
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


