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Szegedi-Szabó Béla

Átjárók
Kakuk Tamás: Ahogy távolodik (Új Forrás Könyvek 51.) 2014

2014 áprilisában mutatták be a tatabányai Vértes Agorája Kortárs Galériájában, majd a budapesti 
Írók Boltjában Kakuk Tamás Ahogy távolodik című verseskötetét. A mű a szerző első önálló kö-
tete, annak ellenére, hogy írásait már a ’70-es évektől kezdve folyamatosan publikálja különböző 
irodalmi lapokban. Halk szavú, mégis erőteljes, rézmetszetszerű líra az övé.  Megkérdőjelezhetet-
len, spirituális útjának a lenyomata, amelyben önmaga legtisztább elnyerése valósul meg. 

A költői opus gondosan válogatott, végsőkig letisztult darabjait tartalmazza a most megjelent 
kötet, akár a várakozásban simára csiszolódott, mozdulatlan kavicsokat az áramló patak áttetsző 
tükrének mélye. Valahogy szemlélni, kiemelni is így érdemes őket. 

Létezik egy másik idő, amely ott rejtőzik minden pillanatunkban, de erről – miként az ősi tu-
dásról is – megfeledkeztünk, ahogy Dukay Barnabás zeneszerző is megfogalmazta: „…a pillanat 
az egyetlen kijárat az időből. A maga felfoghatatlanságával és értelmezhetetlenségével…” Átjáró, 
angyali rés, vertikális figyelem, amely átvezet egyik időből a másikba.

Amikor Kakuk Tamás érzékeny versszövegeit olvasgatjuk, mintha ezen angyali résen át nyílna 
és nyilatkozna meg előttünk egy láthatatlan világ legbensőbb lényege.  A többnyire rövid, „beava-
tó” költemények az ablak előtt érintésre váró, függőleges selyemfüggönyökhöz hasonlóan, finom 
és megfoghatatlan drámaisággal lebegnek előttünk, hogy aztán az elsődleges látványon túllépve 
vezessenek el bennünket a képek valódi „forrásvidékére”.
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Több rokonlelkű költő életműve is felidéződhet Kakuk Tamás verseinek elolvasása közben, 
mint ahogy Rónay György, Pilinszky vagy Dsida Jenő neve is felmerült az irodalmi esten.  Kakuk 
Tamás Betlehem megálló című alkotásában hatásosan idézi meg Dsida egyik méltán híres, der-
mesztő jézusi elhagyatottságot felmutató költeményét.

Azonban az összehasonlítások egyike sem „nyugtatott meg” egészen, inkább egy másik műfaj 
alkotóinak világa tűnik relevánsabbnak. Amelyeket a legfontosabbnak és sok szempontból ösz-
szefoglaló erejűnek érzek e kötetből, az A mester ecsetvonása, az Átléped küszöbét és a Találkozá-
sok töredékei című, Tarkovszkijnak ajánlott költemény. Ez utóbbi a kötetbemutatón is elhangzott 
a szerző előadásában. A hiteles tolmácsolás megnyitotta az értelmezés más, körbejárható tereit 
is. Ami számomra megvilágította Kakuk költészetének középpontját, az a költő azon vallomása, 
amelyben a filmmel, a filmművészettel fiatalkorától való mély és bensőséges kapcsolatáról mesél. 
Akárha Huszárik és Tarkovszkij érzékeny lencséinek fókusza kísértene bennük: a közelin át is 
messzi távlatok nyílnak. Mit is ír a katolikus lexikon? Az örökkévalóság egyedül Isten kiváltsága, 
Isten „ideje”. 

Élet és költészet egy. Hogy miért is felejtettük el ezt teljes egészében? Mert valami észrevétle-
nül kiiktatódott a létezéstudatból. 

Beszélgetés

Számomra szimpatikus az, ahogy a versekkel „bánsz”, nincs benned semmi a sürgető időből (ma-
napság ez korántsem divatos). Azt hiszem, az egész életedre és az életművedre is igaz az egyfajta végte-
len, bensőséges várakozás. Miért most érezted úgy, hogy a verseket kötetbe kell rendezned?

KT: A korábbi évtizedek hétköznapjai hajszoltak voltak, ez főleg az újságírói munkára volt 
jellemző. Magánéleti kataklizmákat is túl kellett élni ahhoz, hogy felismerhető legyen az innen 
kivezető út, amit most egyfajta küzdelmes várakozással járok. Megrendítő felismerés volt, hogy 
egy hosszú, szótlan üldögélés a gyermekkori templom padjában milyen kegyelmi változásokat 
hozhat. Ennek a csendje adta vissza az írás képességét és szabadságát, amiből megszülethetett ez 
a könyv. Mindez nem történt máról holnapra, a meglévő tizenhétre még tíz év volt a penitencia. 
Ekkor jöttek a versek, fontos megerősítéseket kaptam, ezek adtak erőt a folytatáshoz. Egy év alatt 
elkészült a kötet.

Nem érzem, hogy különösebben izgatna a kor, amelyben élsz, vagy legalábbis mélyen hallgatsz róla. 
     
KT: Itt és most élek. Küzdök a hétköznapokkal, ahogy mindenki, de a létezés versekkel való 

megközelítése, értelmezése, inkább „egy talált tárgy”, érzés „megtisztítása”. A kívülről érkező im-
pulzusok a belső világ felé taszítanak. Ha színt kell vallanom, nagyon bátortalanul teszem, a ma-
gam számára követhetőnek gondolom a Szög és Olajban közzétett Pilinszky megállapítást, mely 
szerint: „Isten a művészetnek nem elkülöníthető része, legyen az mégoly ünnepélyes része is, ha-
nem egyetemes forrása és megtagadhatatlan gazdája.”  

A kötetcímben és a versekben minden benne foglaltatik, mégis adódik a kérdés: az út, amelyet eddig 
bejártál, valamiféle tudásról, tapasztalatról árulkodik, valami olyasmiről, amit egy másik, „megtalált” 
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idő fénye ragyog be. Nem inkább megérkezés ez?

KT: Talán a megérkezés és az út együttélése ez, amelyet, mint sokaknak, a kételyek hullámai 
nehezítenek. 

A hetvenes években olyan művésztársaságba, szellemi körbe kerültél, amely nagy hatással volt rád. 
Mit jelentett ez neked akkor és mit jelent most?

KT: A Faludi Ádám vezette X-klub új világ kapuját nyitotta ki előttem. Kassák Lajos, az avant-
garde, a párizsi Magyar Műhely, az újvidéki Új Symposion. Faludi Ádám határozottan ezt a vonalat 
képviselte, ettől költőként, íróként a mai napig nem tért el. Innen indult el Lois Viktor művé-
szi pályája is, aki később hangszerszobraival nemzetközi elismerést vívott ki magának. A dolog 
természetéből adódóan ez a szubkulturális közösség is szétrobbant, de megadta azt a szellemi 
muníciót, amivel bekopogtathattam Győri Lászlóhoz, a Kilencek tagjához, akit sorsa egy-két évre 
a városba vetett. Sokat tett az irodalommal barátkozó fiatalokért, mindezt türelemmel, jó szán-
dékkal, barátsággal. Könnyedén, ironikusan, mégis empatikusan bírálta, gondozta a kéziratokat. 
Azóta irdatlan idő telt el, az X-klubos barátságok elkoptak, sokfelé vitt az utunk, de megmaradt 
közöttünk „a mások vagyunk, mint ők” cinkossága.

Az alkotói életedben vagy húszévnyi szünetet tartottál. Erre a nagy hallgatás időszakára sok min-
denki rácsodálkozhat, aki nem tudja, hogy a művész akkor is dolgozik, ha látszólag nem csinál semmit. 
Erről a csendről vagy keresésről nyilvánvalóan nehéz mesélni, mégis érdekel, hogy mi zajlott benned? 

KT: Egyszerűen elnehezedtek a versek. Nem emeltek fel, lefelé húztak. El kellett őket enged-
nem. Egyébként sem volt egyszerű időszaka ez az életemnek. Úgy éreztem, spirálisan zuhanok, 
mint a 2001 Űrodüsszeia pilótája, de én nem akartam megérkezni oda, ahová Bowman. Kézzel-
lábbal kapaszkodtam, így sikerült lefékeznem, de ennek ára a hallgatás lett. Az életösztön azt dik-
tálta, hogy elhitessem magammal, ez a természetes állapotom. Civil foglalkozásaim, televízió-
zás, újságírás kreatív terepet nyújtottak ehhez. Legbelül azonban ott munkált a kimondhatatlan 
kényszer a versírásra. Toltam, halogattam, elfojtottam. Ha mégsem, akkor volt erőm összetépni 
a papírt, később megnyomni a delete gombot. Mert akár közölhető versek is lehettek volna a 
sorok, de nem éreztem érvényeseknek azokat.  A hallgatás nyilván frusztráció, a kudarc súlyának 
cipelése, de ha megérzed, hogy ez a próbatétel ajándék, akkor egyszer elérhetsz oda, ahol már 
megszabadulsz ettől a tehertől.

Megkerülhetetlen, hogy meg ne kérdezzem - hiszen írásomban is felemlegetem költészeteddel, látás-
módoddal kapcsolatban Andrej Tarkovszkij filmrendező nevét, mert valamiféle spirituális hasonlósá-
got véltem felfedezni képeitek valóságszemlélete között -, hogy; mit jelent neked az ő művészete?

KT: Andrej Tarkovszkij filmjeinek mindegyike reveláció ma is. Az a következetes művészi és 
erkölcsi magatartás, amit alkotásai sugároznak, nem véletlenül érintik meg a művészeket, kény-
szerítik őket valamiféle reflexióra.  Az ő érzékeny világlátása, a költészettel azonos képversekből 
építkező munkáinak ereje, filozófiai látásmódja, a kereső és esendő ember fájdalmas részvéttel 
való „fölmutatása” áldozat és szabadulás egyben. A kétkedő és reménykedő lélek útkeresése a 
létezés labirintusában.  
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A költészet számodra nem egy „kötelező”, hanem egy erőteljesen kegyelmi pillanat. Hölderlinről azt 
mondja valahol Heidegger, hogy olyan magányos volt, hogy tulajdonképpen a tiszta létezéssel tárgyalta 
meg a gondjait. A Hölderlin a toronyban című négysoros versedben a megbomlott tudatú, élete utolsó 
évtizedeiben vegetáló német költő tübingeni szobájának ablaküvege mögött a „vakító napok fémes tük-
rei/végleg fölfénylenek –”. A költészet ereje, a képzelet egyedül képes arra, hogy megváltsa a dolgokat? 

KT: A költészet ereje a költő gyengeségében van, abban a hatalmas magányban, amelyben a 
versek megszületnek. Szembenézni mindazzal, amiről nem lehet beszélni, legfeljebb leírni. Szen-
vedni, küszködni a sorokkal, hogy percnyi föloldozást adjon a sors. Ez valóban kegyelmi pillanat. 
Megváltást nem hozhat, de annak reményét felkínálhatja. A kérdés az, hogy képesek vagyunk-e 
elfogadni azt, de a létezésnek lehetnek olyan mélységei, amikor ez már nem a választáson múlik.

Úgy tudom, hogy egy különleges utazásos élménynek köszönhetően sok minden átértékelődött ben-
ned, miközben bejártad a tengereket, az időtlenség eme cseppfolyós birodalmát, történt valami; a hosz-
szú hallgatás, a várakozás felszínre hozta a lélek szunnyadó erőit, távol a parttól és otthonodtól naplót 
is vezettél.

KT: Az utazással eltöltött idő elzárt az itthoni világ gondjaitól, miközben a sajátjaimat, a leg-
bensőbbeket, nyilvánvalóan vittem magammal, de ezek is lecsendesedtek, más fénytörést kaptak. 
Olyan világba érkeztem, ahol a mi társadalmi szabályainktól és kulturális szokásainktól eltérőeket 
ismerhettem meg. „This is not Europe, it’s Africa.” Nem hagyományos értelemben vett turista 
voltam, így a kedves rokoni vendéglátásnak köszönhetően jobban beleláthattam az ottani életbe. 
Az óceánok, a leküzdhetetlen szelek, a mérhetetlen távolságok és a természet sajátos szépsége 
ritka ajándék volt a sorstól. Erős érzelmi hatások értek ott, melyek a mai napig kitartanak. A napló 
mindezek dokumentuma.  

Ha jól sejtem, ez a távolodás és egyben közelítés költészetté is sűrűsödött, ebből az élményből egy új, 
még az olvasók számára nem hozzáférhető versanyag íródott. 

KT: Egy Afrikához kötődő, különös ember élete ragadott meg, az évszázadok tintapapírján 
felszívódott, eltűnt ennek minden hétköznapi részlete, de miközben fantasztikus tettével beírta 
nevét a történelemkönyvekbe, mégsem tartozik az igazi győztesek közé. Esendő vereségében 
azonban ott van mindannyiunk sorsa, érdemes szembenézni ezzel. Az ő verses naplóján dol-
gozom.  

Gondoltál-e arra, hogy megpróbálkozol a regényírással, tekintve, hogy a költemények mélyén, a 
„rejtélyes” képek sorozata mögött sokszor olyan megvilágosult pillanatok történetcsírái rejteznek, ame-
lyek akár egy nagyobb lélegzetű prózamű lehetőségét is magukban hordozzák. 

KT: A versek, kisprózák, esszéket idéző útinaplók mellett regényterv(ek) is foglalkoztatnak, a 
kérdés mindössze annyi, hogy ezek teljes erőbedobással megvalósíthatók-e rövidebb távon. En-
nek eldöntése nem az én tisztem.   


