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Bonthatjuk az idősíkokat
Egy személyes beszélgetés alkalmával feltettem a 
naiv kérdést Kossuth-díjas költőnknek, Tőzsér Ár-
pádnak: mikor dől el, hogy egy gondolatból esszé, 
novella, elbeszélés, regény vagy éppen vers lesz? 
Természetesen a pillanat megfoghatatlan, a műfaj 
„önmagától jön”. Hogy mit válaszolna erre Dobai 
Péter, nem tudható, csak sejthető, biztosan filozo-
fikus értelmezést nyerne mondandója.

Dobainál még jogos is lehetne e felvetés, hi-
szen több műfajban alkotott maradandót. Hogy 
mást ne említsünk, az Oscar-díjas Mephisto for-
gatókönyve feszesebb, jobb, mint maga az eredeti 
mű, Klaus Mann alkotása. Regényeitől sem lehet 
egykönnyen elszakadni, és itt vannak ráadásnak 
finoman rajzolt, olykor indulatos versei.

Ritkán találkozni ennyire következetes, gon-
dolatközpontú, mégis lágy lírával, mint az övé. 
Már az első verseskötetében is az idő, vagyis az 

időtlenség foglalkoztatja. A 2003-ban megjelent Ma könnyebb. Holnap mesz-
szebb című könyv harminc évvel később született, mégis A  kilovaglás egy 
őszi erdőből szerves folytatása. Az utóbb megjelent könyv kapcsán írja Szalai 
Zsolt: Egyfelől az emlékezés, a  múlt, másfelől azonban a körülményektől 
való elhatárolódás igénye, a dolgok okának, esetleges voltának kutatása is 
megjelenik… Azok az általános egzisztenciális kérdések, amelyek verseinek 
lényegi ihletői, időtlenek, jóllehet éppen az idő, az elmúlás és az emlékezés 
problémája köré szerveződik költészete.

Most megjelent verseskötete beleillik ebbe a sorba. Már az Emlék az ember 
cím is sejteti (és az alcím is: Előrehagyott versek), hogy itt bizony az idősíkok 
eltolódnak, lesz min gondolkodnunk.

Igen erős verssel indul a kötet, ami azzal a veszéllyel is járhat, hogy hátrébb 
óhatatlanul feltűnnek laposabb szövegek, de itt erről szó nincsen; egyenletesen 
a színvonal. A Kezdetben volt az emlék című költemény tagadással indul: Kez-
detben volt az IGE. Így szól a Szentírás. / Kezdetben volt a TETT. Ezt hirdette 
Goethe. / De nem! Mégsem. Kezdetben volt az EMLÉK. / Sem Ige, sem Tett, az 
Emlék volt a Kezdet! Lehet továbbgondolni. A határozott kijelentéseket líraira 
hangolt, személyes megközelítéssel, múlt s jövő emlékeivel oldja, emeli meg a 
szerző. Természetesen a szövegben megjelenik Mari (mint korábban is mindig, 
ő az állandó pont), akivel egy elmúlt jövőben újra találkozik a költő. A címadó 
vers, az Emlék az ember lett a könyv záró költeménye. Dobai Marinak ajánlja 
ezt a szöveget is. Bizony így van: Milyen mély, messzi s mégis milyen kénysze-
rítően / jelenvaló a múlt. És Emlék az ember. Mások emléke. Ennyire egyszerű 
lenne? Nem egészen, ezt bizonyítják a kérdések, a kérdés: vajon hová szökött 
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a múlt? A jelenbe, a jövőbe, szóval a már említett idősíkok eltolódnak. A vers 
alapjában véve optimista kicsengésű… hiszen minden úgyis örök! Az első és 
az utolsó vers testvérek, összetartoznak, összefogják a kötetet.

S  ami közte van. Idő, tenger, leányzók, festmények, aktok. Az Akarom, 
hogy vagy igen találó című vers mottója Albert Einstein legendás mondata: 
Az időnek egyetlen oka van: / minden nem történhet egyszerre, ami elárulja 
Dobai szándékát, az időben bujdosó szerelem felkutatását. Legszívesebben 
az egész szöveget idézném, mert annál többet mondani nem lehet: Akarom, 
hogy vagy. / Álmodlak, hogy kétszer létezz. / Álmodom magamat mássá, / 
Olyannak, amilyennek téged szeretlek. / Álmodom magunkat egynek. Más 
versekben előtűnnek fontos helyszínek: Szigliget, Balaton, Óbuda, Kiscell, Szi-
getköz. Persze nem tájleírás ez, nem egysíkú képeslap, sablonosan mondva: 
mélysége van a verseknek. És nevek, nevek, pályatársak, barátok, akik sokat 
számítanak. Festők, költők, írók, énekesek, tudósok. Élők és holtak. Szotyory 
László, Gyurkovics Tibor, Lotz Károly, Rippl-Rónai, Krúdy, Vajda János, Csoóri, 
Sára Sándor, Cseh Tamás, Ibsen, Balaskó Jenő, Ördögh Szilveszter, Goethe, 
Anna Ahmatova. Hiába a sok név, a sok ajánlás, nem „törik” szét a könyv. Sem-
mi pátosz, a gondolatok megragadása a fontos.

Meg kell állnunk a festményeknél, az aktoknál. Igazi bravúr, ahogy meg-
élednek az alakok. A meztelen leánytestek, a szavak által. Kedvünk lenne oda-
menni és megsimogatni a festményt, vagyis a költemény élő alakját: a leányt. 
A Szőke akt címűben például így fogalmaz a szerző: …mintha játszva válna ki 
– kettőzve szabad lényét! – / felkínálkozó nőneméből!… – A Balatoni Vénuszt is 
festmény ihlette, de lejön ő a vászonról, hogy felcsigázzon bennünket: Arany-
rög-ölének háromszöge telt, duzzadt, / mintha volna nemének nemes címere 
s ifjú testének / el nem rejtett játékszere.

Már tudjuk, kezdetben nem az IGE, nem a TETT, az emlék volt. Akkor már 
léteztünk a kezdetekben is, és most, a jövő emlékei vagyunk? Bonthatjuk az idősí-
kokat, ami meglehet, kicsit bonyolult. És itt Dobai szembemegy Einsteinnel, költő 
a tudóssal, mindkettőjüknek igaza lehet: Véletlen események vagyunk, / és igenis: 
minden egyszerre történik velünk, / s egyszer, sajnos, / végleg megtörténünk.

Szerzőnk ragaszkodik a barokkos, vagy inkább úgy fogalmaznék: a pompás 
szavakhoz. Mert a leány az nem lány. Az őskirályleány pedig nem királylány. 
Teljesen más íze van a szónak. Szép ez így.

Leszámítva azt, hogy néhány vers nehezen enged közel magához, talán 
azért, mert megírásakor a belső kényszer mellett a tudat legmélyén valahol ott 
volt a kötelesség késztető gondolata is. Ilyen szöveg például a Gyurkovicsnak 
ajánlott Életfogytiglan / Magyar Extázisban. Még pár ilyennel találkozhatunk, 
de ettől függetlenül, bátran kijelenthetjük: fontos és igen értékes könyv az Em-
lék az ember. Nem hiányozhat a polcunkról.

Dobai következetes költő, makacsul visszatér eredeti témájához, az időhöz, 
az emlékekhez, a múláshoz, hallja A térben az időt játszó gépzongora ijesztő 
visszhangját. De szomorúságra semmi ok, még akkor sem, ha Emlék az ember.

A borító finom és elegáns, tökéletesen takarja a verseket; Máté Mária fo-
tográfiájának felhasználásával Kecskés András festőművész remekül oldotta 
meg a feladatot.
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