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150 év kerek évforduló. Balázs Gábor élt az adódó lehe-
tőséggel, és Párizs szabad város – 1871, a párizsi kom-
mün címmel egy terjedelmes, az eseményt megidéző 
és elemző 400 oldalas munkát tett le az asztalra. Szer-
zőnk tisztában volt vállalkozása nehézségeivel; ahogy 
könyve bevezetőjében írja: „talán ez az a fontos törté-
nelmi esemény, amelyről a legkevesebbet tudunk”. „[A] 
párizsi kommün története még hívei, tisztelői számá-
ra is legtöbbször elég homályos: ember legyen a  tal-
pán, aki a  számtalan vitás kérdés között biztosan el 
tud igazodni.”(11) Ezért ahhoz, hogy a történésekről 
minél átfogóbb ismertetést adhasson, vizsgálódásának 
időhatárait a kommün elő- és utóéletére is kiterjesz-
ti. Így viszont a kommün ominózus 72 napja könyve 
lapjain úgy jelenik meg, akár egy gyűjtőlencse, amely 
az 1789-től, a nagy francia forradalomtól eltelt szűk 
évszázad szinte minden forradalmi rezdülésének a fé-
nyét magába gyűjti, hogy aztán az azt követő másfél 
évszázad számára szétszórja.

Avagy, s ebben a  legtöbb elemző egyetért, a kom-
mün egy korszakhatár. Egyesek a múlt lezárásának ha-
tárpontjaként, míg mások inkább egy új korszak nyi-
tányaként értelmezik. Balázs Gábor mindkét álláspont 
érveit áttekinti, érzékeltetve a konszenzusban rejlő igaz-
ság lehetőségét. Nagylélegzetű munkája épp ezért ad-
hatja olvasói számára a sokrétű megközelítés élményét, 
s nem utolsósorban értelmét: a Párizs szabad város így 
végső soron egy olyan nyitott mű, amely a szimpati-
kus szerzői koncepció mellett az olvasati sokféleségek 
lehetőségét is felkínálja.

Jómagam úgy vélem, hogy a kommün titkát a lété-
ben összpontosuló progresszió logikájának a feltárásá-
val közelíthetjük meg. Míg azonban a logika önmagá-
ban mindenekelőtt a gondolkodás törvényszerűsége-
it magyarázó tudomány, addig a progresszió a  törté-
nelmi események esetlegességein keresztül formálódó, 
aktualizált értékrend. Az értékrend az aktuálpolitika 
esetlegességeitől megtisztított, az általánosság szint-
jére emelt logika; ami egyben a praxis elengedhetet-
len iránytűje is.

Balázs Gábor könyvét tíz fejezetre osztotta. Ezek te-
matikus felosztásban, a kronológiához igazodva köve-
tik a történéseket, s mivel a szerző rendre párhuzamot 
von a kommünt megelőző időszak s az utóélet esemé-
nyei között, az olvasót olykor a déjà vu érzése keríti 
hatalmába. Mindez persze mit sem von le a hatalmas 
ismeretanyagot görgető munka értékéből, hiszen a fi-
gyelmes olvasót az árnyalatok gazdagsága kárpótolja.

A döntő napot idézve Balázs Gábor például így ír: 
„Mindenesetre március 18. igazsága talán az, hogy alig-
hanem minden szereplő (a párizsi nép, a Nemzetőrség 
tagjai, a blaquista vagy neojakobinus forradalmárok, az 
Internacionálé tagjai, a Nemzetőrség Központi Bizott-
sága) többé-kevésbé spontánul cselekedett, egyszerűen 
az akaratok mutattak egy irányba. Estére aztán a vá-
ros az egyetlen szervezett erő, a Nemzetőrség kezébe 
került.” (103) Balázs Gábor a kommün előzményeire 
utalva jegyzi meg, hogy miután Thiers miniszterelnök 
a Párizsból való menekülés mellett döntött, a nép a ki-
vonuló katonaság két tábornokát elfogta, s egy rögtön-
ítélő eljárás során mindkettőt halálra ítélte. Az egyi-
ket azért, mert lövetni akart a népre, a másikat viszont 
azért, mert kiderült, hogy az 1848-as munkásfelkelés 
eltiprója volt (102). Máshol, ugyancsak a múlt kap-
csán, összehasonlítja a történéseket az 1792-es esemé-
nyekkel, s fontos különbségként jegyzi meg, „hogy az 
1871-es forradalmi kommün választott, demokratikus 
úton létrehozott testület volt” (120). Ennek a prog-
resszió gyakorlata szempontjából az ad különös jelen-
tőséget, hogy évszázadok óta eldöntetlen kérdés, hogy 
a forradalom toposzai (a szabadság, a testvériség, a de-
mokrácia stb.) valóra váltásának lehetőségét a demok-
rácia közvetlen, népszavazásos vagy a közvetett, kép-
viseleti modelljének az alkalmazása szolgálja-e jobban. 
A dilemmát érzékeltetendő, a kommün utóéletére vo-
natkoztatva Balázs Gábor az 1917-es oroszországi szo-
cialista forradalom útkereséseit idézi: „A kommün je-
lentésváltozásai a  bolsevikok számára pontosan kije-
lölik azt az utat, amely az állampárthoz vezetett. Ez 
volt hivatott arra, hogy hosszú távon megoldja azo-
kat az alapvető problémákat, amelyeket a kommün 
függőben hagyott: a rendfenntartó és a katonai cent-
ralizáció kérdését, a burzsoázia gazdasági pozícióinak 
végleges lerombolását, a parasztság csatlakozását vagy 
alávetését a munkásosztály hegemóniájának, egy való-
di hatalommal rendelkező Internacionálé létrehozata-
lát” (298). „A bolsevikok… hajlamosak voltak elfeled-
kezni arról – írja – hogy a »végre felfedezett politikai 
forma«, a »proletárdiktatúra modellje«, azaz a párizsi 
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kommün demokratikus intézmény volt, választásokkal 
hozták létre” (299).

Az összehasonlításból kiderül, hogy a  hatalomért 
kibontakozó forradalmi küzdelem egyik esetben sem 
az intézményesült demokrácia strukturális változatai-
nak kialakítási lehetőségeiről, hanem a hatalom meg-
ragadásáról szólt, hiszen a kommün el sem jutott álla-
ma konszolidációjához, merthogy véres megtorlás ál-
dozatául esett, míg négy évtized múltán a bolsevikok-
nak a párizsi demokratikus állammodell tanulságait is 
figyelembe véve választ kellett adniuk a végre felfede-
zett politikai forma – tegyük hozzá, az adott körülmé-
nyek között érvényes – mibenlétének kérdéseire. 1871-
ben a kommün már nem csupán Párizs városának for-
radalmi önkormányzata, hanem egy új típusú s mint 
ilyen a bolsevikok számára is a szabadság, a testvériség, 
a demokrácia stb. elveit megtestesítő állam prototípusa.

Balázs Gábor értőn, kritikusan követi a forradalom 
és az utóélet eseményeit. „[A] korban a munkásosztály 
legfeljebb valamiféle kezdeti állapotában létezett, szer-
vezett pártok, modern szakszervezetek nem voltak”, 
„[a] kor szocialista varázsszava inkább a  kooperáció 
volt, azaz a munkások egyesülése” (220), olvashatjuk.

A progresszió ideológiájának formálódását, a prob-
lémahalmaz időtállóságát mutatja a kommün Cordeire 
Bizottságának üzenete „a német néphez, a német nem-
zet szocialista demokráciájához”: „Te csak a császár, egy-
általán nem a francia nemzet ellen viselsz háborút […] 
A köztársasági Franciaország az igazság nevében arra 
szólít fel, vond vissza a hadaidat […] 38 millió ember 
nevében, akiket a patrióta és a forradalmi lelkesedés 
fűt, azt ismételjük neked […] a francia nép nem köt 
békét egyetlen ellenségével sem, amíg az francia föl-
det foglal el. Jelszavunk legyen: Szabadság, Egyenlő-
ség és a Népek Testvérisége. Szövetkezzünk és alapít-
suk meg az EURÓPAI EGYESÜLT ÁLLAMOKAT. 
ÉLJEN A VILÁGKÖZTÁRSASÁG!” (81)

A kommünárok felszólítása a Franciaországot érő po-
rosz ellentámadással szemben máig érvényes felhangok-
kal szól. A kommün előtörténetéhez tartozik tudniillik, 
hogy III. Napóleon a sorozatos társadalmi elégedetlen-
ségek nyomán meggyengült hatalmát megszilárdítan-
dó a Franciaország számára is biztonsági kockázatot je-
lentő friss Északnémet Szövetség ellen 1870 júliusában 
hadat üzent, ám szeptemberben Sedannál katasztrofális 
vereséget szenvedett; a második birodalom megbukott, 
helyét a harmadik köztársaság foglalta el. De a vagyo-
nos, konzervatív városi polgárság uralma Párizs népét 
már nem elégítette ki, a munkásság egyre inkább ma-
ga kívánta kezébe venni sorsa irányítását. Eközben Bis-
marck csapatai bekerítették Párizst, s a versailles-i kor-
mánnyal történő tárgyalások során a németek a béké-
ért cserébe Elzász-Lotaringiát és Párizs városától 200 
millió frank hadisarc megfizetését kérték. Az Adolphe 
Thiers vezette konzervatív francia kormány a  feltéte-

leket elfogadta. Az a  történelmi szituáció, amelyben 
a kommün üzenete megfogalmazódott, egyfelől hason-
lított az első világháborút követő európai s a ’17-’18-as 
oroszországi helyzethez, másfelől a kommünárok for-
radalomról és progresszióról alkotott nézetei egybees-
tek a bolsevikoknak az igazságról vallott elképzeléseivel.

Ahogy Versailles kiegyezett a poroszokkal, s rendez-
te sorait, a kommün ellen vonult. Április végén, ami-
kor a kormány csapatai elfoglalták a Párizs délnyugati 
pontját védő Issy erődjét, a kommün Központi Bizott-
sága plakátokon mozgósította a város népét: „Párizsiak, 
senki sem maradhat távol ettől a harctól: FEGYVER-
BE! FEGYVERBE!” Ám az erőviszonyok Versailles szá-
mára kedveztek (pl. Thiers kérésére Bismarck is elen-
gedte a kormánycsapatokba besorozható hadifoglyo-
kat, s így egy 1 200 000 fős reguláris haderővel hozzá-
vetőleg tizedannyi népfölkelő állt szemben), s csak idő 
kérdése volt a város elfoglalása. „[A] mészárlások már az 
ostrom első napján megkezdődtek” – írja Balázs Gábor. 

„Alighanem informális parancs volt arra, hogy minden-
kit, akit fegyverrel a kézben fognak el, agyon kell lőni” 
(211). A megtorlás áldozatainak pontos száma máig 
ismeretlen. „Az 1880-as évekre a konszenzusos (azaz 
a kormány által is elismert) szám 30 000” fő lett, ol-
vashatjuk. A forradalom közel 100 áldozatához képest 
ez aránytalanul nagy szám, ami a kommün utóéleté-
ben is visszhangot vert. Lenin és Szamuely is figyelmez-
tette a harcba indulókat, „mi vár ránk” vereség esetén.

A kommün egy XIX. századi kis szocializmus volt, 
állapította meg találóan Balázs Gábor. S ha a 72 nap 
történetét és ideológiai öntudatát összevetjük a későbbi 
másfél évszázad történéseivel, úgy fölfedezhetjük a fő-
nixként újjászülető progresszió logikáját. De láthatjuk 
a zavarba ejtő szárnycsapkodásokat, a hibákat is, mint 
ahogy a megválaszolatlan kérdések sorát is. A kommün 
Cordeire Bizottságának fent idézett, a német nemzet 
szocialista demokráciájához intézett üzenetéből kiolvas-
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ható a progressziónak a patrióta és a forradalmi igények 
ellentétéből keletkező kérdésekre adandó, a teleologi-
kus igazság értékeit is hordozó válasza. Az ellentétekre 
olyan, az adott körülményekből fakadó, a demokrácia 
ihlette (szocialista) állami megoldást kívántak találni, 
amely a közös (forradalmi) célt szolgálja, s amely a sza-
badság, az egyenlőség és a népek testvérisége elveinek 
jegyében akár már egy későbbi, az európai egyesült ál-
lamokat is előlegezni képes államalakzatot modellezhet.

Ha ma az utóbbi reményével tekintünk a  kom-
münre és utóéletére, láthatjuk, hogy a kommünt kö-
vető másfél évszázadban a progresszió elveiből fakadó 
autentikus megoldásra csupán a Szovjetunióban, ké-
sőbb pedig Jugoszláviában született kísérlet. Merthogy 
mindkét esetben az uniós államalakzat volt az a politi-
kai forma, amely a benne részt vevő népek számára po-
tenciálisan biztosította mind a patrióta, mind a forra-
dalmi igényeik összehangolhatóságát. Szemben az Eu-
rópában az első világháborút követően kialakított ún. 
versailles-i békerendszerrel, amely a szuverén nemzet-
államok egymással szembeni területszerző, ezért felold-
hatatlan érdekeire épült, aminek következtében az eu-
rópai és a világtörténelem végül a fasizmusba, a máso-
dik világháborúba, majd az atomtámadásba torkollott. 
A második világháború tanulságainak figyelembevéte-
lével Nyugat-Európában a Marshall-segély révén, az 
USA kezdeményezésére és gazdasági-politikai igénye-
inek megfelelően szervezték meg a későbbi Európai 
Unió elődjét, a Szén- és Acélközösséget. Ha az Euró-
pai Unióra nem is tekinthetünk úgy, mint a kommün 
posztulátumának maradéktalan beteljesítőjére, minden 
hiátusa ellenére ez az alakzat az európai népek számá-
ra az egyetlen őket összefogó s a globális gazdasági és 
politikai térben a  számukra versenyképes pozíció le-
hetőségét biztosító államforma.

A Párizs szabad város egy okos és fontos könyv: az 
általa bemutatott kommün utóéletéhez már a Szovjet-

unió és Jugoszlávia mint két, a modernitás igényeinek 
megfelelő föderatív államalakzat felbomlása és kette-
jük viszonytörténete is hozzátartozik. Ahogy tehát an-
nak az érzékeltetése is, hogy a ’17-ben a kommün ih-
letésében létrejött Szovjetunió a ’20-as évek végétől el-
fordul a kommün ethoszától, s a progresszió végre fel-
fedezett uniós politikai formáját a valódi hatalommal 
rendelkező Internacionálé létrehozatala helyett a maga 
etatista érdekei számára sajátította ki. S hogy a máso-
dik világháborút követően újjáalakuló Jugoszláviának 
ahhoz, hogy a kommün ethoszához visszatérő szabad 
föderációként definiálhassa magát, ezzel a diktatórikus 
államalakzattal kellett szembefordulnia.

A könyvben egyebek mellett olvashatunk a népek 
nemzeti, az osztályok szociális, a nők társadalmi eman-
cipációjáról, a kommün vallásokhoz való viszonyáról, 
az oktatás, a művészetek kulturális demokratizálásáról, 
avagy a forradalom internacionalizmusáról. Ez utób-
biban Frankel Leó révén, aki az Internacionálé dele-
gáltjaként a kommün Munkaügyi és Kereskedelmi Bi-
zottságának (minisztériumának) az élén állott, mi, ma-
gyarok is érdekeltek voltunk.

S végül, ha jelen helyzetünkre gondolunk, megál-
lapíthatjuk, hogy az Európai Unió nem a kommün, 
de nem is Versailles. A köztársasági eszme egy olyan 
formája, amelyben az igazság érvényesítése érdekében 
a progresszió, a „föderalisták” erőinek a regresszió kü-
lönböző „szuverenista” áramlataival szemben kell meg-
vívniuk a maguk küzdelmeit. S ebben a harcban ben-
ne van a kommün főnixként újra-újraéledő föderáci-
ós üzenete.   

Bereti Gábor (Miskolc, 1948) író, költő, kritikus. Legutóbbi 
kötetei: Titkolt múlt – tiltott jövő (versek, 2015); Szó-függő-
híd (kritikák, L’Harmattan Kiadó, 2018); Szétszórt jelen (kriti-
kák, L’Harmattan Kiadó, 2020).
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lenléte két okból is említésre méltó lehet Bánkövi Do-
rottya művészetének értékelésekor. A kötet egészét át-
járja a kontúrok elmélyült tanulmányozása, ezért az 
a benyomása támadhat az olvasónak, mintha a  látó-
képesség olykor a líra vokalitásánál is központibb he-
lyet követelne magának. A borítón látható piros ruhás, 
női alak elmosódott sziluettjén mint egy lazúrréteg je-

A  női test biztonsága a  KMTG Enumeráció sorozat 
taktilis borítójával, egy híján mind a hatvannégy vers 
ciklusokba foglalásával alkot karcsú egységeket. Szen-
tes Zágon borítóterve és a költő fényképe is Hegedüs 
Márton fotográfusi munkáját dicséri. A fotográfiák je-
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lenik meg az a fátyol, amelyik éppen a könyvbeli kon-
túrok keresésével vagy a kötetcím szedésével alkot éles 
kontrasztot. A szedés mellett a címben szereplő bizton-
ság szó is vizuális játékba kezd a könyvtárgy borítójá-
val: amíg a lazúrhatás a fotón szereplő női alakot, ad-
dig a borító funkciója a könyvtestet hivatott biztonsá-
gosan körbevenni. A szerző világhálón elérhető auto-
biográfiája ezek mellett arról is tanúskodik, hogy maga 
is foglalkozik fényképezéssel, sőt mi több, egy románi-
ai vendéghallgatói ösztöndíj kapcsán 2016-ben közös 
kiállítása is volt ugyanazzal a Hegedüs Mártonnal, aki 
a kötethez tartozó képek készítője. A két fotós kiállí-
tása ráadásul ugyanahhoz a Calea Turzihoz, tehát Ko-
lozsváron a Tordai út 4. alatt található Sapientia Ma-
gyar Egyetem Fotóművészeti Szaknak az épületéhez 
kötődik térben, mint amely, vélhetően, a kötet máso-
dik cikluscímének a referenciája.

A férfi és női viszonyok osztinátója az egész kötetben, 
de különösen az első ciklusban hat intenzíven. Miután 
a kötetindító Minden színben vers előbb az anyaság, ké-
sőbb a szakralitással szembeállított, bűnös elbukottság 
állapotrajzaival felskiccelte a kötet nő-képeit (5), Az ár-
tatlanság kora című ciklus versei határozott kontúrok-
kal veszik körbe a különböző lírai szubjektumok nemi 
tapasztalatait. Visszatérő az az epikus pozíció, amelyik 
a férfiak szexuális vágyának eltárgyiasító aspektusát te-
szi gúny tárgyává. A jellemzően hatalmi pozícióból ér-
kező groteszk vágykifejezések görbetükrét legérzéklete-
sebben azzal feszíti fel Bánkövi lírája, hogy az azokban 
minden önreflexió nélkül megjelenő sematizmust na-
gyítja fel. A kéjsóvár férfi tehát a hatalom (16), a hír-
név (25), a gazdagság (14, 19) vagy a pozíció (17) fi-
togtatásával akarja magáévá tenni a fiatal (12), kacér 
(11) nem egyszer beosztott pozícióban (26) feltűnő 
femme fatale-okat. A páváskodó férfiak, akik ajándé-
kaikkal és érzelmeik kimutatásával lepleznék kizáróla-
gos szexuális vágyukat a lírai szubjektumok előtt, akik 
annak ösztönszerű banalitását talán a görög szatír-to-
posz újraírásakor (A  kecskeláb kilógott I–II.) figuráz-
zák ki a legplasztikusabban. A nő döntésének aláren-
delt férfiösztön a nevetségessé tétel és az erotikus túl-
fűtöttség végletei között artikulálódik. A könnyűnek 
ígérkező téma érzéki felmutatása a legtöbbször sikeres, 
azonban poétikai kudarcoktól sem mentes. A kötet el-
ső ciklusában az ígéretesen feszes jelzős szerkezetek (pl. 

„kiszámíthatatlan falánkságot” 10) mellett találkozha-
tunk erőltetett metaforizációval („Csalánba vetkőzve 
heversz” 23) és negédes megszemélyesítéssel („a sötét-
ség csöpög a kihunyt égboltból” 12) is.

A kötet a  továbbiakban is megtartja azt a  rendet, 
hogy az egyes ciklusok címe visszaköszön a versek va-
lamelyikénél, ez alól egyedül a harmadik ciklus jelent 
kivételt, amely éppen a kötet címéül is szolgáló A női 
test biztonsága címet viseli. Ez a harmadik ciklus nem 
annyira tematikájában, mint hangulatában közelít az 

első, Az ártatlanság kora ciklushoz. Az első Az erénye-
ket mint összement ruhákat című vers erotikus témája 
talán az egyetlen, amelyik a hangulati kapcsolaton túl 
is hidat teremt Az ártatlanság korával. A vers címében 
szereplő ruha-hasonlat a második egység elején (54) 
a női testtel úgy lép interakcióba, hogy annak eroti-
kus öltözékeként funkcionál. A vers legjobban sikerült 
része talán az utolsó előtti sor, amelyben az erény-ru-
ha analógia a hűség kapcsán utoljára és a legtalálóbban 

jelenik meg. A képalkotás kevésbé sikeres az Előjegy-
zés nélkül második strófájában, ahol a „kondenzcsíkján 
hangjegyek” (56) sor végül az egész versszak moder-
nizáló törekvéseit fordítja giccsbe. Mindezt már meg-
előzte az első versszak túlzottan gyors képváltásainak 
zaklatott, vizuális ritmusa, amihez a vers utolsó sorá-
nak közhelyszerű lezárása illeszt banális keretet. Ebben 
a ciklusban is kitüntetett szerepet játszik a fotográfia, 
ahogy a később bemutatott Calea Turzii-ban is. A Ki-
végzés és A szerkezet mintha leállna egyaránt a fényké-
pezés folyamatával és annak eredményével foglalkozik, 
ezért is lehet a körvonal és a fény említése szinte szó-
szerinti tükröződés a két szövegben. A Kivégzés bru-
tálisnak ható címét egy lágyabb hangulatú verstest el-
lenpontozza, amely lágyságot a szóhasználat mellett az 
az elegánsan és szellemesen végigvitt megszemélyesítés 
hozza létre, amire az olvasó csak a vers utolsó, záróje-
les egységében ismerhet rá. A megszemélyesített fény-
képalbum (55) saját megalkotottságának szövegszerű 
lenyomataként szólal meg a kötetben, ezzel is gazda-
gítva annak az autoreferencialitásnak a jelenlétét, amit 
a ciklust lezáró Dünnyögő (69) képvisel. A zeneiség itt 
nem a klasszikus zenéhez kötődő, egyébként a kötetre 
jellemző motívumsorba illeszkedik, hanem a cím a vers 
hangzásvilágát a beszéd redukált megnyilvánulásával 
asszociálja. Ennek az akusztikai ígéretnek elsősorban 
a  rímszerkezet eleinte intenzívebbnek tűnő, később 
pedig letisztult formája lesz a beteljesítője. Egyedül az 
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utolsó versszak „chartergép” sorvége az, ami megtöri 
a vers poétikai ívét. Nem az első olyan verse ez a kö-
tetnek, ahol a képek halmozása végül szétfeszíti az ér-
telemképzés határait, ami lehetne termékeny gesztusa 
is Bánkövi lírájának, azonban ebben az esetben is azt 
látjuk, hogy a képhalmozást nem bírja el a szöveg tes-
te. Ehhez képest a képek arányosan és természetesnek 
hatóan követik egymást a Ledér szövegében. Különö-
sen érzékletes és humoros metonímiát képez a szemek-
ből a hónaljba helyeződő tavak ellentéte (66). A kö-
tet címét adó verssort az Elképzelni, hogy milyen című 
vers foglalja magában. Ennek a versnek a címe mintha 
távoli rokonságot mutatna Krusovszky Dénes Elrom-
lani milyen című, Telep-antológiában megjelent ver-
sével, azonban a két szöveg nemcsak a múlt és a jövő, 
hanem az objektivitás és szubjektivitás tengelye men-
tén is elválik egymástól. Bánkövi versében központi je-
lentőségű marad a test érzéki tapasztalata, Krusovszky 
tárgyias, mondhatni embermentes környezetábrázolá-
sával szemben. Az intimitást az egyes szám második 
személyű, hol dominanciát sugárzó, hol elégikusnak 
tűnő versbeszéd teremti meg Bánkövi szövegében. Ez 
az eldöntetlenség pedig az „ismerős szeszélyek” szin-
tagmát felerősítve, „a női test biztonsága” helyett ép-
pen az abban rejlő kiszámíthatatlanságot és bizonyta-
lanságot hivatottak kifejezni.

Közös a Calea Turzii és a kötetet lezáró, Valahol fenn-
akad című ciklusokban, hogy tematikai szempontból 
is előtérbe kerül bennük a vizualitás. A női test bizton-
sága című ciklushoz hasonlóan tizenegy verset fognak 
össze ezek is, így a kötet utolsó három egysége felépí-
tésükben egy triptichon arányosságára is emlékeztet. 
A  két szélső képként is felfogható ciklusban a  kon-
túr szó összeköti a Reggeli felvétel (33) és a Kolostor 
Quixadában (77) című verseket. Pontosabban a Reg-
geli felvételben a fény kontúrokat létrehozó természe-
téről, míg a Kolostor Quixadában a fény kontúrokat el-
törlő tulajdonságáról olvashatunk. Így az éleslátás és 
annak hiánya – amely vizuális ellentét a könyvborító 
kapcsán már említést nyert – a körvonalak és a fény 
objektív természetének kérdőre vonásává lesz. Ehhez 
képest a fény a Napóra szövegében (82), a Szigetenben 
(84), a Valahol fennakadban (85) vagy például Polaroid 
(50) című versben konvencionálisabb szerepet kapott. 
Utóbbi versnek az utolsó soraiban az igazságnak egy 
olyan metafizikai vonása rajzolódik ki, ami egyszerre 
hozza mozgásba a Calea Turzii szakrális és a történel-
mi, magyar-román nacionalista szembenállásban a tria-
noni igazság-narratívát. Ebből a szempontból ez a cik-
lus az, ami tematikájában az Előretolt Helyőrség Íróaka-
démia debütsorozatának publikációs figyelmére a leg-
inkább érdemessé válhatott. Ezen a téren, szerencsére, 
nem esett Bánkövi Dorottya lírája ideológiai túlzások-
ba: a szakralitás markáns, mégis finom, a Trianon utáni 

Kolozsvár etnikai feszültségében pedig hol pikírt, hol 
fájdalmas diskurzusa elevenedik meg. Az Ima című 
vers az Üdvözlégy sorait felcserélt sorrendben recitál-
ja, ezzel mintegy visszájára fordított fohászként zilálja 
szét a keresztény nő archetípusaként értett Szűz Má-
riának, Istennek és az imádkozó személynek a kötött 
ima szövegébe szilárdult viszonyait. Az ilyen módon 
felbontott és újrakötött mintázat a vonaton találkozó, 
különböző életállapotban és korban lévő nők találko-
zását visszavezeti azok archetipikus, ha tetszik, teremt-
ményi valóságába. A szofisztikált poétikai kezdeménye-
zés ezért fűzi össze a vers végén a Mária legboldogabb 
és legfájdalmasabb életeseményeit megörökítő imák 
(Stabat Mater, Ave Maria) címeit is. Kevésbé tekint-
hető eredetinek Az Út követése című költemény, nem-
csak a harmadik strófa Weöres-reminiszcenciáinak kö-
szönhetően, hanem elsősorban a negyedik versszakot 
nyitó klisés sorok miatt. A Calea Turzii legjobban sike-
rült részlete egyértelműen a Csehov és a tenger harma-
dik versszaka (31), amelyben talán a Calea Turzii leg-
jobban sűrített poétikai megoldásaival találkozhat az 
olvasó. Poétikai szempontból hasonlóan jelentős a Va-
lahol fennakad ciklus címadó versének harmadik stró-
fája, amely egyúttal a kötet egyik záróakkordjaként is 
értékelhető. Egy olyan ekphrasztikus megszemélyesí-
tést alkalmaz ezen a ponton Bánkövi Dorottya, ame-
lyik a süllyedő Velence ábrázolásában sikeresen kerüli 
el a giccsek kísértését, helyette a strófa utolsó két so-
rában időnek és térnek figyelemre méltóan innovatív 
metaforizációját alkotja meg.

Ennek a  vegyesen sikerült kötetnek a  sikerei ép-
pen azokban a bátor, költői gesztusokban nyilvánul-
nak meg, amelyek máskor a képalkotások zavaros túl-
zásaiban buknak a legnagyobbat. A kötet ezzel együtt 
is ígéretes pályakezdést mutat, karakteres lírai hang-
gal, ami elsősorban a női test érzéki ábrázolásában és 
általában a vizualitás plasztikus megragadásában érhe-
tő tetten. Mivel poétikai irányaiban a kötet viszonylag 
sokszínű, az életmű folytatásában kulcsfontosságú le-
het, hogy ez a gazdagság részekre bontva kerül még ala-
posabb kidolgozásra vagy az alkotó mindenáron meg 
akarja őrizni a sokféleséget. Talán a következő állomás 
lehetne inkább egyetlen, biztos kézzel meghúzott vo-
nal, mint a kontúrok kockázatos kavalkádja.   
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