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Tanulmány, kritika

Karáth Anita

(Sz)árnyalatok egy
verseskötet margóján

Bajnóczy Zoltán: 

(Sz)árnyak a Léthe felett 

Bajnóczy Zoltán, a Zalaegerszegen 
élő	 fiatal	 költő-tanár	 verseskötetét	
a FISZ kiadásában tarthatja kezében 
az	 olvasó.	 Elsőként	 érdemes	 a	 kötet	
borítójául	 szolgáló	 saját	 készítésű	
fotóról	 szólni,	melyen	a	 szerző	bele -
fényképezte magát a tájba, ugyanúgy 
elrejtőzve	 egy	 árnykép	mögé,	 ahogy	
a kötet jórészt álarcos -maskarás sze -
repet kölcsönöz a versbe burkolózott 
költői	 hangnak.	A	 fénykép	 készítőjé -
nek épp csak a körvonalai látszanak, 
és a szebb napokat is látott kastély -
ablak üvegében visszatükrözi önma -
gát	a	 szerző,	az	olvasó	örömére,	aki	
olykor	 a	 művek	 olvasásakor	 szintén	
csupán	 megtalálni	 véli	 a	 tiszta	 lírai	
ént,	vagy	akár	a	szerzőt	magát.	Ez	az	érzet	tehát	olykor	
naiv	 illúzió,	megfejthetetlen	átváltozások	 sorát	 írja	meg	
Bajnóczy, a költő, ahogyan Kappanyos András, a kötet 
méltatója	„bélyegzi”	a	szerzőt.
Visszatérve	 a	 borító	 képi	 üzenetére,	 a	 többszörösen	
tagolt egységre,	a	 rejtőzködő	 lírai	ő -re1, a versek, azon 
belül is a különös gonddal szerkesztett képversek vizuá -
lis üzenetei adják a kötet egyik érdekességét. Bajnóczy 
meglátása	 szerint	ma	 a	 vers	 egyfajta	 képernyő-funkciót	
betöltő	jelenség	is,	ahogy	ma	már	nem	lúdtollal	közvetíti	
a	költő	a	gondolatait,	hanem	felveszi	a	versenyt	a	tömeg -
kommunikáció eszközeivel és láttat, mint a találkozás 
című	vers	is	csupa	betűket	nélkülöző	jelrendszer	képében	

1  Kappanyos András irodalomtörténész, mű-
fordító gondolata a kötet fülszövegében „És mégis 
ott van valaki közöttük, mögöttük, mint egy pók a 
hálójában, naná, ott van a centrumban egy elme, lírai 
ő, aki beszél hozzánk az álarcokon és fintorokon át. 
Paradox mutatvány: a közelség teszi lírává, a távo-
lítás elviselhetővé. Akkor tehát: Hölgyeim és uraim, 
Bajnóczy Zoltán (hatásszünet) ... költő!”
 

üzeni egy találkozás lehetséges fázisait, variációit. 
E	művekre	is	alapvetően	jellemző	a	központozás	elhagyá -
sa	és	a	kisbetűk	használata,	mellyel	mintegy	megsokszo -
rozódnak	a	vers	értelmezési	lehetőségei,	a	verstér	kitágul	
és	egy	nullapontból	kiterjedő	önálló	és	végtelenül	szabad	
konstrukcióvá növi ki magát Bajnóczy költészetében. A 
szöveg	és	a	forma	a	mű	születésének	fázisában	együtte -
sen	hozzák	létre	egymást,	így	olykor	maga	a	szerző	sem	
tudatos alkotója, sokkal inkább eszköze, médiuma egy 
misztikus,	 olykor	 már	 a	 spiritualitás	 határait	 feszegető	

mű	létrejöttének.	Ezt	a	momentumot	
erősítheti	a	Klasszikusok fordítva	című	
fejezetben	található,	a	Pilinszky-életmű	
méltatásának is felfogható Négy sors 
című	verse,	 illetve	a	Fodor	Ákos	előtt	
tisztelgő	paradigma	is.	Szerzőnk	tehát	
fontosnak	 tartja	a	nagy	elődök	előtti	
főhajtást,	ezzel	mintegy	maskarában,	
formai és tartalmi bravúrokkal emeli 
át a múlt remekeit a huszonegye -
dik századi költészet jelenébe. Olykor 
e	 versek	 a	 paródia,	 a	 szerző	 által	
rendkívüli	 tudatossággal	 és	 stílusér -
zékkel	 „írott”	 karikatúra	 formájában	
öltenek testet, ezzel mai nyelvezetre 
hangolja	 az	 ősök	már-már	 porosodó	
bölcsességeit,	 felhívva	 így	 a	 figyel -
met arra, hogy vannak gondolatok, 
melyek	örökérvényűek,	melyek	nélkül	
a jelen költészete is csak üresség, csak 
illékony máz. 

S ha már a paródiáknál tartunk, feltétlenül meg kell 
említenünk	 a	 Bajnóczy-versek	 már	 említett	 jellegzetes -
ségét:	 a	művek	 több	 szinten	 való	 értelmezhetőségét.	A	
paródián ugyanis csak akkor nevetünk, ha az eltúlzott 
ismertetőjegyek	 eredetijével	 is	 tisztában	 vagyunk.	 Így	
ezzel	a	befogadónak	egy	olyan	előzetes	tudására	apellál	
a	szerző,	mely	nélkül	olykor	a	versek	olvasásánál	elmarad	
a	 várt	 hatás,	 és	 a	 katarzis	 csak	 egyfajta	 felszínes	 „ahá” 
lesz, mindez persze nem jelenti azt, hogy ez a jelenség 
széttörné	a	kötet	koncepcióját,	sőt:	a	sokszínű,	sok	álarcú	
lírai	én	szerepeihez	is	tökéletesen	illeszkedik,	hogy	elvárja,	
de mindenképpen feltételezi az intellektuális olvasót, aki 
a kötetben található számos intertextust értelmezi, majd 
beilleszti a saját maga által létrehozott kontextusba. A 
vers	értelmezése	tehát	 létrejöhet	 több	síkon,	 függően	a	
befogadó	meglévő	attitűdjeitől.	
Az olvasás aktusa2 alatt, ahogy a kötet hátsó fülén 
olvasható,	az	olvasó	és	a	 szerző	kvázi	egyesülését	vallja	
Bajnóczy, melynek során olyan testi átlényegülés is létre -
jöhet,	hogy	az	olvasó	már	nem	csupán	passzív	 résztve -
vője	 az	 olvasásnak,	 hanem	 ahogy	 a	mű	 reakciókat	 vált	

2  Wolfgang Iser: Az olvasás aktusa. Az esz-
tétikai hatás elmélete, ford. Hárs Endre = Kiss Attila 
Attila – Kovács Sándor s.k. – Odorics Ferenc, szerk.
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belőle,	aktív	átélője	lesz	az	általa	olvasottaknak.	
A	kötet	végén,	a	borító	hátán	olvasható	Nagy	László-vers	
mottója is lehet a kötetnek, érdekessége, hogy mintegy 
ez	 zárja	 a	133	oldalt.	Ám	a	 költő	 itt	 is	 játszik	 velünk:	 a	
szóhatárokat	és	a	szokásos	tipográfiát	módosítva	egy	ősi,	
ál -keleti nyelven hangzó sámán dalt olvashatunk, amely 
léthe kifejezése	 többek	 között	 visszacsatol	 a	 címben	
nevezett,	a	görög	mitológiából	eredő	alvilági	folyóra,	mi	
több,	 a	 görög	 szó	 jelentéséből3 a feledésbe merüléstől	
való félelmet, a jelenkor emberének nagy kérdéseit, zak -
latottságát	 is	érezhetjük	a	szavak	közötti	 jelentőségteljes	

3  lethe (λήθε) : feledés

szünetekben. 
A	bravúros	nyelvi	 játék	és	a	 folyamatos	átváltozás	 rítusa	
végig	kíséri	az	olvasót	Bajnóczy	Zoltán	(S)zárnyak a Léthe 
felett	című	kötetén.	Az	olvasóban	maradhat	ugyan	az	az	
érzet,	hogy	túl	sok	hang	és	túl	sok	stílus	ötvöződött	a	133	
oldalban,	ám	jó	tudomásul	vennünk,	hogy	e	művek	külön-
külön olyan egyedi diskurzusokat, kisebb univerzumokat 
hoznak létre az olvasóval közösen, amelyek az elkövetke -
zendőkben	remélhetően	méltó	folytatásra	találnak	majd.
																	(Fiatal	Írók	Szövetsége,	Budapest,	2007)

Elisabeth Ledersberger-Lehoczky: Menekülés


