
létre. A történet vége: a régi Isten (104) című vers a
legjobb példa erre: ebben a falusi harangozó
mesél, vagy inkább: gyón a régi isten haláláról,
aki „gyermek volt még”, és „nagyon is udvarias
férfiak” „megvagdosták a húsát / sót dörzsöltek
bele / körme alá fényes gombostűket szúrtak”.
A diktatúra embertelensége és a szakrális pas-
siótörténet úgy járja át egymást, hogy az mind-
két jelentéssíkot erősíti: a traumatörténetet meg-
szenteli, a passiótörténetet hús-vér valóságként
mutatja fel a vers — ez a feszültség adja Visky
költészetének erejét.

A modernista optimizmussal való leszámolás
Viskynél nem áll meg a nagy narratívákkal szem-
beni posztmodern szkepszisben, sőt: szinte min-
den szövegében a Nagy Narratívába botlunk, de
személyes téttel bíró, elkeseredetten komoly kér-
désfeltevései megóvják mindenfajta konformiz-
mustól és ideologikumtól, és az olvasót is versről
versre kirángatják minden (esetlegesen még meg-
lévő) komfortzónájából. Visky ugyanis ódzkodik
mindentől, ami könnyen jövő, magától értetődő,
megnyugtató. Kényelmetlen kérdésekkel faggatja
az Urat, de a faggatózásban ott a remény, hogy a
válasz lehetséges. A (cinizmustól mindig mentes)
szkepszis és a reménynek ez az öncsalás nélküli,
makacs fenntartása a manapság sokat hivatkozott
metamodern paradigmához rokonítja, amely ön-
magát a posztmodern utáni, de attitűdjében a
modernizmus és a posztmodern között oszcilláló,
és ebben a dinamikában a kettőt meghaladó
áramlatként definiálja. „Fell kell szabadítanunk
magunkat a béklyó alól, amit egy évszázad mo-
dernista ideológiai naivitása hozott létre, és sze-
relmes utódjának poszttraumás cinizmusa zárta
le”1 — írja a meta modern gondolat egyik alapító
művésze, Luke Turner. A fentiek fényében lát-
hatjuk, hogy Visky András legutóbbi kötetében
a radikális ellentétek feszültségében létező, ab -
ból energiát nyerő oszcillációs logika jelen van;
ugyan nem annyira a modern-posztmodern, sok-
kal inkább a szent és a blaszfém,2 a kortárs és az
örök, a magasztos és a brutális pólusai között.
Mindezt azonban kár lenne egy népszerű irány-
zat nevével fémjelezni, hiszen a komplexitás di-
namikája épp a korstílusokon túlmutató művek
sajátja Szent Ágostontól Pilinszkyig és tovább.
Azoké a szövegeké, amelyek bepillantást adnak a
kettéhasadt kárpit mögé: arról beszélnek, amiről
csak hallgatni lehet. (Jelenkor, Budapest, 2017)

MOLNÁR ILLÉS

1Luke Turner: Metamodernista kiáltvány. (Ford. Horváth
Benji.) Helikon, 2016. december 10.; https://www.helikon.
ro/metamodernista-kialtvany/ (2018.02.03.)

2Lásd: „Bibliát nem úgy olvassuk, mint egy muzeá-
lis tárgyat, hanem azt mondjuk, ez a nyelv mindig meg-
újítja magát. Miért? Mert szent. Azt hiszem, a szentség
közelébe — és ezt a mondatot most félve mondom ki —
nem tudunk jutni anélkül, hogy ne vállalnánk a blaszfé-
miát. A blaszfémia a szentség kapuja.” A szó, ami kimond
engem — Jakus Ágnes interjúja Visky Andrással. 2016. au-
gusztus 11; http://www.parokia.hu/v/a-szo-ami-kimond
-engem/ (2018.02.03.)

HÁNY MÉTER A LÁTÓTÁVOLSÁG?
Kántor Péter: Valahol itt

Kereső várakozás, várakozó keresés alakítja Kán-
tor Péter új kötetének véletlen találkozások szőtte
költői alapvetését, melyet megtalált apróságokra ki-
terjedő figyelmével összegez a Valahol itt című, 2017-
ben megjelent kötet kezdő költeménye — már-már
lemeztelenített egyértelműséggel: „Vár valamit. Ke-
res valamit” (Egy madár repül). Az összegzés ez által
elérhetővé formálja a versek karakterét és az őket
érlelő eljárásokat, hisz e szövegvilágban épp a kül-
világból érkező esetlegességek válnak játékosan
közvetlenné, áttetszően szándékolttá és metaforiku -
san jelentésessé. Ekképp a spontán (a szándéko-
latlanságot vagy tudatlanságot imitáló folyamaton
keresztül) felfedezett szép lesz a versek motorjá-
vá, s a metaforaképzést is ilyen véletlenszerűnek
tűnő szösszenetek generálják — általában köz-
vetlenül a képből, egy-egy látványból kölcsönzött
kiindulópontból. Ezek után már majdhogynem
mindegy lesz, hogy a beszélő az utcán sétál-e, vagy
a természetre figyel, esetleg képzeletben vagy való -
ságosan is múzeumok terein jár-kel, fotókat szem-
 lél, mert ezeken keresztül az ismerősség érzése foly-
tonosan feszültséget hoz létre: a visszaemlékezés
feszültségét.

Ködből kirajzolódó alakok sorakoznak értő
megszólításra várva, a mindenkori nézőnek sze-
gezve a kérdést, ahogy a Helmut Schulze-fotó ürü-
gyén beszélő költemény, a Köd a Gohliser Strassén
szól: „ez jön, amaz megy, vagy fordítva, mindegy,
/ mi közöm hozzá? Mi közöm mindehhez?” Sze-
münk előtt születnek a belátások, így a sponta-
neitás a szándékolt műalkotás ellenében képvi-
seli a poé tika fő elgondolásait, akkor is, amikor
gazdagon szerteágazó műfaj, az ekfrázis több kép-
viselője talált helyet a kötetben, például a visz-
szatérően isme rős Lucian Freud-, Vermeer-, Van
Gogh-, Brueghel-ekfrázisok, melyek ellenpon-
tozzák a kötet átütő világosságra törő, dalokká for-
mált, beszélgetések nyomvonalain kirajzolódó, át-
látható karakterét. Ennek visszatérő volta nem
újdonság, hisz Kántor Péter korábbi köteteinek fel-
ütésében is hasonlóan járt el, miként a Megtanul -
ni élni verssorozat első része váltig ismételgeti:
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„A kis dolgokkal fogom kezde ni”. Apró részle-
tek uralását jelenti e célkitűzés, hogy adandó al-
kalommal ki lehessen bontani őket az összetettebb
szövegszervezés, egyenesen egy egész kötet irá-
nyában. Hisz a képleírásokat tartal mazó Boldog
ember ciklus nyitóverse is egy vászonra festett fér-
fi hát megidéző leírásával veszi lendületét, a rá-
mutatást szó szerint a megnevezésre redukálja,
miközben észrevétlenül sóhajtásszerű, minden-
napi beszédfordulatot állít vissza a szó konkrét
és valóságos jelentéstartalmára, s e libikókasze-
rű nyelvi jelentésjátékra utal ekkor, nem kevés iró-
niát mozgósítva: „Egy hát, igen. Egy ember
háta.” Ahogy pedig a sóhajtás (hát igen) rámu-
tatásra fordul, a hangsúly az egy számnévből ha-
tározatlan névelőt képez, a bizonytalanságot ki-
fejező módosítószóból (hát) a testrész célzatos
megnevezése válik (hát), érzékelhetően ironikus
távolságtartással jelenetezett pátosz kíséretében.

A pátosz egyébként is meghatározó vonása a
képleíró verseknek — felsorolásokon, részletező
megfigyeléseken, ritmikusan fel-felmerülő ha-
sonlatok szövedékén át a szövegek erős érzelmi
hatást váltanak ki anélkül, hogy valójában érzel-
mesek lennének. Sőt, ez utóbbit némiképp hárít-
ják is maguktól, mégpedig a hasonlító-jelenetező
leírás útján, feledtetve azokat az elemzési és ér-
telmezési gyakorlatokat, melyek esetében a szö-
veg közeli felfejtése mérhetetlen távolságra veti a
mű esztétikai valóságát. Kántor Péter szövegei
a körültekintő, gondos leírás által közelebb tudnak
férkőzni a megfigyelt műalkotáshoz, s e hatás meg-
teremtésében a kis lépések poétikai eljárását látom
kulcsfontosságúnak.

A várakozás folyamatában és a kivárt jelenlét
alkotó közegében születő belátásokat követi a
versbeszéd. Mégsem szemlélődő, inkább vitatko-
zó-monologizáló odafordulás jellemzi rendre a
megszólalást, látványból kiinduló személyes üze-
netet hordoz minden egyes kijelentés az élet maga
alakította képeiről. A már idézett Köd a Gohliser Stras -
sén egy fénykép leíró elbeszélése, ezen belül pedig
leginkább egy elbeszélő fotó némaságát fel oldó be-
szédfolyamnak lehetne nevezni. A látvány ból in-
dulnak a leírás kijelentő mondatai („Köd van a
Gohliser Straßén”), és a tárgyilagos kommentárba
helyenként beszüremkedik egy-egy átfogó, meta-
forikus ténymegállapítás: „Mintha a semmi kez-
dődne ott puhán, a sarkon túl”. A fotó részletező
bemutatása ekkor pillanatról pillanatra vált az el-
vont metaforikus és a részletező konkrét közlés vég-
pontjai között, ahol

Átellenben épp arra tart néhány ember,
alig kivehető, homályba vesző alakok,
mint elmosódott, halvány kottajegyek.
A köd elnyeli a hangokat…
Miközben a köd sűrű anyagához hasonló, sej-

tésszerű áttűnések írják újra a látványt, jelezve az

eltűnés véglegesen egyirányú folyamatát, a mon-
datok és mondatrészek, metaforák és hasonlatok
láncszerűen egymáshoz is szögezik őket, s a felszíni
szerkezetben kapcsolatfenntartó szerepet kapnak.
A szó összekötő szövedékét jelöli a vers felületén
az ember eltűnését feloldó hangok beszédben tar-
tása, hisz amit a köd eltüntet már a látókörből, azt
a mondat szemantikailag visszaadja, vagyis a köd
ugyan halvány kottajegyekre halványítja az em-
berek alakjait, ám a következő mondat a hangok té-
máját kibontva mégis visszaidézi őket. Ez a jóvá-
tétel mozgatja a Kántor-mondatokat: a nyelvben,
tehát a látvány szavakból formált, beleérző kiol-
vasásában visszaadni a látókörön kívül került lé-
tezőket, messze a látóhatáron túl, mely ugyan a
Schulze-fotó esetében nem lehet több „huszonöt mé-
ter” távolságánál, vagy ahogy a Ködben című vers
jelenetezi: „Felszívott minden színt a szürke, / ösz-
szeolvadt az ég és a folyó, / elmosódtak a határ-
vo nalak.” A köd, az elmúlás redukciója így ellen-
tételezhető az emlékezés szólamait tükröző, múltba
tekintő, valamint a jelen aprólékos leírásában meg-
 oldást kereső, leíró jellegű beszéd által. A vers is „a
ködből jött, / azért, hogy megegye a ködöt”, lát-
szólag a semmiből érkezett, valójában az emléke-
zés végtelen idejéből, miként a generációk egy-
másra következő sora: „Most annyi idős vagyok,
/ amennyi az apám volt, mikor meghalt, / mond-
ta az apám egy nap” (Indián). A felidézett jelenre
utaló, mégis múltat idéző „most” kitágítja az időt,
megnyitja az egymásra következések sorát.

A jóvátétel törekvése egyfajta rituális szöveg-
szervezést is lehetővé tesz: a költemények hosszú
sora kérdezi ugyanazt: „Mi közöm nekem (…) eh-
hez a kékesszürke alkonyi derengéshez…?” A lát-
 ványból kiinduló, megragadó jellegzetességek
mind jelentést nyernek, minden megfigyelt állapot
személyes jelenlétet hordoz, a beszélő a maga
személyes meglátását teszi hozzá. Közel és távol,
(valahol) itt és ott különbsége oldódik fel a déjà vu
felismerő katarzisaiban. „Vagy ez is volt már?” —
gyanakodhatnánk Esterházy Péterrel, hisz alakok
és történések mind a személyesen is túlmutató kö-
zös alapélményéből táplálkoznak, ebbe a lényegi
közösbe képesek lejutni a konkrét személyes él-
mény től távolodva. A lépéstávolság a személyes
élménytől és érzelemtől pedig meghatározóan
befolyásolja a szövegek érzelmi állapotát, mely úgy
juttat el a szenvedélyes felismeréshez, hogy közben
nem engedi szóhoz a konkrét személyes érzelmet:
a félelmet, a rettegést csak távolról szemléli, tár-
gyilagos hangja a leírás monologizáló kimondá-
sában oldja fel mindezeket. Ugyanígy a kedélyte-
len közönyt is ebben a lépéstávolságban szemléli,
kis lépésekben, miniatűr témákban, elgyötört dal-
lamfoszlányokban („De hát mit mondjak? Mit
mond hatnék? / Te vagy a fény az éjszakában!” [kiem.
az eredetiben — Sz. Cs.] Mi fáj? Gyere, mesélj!).
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A költő tehát útjára indul, lejegyzi a leghétköz-
napibb látványokból szerzett tapasztalatait, ez ér-
zékelhetően eltökélt célja, ahogy Ottlik Géza írja:
„Ami megtörtént az emberrel, vagy amit tesz, amit
vele tesznek, amit szeretne, amit tapasztal, érez, lát,
hall: [az író] azt mind átéli, tudomásul veszi, rea-
gál rá, visszagondol rá, rendezni próbálja, hordozza,
építi, szóval éli az életét.” Kántor Péter is e „léte-
zésszakmában” keresi a dolgok megszólíthatósá-
gát, s ugyanakkor fülel, mi szólítja meg őt magát.
Összegzően kérdezi: „Hogy jutottam idáig el? / És
hogy jutok innen tovább?” (Az óváros felé menet).
A mindenkori egyedi eset leírására tesz kísérletet
a kérdező, a képeket látó, a megjelenéseket észle-
lő beszélő. Ez történik akkor is, amikor egyetlen kép
leírását határozza el, amelynek egyediségében és
a képen ábrázolt személyességet is magába fogla-
ló jelenlétében valami általánosabb megfogalma-
zására készül. Minden egyes tárgynak, ahogy
minden embernek egyéni története van, melyet áb-
rázolhatóságában megjelenít. „Üres fotel a kandalló
mellett. / Csak most állt fel belőle valaki, / most
hagyta el a helyét, a szobát” (Egy fotel). A költői be-
széd az egészből, a totalitás látványából indul, in-
nen érkezik az egyedihez, a mindig egyhez. Az Egy
fotel ekfrázisa arcképszerű felrajzolása egy törté-
netiséget őrző tárgyi létezésnek, melyet a képen ke-
resztül ismer fel a mindenkori látványt felidéző
néző: „Vagy ez a te foteled, és akárhol is vagy, / tör-
ténjen bármi bármikor veled, / ez a fotel, ez őrzi
a helyed?” Látótávolságon belülre kell férkőznie
a versnek, hogy a kép, a fotel, a látvány közelé-
ben megszülethessen a belső lényeg, mely mind -
annyiunk számára jól ismert, közös alapformá-
kat tartalmaz.

Szintén a totális látvány részletezésével indul az
Egy nő az ablaknál című képleírás, amely látótá-
volságon belül is jelzi az egyedi megközelítésé-
nek nehézségeit. A kép földrajzi elhelyezkedését tár-
gyaló sorokat („Egy nő ül az ablaknál, / egy ideig
Párizsban ült az ablaknál, / most meg London-
ban ül az ablaknál”) az alak statikusságát megszó -
laltató, a bemutatás dilemmáit is taglaló gondo-
latmenet követi:

moccanatlanul, ölébe ejtett kézzel
és mintha egy kicsit elfordítaná a fejét,
az ablak felé, de éppen hogy csak,
vagy nem is — nehéz erről biztosat állítani,
ugyanis a feje szinte teljesen árnyékban van

ahogy a látott vonások leírását a sejthető részle-
tezése:

és mintha kontyban lenne a haja, igen,
de hogy barna-e vagy szőke, azt nem tudni,
ahogy azt se, hogy a szája kicsi-e vagy nagy,
a szája leginkább csak egy sejtelem
Ez a nem jól kivehető, csak sejthető vezet el az

egyáltalán nem látható, a zeneiség, a hanghatás

szférájának a mű konkrét szövegvonzásában fel-
csendülő részleteiig, melyek maguk is felhasz-
nálják a nyelv zenei komponenseit. A költemény
ekkor a csendhez és a csendbe halkan belesutto-
gott szavakhoz érkezik. Ez a csend azonban nem
hanghiány, nem néma, ahogy az ábrázolt nőalak
sem láthatatlan, hanem úgy beszédes és halk han-
gú, mint egy zenemű feszültség előtti pillanatai:
„és a csend, ami mindenhonnan hallatszik, / min-
dent átjár és mindent betölt teljesen”. A csendnek
nem is csupán hangja van, nem csupán jelenlét-
tel képes elárasztani a teret, de színe is lesz, a fest-
mény domináns színe ily módon hangfestő sze-
repet kap: „a csend is barna természetesen, / és
ebbe a csendbe valaki halkan / belesuttogja: Ed-
gar Degas”. Ezek a suttogott szavak és az utánuk
következő, hátravetett jelzős szerkezetek retori-
kailag, a ritmika és az alliterációk pedig zeneileg
telítik a mondatszerkezetet: „de alig lehet halla-
ni, olyan halkan, / és alig lehet érteni, olyan bar-
nán”. És míg az első túlzás a hallásra utal mind-
két szóalakban, a második már a kép színhatását
teszi hozzá, két szókapcsolat összeillesztésével új-
rateremtve az értés és látás összefüggéseit. Ez
egyúttal világossá teszi, hogy a megértés ismét az
itt és most megvalósuló látványból érkezik. Ezen
a ponton ér a költemény retorikai tetőpontjára,
mely a mozdulatlanság („meg se rezzen”), az ál-
lókép („nem történik semmi”) a jelenlét dologi vé-
gessége („nincs is más semmi”) és az élet belső ösz-
szefüggéseit vonja össze: „ez az élet”. A ritmika,
az alliteráció, a szerkezeti ismétlődés keltette eu-
fónia megemeli a feszültségszintet, miközben le-
galább olyan jelentős a hangfestő szavak jelenlé-
te, mely ezt az eufóniát kiemeli. A kép konkrét
fizikai helyzetének részletezésével veszi kezdetét
a képleírás, amely jellegzetes atmoszférateremtő
erejét mozgósítva a csend megszólaltatására, a halk
szavak hallhatóvá tételére vállalkozik, hogy vég-
re keretbe foglalva a költeményt megismételje a
címet, egyben az első sort, szárazon, mintegy a ze-
nei szenvedély elragadtatásából, a pátosz mag-
netikus vonzásából kijózanítón önmaga nyug-
vópontjára juttatva: „Egy nő ül az ablaknál”.

Szintén atmoszférateremtő erő bontakozik ki
a Van Gogh-festmény életre keltett képleírásában,
a Boldog emberben, mely a kötet költeményeinek
azon csoportjához tartozik, mely nem monoló-
gokat keres vagy belső gondolati megszólaláso-
kat épít újra, nem sejtéseket formál kijelentések-
ké, hanem a láthatatlan megszólaltatására tesz
kísérletet, hasonlatosan Rilke Archaikus Apolló-tor-
zójának Tóth Árpád fordításában ismert soraihoz:
„Nem ismerhettük hallatlan fejét, / melyben sze-
 me almái értek. Ám a / csonka test mégis izzik,
mint a lámpa, / melybe mintegy visszacsavarva
ég / nézése.” Hisz hiányzik ugyan az ember a
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képről, ám minden pontja, a kép minden voná-
sa rámutat: a mindenkori boldog-boldogtalan em-
berre. A költemény két alappillére a látvány és a
festő fiktív vagy valóságos bejegyzését idéző sora,
mely érzelemmel tölti meg az ábrázolt tér- és vég-
telenbe nyúló időviszonyokat, egyetlen mon-
datban felidézve, amit lát, amit gondol, amihez
hasonlónak tartja. „»[H]a visszanézek majd, só-
várgó szerelemmel«”, idézi a vers a festőt, s a meg-
előző sorok látványelemeivel a kép időtlen tér ide-
jébe állítva részletezi a látottakat.

Az emlékek a jelen aprólékosan megfigyelt
részletein keresztül lépnek működésbe, s a nyelv-
ben keresnek feloldódási lehetőséget, egy kioldó
pontot. A visszaemlékezés folyamatát tárják
elénk, ahol átláthatókká lehetnek, értő befogadásra
találhatnak: „egyszer csak, mintha tegnap lett vol-
na, / olyan tökéletesen tisztán láttam / azt a kór-
házi termet az üvegfallal” (Az üvegfal előtt). Ez a
poétika rétegenként bontja le a személyes él-
ményanyagot alkotó mondatot a határáig, melyen
— mint a gyermekkori élmény kórházi üvegfalán
— túl már a közös élmény szólhat ki egyetlen em-
ber aktuális életeseményéből. A versek erre fi-
gyelnek, leírnak minden találkozást a nyelvbe rej-
tett belátás megvallott reményében. „Pedig van
néhány probléma” — szól a Van néhány probléma
címet is viselő versből, s Pilinszky Napló című köl-
teményének gyorsbejegyzéseit („M. megéri a
pénzét, azt hiszem. / N. elviselhetetlen. / O. fa-
jankó.”) és Arany János ismert versét a téma hét-
köznapi egyszerűségével szatirikusan parafrazeáló
sorokban, a talált szöveg és a meglelt sorok játé-
kával ismét a beszéd új jelentésrétegeket adomá-
nyozó eseményére helyezi a figyelem fókuszát,
melyet a beszélő végül mégiscsak felold, s meg-
hagyja az esetlegesség beszédszervező logikáját,
hangsúlyosan lezáratlanul:

Pedig van még néhány probléma,
meg mernék esküdni rá.
De most hagyjuk a többit.
A megidézett szövegek jelentését ugyanúgy hét-

köznapi beszédhelyzetekbe ágyazza a vers, ahogy
máskor a hétköznapi fordulatokat forgatja meg je-
lentéseiben. Ugyanez a lezárást elhagyó, nyitott szö-
vegszervező eljárás merült fel Kántor Péter leg utób-
bi, 2016-os megjelenésű prózakötetében, az Egy
kötéltáncos feljegyzéseiben, mikor a végtelenül hul-
lámzó, emlékek sokaságából álló, számtalan ki-
ágazást magában foglaló történeten hajtja végre a
nyitott lezárást: „— Jó — mondta —, tartsunk egy
kis szünetet. Vagy — ő azt se bánja — maradjon
ez most így, befejezetlenül” (Egy befejezetlen törté-
net). A lezáratlan és befejezetlen mű a feszültséget
nem készül feloldani, legfeljebb továbbgördíti. Elo-
dázni a szavakkal feloldhatót, ebben a mindent ki-
mondó, világosságra törő versnyelvben csak a kis

lépések elvét jelentheti ismételten, melynek költői
ajánlata, hogy vele a költészetet a maga megoldás -
ra váró kérdéseivel lépésenként térképezzük fel,
mind végig a konkrétumok szigorúan szabott
nyomvonalain haladva.

A konkrét érzéki és az elvont metaforikus je-
lentéskeresés közti dilemmát nyitja meg a fül-
szövegre nyomtatott Párbeszéd című dialógus:

— Na és sikerült neki?
— Mire gondol?
— Megtanulni élni.
— Ja persze, persze.
— Sokat vacakolt vele.
— Köztünk maradjon…
Minden szöveg és cím, a kötetcím is felfogha-

tó egy dialógus részleteként, ám olvasóként ennek
csupán egyik oldalát észlelhetjük a versekben. Így,
habár némelyik közülük párbeszédkísérletként mu-
tatkozik meg, valójában monológokban lép szín-
re Kántor Péter költészete. A kötet számos pont-
ján bonyolódik egyoldalú dialógusba (vagyis
végső soron ismét csak monológba) kortársakkal,
közelmúltban elhunyt költőtársakkal, például Or-
bán Ottóval („Ki ez? De hisz ez Te vagy, Ottó!” Ta-
lálkozás egy régi nagy harcossal), Petri Györggyel
(„Hol is ültünk épp? A Tulipánban! / Dohány-
füstben és nagy kabátban.” Petri 70), s a versszöve -
gek a személyes emléket mindannyiszor a saját po-
étika monológjaiban jelenetezik. Akárcsak a
Párbeszédben, eltalált egyszerű kijelentő mondatok
fűzik egymás szavába ékelve egy már megírt élet-
mű darabkáit, melyekkel a párbeszéd résztvevői
félszavakból is megértik egymást. Emblemati-
kussá ez az eljárás teszi a verseket, hisz a közelség,
vele a közös létezés mindenki számára elérhe tővé
tehető alapelvét az egyszerű kijelentések viszik elő-
re — egészen az irodal mi beszélgetőtársak meg-
idézéséig vagy a képleíró versek néma mintáza-
tokat kihangosító monológjaiig.

Az alanyi költőt megszólaltató beszédmódok
ennek következtében továbbra is a közelség mo-
nológjaiban kapnak erőre, a költemények belső
terét uraló itt és mostban. A verseket a kötet egé-
szében is érdemes együtt látni, s ekkor a cím je-
lentéshálózatát, a Valahol itt jelentésmezőjét ori-
entálhatja az Egy nő az ablaknál című képleírás
negyedik sora: „de itt is hajszálra ugyanúgy, mint
ott”, a hely, a tér vonatkozásait fölülíró jelenlétre
irányítva a figyelmet, mely a variációs formában
megismétlődik: „a látvány ismerős neki régtől fog-
va, / a kinti épp úgy, mint a belső, / a párizsi épp
úgy, mint a londoni” — kint és bent, „vagyis ugyan -
az mindig. Ez volt az egyedüli témám” (L. Freud utó-
lag nyilatkozik a modellekről és a témáról). E figyelem
ugyanakkor a távolság dimenzióit fel nagyítani is
képes: „Itt a Földön, vagy ott a Holdban” (Har-
lekin lépeget). A keresés eltökéltségét jelző, bi-

230

13_KRITIKA_SzalagyiCsilla-KántorPéter_Layout 1  2018.02.14.  12:17  Page 230



zonytalan nyomvonalú, ám egzisztenciális téttel
bíró Elmentem érte című vers pedig ugyancsak fo-
kozhatatlanul kutatja — nem tudni mit, de annál
eltökéltebben, csak a keresés céljának közelét ér-
zékelve: „valahol itt”.

A versek költői világában a metaforikus épít-
kezés látványosan az érzéki, konkrét jelentésből
ered. Ebből fakadóan a ritmika ironikus áttéte-
leken át ismételten megjelenik ott, ahol az egy-
szerűt, közvetlent is jelenetezi. Ezt a kötet nyíl-
tan vállalja: „megyek az óváros felé, megyek, /
s jobbra-balra tekintgetek”. Ahol a ritmus, a ze-
neiség közköltészeti jelleggel felüti a fejét, oda va-
lami, leggyakrabban az irónia, távolságot iktat
szinte észrevétlenül, jelöletlenül a szöveg sze-
mantikai terébe. Lehet ennek kiindulópontja a já-
tékos jelentéskeresés ürügye, mint a már idézett
Az óváros felé menet versben, mely szintén ebből
az ironikus hangvételből jut el a gyermekkori em-
lékek megidézésének játékosan mitikus meglá-
tásokat felidéző terébe, ahol a felnőtt már értel-
mező meglátásaival kombinálja a gyermeki hang
világmagyarázó elképzeléseit: „nézd, egy ki-
nyúj tott kéz — egy bója / valakinek kapaszko-
dója”. A felnőtt és gyermeki emlékezet ki-be jár
a szövegen keresztül, az újra bejárt út vagy az új-
ragondolt távolság és a felidézett emlék nem vá-
lik el élesen egymástól, egészen a lázálom vég-
pontjáig: „megy le a nap, megy fel a lázad, /
szorítja a cipő a lábad, // valahol énekelnek — hal-
lod? / ismerős a hang — a te hangod”. A vers itt
kapcsolódik a kötet alaphangját képező emléke-
zéshez, melynek rituáléja a keresés, az útközben
gyűjtött meglátások szenvedélyes gyűjtése. Az
üvegfal előtt című vers tehát szintén a gyermek-
kori emléket vonja ki a pillanatnyiság konkrétu-
maiból, metaforikus falat emel az elmúlás törté-
neti távlatai elé, ismételten szóhoz juttatva az
egykori némaságot: „álltam az üvegfal előtt szó
nélkül, / és néztem, ahogy mentek, mentek el, /
mi pedig maradunk, sok beteg gyerek”. Ami a
múltban kimondhatatlan volt, azt az emlékezés
a jelen állapotaival való összevetésben képes le-
het megszólaltatni.

Ehhez a monologizáló, beszélgetést indítvá-
nyozó karakterhez kapcsolódnak a Boldog ember
ciklus képleíró költeményei is. A képleíró versek
is a beszélgetés szituációjába illeszkednek, a ké-
peket monológokká alakítják, beszéltetik, mi-
közben minden belátást megidéző esemény egy
korábbi emlékhez kapcsolódhat („Ez is volt már,
az is volt már” Világvégig), másfelől pedig a min-
 dennapi beszédhelyzeteket lebontó és újraépítő
mondatfűzés keresi az egymásba érő szavakat:

„Mert talán egyetlen szó is elég, / Nem, egy szó
nem elég, annál több kell. / De ha már van egy
szó, / könnyebb találni hozzá egy másikat” (Ta-
lálni szavakat). A beszélő mindig közel lép, de so-
sem túl közel, hogy látószöge egybeolvadjon a ta-
nulmányozott jelenséggel, képpel, tárggyal. Úgy
veszi át a festő nézőpontját vagy az ábrázolt je-
lenség perspektíváját, hogy közben létrehoz egy
bensőséges közeget, melyen keresztül a kép né-
masága megszólaltathatóvá válhat, s a kép fel-
oldódhat a szavakban, átléphet a biztonságos és
megértő, ezáltal pedig felszabadító nyelvi kö-
zegbe. A képek aktuális megszólíthatósága pedig
más és más témákat hoz felszínre.

Pontosan eltalált mondatokon át elérhetővé
vál  ni, készen állni nyelvhasználatunk aktuális hét-
köznapi és ünnepi pillanataira, észrevenni a
mindenkori mást, a másikat, aki vagy ami min-
dig más, tehát „Egész más” (A fehér ló): a kötet cél-
kitűzéseit egyszólamúság, monologikusság, vi-
lágosságra törekvés teljesíti be annak érdekében,
hogy tisztán és érthetően kivédje a félreértéseket,
s hogy az egyirányú közléseknek semmi ne áll-
hasson útjába. Helyenként a határig bontja le ez
a fegyelem a vers építkezését, de mindent és min-
denkit felsorakoztat, ami és aki jelen van:

csak Vincent meg a szél meg én,
egy fasor, egy nagy sárga parasztház Arles közelében

valahol,
elszórva pár piros pipacs, pár részeg fehér virág dalol,
az ég kék és a magas fenyőfák törzse rozsdabarna…

(Boldog ember)
A kötet a nézés eseményén keresztül a közös

létezés síkjára engedi a költészet megszólítható-
ságát. Rituális tudása az ismétlődés, az újrafelis-
merés szakaszain keresztül járja be a hétköznapi
valóságelemekkel átszőtt ráismeréshez vezető
utat. Lépésről lépésre halad előre a konkrét lát-
ványelemektől aprólékos gonddal a valósághoz
közelítő megfigyelő rítusa, rituális tudása, mely
a kis dolgokkal kezdi eltökélten a vizsgálódást, míg
kimondhatóvá nem válik, hogy „elmondtam
mindent, amit a Gohliser Straßéról tudok” (Köd a
Gohliser Strassén), s végül e fokozatokon keresz-
tül elérkezzék az emlékezéshez. Kántor Péter az
áttetsző nyelvi szö vegszervezés, az egyértelmű,
érthető, jól érvelő metaforikusság nyomvonalán
tételezi az érvényes megszólalási lehetőségeket.
Azokat a versszólamokat juttatja szóhoz ezáltal,
melyek szem előtt vannak, a rejtett ugyanis — e
részletező poétika szerint — legbiztosabban a nyil-
vánvalóban lelhető fel. (Magvető, Budapest, 2017)

SZALAGYI CSILLA
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