
Égtan, verstan
Elemző esszék Báthori Csaba verseiről

Egymást őrző kincsek

EGYSZER ÉS EZERSZER

Te vagy. Te vagy a messzi minden.
Tűt szór a szellem közeledben.
Szembe csillámlik szemeinkben
a lehető s a lehetetlen.

Kincsnek őrizlek, hogyha egyszer
letörli hullám alakunkat
a semmi, — tudjalak ezerszer
megnevezni majd az azúrnak.

Egészen-e vagy darabokban
lépjük át, mondd, végleg hitetlen —
vagy mégis hittől meghatottan
az űrt, hol vár az ismeretlen?

Sem képekben, sem istenekben
nem teljesül, mi testivé lett.
Csak addig vagyok temetetlen,
míg lassú lángjaidba férek.
(In: Üvegfilm, 57.; Minden repül, 42.)

Az azonos című (szerelmi) ciklus nyitódarabja az Üvegfilmben
Báthori Csaba egyik legemlékezetesebb verse. Az elmúlással (s az
elmúláson túl várakozó ismeretlennel) szembenéző páros ontoló-
gia mesterdarabja. Mely, ha csak a címet vesszük fontolóra, alkal-
masint a mindig esküjét értelmezi és indokolja.

Négy strófája fölismerések, vallomások és vállalások sora. A pá-
ratlan versszakokban a mi (helyesebben az egymás), a párosokban az
én (ekképp a te) reflexív fölmutatásával.

A mű érzelmi telítettsége nem enged elsőre ép mondatot. A „Te
vagy” a szeretett lény merő létére csodálkozik rá, de mondattani hi-
ányérzetet is kelt: ki vagy, mi vagy te? A másodszori beszédpróba si-
kerrel jár: „a messzi minden”. Az alliterációs definíció rögtön az uni-
verzumban helyezi el a beszélőt s a megszólítottat. A következő sor
az intellektust is elérő varázst tanúsítja; áthallással „a szellem és a
szerelem” József Attila-i summájára (Ars poetica). A negyedik mon-
dathoz még nagyobb levegőt vesz a vers, már két sor boronálja egybe
a kettőt — s a világ minden dualitását: „Szembe csillámlik szeme-
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inkben / a lehető s a lehetetlen”. A kétszeres figura etymolo gicá val
(„Szembe” — „szemeinkben”, „lehető” — „lehetetlen”) mintha a
nyelv maga is az egy, az egész, a teljes eszméje mellett állna ki.

A második strófa soráthajlásokkal kerekít egyetlen összetett mon-
datot, szokatlan toldalékú — s versszaknyitó helyzete révén is kiemelt
— bővítménnyel („Kincsnek”), az egy és a sok („egyszer” — „ezer-
szer”) ráolvasó rímeltetésével, színpompásan metonimikus zárlattal
(az „azúr” az azúrszín égboltot, azaz a magas mennyeket jelöli). A „le-
törli hullám alakunkat / a semmi” tagmondat a „hullám” főnév mű-
vészien eredeti, hiszen jelzői szerepeltetésével (mely tudományos hi-
telről is vall, amennyiben energiahullámok megtestesülése az anyag),
a „semmi” igei megszemélyesítésével s az l hangzók halmozásával a
pusztulás látomását poétikus eseménnyé szelídíti. A név mágiája
(„megnevezni”) a közösnek ismert világ megóvását célozza — hiszen
ha teremteni, akkor megtartani is képes a világot a nyelv.

Ugyancsak egyetlen mondat alkotja a harmadik, a zárlat előtt vég-
sőt kérdező szakaszt. Költői a kérdés, mondhatnánk, de inkább böl-
cseleti iránya van; kétely és bizonyosság közé zárva, de inkább „hit-
től meghatottan” szólalnak föl e sorok (is). A látszatra keresztrímes (abab)
elrendezés ölelkező (abba) kancsal rímeket rejt: a „hitetlen” és a
„[meg]hatottan”, valamint a „darabokban” s az „ismeretlen” több más-
salhangzója is keresi egymást. A „darabokban” kérdésére tehát a vers-
tan felel: egészen és egészben, a kapcsok többszörös biztosítékával.

Az eljövendőkre függeszti tekintetét az utolsó versszak is. Ará-
nyossá érlelt szerkezete két higgadt, lakonikus közlést tartalmaz.
Előbb általános lételméleti törvényt rögzít, a kettős tagadással
(„Sem képekben, sem istenekben”) az esztétika és a teológia ható-
körén kívül helyezve a változatlanul folytatható élet illúzióját
(„nem teljesül, mi testivé lett”); majd alanyi tapasztalattá szűri a
mulandóság egyetemes létélményét. A fényesség kezdeti tapaszta-
latát („csillámlik”) fölerősítőn írja felül a zárszó tűzmetaforája,
melynek döntő eleme a „lassú” jelző.

Miért is sietne az elmúlással a halhatatlan?
S mire valók volnának a kincsek, ha nem arra, hogy egymást

őrizzék?

Mi az istenek dolga?

„Csak egy módon szabadulhatunk meg
valahonnan: ha kilépünk magunkból.

Csak egy módon léphetünk ki magunkból:
ha szeretünk valakit.”

Mia Couto: Az oroszlán vallomása
(ford. Pál Ferenc)

MIÓTA VAGY

Néha az érkezésed,
néha a távozásod,
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néha a léted szeretem.
Test és lélek nem mindig
egyidejűleg eleven.

Felhők himbálják lágyan
a Holdat. Tested
a világ eleje.

Mióta téged szeretlek
könnyű
a dolgom s az isteneknek.
(In: Üvegfilm, 65.; Minden repül, 46.)

Kérdés is lehetne a cím. De az öröm bizonyossága, melyben a
vers részesít, állítást nyer az állhatatosságból.

A költő 2003-as kötetének (Üvegfilm) szerelmi ciklusában (Egyszer
és ezerszer) találjuk ezt a filozofikus vallomást, melynek alaktana,
hangütése is Pilinszky Azt hiszem című klasszikusát idézi: „Azt hi-
szem, hogy szeretlek; / lehúnyt szemmel sírok azon, hogy élsz. / De
láthatod, az istenek, / a por, meg az idő / mégis oly súlyos buckákat
emel / közéd-közém, / hogy olykor elfog a / szeretet tériszonya és
/ kicsinyes aggodalma. // Ilyenkor ágyba bújva félek, / mint a ter-
mészet éjfél idején, / hangtalanúl és jelzés nélkűl. // Azután / újra
hiszem, hogy összetartozunk, / hogy kezemet kezedbe tettem.” (Pi-
linszkynél a „Mióta” vízválasztó igeideje helyett az „Azután” vissza-
visszatérő megváltása szab határt a pusztulásnak.)

A szöveg szabadon kötött formája a kötelmek révén fölszabadító
kapcsolatok kifejezője. (Vö. „Abból leszel, ami szabadon enged, /
nem abból, ami meghatároz” — Halasi Zoltán: Bella Italia. — S
ahogy Tábor Béla írja: „Azt, amit a hit Istennek nevez, a történelem
nyelvén úgy hívják: szabadság”.) Az 1–2. versszak jambikus (emel-
kedő) nyugalmára a harmadik strófa trochaikus (ereszkedő) ko-
mótossága üt pecsétet.

Gondolatritmussal indul a vers („Néha…”), az 1–2. sor hiányos-
nak ható közlését (se állítmány, se tárgyrag) csak a harmadikban
fejtve meg s teljesítve be. A késleltetés (ahogy a rímek kiszámítha-
tatlan elhelyezkedése is) az érzelmi töltést növeli; a belső hármas
rím („érkezésed” — „léted” — „lélek”) lágy ontológiája a szellemi
távlatokat billenti mind messzebb.

A 4–5. sorban a versszak tetőpontra ér, ez a mű első kis csúcsa.
(Az efféle szöveghelyeken a vers mintegy kilát önmagából.) A „Test
és lélek nem mindig / egyidejűleg eleven” a tökély módszertanát
(még) nem ismerő emberi létezésre mutat vissza; de a tökéletlen itt
a változatos, a gazdag, a megunhatatlan szinonimája.

A második szakasz villanásnyi képet rajzol a kintről, a bensősé-
gest vigyázó kozmikus övezetről. A „Hold” mítoszias nagy kezdő-
betűjét a „himbálják” játékos bizonytalansága (avagy baljós esetle-
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gessége?) ellenpontozza. De a valódi biztosíték a személy, akiért a
versbeszéd kilépett a hallgatás otthonosabb zónájából. Akiért a
vers: van. — Ez a második magaslati pont: „Tested / a világ eleje”.
Hogy nem egyértelmű, az „eleje” időben vagy térben értendő, nem
szétfutóan kétségessé, inkább mindenre kihatóan szilárddá teszi a
tényt. Te vagy az origó. Veled kezdődöm.

A „téged” névmás a zárórészben kitüntetett személyt, ünnepi vi-
szonyt jelöl. Szakralitásig szárnyalóan ünnepit. Még a „Mióta téged
szeretlek” sor végén elmaradó vessző (mely a tagmondathatárt je-
lezné) is ezt demonstrálja: a központozással sem széttagolható, a ré-
szekre szabályokkal sem tördelhető éteri anyagtalanságot. A szerelem
kínálta könnyűséget: „könnyű / a dolgom s az isteneknek”. A mon-
dattani hátravetés (a szöveg harmadszori fölemelkedése ez: „s az is-
teneknek”) megzökkenti a közlést, s kiválasztja az isteneket. Övék az
utolsó szó. Hiszen őket is megváltja ez az emberi metamorfózis, a sze-
retetben-szerelemben átalakuló, fölváltozó lélek-jelen-lét.

Jószerével mindegy is, mi az istenek „dolga”: nekik is könnyebb
lesz, ha könnyűvé teszel engem.

Egy téli tusrajz

EXTERIEUR

Füstökre
hasad a határ.

Üres faágon
egyetlen téli gyümölcs
a néma varjú.

A múltra egyetlen
tanúm derűs közönyöm.
(In: Üvegfilm, 120.)

Ted Hughes Varjú kötetének fordítója maga is több helyütt sze-
repelteti a varjú — e halálos hírnök — motívumát. Az Üvegfilm első
ciklusát például e baljós sorok nyitják, a sérülést és pusztulást a lé-
tezés rendjébe illő törvényszerűségként ajánlva figyelmünkbe: „Fi-
gyeld meg minden varjú lépteit. / Hová el akar jutni feketében, /
eljut végül, nem is tolakodik, / csak emeli karmát fehéren. / Mintha
a te keservedet viselné: / megálmodtad s ő feldolgozta vérré” (Téli
elégia). Az Elemi szonettek egy emlékezetes darabja a társ hódolatos
szólongatásából bontja ki, mint nem várt kincset, a kettős madár-
motívum spirituális tanúságát: „A csalogány a varjú másvilága”
(Elégia).

Az Exterieur, ez a franciásan talányos című miniatűr („filigrán”
vers, ahogy a költő mondaná) a fölirat finom eleganciája alá tus-
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rajznyi tájképet varázsol. A téli panoráma szegényes pompáját alig
lakják természeti látványelemek.

Négyes jambusi sort ad közre két lépésben az első strófa: az em-
beri jelenlétet az anyagtalan minőséget kísértő füst jelzi csak; a
„hasad” fenyegető képzetét a leheletes alliteráció harmóniája oldja.
Fölkeltve gyanúnkat: a „határ” kint és bent határa is lehet, s élet-
szakaszokat, netán létdimenziókat is elválaszthat.

Merre tájékozódik tovább a vers? Haikuval lep meg. Középső
szakasza egyetlen feledhetetlen kép, a hiány jelzőivel („üres”,
„egyetlen”, „néma”), nominális stílusban (azaz igei dinamikától
mentesen). Mégsem a veszteség tapasztalatát közli; hiszen a költői
nyelv (a képes beszéd szintje) a „téli gyümölcs” oximoronjában a
termékenység, a teljesség — sőt az új élet — archaikus alakzatát bo-
csátja rendelkezésünkre.

Fájdalmas irónia bélelné e szóképet? Vagy a remény és a vigasz
vizuális jelrendszere villan föl kifosztott egyszerűségében? Utób-
bira hajlunk. Annál is inkább, mivel a szintetizáló záróstrófa új lel-
kiállapot közegébe emeli át a művet.

„A múltra egyetlen / tanúm derűs közönyöm.” Az „egyetlen”
másodszori előfordulását ne tekintsük a szóismétlés bakijával nem
törődő slendriánságnak; nem a lírikusi figyelem lankadt el ezen a
ponton, épp ellenkezőleg: e jelző összekapcsolja a két versszakot,
a szöveg rendjét húzva feszesebbre; egyszersmind — ha csak sze-
mantikai játék gyanánt is, de — kioltja önnön borús jelentéstartal-
mait is: a két „egyetlen” már kettő.

A „derűs közöny” újabb oximoron, s perdöntően mást sugall,
mint amit, mondjuk, a „közönyös derű” sugallhatna. A végső meg-
nyugvás, a világvégi békesség sorsképletét rajzolja föl. Közöny a
múlt iránt? E viszonyulás a sorstalan ember tragikuma is lehetne,
de e helyütt inkább az időtlenség tapasztalatával rokon. Derű? Ez
pedig a bölcsek szellemi jelenvalóságának másik neve.

Komor, hideg és gyér ez a vidék; a versszíntér nem szolgál kilá-
tással. De a verslogika! Túlvilággá váltja meg a világot.

Profán feltámadás

„…mert hiszen még a szentek közt is akadt,
aki elbukott, s azután újra szentté lett.”

Lelki tanácsok. Avilai Szent Teréz leveleiből
(ford. P. Szeghy Ernő O.C.D.)

PÁR

Élre állítasz
minden harmadnapon
(In: Boldog ólom, 48.; Minden repül, 81.)

Mire lehet elég két sor? József Attilánál erkölcsfilozófiai szinop-
szisra — melyben az értékválasztás humanizmusáról a közlésvi-
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szony (a két kérdés-válasz sorrendje) s a modalitás (a kérdőjel bi-
zonytalansága előbb, a felkiáltójel nyomatéka utóbb) tanúskodik:
„Mért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis! / Mért ne legyek
tisztességes! Kiterítenek úgyis” (Két hexameter). Pilinszkynél eszka -
to lógiai távlatot nyit a mérlegre tett élet parabolája: „Táblára írva
nyakadba akasztjuk / történeted” (Trónfosztás). Nemes Nagy Ágnes
disztichonja a formák (a kötelmek, a hagyományok) megtartó ere-
jét példázza: „— Engedj, zászlórúd! Mért markolsz vissza a szél-
től? / — Rongy lennél egyedűl. Így lobogó, lobogó” (Párbeszéd).
Tandori klasszikussá vált Koan III.-ja pedig a zen paradoxonok lo-
gikája szerint nélkülözi a logikát — s tesz szert ráción túli eviden-
ciára, csak mert nem szentségteleníti meg válasszal a kérdést: „Né-
maság a hang helyett. / De a némaság mi helyett?”

Költészettörténetünk mindazonáltal nem bővelkedik nevezetes
kétsorosokban. A terjedelem bűvölete a kritikai közízlést, a kánoni
elfogultságokat is régóta nyűgözi. Pedig Báthori Csaba Pár című
kisverse sem volna méltatlan a nagy művek közti említésre.

Mindössze négy szó a versszöveg; vegyük sorra!
Az „él”, mint a nadrágé vagy a kockáé, a szabályosra formált lét-

mód szinekdochés jelölője? Meglehet. De az elöl (a sor éle-eleje) is
benne bujkál; az élni/életre célhatározója is átdereng rajta. Nem vé-
letlenül. Hiszen a föltámadás/föltámasztás gyöngéden drasztikus mű-
veletét nevezi meg — ha úgy akarjuk.

A megszólítás („állítasz”) vajon kit érint? Kézenfekvő szerelmi
kapcsolatra gondolnunk. Szerelmespárra. A lírai alany passzivitása
(kiszolgáltatottsága? önfeladása-önfeláldozása?) egy másik olvasati
irányt is megnyit; különösen, ha a zárlat szakrális konnotációját ko-
molyan vesszük. A „harmadnapon” ugyanis nemcsak a napok
rendjében eljövő minden harmadikat jelölheti, hanem a húsvéti ese-
mény esztendőnként bekövetkező csodáját is. Nem csupán a jóté-
kony köznapi monotonitást tehát, de az ünnep közös-kölcsönös
metafizikáját is.

A „pár”-ból a „harmadnapon” időhatározója szinte észrevétlenül
varázsol hármat. Szakrális matematika ez: hárommá egészíteni ki a
kettőt, egésszé szentelni az egymást, teljessé engesztelni a töredé-
kest. (E transzcendentáló közelítést nem cáfolná, inkább kiegészítve
megerősítené, ha a megszólítottban égi lényre: Istenre, Jézusra vagy
az angyalra ismernénk rá.)

S hogy a Pár jelzet miféle kettősségeket (teljességeket) takar? (1)
Sorpárt olvasunk; (2) ráadásul két-két szó követi egymást. (3) A pa-
latális-veláris (a második sorban veláris-palatális) szószerkezet
hangtani egyensúlya is nyilvánvaló; (4) valamint, hogy a jambikus
mérték az első sorban ereszkedő, a másodikban emelkedő végbe
torkollik. A nyelvi-poétikai megformáltság mindahány vetületében
a kettővel jelölt teljesség tűnik elénk. Nem szólva a tematikus ér-
vényről: (5) te és én, (6) az ég és a föld kapaszkodik össze ebben a
lélegzetnyi konfesszióban.
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Maradjunk ennél az olvasatnál. Hogy az égi és a földi szerelem,
ha igaz: egy.

„…a jó közel van”

CSENDES VARÁZSLAT

Akik most nincsenek, elmondják,
ki vagyok.
Megosztják egymás némaságát,
boldogok.

Egy domborlatok közti zugban
rózsa hajt,
isten nincs, de a jó közel van,
úgy sohajt.

Nincs szivem, de perget a lélek
és a szél,
felosztva hallgatás és ének
egyben él.

Egyik vagyok, te vagy a másik,
föld és ég.
A dalban egyetlennek látszik
vég és ég.
(In: Jel a semmiről, 130.; Minden repül, 198.)

A csend is, a varázslat is kulcsmotívumok Báthori Csaba lírájában.
A mindennapok meghitt csodáiról szólva mi is gyakran választjuk a
hallgatás elemibb nyelvtanát. A Csendes varázslat című vers nem el-
hallgatja, nem is kimondja, hanem szóhoz juttatja a misztériumot.

A Báthorinál is, de kortárs líránkban végképp ritkásan jelenvaló
idill ölt alakot e súlyokat hordozóan súlytalan dalban. Teheti, hi-
szen a vers előteremti a szükséges föltételeket. Már a nyitány sze-
líd okkultizmusával: „Akik most nincsenek, elmondják, / ki va-
gyok”. Tudható persze, Báthori művészetében a holtak: élnek.
Mikor őket (az ősök fakuló rendjét vagy a művészetet suttogó
klasszikusokat) szólongatja, saját identitásához keres kontúrokat a
beszélő. A megosztott némaság és a túlvilági boldogság (a nemlét
fölfoghatatlan békéje, melyről az Ének a semmiről Kosztolányija
sokat tudott, de keveset hitt) a lírai alanyra átsugárzó lelki-szellemi
minőségek. Beszédformája is ezt mutatja: a türelmes mondatokká
tagolt strófákban az ötödfeles jambusokra trochaikus három szótag
válaszol; a dallamívet nem lecsapva, de elsimítva.

A második szakasz tanúsága szerint a természeti létezés is a föl-
tisztult közérzettel tart, amit gyöngéd szólelemény („domborlatok”)
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és misztikus szimbólum („rózsa”) nyomatékosít. S a mondat máso-
dik feléből sem a kozmikus istentelenség tapasztalatát tanácsos ki-
olvasnunk: „a jó közel van” egyszerre morális és metafizikai tételé-
ből a helyhatározó visszaírható a megelőző tagmondatra: „isten
nincs” a közelben.

A „Nincs szivem” is lehetne a végzetes elveszettség kinyilvánítása;
az érzéketlenné kallódott élet jeligéje. Ám a folytatás („de perget a
lélek / és a szél”) Szentlélek-szcenikája (nem fú, hanem „perget”! —
lám, az egyetemes is mindig eredeti tud lenni) s a szövegkörnyezet
szakrális tónusa is arra indít inkább: az éntől megfosztott, ekképp
megvilágosodott jelenlét vall a dualitások („hallgatás és ének”)
meghaladásának („egyben él”) transzcendens élményéről is.

Az idillikus szólamot bevégző-kiteljesítő negyedik strófa a meg-
szólítás formulájával lép tovább a nyelvi és szellemi stációk során:
„Egyik vagyok, te vagy a másik, / föld és ég”. Én a föld, te az ég —
számít-e ezen túl, kik vagyunk pontosan? Hogy társam az életben
vagy őrzőm az egekből, akihez beszélek? Hogy szerelmet vall vagy
imára hajlik a vers zárlata? Ez is, az is megokolható olvasat. De az
utolsó dimenziókban nincs ez és az, hihetőleg te és én sem. Ott az el-
múlás is mennyek életét táplálja.

„A dalban egyetlennek látszik / vég és ég.”

Égtan

„Így megy az élet: kiküldjük gyerekeinket a pusztába.
Némelyiket, úgy tűnik, minden gondoskodó igyekezetünk

ellenére, már a születése napján. Némelyiknek a puszta
nem más, mint önmaga. De ott is lenniük kell angyaloknak,

forrásoknak. Még a puszta is, maga a sakálok
lakhelye is az Úré.  Ezt észben kell tartanom.”

Marilynne Robinson: Gilead
(ford. Pásztor Péter)

TÓCSÁK VIDÉKEN

Milyen az utca, az égi, a régi?
Olyan recsegős, annyira tele csapzott
járdasárral, mint e földi, vidéki
aszfalt, hol úszva-óvakodva botlok

szórványos, hályogverte pocsolyák közt?
Új sár a régi képet képtelenné
alázza. Így végzi az ég? Ki hinné.
Pedig az ember átlop minden eszközt

a múltból, hogy újaknak bizonyítsa:
vagyok még, legalább egy százalékban.
Csoda, hogy mindhalálig marad óra
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megálmodni önmagadban az embert.
Légy nyugodt: csontod közt a lélek itt van
ma még, foghíjas a paradicsomkert.
(In: Elemi szonettek, 145.; Minden repül, 245.)

A versbeszéd morfológiája olykor labirintust keresően közleke-
dik, s alakítja magát. Földeríthetetlen okozatisággal, bajosan ész -
szerűsíthető utakon-módokon. A Báthori-féle formakincs átválto-
zásaiban is tiszta maradt, anyagán világosságra szólóan tetszenek
át a gondolat távlatai.

A Holtverseny (1992) céltudatosan tapogatózó lírája után bő évti-
zedig vándoroltak Báthori Csaba költői szándékai, s a megérkezést
ünnepien jelezte egy alakzat kiteljesedése: a szerző egy időben kü-
lönös kedvvel merült alá a stanza (avagy oktáva) verstani emléke-
zetében, esztendőkön át kedvelt versformája volt a nyolcsoros
(rímes vagy rímtelen) strófa. Az epikus távlatok s a gondolati mély-
ség meg is kívánták ezt a költészetünkben ritkás alakulatot. — Mint,
például, az Üvegfilm nyitóversében, melynek utolsó sorai a követ-
kező művekre-könyvekre hagyják annak megválaszolását: „…med-
dig maradok / halandó itt, zsúfolt lépcsőfokok / tetején, kitűzve a
tátongó magasba” (A harmadikon, in: Üvegfilm, 9.; Minden repül, 29.).

Újabb pályaszakaszán Báthori más formális eredetekhez tért
vissza; más időtlenséget választott magának.

Rilke Orpheusz-szonettjei óta a petrarcai alaktan a metafizika
nyelvén beszél hozzánk. Ha akarja, s ha mi sem ellenkezünk. Az
Elemi szonettek (2013) több száz intellektuális-spirituális szonettjéből
szinte találomra ragadunk most ki egyet.

Az abab cddc efe gfg rímkompozíció szabályos szonettet előle-
gez. S nem is sérül a hagyomány — legföljebb bonyolódik. A for-
manyelvet időtlenül korszerűvé tördelő soráthajlásokkal, az asszo-
náncok és metrumdöccenések széthangzó rendjével. (Hogy a strófák
közt is enjambement-ok hajlanak át, az oktáva — két kvartina — és
a szextett — két tercina — klasszikus harmóniáját fölborítva: a vers-
beszéd koherenciáját, a közlés egyöntetűségét eredményezi.)

Egy közmegegyezéssel megvetett vízalakzat a gyakorta lebecsült
tájékon: a Tócsák vidéken cím a mulandóságnak alávetett létezés
többszörös esendőségét adja hírül, amikor helyszínt és tárgyat jelöl
meg. — De nincs tócsa, melyben ne tükröződnék az ég.

Az első sor megiramló anapesztusai/daktilusai kérdéssel ringat-
nak kontemplációs állapotba, a játékos belső rímmel mintegy a gyer-
meki létbizalom támaszát igénylőn: „Milyen az utca, az égi, a régi?”
(Vö. „Még tűz hevit engem, az égi, a régi, / Még most is a nyarat
énekelem, / De szívem a zord telek átkait érzi, / Ó, jaj nekem!” —
Komjáthy Jenő: Ó, jaj nekem!, 1890.)

A régmúlt helyszíneit fölkereső beszélő végül három idősík met-
szetében találja magát. A múlthoz az égi, a jelenhez a földi minősé-
gek kötik (emlék és élmény persze át-átjár egymáson); a jövendő
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majd paradicsomi látomástöredékben ölt alakot. A váratlanul erő-
teljes jelzőhasználat („recsegős”), a költőien újszerű szóösszetételek
(„járdasár”, „hályogverte”), az emóciót moralitással átszínező ige-
választás („alázza”) vagy a szöveg három kérdés tagolta retorikai
struktúrája: mind olyan művészi-gondolati összetevők, melyek a
földrajzi és időbeni aspektusok közt vándorló lírai ént a visszaem-
lékezés lelkiállapotából az időtlen szellemi jelenlétek felé terelik.

A egyes szám első személyből („botlok”) is ezért lesz előbb álta-
lános és egyetemes alany („az ember”), majd — a megszólítás? ön-
megszólítás? jóvoltából („önmagadban”) — személyessé emelt ál-
talános létező. A „képet képtelenné” szószerkezet ugyancsak a
konkrétból (az empirikusból) az absztraktba (a filozófiaiba) invitál.

Köznapi szófordulatot térít vissza eredetéhez a folytatás („Ki
hinné”), hogy a hit lehetősége a csoda tényéig pásztorolhassa el az
elmúlással számot vető öntudatot („Csoda, hogy mindhalálig ma -
rad óra”).

A mondatot lezáró következő sort nemcsak strófanyitó helyzete
élesíti ki, de egy filológiai körülmény is: az Elemi szonettekben még
úgy szólt: „megálmodni önmagadban, ami eltelt”, ami a válogatás-
kötetben — a szótagszámot is korrigálva — így hangzik: „megál-
modni önmagadban az embert”. Az álom vezetné ki az idődimenzi-
ókból (a földi élet paraméterei közül) az embert, az emberiséget?
Avagy a kultúrateremtő tudat álomi szépségű műveleteiről volna szó?
Esetleg az új ember teológiája kéredzkedik e ponton a versbe? Minda-
hány közelítés érdemesnek tetszik; s együttes érvényüket se vessük el.

„Légy nyugodt”: az intés József Attila-i tónusa, megtoldva a „cson-
tod közt a lélek itt van” vigaszos magyarázatával (mely A tölgyek alatt
Arany Jánosának intim pátoszát is fölidézi: „Ha csontjaimat meg kel-
letik adni”) transzcendentummal béleli a versvilágot. A mű megkí-
mél a rögtöni igazságtól, csak a sortörés után von a fenyegető ideig-
lenesség („ma még”) eszméleti körébe.

A „foghíjas a paradicsomkert” emlékezetesen szép zárlat, s nem
csak az emlékezetesen szép rím miatt („embert” — „paradicsom-
kert”). A kettős szókép (a „foghíjas” és a „paradicsomkert” is trópus
a maga módján s stílusregiszterében) kétszeres nyomatékkal döbbent
rá valami evidenciára. S alkalmasint ez a járulékos fölismerés a vers
sorsdöntő belátása: hiányos, bevégezetlen, ennélfogva istentelen még
az éden is, ha nem lakja ember. Ha nem lakja minden ember.

Az ember kell az isteni tökélyhez.
Számít ránk a menny.
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