(hat), hogy a költői sza-
badságot mindössze három, kötelezően rímtelen sor
tizenhét (5+7+5) szótagnyi terjedelemben kell kor-
dába zárva kifejezésre juttatni. A haiku — ahogy
a műfaj egyik fordítója jellemezte —: „Rövid,
gyors és okos” vers. A haiku olvasója élvezi vagy
belerázkódik. Mert a haiku erre is, arra is hajlamos.
Esztétikai élvezetet a műfaj egyik legkedveltebb mo-
tívuma, a természet miniatűr tájképnyi költői áb-
rázolása nyújthat, míg borzongást a vers gondo-
latisága, filozófiája válthat ki.

A haiku a vajdasági magyar irodalomban is fel-
feltűnő forma, elsősorban az úgynevezett kert-hai -
kukat írt Pap József kedvelte. A sort folyatja az ed-
dig publicistaként ismert Klemm József Kilencve n-
 kilenc című, kizárólag haikukat tartalmazó köte-
te. Ezekben a szerző azzal, hogy a természet áb-
rázolása helyett zömmel inkább a meditatív je-
gyeket preferálja, mind a japán hagyomány, mind
pedig az itteni gyakorlat ellenében egyéni vál-
tozatot szorgalmaz. Erre utal az ízléses kötet (ter-
vező Léphaft Pál) négy fejezetcíme: „Személyte-
len”, „Személyes”, „Istenes” és „Látomásos”.
Ennek megfelelően a Klemm-féle változatot nem
a japán gyakorlatra jellemző gyors felismerés, ha-
nem folyamat hívja életre, ahogy a Vers című, for-
mát és irányvételt pontosító haiku középső sora
fogalmaz: „tizenhét lassú lépés” eredménye.
Erre készíti fel az olvasót a kötethez írt huszonegy
darabból álló Előszó is, melyből megtudni, milyen
köz- és lelkiállapot („lelkem férges”) hívta elő a
könyvbe sorolt, a létezés pótesélyeként írt ver-
seket, melyekben „ott / lesz helyben minden”, mit
isten alkotott, „s melybe létünk / úgy épült bele //
mint falba a kő, / kőbe a kövület, vagy / vízbe a
béka, // hogyha befagy…”

Amint, vélem, az iménti sorok is utalnak rá, a
szerzőt mindenekelőtt létbeli és lelki kérdések fog-
lalkoztatják. Ennek bizonyításaként álljon itt

mutatóban néhány haikuba zárt Klemm-medi-
táció. Változatok az elmúlásra, ami majd bekö-
vetkezik: „itt még kettesben: / csontos kézzel szo-
rítja, / elmúlni készül” (Öregek). Arra, ami vagyok:
„mandulaágra / csöppent szappanbuborék: /
mulandó, mint én” (Virág). Ennek tragikomikus
variációja: „dioptriám négy, / fogam három,
egykettő / elvisz már Kháron” (Kiszámolósdi).
Arra, ami már bekövetkezett: „akár egy regény:
/ hosszú sorokba szedve / a nemlétezők” (Te-
mető), s ami megállíthatatlan: „kőangyal szárnyán
/ vadgalamb: emez elszáll, / amaz elenyész”
(Szárnyak). Haiku arról, ami elképzelhetetlen:
„nyelvtelen kolomp, / béna kéz tapsolása, / pa-
csirtatetem” (Csönd), vagy arról, ami volt s töb-
bé nincs: „akkor még jártak / felénk sárkányok,
manók, / s megvolt még anyám” (Gyermekkor),
illetve arról, ami ránk vár: „szék, szék előtt fal, /
falon tükör, tükörben / arc, arcon halál” (Magány).
Ez utóbbi akár az olyan legszemélyesebb tárgyú
versek csoportjába is sorolható, amelyek az ön-
keresésről szólnak: arról, ki vagyok én: „füstös tü-
körben / megcsodálni a semmit… / s beleme-
rülni” (Meditáció), milyennek látom magamat:
„hullám taraján / vén sirály: csak sodródik, / lám,
olyan, mint én” (Hasonlat), mit tartok igazi lehe-
tőségnek: „mozdulat még nincs, / csak a szándék,
indulni, / magamba térni” (Készülődés), s végül,
mit látok, ha a tükörbe nézek: „kiszáradt kertben,
/ romos kőfalnak dőlve / madárijesztő” (Külde-
tésem). Más: a küzdelem értelme(tlensége): „örök-
től való, / óceánokkal harcolt, / aztán megrepedt”
(Szikla), a megtisztulás: „jéghideg csermely / vi-
zében megfürödni, / bűnöm feledni” (Tavasz). Két
vers Isten, istenhit kereséséről: „lajtorját támaszt
/ az égnek, felfut, lejő, / istent nem talál” (Tudós),
„megérintettem / Isten ujját: hideg volt / mint a
pléhkereszt” (Tapasztalás).

Végezetül pedig, íme, számomra a két legszebb
miniatűr: egy létszociográfiai tanulmány: „hol
volt, hol nem volt / enni, négyet szoptatott, / míg
meg nem haltak” (Mese), és egy szerelmi vallomás:
„hajsátra alatt / szívem, felriadt madár, / újra el-
pihen” (Feleség). (Forum Könyvkiadó, Újvidék,
2013)

GEROLD LÁSZLÓ

SÁNTA GÁBOR: FEKETE ISTVÁN
Tanulmányok, 4.

A pécsi Pro Pannonia Kiadói Alapítványnak és az
általa fémjelzett Pannónia Könyveknek az egyik
azonnal szembeötlő, nagyon rokonszenves vonása
a hűség. Ez a ragaszkodás többek között főleg a
dunántúli, s gyakran a pécsi hátterű témákhoz és
szerzőkhöz elsősorban a kiadó vezetőjének, Szir-
tes Gábornak, az ismert irodalom- és helytörté-
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