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„Múlt és jövő / Metszéspontján / Végtelenre nyújtott / 
És soha jelenként / Nem észlelt pillanat / Örvényében 
élünk” – írja Pósa Zoltán A fehér bohóc feltámadása című 
kötet nyitó ciklusának Borges-hommage-ában, amely 
azóta nemcsak a költő egyik vallomássá nőtt monda-
tává vált, de filozófiai bölcsességet sűrítő aforizma is 
immár, ami ha széles körben elterjed, könnyen szálló-
igévé is válhat. 

Múlt és jövő metszéspontján állunk akkor is, amikor 
az Egy az Isten című kötetét olvassuk, hiszen a költe-
ményeket elemezve megtapasztalhatjuk a pillanatot 
megragadni próbáló alkotói attitűdöt, amellyel a költő 
az örök jelent, a végtelent aposztrofálja. Pósa Zoltán 
ugyanis azon kevés költő közé tartozik, aki nem ragad 
meg a térbe és időbe zárt lét szűk dimenziója között, 
hanem – hitvallása szerint – a lét metafizikus lényegé-
nek föltárására törekszik. Feladatának érzi, hogy meg-
határozza létünket és helyünket a világegyetemben, s 
nem szűnik meg kutatni a választ az emberiség kez-
dete óta jelenlévő ontológiai kérdésre, hogy „mi végre 
vagyunk e világon élet és halál pólusai közé szorítva”.

Már a kötet nyitó ciklusának címével axiomati-
kus tömörséggel megadja erre a választ: „Hidat verni 
embervilág és Isten birodalma között”. Ennek impera-
tívuszát követeli meg önmagától, hogy ezáltal az olva-
só is részesülhessen a tisztánlátásból. Belső parancs-
ként éli meg küldetését, amelyet minden körülmények 
között teljesíteni kell. Ahogy az Alászállás című ver-
sében a vizualitás képi erejét felhasználva verzálissal 
írja: „ALÁ KELL SZÁLLANOD / A HEGY TETEJÉRŐL / AHOL 
TALÁLKOZTÁL / ISTEN IGÉJÉVEL / MEGTALÁLTAD JÉZUST 
/ A TESSTÉ LETT IGÉT / ÉS A LÉLEKKÉ LETT / TESTNEK 
ÜZENETÉT / DE HA OTT FENN MARADSZ / MAGADBAN 

EGYESÜLSZ / MINDENSÉG URÁNAK / ÖRÖK PARANCSÁ-
VAL / S NEM VISZED EL A SZENT / IMÁT AZ EMBEREK / 
KÖZÉ, ELKÁRHOZOL.”. Ennek fényében értelmezhetők 
lírájának tematikus szervezőelemei is: a hit és az ehhez 
kapcsolódó bibliai allúziók, a metafizikai kijelentések, 
a kereszténység és az ősmagyar mítoszvilág töret-
len összekapcsolása (Életfa), a magyarság és nemzeti 
identitás sorskérdései, a szenvedés, a halál, a szorongás 
és a groteszk létmeghatározás, valamint a minden 
kötetében megcsillanó hitvesi szerelem. S jelen van a 
bohócmotívummal való azonosulás is, ami a Pósa-köl-
tészetnek jellemző sajátossága, s a művészettörténet-
ben is gyakori alkotói attitűd: a bohóc alakja a művész 
önarcképévé válik. Ez az azonosulás nemcsak abból 
fakadhat, hogy az igazság kimondása sokszor csak 
bohócköntösben lehetséges, hanem − Jean Starobinski 
szerint − a világból való elvágyódásból is létrejöhet.

A bohóc metafora tehát a legmélyebb üzenet hor-
dozója. Akárcsak az Egy az Isten című kötet nyitó ver-
seiben: Arlecchino, a színes bohóc az örök fölfedező, 
míg ellenpólusa, Pierrot, a mindentudó fehér bohóc a 
megtartó erő. A két harlekinkép ellentétes karaktert 
jelenít meg: a fehér bohóc (Whiteface) Federico Fellini 
szerint „maga az elegancia, a báj, a harmónia, az intelli-
gencia, a bölcsesség, a morális, kikezdhetetlen, vitatha-
tatlan, szentségszerű”, még az ellentéte, a csetlő-botló, 
piros orrú, tarka és rendezetlen ruházatú, buta, ügyet-
len August Schöplin Aladár meghatározásában olyan 
tükrökbe nézeti az embereket, amelyek a soványakat 
kövéreknek, a kövéreket soványaknak mutatják. A két 
karaktertípust ezért szívesen használják az emberi 
jellem két archetípusának megjelenítésére. Pósa Zoltán 
az előző kötetében a fehér bohóc alakjával azonosul, s 

a folytatásban, az Egy az Isten című verseskötetében, a 
Pierrot és Arlecchino ciklusban már elválaszthatatlanul 
össze is kapcsolja a két ellentétes karaktert. „Egyszerre 
vagyok a / Mag és a foglalat / Forrás és torkolat. / Eggyé 
olvad bennem / Pierrot s Arlequin” (A költő).

Kárász Eszter szerint „a bohóc látásmódja alapve-
tően gyermeki: minden pillanatban úgy lát, mintha 
először találkozna a világ dolgaival”. Érzései, gondolatai 
kiülnek az arcára, láthatóak a tekintetében, s bár az 
őszintesége sokszor védtelenné teszi, mégsem véde-
kezik a világ ellen.

A pósai harlekinkép pontosítja ezt a karaktert: a 
bohóc az őszinteség mellett a valódi érzéseit, a legbel-
sőbb fájdalmait is el tudja takarni azért, hogy örömet 
fakasszon. Ilyen karakter Bruno Ferrero karcolatának 
hőse is: az ideggyógyászhoz forduló bánatos beteg a 
fél világot megnevettető híres bohóc, akinek az orvos 
gyógyulásként (mivel nem ismeri fel a betegben magát 
a művészt) a bohóc estjét ajánlja. Az ember és az álta-
la megformált szerep így forrhat teljesen eggyé. De a 
költő más idegen jelmezét sokszor azért húzza magá-
ra, hogy elidegenítsen, eltávolítson bennünket a fals 
karakterektől. Ide sorolhatjuk például a már címében 
is gunyoros, groteszk Liberális emszebalek családi idilljét, 
vagy az Öregedő ateista pénteki ébredése a nagyvárosban 
című verset.

A gonosz evilági uralmának, a Sátán testet öltött 
valóságának gyakran megjelenő motívumaival szem-
ben a lelki-szellemi megmaradásunkhoz szükséges 
morális küzdelmet, a hit fontosságát emeli ki a költő. 
Nem tagadja a Sátán létezését, hiszen ezzel is a Min-
denható nagyságát emeli ki, valamint a szabad aka-
ratunk, a választásunk, döntésünk fontosságát hang-
súlyozza. „RAJTAD MÚLIK / MINDAZ, HOGY A SZENTEK 
/ VAGY AZ ANTISZENTEK / TRIÁDJÁT ENGEDED / BE A 
SZÍVCSAKRÁDBA” – írja a Csakratöltésben. Nincs tehát 
közbülső állapot: már itt a földön megérünk az örök 
üdvösségre vagy a kárhozatra. Ez a Karl Rahner-allú-
zió is sürgeti a döntést: a halállal végérvényessé válik 
majd emberi létezésünk, magatartásunk. Rajtunk áll 
tehát, hogy melyiket választjuk: a szabadságunk teljes 
eltékozlását, a poklot, vagy az üdvösséget, a véghetet-
len boldogságot. Az Óh lélek, szent lélek című versében 
a protestáns költő (aki nagyon is katolikus) ezért is 
fohászkodik a Szentháromsághoz és az ökumenizmus 
tiszta erejével, a csíkiak és csángók elnevezését hasz-
nálva, Babba Szűz Anyához: 

„Isten szép leánya 
Székelyföld virága
Jézus édesanyja
Babba szűz Mária

Mentsetek meg minket
Szentek háromsága
És isteni anya
Világ királynéja
Sátán, Antikrisztus
És hamis próféta
Tolvaj, rablógyilkos,
Sunyi pederaszta
Gonosz triádjától
És mindenek előtt
Mentsetek meg minket
Gyarló önmagunktól”

Az adventi várakozás során a világban egyre nagyobb 
hatalomra törekvő és szert tevő gonosz miatt érzi szük-
ségét a lírai én, hogy az egyik lélektisztító szertartást, az 
exorcizmust elvégezzék: csak így tud – a gonosztól 
eloldozva – új testbe költözni az ódon világ.

A nemzetért és az egyén üdvösségéért való küzde-
lem mellett Pósa Zoltán életművének fő témája még 
a hitveshez fűződő érzelem. Kuriózum ez a magyar 
líratörténetben. Bár a tematika jelen van a költésze-
tünkben (lásd Kisfaludy Sándor, Petőfi, Tóth Árpád 
vagy Radnóti verseit), de kötetrészt senki nem szentelt 
még ennek a témának. Pósa Zoltán az Egy az Isten című 
kötetében is (akárcsak a korábbi könyveiben) külön 
ciklusba szervezi az egyetlen nő által inspirált verse-
ket. Ugyanehhez a témakörhöz nyúl Báger Gusztáv 
is a Mondtam-e? kötetében, az Erővonalak ciklusban, 
de ő nem a meghitt kapcsolatot jeleníti meg, hanem 
a házassági párharc nyílt lírai beszédmódját, a férj és 
feleség, esetenként a lírai én és a szeretett nő közötti 
állandó feszültséget prezentálja, azt a kommunikációs 
zavart, ami lehetetlenné teszi a harmonikus együttlé-
tet. Az ő lírai beszédmódja éppen ebben különleges. 
Pósa Zoltán ezzel szemben a fília mellett a szeretet leg-
magasabb fokát, az agapét is megjelenítő harmonikus 
hitvesi költészet lírai hagyományához kapcsolódik a 
kötetről kötetre ciklusokba fűzött műveivel.

Pósa Zoltán kötetében a hitveshez írt költemé-
nyek személyes, vallomásos hangja, valamint a határon 
túli magyarsággal vállalt sorsközösség nemzetféltő és 
nemzeterősítő emberi magatartása mellett a szűkebb 
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kötetében is (akárcsak a korábbi könyveiben) külön 
ciklusba szervezi az egyetlen nő által inspirált verse-
ket. Ugyanehhez a témakörhöz nyúl Báger Gusztáv 
is a Mondtam-e? kötetében, az Erővonalak ciklusban, 
de ő nem a meghitt kapcsolatot jeleníti meg, hanem 
a házassági párharc nyílt lírai beszédmódját, a férj és 
feleség, esetenként a lírai én és a szeretett nő közötti 
állandó feszültséget prezentálja, azt a kommunikációs 
zavart, ami lehetetlenné teszi a harmonikus együttlé-
tet. Az ő lírai beszédmódja éppen ebben különleges. 
Pósa Zoltán ezzel szemben a fília mellett a szeretet leg-
magasabb fokát, az agapét is megjelenítő harmonikus 
hitvesi költészet lírai hagyományához kapcsolódik a 
kötetről kötetre ciklusokba fűzött műveivel.

Pósa Zoltán kötetében a hitveshez írt költemé-
nyek személyes, vallomásos hangja, valamint a határon 
túli magyarsággal vállalt sorsközösség nemzetféltő és 
nemzeterősítő emberi magatartása mellett a szűkebb 
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patriotizmus is jelen van: gyermek- és ifjúkorának 
városa, Debrecen mindig az igazi otthont, a hazaérke-
zést jelenti a költő számára. Ezért is érte traumatiku-
san a városrendezés, a szülőházának lebontása. Úgy 
érzi, ezzel megfosztották múltjától, emlékeitől, az örök 
otthonától, szűkebb hazájától, s ez kihat a jelenére, és 
meghatározza a jövendőt is: „Azóta hazátlan tengetem 
életem” – vallja az Anteuszban. 

A számkivetettség keserűségét, az elkomorult han-
got a Sültbolond ciklus ellenpontozza, aminek az üdítő 
hatása mellett a meglepetésszerű bravúrja az, hogy 
akkor lesz leglíraibb a hang és jelentésében sokrétűbb 
a költemény, amikor elszakad a vers az intellektuális 
horizonttól (Zavaros mondóka). Nyelvi játék és humor 
jellemzi ezt a ciklust. Már a címek is jelzik a játékos 
költői attitűdöt: Vérihajcsuhaj, Vérpiás, vagy említhetem 
a Cukros cicis cafkát is, ahol nyitva marad a vers: a csat-
tanót a befogadó is megalkothatja akár. S hapax lego-
menonnal is találkozhatunk. Ilyen például az eljegecesí-
tenek ige: „Tűzbe rángó érfalak / Már a bőrbe metszenek 
/ Eljegecesítenek.”. Illetve a Pierrot és Arlecchino ciklus-
ban a Csakratöltés verscím költői leleménye hordoz 
izgalmas jelentésréteget. Ugyanis a szanszkrit eredetű 
energiatölcsérek mellett az előtagot határozóraggal 
ellátott határozószóként is értelmezhetjük: ’csak’-ra, 
’csakazértis’-re töltés.

A kötet jellegzetessége még, hogy a bibliai motí-
vumok és történetek, a kereszténység alapfogalmai, 
teológiai terminus technicusai, valamint a középko-
ri legendák természetes módon kapcsolódnak össze 
napjaink történelmi valóságával, a magyarság sorstör-
ténetével. Akárcsak a táltoshitű Árpád alakja a keresz-
tény miliővel, vagy a kötet végén – immár prózai 
betétben – a 6. században élt legendás walesi költő, 
Merlin alakja épül be autentikusan a magyar szelle-
mi hagyományba. Merlin, a bárd (a legenda szerint 
látnok és mágus) az őstermészettel és az arkangyal 
szerepével hozható összefüggésbe, ugyanis a legenda 
szerint a Szentháromság vezérelte, s újra megtalálta 
„Krisztus véredényét”, a Szent Grált. A közismert közép-
kori legendát Pósa Zoltán nemcsak feleleveníti, de a 
történetet szinte napjainkig (2011-ig) tovább is fűzi: 
Merlin elvarázsolt faként Földvár csúcsán áll, „ahonnan 
a legszebb a kilátás Badacsonyra, Tihanyra, Almádira”. S 
a záró sorok szerint hamarosan eljön a „hunok, kelták, 
magyarok virágkora, kelte Földvár, Avalon és mindenek 
előtt Merlin föltámadása”.

Ez a gazdag nyelvezetű prózai rész is jelzi Pósa 
Zoltán műfaji sokszínűségét: irodalmi pályáját ugyan 
versírással kezdte, s ez az alkotói kifejezésmód végig-
kíséri életművét, de emellett számos nagyregénye, sőt 
megaregénye is megjelent, nevezetesen az Aranykori 
tekercsek, amit az író a Menekülés négy sávon és a Medi-
terrán tintabúrával együtt regényfolyamnak nevez. S 
még több mint négyezer tanulmánya, kritikája látott 
napvilágot és monográfiát is írt Hernádi Gyuláról. Az 
idei ünnepi könyvhétre pedig a Seminoma, avagy kórház 
a város közepén című kétkötetes műve jelent meg. A cím 
értelmezői része allúziót teremt Jaroslav Dietl művével, 
a 80-as években egész Közép-Európában népszerű 
Kórház a város szélén című csehszlovák filmsorozattal, 
ami 2003-ban Petr Zikmund forgatókönyve nyomán 
Kórház a város szélén – húsz év után címmel folytató-
dott, és könyvváltozatban is megjelent. A Semino-
ma-regényt követi majd a Szökés és lebegés ugyancsak 
800 oldalas megaregénye, amelyben az olvasás során 
az 1980-as évektől kezdve eljutunk napjainkig, sőt 
látomásszerűen maga a főhős leírja a műben a jövőt, 
az apokalipszist. Egy fejezetben pedig az író összes 
regényhősének sorsáról is értesülhetünk.

Múlt és jövő metszéspontján állunk, amikor a 
Pósa-műveket elemezzük, olvassuk. Ezen a metszés-
ponton legyen minden könyvbeli élmény egy olyan 
végtelenre nyújtott pillanat, amelyben a két idősík 
metszéspontjának feszültsége megszűnik, és egy új 
dimenzió idő- és térkorlátokat eltörlő lényegének 
megsejtésével találkozhatunk.

(Széphalom Könyvműhely, 2013)

Sejtettük... Igyekeznünk kellene a méltató szavak-
kal... És megelőzött minket... Indult sietősen. Elindult, 
hogy versei visszhangjaiban jelenléte erősebb legyen? 
Ment, Égig érő valóságának, a legutóbbi kötet címé-
nek iránya szerint? Elment, előre temetve magát tes-
ti-lelki fájdalmainak éjszakáiba? Csak úgy elmenőben, 
sebtében-csendesen szólt: hiába minden, a „dolgok 
természete (...), hogy temetésedbe belehalj”, hiába 
hogy „Nyúlik a kéz, / egekig ér a kapaszkodás”. Akár-
hogy szépítjük mondatainkat az ő szavaival, magunkra 
hagyott ügyetlen reménységünkkel, lelkében fölénk 
kerekedve: Tükörmélye égig ért külön-valóságát érinti 
immár.

Szoliva János látta, sejtjeiben érezte, hogy megso-
kasodtak körülöttünk a Jelek. Homályos-ricsajos világ-
ban élünk, egymásnak feszülő hangok oltják ki egy-
mást, nem visznek gondolat-termő csöndbe. Az egyre 
hadaróbb beszéd is árulkodik a félelemről: mindent 
elmondani, mert elvétetik tőlünk az idő. S íme, még itt 
a csöndes szavú, szelídségben, fájdalomban és remény-
telenségben élt magyartanár „utolsó” kötete, itt fekszik 
asztalunkon az üzenet Égig érő valóságába zárva...

Tágasra nyíló kicsiny terekből indul e valóság. A csa-
ládi genézis „petróleumlámpás gyermekkor”-hoz köti 
Szol Iván ősapa unokáját, a falu-bírája-apa széles por-
tájához. 1936-ban született Murakeresztúron, a Muratáj 
kicsi faluja, erdeje, a Mura-part volt az ő szűkebb hazája. 
Scholája megnyitja sorsát: szellemi otthona az Irányi 
Dániel Gimnázium Nagykanizsán, majd az ELTE Böl-

csészettudományi Kara. A magyar-pedagógia szakos 
középiskolai tanár sokféle, felelős munkaterületet vállal 
föl: Somogy megyében szakfelügyelő, iskolaigazgató, 
kollégiumigazgató, tanulmányi felügyelő, majd a nagy-
kanizsai középiskolai fiúkollégium igazgatója, a Cserháti 
Sándor SZKI magyartanára, és évek során érettségiz-
tető bizottságok elnöke megyeszerte. Érettségiztető 
magyartanárként ismertem meg őt 1993-ban, a Gönczi 
Ferenc Gimnázium és SZKI-ban. Rácsodálkozhattam itt 
a csendességében feszülő erőkre, a melegbarna tekin-
teten átütő erős önkontrollra és a tanári szigorra, amely 
a gyermekre figyelve szelíd elfogadásba váltott. Sorsát 
a Szellemi Centrumból messzire lendült tanár-költők 
közös sorstörvényei határozták meg, a késleltetés, az 
átmenetiség és töredékesség hátráltató erőivel. Sokunk 
érzi, ahogy pedagógusi-mentori lelkünket magas izzás-
ban tartjuk, egyre sorvad a művész-én, mert az idő-
emésztő alkotói figyelem mindig áttevődik a versekről 
a neveltre. (Lángi Péter első, szépen megérlelt kötete 68 
éves korában látott napvilágot, Szoliva Jánosé 60 éve-
sen.) Nyugdíjba menetelét követően majdnem évente 
jelentek meg kötetei: Szavakkal tapogatózol 1995, Hall-
gatásod hallgatásom 1997, Vaktérkép 2000, Szélidő 2002, 
Vásott utakon 2003, Idő-repeszek 2004, Más időkből ami 
látszik 2006, Szétkarcolt szavak 2007, Elágazások 2008, 
Hol a találkozás? 2009, Lassú léptek 2010, Elszakadás 
2011, Merengés-terpesz 2012, Tükörmély 2013, Égig érő 
valóság 2014. A megjelenés rendszeressége nemcsak 
az alkotókedvet és -erőt mutatja, hanem azt is jelzi, 

Geresits Gizella

Szoliva János 
Égig érő valósága 


