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Elemekb�l egészet
A költ� új verseskönyvét olvasva alapvet� tapasztalat a 

benne található szonettek nagyfokú tömörsége, meg-

szerkesztettsége, er�teljes, létösszegz� gondolatisá-

ga, fi lozófi ai tendenciája. Az olvasót nemes küzdelem-

re, szonett-szóra hívja ki, e költemények befogadásá-

hoz nagyfokú koncentráció, összpontosítás, befogadói 

elmélyülés szükséges, mint ahogy az a koncentráció 

sem mindennapi, mely e verseket létrehívta.

Koncentráció a fi gyelem, összpontosítás, ugyan-

akkor a s�rítés, tömörítés jelentésében is. Minden 

bizonnyal hosszas érlelés, nagymérték�en tudatos 

alkotói munka végs�kig beérlelt gyümölcsei. Mondani-

valójukat nem egykönnyen teszik le az olvasó kezébe, 

h�en a babitsi szonett-hitvalláshoz: „Szonett, arany-

kulcs, zárd el szívemet, / Er�sen, hogy csak rokonom 

nyithassa” (Szonettek).

Báthori Csaba szonettjeinek megértéséhez, feltá-

rásához fi lozófi ai-metafi zikai nyitottság, felkészültség 

szükséges. Itt nem napi események refl exiójával, nem 

aktualitásokon való csipkel�déssel, nem könnyed humorral, szatirikus élce-

l�déssel, nem is társadalmi kérdések lirizált, versbe szedett boncolgatásával 

állunk szemben. Báthori Csaba messzebbre tekint, perspektívája a végtelen, f� 

témája a lét és benne az emberi élet értelmének, céljának vizsgálata.

Költ�i nyelve tömény, zamatos, mint s�r�, kiérlelt aszúborok, tömör költ�i 

képei az asszociációk láncolatán át pontosan haladva sz�rik az olvasó szívébe a 

metafi zikai mondanivalót. A költ� attit�dje komoly, távol áll t�le minden öncélú 

játék, a problémák megkerülése, nem keres könny� feloldást, nem menekül 

a világtér ránehezed� nyomása el�l barátságosabb lírai tájakra. A  lét végs� 

kérdéseit egyenesen veszi célba, felvállalja a szembenézést, ahogy minden kor 

metafi zikai-ontológiai beállítottságú lírikusai teszik.

F� témái tehát az �si, nagy kérdések feltevése és az ezekre való válaszke-

resés – és eme, az emberi megismerés korlátai miatt biztos válaszadás híján 

megoldatlan kérdéseken való töprengés különös hangulatú, minden ízében 

hiteles, er�s költészetet szül.

A léthez való viszonyát az egzisztencializmushoz közel állónak látom, a földi lét-

be vetett lírai én alapvet�en magányos, a végesség és a mulandóság szorításában 

él, melyet a modern-posztmodern elidegenedés kínzó, szorongó életérzéssé fokoz. 

Ez az elviselhetetlen állapot kristályosítja ki a megoldást: a bels� világ független-

ségének megteremtését, melyet a külvilág lényegesen már nem érinthet. Egyedüli 

beavatottja a Társ, a költ� lélektársa, a kettejüket összef�z� szerelem, bens�séges 

lélekviszony enyhíti és teszi elviselhet�vé a széthullott, idegen küls� világot.

A  versek tanúsága szerint ez a viszonylagos bels� béke hosszas vívódá-

sok, lelki küzdelmek kanyargós szerpentinútján érlel�dött ki, tájállapota a tél, 
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emberi állapota az öregség. Az elért ittlét lélekállapota az �szies szemlél�-

dés, a rezignált bölcsesség h�vös közönye. Melankolikus nyugodtság, a világ 

hogylétébe és z�rzavarába való beletör�dés, annak megváltoztatásáról való 

lemondás. Ugyanakkor a végs� kérdések vizsgálatához való komoly, kitartó 

hozzáállás, a világtitkok feltárása, a transzcendenssel való kapcsolat keresése. 

A  természet tájainak, a  mindennapi tárgyaknak mélyére hatoló, lényegüket 

szimbolikusan meglátó intencionális szemlélet, mely fenomenológiai reduk-

cióval a befolyásolásmentes tiszta lényeglátásra törekszik.

A lélek világbels�tere vetül ki a tájakra, tényekre, s ezeket jelképpé emeli, 

önnön szerves részévé téve magasabb értelmet ad nekik. Ezt az értelmet a 

magasabb hatalommá emelt nyelv hozza létre, a heideggeri értelemben vett lét 

háza, melynek lényegi megnyilvánulása a beszéd, a köznapi értéktelen fecse-

gés mer� ellentéte. Ez az, ami a költ� hatalmában van, a költ�i szó, melynek 

isteni letéteményese, felel�se, Orpheusza. Bels� világának hírnöke, szilárd tar-

tásának tanúja a szennyes, zavaros, a közönségességben és lélektelenségben 

elmerült életáradat ellenében.

Mindez kultúrák kései korának bölcseleti hozzáállása: az antik sztoikusok, 

szkeptikusok: Epiktétosz, Kürenei Timon, illetve a modern nyugati egzisztencia-

listák: Heidegger, Husserl, Jaspers, Buber fi lozófi ájával rokon lírai gondolatvidék.

A  szétesett külvilág kaotikusságával szemben megteremtett belvilág ki-

küzdött szilárdságát a forma szigorúsága er�síti: a költ� az európai líra egyik 

legkötöttebb versszerkezetébe, a szonettformába önti mondanivalóját, s a kö-

tet 199 szonettje minden lehetséges szonett-rímképletet felhasznál, alig-alig 

találni köztük ismétl�d�, egyszer már használt rímképletet.

Különleges esetekre is bukkanhatunk: néhány szonett egy-egy sora kiemel� 

szándékkal rímelhagyó, s�t két szonett teljes egészében rímtelen (Egyensúly 

nélkülünk, Rímtelen szonett). Tájékoztatásul közlöm a kötet els� 22 szonettjének 

rímképletét, amelyek között mindössze három ismétl�d� rímképletet találunk:

1. abab cdcd exe xff – rímelhagyó sorok a harmadik és negyedik versszakban

2. abba cddc eff egg

3. abba cddc eef gfg

4. abab cdcd eff egg

5. abba cddc eff geg

6. abab cdcd eef gfg

7. abba cdcd efe fgg

8. abba cddc eff geg –  rímképlete az ötödikével egyezik, azonos „f” („moz-

dulatlan”) rímszóval!

9. abab acac ded fef

10. abba cddc efe fgg

11. abab cddc efe ggf

12. abab cddc efe gfg

13. abba cdcd efe ggf

14. abab cdcd efe ggf

15. abab cddc eff geg

16. abab acac xex fef – rímelhagyó sorok a harmadik versszakban

17. abab cddc eff egg
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18. abba cdcd eff egg

19. abab abab cdd cee

20. abba cddc eff egg – rímképlete a másodikéval egyezik

21. abba cddc efe fgg – rímképlete a tizedikével egyezik

22. abab cddc efe fgg

Világos tehát a küls� forma szigorúan átgondolt megszerkesztettsége; 

ugyanezt mondhatjuk el a bels� formáról is: a metaforák, metonímiák fegyel-

mezett, kiegyensúlyozott használatáról, a hasonlatok, ellentétek a szonett bel-

s� struktúrájához remekül alkalmazkodó rendjér�l, a versbeszéd szürreálisnak 

t�n�, mégis józanul tárgyias, érces tömörségér�l, a szonett sz�k keretein belül 

a mondanivaló és az eszközök mesterien arányos, a csúcspontig fokozó és a 

lezáró konklúzióig következetes elrendezésér�l.

Báthori gyakran alkalmaz a szonett merev sortagolását ellenpontozó, 

ellágyító soráthajlást, mintegy szinkópálja a sorvégeket, a  bels� beszédet 

összefügg�en áramló, de mindig (sokszor rövid) mondatokra tagolt gondo-

latfolyammá teszi: „Lökéseit / rejti a víz, – minden folyik, / csendben kattog 

a föld motorja, / hullám d�l hullámmásolatra / sorban” (Sirály a bóján), ám a 

szonettek végére a tagmondatok és a sorvégek általában szinkronizálódnak, és 

nagyon sok darab csattanószer�en, aforisztikusan zárul: „Untatja Istent, ha túl 

mély a tárna, / amelyb�l imáink magasra érnek.” (Valse triste), vagy „Aki csak 

nevet, az már régen elmúlt… / Lassú hajók szülik a tengerentúlt.” (Ikarosz a 

gangon), továbbá „Úgy élj, hogy állj s nehézkedj mint a tenger, / torkolat nélkül, 

egyetlen mederrel.” (Fiatal szerelmes), illetve „Egy vagyunk az igazzal, / mely 

megszégyenít, miközben vigasztal.” (Decemberi számvetés).

Mindössze egyetlen szonett teljesen enjambement-mentes, mintegy ellen-

pontozásként: a kötet vége felé található, aforizmaszer� kijelentéseket szinte 

szárazon koppanva felsorakoztató Melankólia XXII., és egy sor híján majdnem 

az a földi és túlvilági lét egyszerre való lehet�ségér�l elmélked� Fantázia.

A  kötet nagyformájáról ugyanez a tudatosság mondható el: három nagy 

ciklusra tagolódik, melyek er�sen szimbolikus címeket viselnek: I. Ikarosz le-

száll (1–61. szonett), II. Orpheusz felkerül (62–108., 47 szonett), III. Melankólia 

(109–199., 91 szonett). Szembet�n� az els� két ciklus hasonló hosszához ké-

pest a harmadik jóval nagyobb, szinte kétszeres terjedelme.

Ennek magyarázata abban rejlik, hogy míg az Ikarosz-ciklusban a mítosz-

ból – és annak a versekben található modern újraértelmezéséb�l – adódóan a 

függ�leges mozgás dominál (el�ször felemelkedés, majd lezuhanás), s ugyan-

így az Orpheusz-ciklusban is (alászállás, majd feljövetel), addig a Melankó-

lia-ciklus meghozza a kiegyenlít�dést, a  vízszintes mozgást, a gömb-, illetve 

pontszer�séget, a  bels�vé lett világtérben való rezignált szétoldódást, amely 

így egyesíti, terjedelemben is összegzi a két el�z� létállapotot.

A lírai, emberi fejl�dés útja tehát a végtelen magasságokba tör�, az isteni 

világot meghódítani akaró, de kudarcot valló ifjú Ikarosz (technikai, anyagi lét 

stádiuma), majd a természetet s az Alvilág hatalmait is énekével megigéz� 

férfi  Orpheusz (költ�i, m�vészi lét stádiuma), s végül a kész agyagedényként, 

az élet tüzét�l kiégett, lehiggadt öreg, bölcs Melankólia (fi lozófi ai, szellemi lét 

stádiuma).
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Ennek értelmezése kapcsán felidéz�dhet bennünk a magyar gyökerekkel 

rendelkez� Dürer híres, Melankólia I. címet visel� allegorikus képe, melynek 

jelentésrendszere legalább olyan s�r�, mint a költ� szonettjeié: bonyolult 

képvilága az I. sorszámú, legtökéletesebbnek tartott melankolikus embertípus 

jelképe, aki kitartó, gondos, ihletett m�vészalkat, h�séges, feladatában elmé-

lyed�, befelé néz�, befelé él�, magányos emberfajta.

Mindez tehát a szonettek tartalmi világára vonatkozó tudatos utalás és cím-

választás. De ugyanezen a képen található egy híres b�vös négyzet is, melynek 

számmágiája az, hogy sorait minden lehetséges módon összeadva mindig 

34-et kapunk; ez a világban uralkodó magasabb rend, a matematika jelképe, 

mely a szonettek esetében azok matematikailag leírható formai kötöttségében 

nyilvánul meg.

A  kötet egészét átszövik azonban az ezáltal a hangulati tónust megadó, 

Melankólia címet visel� sorszámozott szonettek, mintegy el�revetítve a vég-

állapotot: az Ikarosz-ciklusban négy, az Orpheusz-ciklusban öt, és magában 

a Melankólia-ciklusban 13 található bel�lük – értelemszer�en itt a legtöbb –, 

összesen tehát 22 Melankólia cím� szonett található a kötetben, eleinte ritkáb-

ban, majd egyre s�r�bben bukkanva föl.

A verseskötet címadása: Elemi szonettek, maga is a tudatos megformálás-

ra utal: egyrészt jelzi a kötet egészét egybefogó közös versformát, másrészt 

céloz arra, hogy ezek a szonettek egy nagyobb egésznek egyenrangú elemei, 

sokaságuk együtt alkot egy magasabb rend� egységet, egymást feltételezik, 

láncszer�en összekapcsolódnak, hangulati-tematikai rokonságot és formai 

azonosságot mutatnak.

Így mutat rá a cím arra, amire az elmélyed� olvasás után amúgy is ráéb-

red az ember: a teljes kötet egyetlen óriásversként értelmezhet�, az �t alkotó 

szonettek különállása csupán látszólagos – úgy tartja �ket össze valamilyen 

elemi-gondolati vonzóer�, mint a köt�anyag a téglákat a falban. Olyan lánco-

latot, gyöngysort alkotnak, mint az él� szervezetet felépít� szerves anyagok: 

miként a fehérjék aminosavak kovalensen összekötött füzéréb�l, úgy épül fel 

szonett-elemekb�l Báthori kötetének versegésze. Sok elemi egységb�l, szo-

nett-monomerb�l komplex vegyület, hatalmas, szilárd szonett-polimer.

Értelmezhetjük még az elemi jelz�t úgy is, mint költ�i célkit�zést; a lírikus 

e szonettekkel a lét végs�, elemi kérdéseit teszi fel és próbál választ adni rájuk, 

tehát lételemz� költemény-ciklus. Az elem szó egyébként a kötet versszöveté-

ben mindössze egyszer fordul el�, a Szeret�k cím� szonettben.

A  világirodalomban természetesen számtalan hasonlóan tematikusan 

egybefügg� szonettciklust találhatunk; úgy látszik, ez a m�forma magához 

vonzza az ilyen megsokszorozódást, füzérré rendez�dést. Báthori esetében ez 

a tendencia még hangsúlyosabb, még egyértelm�bb, hiszen ismétl�d� motívu-

mokkal szövi át kötetét, tájelemekkel, szóképekkel szonetteket köt egymáshoz, 

szimbolikus fi gurák – Ikarosz, Orpheusz – térnek vissza, kötik át a ciklusokat, 

napszak-évszak azonosságok, a szemlél�dés hasonló szituációi vonulnak át a 

szonettciklus-íven.

A szonettek szorosan asszociálnak egymásra, szinte azt mondhatjuk, hogy 

minden részben benne van az egész, minden szonett hordozza a kötet egészé-

nek végs� mondanivalóját, hangulatvilágát, azaz egy-egy monomer a polimer 
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holografi kusan, egybevágó transzformációval kicsinyített mása. Ahogy erre a 

módszerre a költ� maga is utal az Egyenlegek cím� szonettben: „fi gyelmét 

egyre sz�kebb körökre / szorítva az egészet sokszorozza, – / hiszen amennyit 

pillanattal elcsíp, / örök id�kkel pótol ugyanennyit.” M�vészi s�rítés, kiemelés, 

a létlényeg megragadása, az id� rögzítése az id�tlenben, a kötet-egész lényegi 

mondanivalójának ábrázolása minden egyes versben, „míg agyunkban meg-

épül egy remekm�, / egy kozmoszi vagy pont kiterjedés�”.

Gyakran egy szonetten belül is a tömör, orpheuszi képalkotás által egymás-

ra nyílnak az asszociációs ablakok, a jellegzetes motívumok sokjelentés� szim-

bólumhálózatot hoznak létre; f�leg akkor válik világossá ez, amikor az olvasó 

a teljes szonettkönyvet többször is végigolvasta.

Báthori Csaba kötete egyértelm�en a világirodalom híres metafi zikai-létér-

telmez� szonettkönyveinek sorába illeszkedik: Rilke: Szonettek Orpheuszhoz, 

Mallarmé szonettjei, Weöres Sándor: Átváltozások; ezekben a végs� kérdések 

és tudattartalmak megfogalmazásában a tömör-s�rített orpheuszi versbeszéd 

dominál; illetve rokonságot mutat a kötet olyan közismert szerelmi témájú szo-

nett-ciklusokkal is, mint Petrarca: Daloskönyv, Michelangelo és Shakespeare 

szonettjei, Szabó L�rinc: A huszonhatodik év, García Lorca: A fekete szerelem 

szonettjei, továbbá Spenser: Amoretti (magyarul a Királyi szépség, mennynél 

fényesebb kötetben).

Ezekben azonban a szerelem beteljesületlen, vagy a kedves halála miatti 

gyászban keletkeztek a m�vek, a verseket a társ kínzó hiánya szülte, Báthorinál 

azonban a szerelem, a társra találás él� valóság, védelem a külvilág destruktív 

hatásai ellen – a bens�séges otthonosság, az intim magánszféra megterem-

tésének lehet�ségét biztosítja. Felmentés az amúgy is fenyeget�en tornyosuló 

elmúlás állandó és feldolgozandó tudata alól, mely Báthori szonettkönyvének 

tónusát egyébként is eleve mélyre színezi; szükséges és katartikus ellenpont, 

akárcsak a transzcendens sejtésben, tudásban való megnyugvó feloldódás.

Báthori szonettjei élet és halál, állandóság és mulandóság, id�be vetettség 

és öröklét határmezsgyéjén mozognak; a szemlél�d� lírai pillantás egy meg-

bölcsült, ataraktikus-apatikus lelkiállapotból nyílik rá a tájra, a környez� adott 

világra. Ez a kiérett szemlélet, ha le nem is gy�zi a haláltudatot, de kiegyezik 

vele, elfogadja azt; Báthori alapvet� attit�dje a halállal szemközt való lét, az 

elmúlással való nyílt, tiszta szembenézés, annak bátor, nyugodt elfogadása. 

A sors vállalása, a der�s végtelennel való érintkezés, az abban való feloldódás.

Ez a határterületekr�l való beszéd határterülethez méltó vertikális-sugal-

mazó orpheuszi versbeszédet feltételez. Másként az ilyen témájú költ�i dikció 

könnyen didaktikussá válik, mint pl. Komjáthy Jen� esetében, ahol a metafi zi-

kai mondanivaló sokszor lineáris, magyarázó versbeszédet ölt magára.

Báthori Csaba nem magyaráz, hanem kifejez. A  végs�kig, az érthet�ség 

egészséges határáig tömöríti a versbeszédet, ami az olvasót talán nem riasztja 

el, de alaposan meggondolkoztatja, miközben a vers képeinek szépségével, 

találó megfogalmazásaival maradandó esztétikai élményben részesíti.

Báthori orpheuszi versbeszédének alapvet� jellemz�je a távoli vagy ellen-

tétes fogalmakat szóképpé tömörít� orfi kus alakzat, mely a földi ésszel felfog-

hatatlan transzcendens világ jellegét sejteti, sugallja, akár paradoxonokkal, 

szójelentéseket egymásba játszató, esetleg fel is oldó kifejezés-párokkal, akár 
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a szójelentéseket egymásra vonatkoztatásukkal a halál, a túlvilági lét jelentés-

mezejére tolva el.

Az el�z�re jó példa az Amíg itt fenn jársz zárósora: „épp könny�séged kész-

tet súlyosulni”, illetve a Régen nem vagyok jelz�s szerkezete: „semmi test”, 

a Hajnali induló szóösszetétele: „rovarsikollyal alszol el” vagy a Januári induló 

zárszava: „mikor az id� id�tlen”; az utóbbira az Egyensúly nélkülünk záró ter-

zinájának két sora: „Szerelem s halál nyit is meg nem is nyit / mint a hamis 

kulcs itt a földön”, vagy a Hideg cím� szonett sorai: „egyszerre kell meghalla-

nod a csöndet / és a dallamot.” Továbbá a Melankólia XVII zárósora: „senki sem 

lehetsz, mert csak önmagad vagy”, illetve a Tájkép jóemberekkel kijelentése: 

„örökké azok voltunk, amik lettünk”.

A két módszer komplex képpé való ötvöz�désére is b�ven akad példa, mint 

a Ketten egy kertben második strófájában: „Folyót és tükröt távolról szerez 

meg / a csillag fent, a reng� mozdulatlan”.

A kötet külseje összhangban van a benne megnyilvánuló, szemlél�d� lélek-

állapottal: a borítón látható matt-szürkészöld tónusú téli táj borongó, mégis az 

élet végs� kérdéseiben megnyugodott, csendes lelkiállapotot tükröz, a táj szem-

lélete a lélek szemléletévé válik, ahol az alkonyat már egyenérték� a virradattal.

A  szonettkönyv mottója idézet Vladimir Holantól, a  szintén az élet-halál 

végs� kérdéseivel foglalkozó ismert kortárs cseh költ�t�l, akit a Melankólia XIII 

cím� szonettben is megemlít. Ez az idézet azonnal megadja a transzcendens 

alaphangot, hiszen a világ hármas rétegz�désére és lényeire utal – Alvilág (ör-

dög) – Evilág (ember) – Fels� világ (angyal). Ezáltal megjelenik a függ�leges 

mozgás, a világrétegek közti utazás samanisztikus képzete is.

Az Ikarosz leszáll címet visel� els� ciklust az ógörög mítosz jelképpé emelt 

ifjú alakja, a repülés els� mártírjának sorsa szövi át: a végtelen térbe, a Naphoz, 

Istenhez technikai eszközzel tör� kísérlet nagyszer�ségét, kudarcát, emlékét, 

szimbolikáját több szonettben is elemzi a költ�. A ciklust átjárja a vertikális fel-

le mozgás, Ikarosz felível�, majd zuhanó pályája.

A ciklus els� négy költeményét mint a Báthori-féle szonettvilágba való be-

lépés kulcsverseit, alapvet� tájékozódás céljából, vegyük most részletesebben 

szemügyre!

Az els� szonett költ�i segélykérés, ugyanakkor önbiztatás is, mint a cím is 

tanúsítja: Kérés ehhez a szonetthez. Megszólítással, magának a m�formának 

a megszólításával indul, melyet egy metafora-mozdulattal rögtön kozmikus 

távlatba helyez: „Szonett, hang-égitest, mértani mámor”, azaz a versformát égi-

testté-istenné emeli, mely kötött pályán kering, kötött versformát ölt magára, 

hanggá, költ�i beszéddé (a szférák zenéjévé? isteni megszólalássá?) nemesül, 

ugyanakkor mámorrá, elragadtatássá fokozódik, m�vészi élménnyé válik, mely 

mégis h�vös-tudatos költ�i munka, „mértani” megszerkesztettség eredménye.

Már ebben az els� sorban észrevehetjük Báthori Csaba jellegzetes költ�i 

eszközeit: a távol álló fogalmak szinesztézikus eggyé asszociálását: „hang-égi-

test”, illetve az ellentétek összevonását: mértan ↔ mámor; mindkét módszer 

tömör orfi kus alakzatot hoz létre, mely az olvasót termékeny gondolattársítá-

sokra serkenti.

A  következ� sor az égitest-motívumot fejleszti tovább, az égitest-szonett 

„fémpihés hold”-dá válik, ami ismét egy komplex szókép, a  fém ellentétes a 
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pihével, bár, ha fémforgács, akkor puha is lehet, a Hold fénye lehet fémes, a rá 

eljutó �rhajó is fém – ami a költ�i felfedezés jelképe lehet… az asszociációs 

láncolat a végtelenségig kibontható… A szonett-hold keringése kitölti a költ� 

napjait, az alkotás értelmet és célt ad az id�nek.

Az esti fémfény képzete kelti fel a szintén alkonyatkor szükséges gyufa kép-

zetét, melynek világossága fényt ad, s egyben fi nom szójáték: a világ a magyar 

nyelvben világmindenség is, s a világ világossága Jézus, az isteni ember. Ez 

a fény mindkétfajta léleknek kell: a bízónak és a bizalommal leszámoltnak is.

Itt, a negyedik sorban indul meg a versszak- és sorhatárokat feloldó sorát-

hajlás-zuhatag, a költ�i dikció tempója felgyorsul. A bizalmatlan lélek sorsát, 

vágyait követik a sorok, aki a túlvilágra, a halálra, az érett lehullásra vágyik, 

mely képzetkörre a lélek-madár jelkép utal, kimondatlanul: „oda röppenne a 

madarakkal” (kiemelés t�lem). Oda, ahol a hagyományos id�rendiség felbom-

lik, megsz�nik, mely tágasabb az e világinál, a m�vészetnél is, vallja a második 

strófa végén.

A terzina a kötetre oly jellemz� melankolikus-rezignált lelkiállapot els� fel-

t�nése: a lélek szárnyaszegett (ezzel bukkan fel el�ször az Ikarosz-motívum), 

túl az élet kihívásain, hiúságain, világokon át vándorol a lenti vízszintes földi 

létben, menekül („szökdösni”), keser�ségei, küzdelmei megcsendesedtek, 

a halált váró, halálra nyitott tudatállapotban él. Lét-tere a csend, a néma ima, 

a befelé fi gyelés, a kontempláció: „egyetlen nesz, maga a csend, akármi / el-

szólíthat már, akár az öröklét!…”, mondja ki nyíltan, s e csendes felkiáltásban 

éri el a vers a csúcspontját.

Ezután egy meglassuló ellentéttel fordul át a költemény íve a végkövetkez-

tetésbe, mely már a fenti, túlvilági létet vetíti el�re: „de fenn meséld el azt is, 

ami nem fájt / lenn, s tartson meg kicsinynek az igazság.” A túlvilágon a lélek 

feltárul, beszámol földi életér�l, fájdalmairól, örömeir�l, s a végs� tudás, mely 

már a földön szerénnyé, kicsinnyé tette, bizonysággá, tökéletessé válik ebben a 

megcsendesedett, visszahúzódottságában kiteljesedett szerénységben. Ugyan-

akkor ez az Orpheusz-szerep vállalása is: a költ� a túlvilágon is mesél, dalol, 

alkot, Isten gyönyör�ségére.

Megjegyzend�, hogy két verssor végén két kulcsfontosságú szó rímpár nél-

kül marad – pedig egymást keresik. A „keser�ségnek” és az „öröklét” szavak 

ezek, rímtelenségükben is összetartoznak, hiszen az e világi keser�séget a 

túlvilági öröklét mossa majd el, oldja szét.

A második szonett, a Semmit egészen címadása nyilvánvaló utalás Szabó 

L�rinc: Semmiért egészen cím� költeményére, de mondanivalója azzal me-

r�ben ellentétes. A  magányos egyéni lét, külön-lét váltódik itt meg a társra 

találásban: két emberi lény sokáig külön-külön kanyargó életútja folyókként 

egyesül itt az egymásra találásban, mely az életnek magasabb értelmet ad.

A kezdeti egyedüllétben a világ végtelen: „egész világ / nyit nekünk eleinte 

üres ösvényt”, az együttlétben már korlátosabb, de bens�ségesebb, kikris-

tályosodott életállapot. A  tágasságtól haladunk a kisebb, bels�bb terek felé, 

miközben évek (órasokaságok) telnek el. Ám ezáltal tudatosul, hogy a lélek a 

magányban csupán fél-lény volt, „vagy fele sem, csak egy pár / nyers, izgága 

atom,”, miel�tt a nagy élet-találkozás lezajlott, melyet a „nyár” évszak, a feln�t-

té avatódás szimbolizál.
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Az együtt töltött évek alatt összen�tt, egymásba n�tt a két lélek, világmeg-

értésük is közös, s az otthonos ittlétért a hála csupán az alkotásban kifejez-

het�: „röpke kézjegye páros másfelednek, – / ki minden embert csak benned 

szerethet.”

A harmadik, Az erd� cím� szonett tájábrázolással indul, természet és lélek 

bens�séges viszonyát fejezi ki. Már az el�z� szonettben felbukkantak jelleg-

zetes tájelemek: folyók, fák, ösvény – szemléltetésként, itt viszont már lényegi 

szerepl�kként lépnek színre. Jó példa ez arra, hogyan folynak-indáznak át a 

motívumok, szimbólumok a kötetben egyik szonettb�l a másikba.

A vers önmegszólító, a tájra rácsodálkozó kérdéssel indul: „Mit tett velem 

ma reggel ez az erd�?” Ez a tájszemlélet a világ üres, megnyugodott szemléle-

te, a kataklizmákon túljutott vágytalan, tiszta éberlét szemlélete, a torzításoktól 

mentes, nyílt befogadás attit�dje.

A rácsodálkozó hajnali pillanatban az örök id� mutatkozik meg, a szürkületi 

derengés az id�s lélek virradata; s a nagyobbtól a kisebb tájelemek felé haladó 

felsorolás torkoll a felismerésbe: mindenkié a világ az örök id�ben, „köveké, 

törzseké, részeg rajokban / zúgó legyeké: mindé, mindörökké”, a  világegye-

temben mindent titkos egység fon át.

A költ� az emberszer� fákhoz hasonlóan a megillet�döttségt�l megcsönde-

sül: „Alig lépdeltem. �k, a fák se léptek.” A növényi nyugalom átsugárzódik az 

emberre, bels� békét teremt. S ezáltal a bels� is kivetül a küls�re, kint és bent 

egyaránt megáll az id�, megtörténik az állandó pillanat szépségének misztikus 

csodája, „ha nem moccan és magára talál”, s önmagával egységes ittlétté azo-

nosul minden.

A  negyedik, Százszorszép cím� szonettben a verskezdet erd�ábrázolása 

piktúraszer� szerepet tölt be, amely átvezet a szentenciaszer� fi lozófi ai gon-

dolatmenethez. A  küls� és bels� tér már a vers elején keveredik, egymásba 

áramlik: „Soha nem lehet fényesebb az erd�, / mint amit belülr�l látsz.” A bels� 

szemlélett�l függ a táj arca, a kinti világ saját lelkiállapotunkat tükrözi vissza, 

szemléltetik az ezt követ� sorok, majd a második versszak anaforás sorkezde-

tekkel a pesszimista, sötét lelkiállapot mibenlétével foglalkozik: a magány, az 

elhagyatottság, a  fájdalom állapotaival. Innen azonban megfelel� lelkier�vel 

lehetséges a kiút, „Mert soha nem lehet szebb / ragyogás, mint ha rettegve 

legy�zöm / a rettegést” – vallja a költ�.

S ebb�l az optimista kiemelkedésb�l válik láthatóvá a felismerés: ahhoz, 

hogy ezt az állapotot meg�rizzük, vissza kell nyerni gyermeki szemléletünket, 

annak tisztaságát, ártatlanságát, az �s-látást, a  fi gyel� csendet, mely nem 

fedi el az élet lényegét: „csodát tesz bennünk minden egyszer� nesz”, s ez a 

csend az isteni teremtés el�feltétele is, maga a totipotens, mindent csíraként 

magában hordozó nemlét: „Istent egyedül � hagyta teremni: / ez a leg�sibb 

százszorszép, a semmi”, azaz a világvirág (e kép hatására akár az indiai lótusz 

is felidéz�dhet bennünk), melynek kinyílása maga a teremtés.

Egyébként ez a befejez� sorpár is jó példája a kötetben rendkívül gyakori, 

a soráthajlást elhagyó, rímeiben is lényegkifejez�, aforizmaszer�en megfogal-

mazódó magvas verszárlatnak.

A  továbbiakban vegyük górcs� alá a kötet els� pillantásra – már néhány 

szonett elolvasása után is – felt�n�, jellegzetes motívumait! Báthori Csaba 
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szonettkönyvét jellegzetes motívumrendszer hálózza be, melyek egymással a 

szonettek között és a szonetteken belül is szorosan összefüggnek, és a költ� 

jellegzetes témáinak szimbólumai. Ezt a sajátos, a költ� létszemléletét repre-

zentáló motívumcsoportot világítanám most meg néhány példával.

Ikarosz fi gurája mint az emberi küzdelem, feltalálás, merészség, kíván-

csiság jelképe t�nik fel, ugyanakkor a bukás, halál, emlékezet képzetköre is 

kapcsolódik alakjához, pl. az Ikarosz cím� szonettben a különleges léthelyzet 

átélése kap hangsúlyos szerepet: „onnan látja a világot, / ahonnan senki. Fenn, 

magányosan / leégni, fölöttünk: tán erre vágyott, / hogy máig naponta így buk-

jon el”.

Ikarosz a mindennapiság fölé emelked� tudós, m�vész jelképe, kudarca a 

tökéletességre való törekvésbe való, a  földi lét tökéletlen körülményei miatti 

szükségszer� belebukás. De, miként Sziszüphosz ismét és ismét a hegyre in-

dul, �  is újra és újra felszáll, beteljesítve sorsát, melyre aztán a hétköznapok 

emlékeznek: „Hogy mi utóbb felitassuk kudarcát / a hétköznapokban.” A vere-

ség is örömet szül, a végs� cél továbbra is az elérhetetlen magasság lesz.

Szintén az Ikarosz-jelkép bukkan fel a Baleset, Az elt�nt, a Szálló napjaink, 

a Halak s algák közt, a Más napvilág és az Aki száll vagy zuhan, továbbá az 

Ikarosz meséje, Daidalosz merészsége, a Kett�, de egy kör, a Táj bukással 

(melyet Pieter Brueghel: Ikarosz bukása cím� festménye ihletett), Ikarosz a 

gangon, Valse triste, Egy svájci tónál, Menettérti, a Melankólia V. és a Melan-

kólia VI. cím� versekben. Az utóbbi hét költemény már az Orpheusz felkerül 

ciklusban található, megvalósítva a tematikus átkötést, és az utóbbi kett� cí-

mével már hidat képezve a Melankólia ciklus versvilága felé is, ahol a Mindent 

kibírni és a Mint a felh� cím� szonett idézi még föl Ikarosz sorsát.

A második fontos kulcsmotívum Orpheusz, a költ�i lét, az alvilágjárás, az 

emberi nyelv, a szómágia jelképe, Eurüdiké kapcsán a hitvesi kitartás, a szere-

lem és a h�ség szimbóluma is. A cikluskezd� Szirén cím� szonettben bukkan 

fel el�ször: „Orpheusz még / a halált is túl tudta énekelni”, hogy visszakaphassa 

elhunyt hitvesét, illetve hogy legy�zze a szirént.

Orpheusz zajos, modern korunkban némán zeng tovább: „Ma a némaság 

s a dallam / egy házban lakik és felfoghatatlan” – jelenti ki a költ�, stílszer�en 

ellentétötvöz� orfi kus alakzatot alkalmazva. Az ezt követ� Orpheusz, Odüsz-

szeusz cím� költeményben a két mítosz kontaminálódik, a felfedez�-vándorló 

(a földi térben vízszintes, mennyiségi mozgást végz�) Odüsszeusz és a dalnok 

– túlvilágjáró (a  túlvilági tér és a földi tér között min�ségi, függ�leges moz-

gást végz�) Orpheusz alakját az énekl� szirén alakja kapcsolja össze, akinek 

hívságos, csábító dalánál többet érnek a bels�leg megélt létélmények, hiszen 

az argonauták utazása során Orpheusz igaz, mély dala felülmúlja a szirének 

csábító-rontó énekét.

Orpheusz sorsából kibomló ars poeticává válik a Paradoxonok cím� szonett, 

melyben a költ� számára a lét legfontosabb értelme, autentikus cselekvése az 

alkotás: „Nem vagy másutt mindenem, csak a dalban: / …szél tisztázta dallam.” 

Aki dudás akar lenni, hirdeti az ismert népdal, azaz: „Szerelemért s dalért az 

alvilágba / kell lépni”. Másféle feladata nem lehet fontosabb: „Muzsikáján kívül 

senki a költ�”, ez a hivatás, létfunkció Heidegger szavaival az � „sajátságos 

lenni-tudása”, � a lét házának papja, a nyelv felszenteltje, felel�se. S csak akkor 
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hiteles a befogadók szemében, ha célja a világmindenség titkainak kutatása, 

ha „mindennel telhetetlen”, jelenti ki a költ� a vers végén.

A Melankólia VIII cím� szonett is Orpheuszt idézi, miszerint az élet hiúsá-

gain túljutott id�söd�, feltisztuló lélek válik alkalmassá arra, hogy érzékelje a 

transzcendens hangot, a szív halk bels� énekét: „s meghallod a másik, csodá-

latos dalt, / szófukar Orpheuszét”. Felbukkan még Orpheusz alakja az Önvád 

cím� darabban is.

Mellékmotívumokként más szimbolikus mitológiai szerepl�k is felbukkan-

nak a kötetben: Zeusz, Antigoné (Nincsen világvég), Kasszandra (Menettérti), 

Narkisszosz (Narkisszosz), Sziszüphosz (Zerlina monológja), Herkules (Reggeli 

éden, Napraforgó), Kassziopeia (Átváltozások), továbbá emblematikus görög 

fi lozófusok: Hérakleitosz, Kürenei Timon, az azonos s az Éji s napvilág cím� 

versekben, tovább fokozva a szonettek bölcseleti jellegét. Egy helyütt felbukkan 

Nietzsche alakja is, egyik m�ve címére való utalás által (Rejtelmek). Szonettek 

említik meg Shakespeare jelképpé emelkedett alakjait is (Hamlet, Melankó-

lia III., Lear, Rejtelmek).

A melankólia-motívumot a huszonkét ilyetén cím� szonetten kívül a köl-

t� konkrét megnevezéssel sehol sem alkalmazza, de a szó által asszociálódó 

mélabús-komoly, elmélyed�en szemlél�d� hangulat a kötet egészét átlengi.

Isten, a transzcendens teremt�er�, a végtelenben lakozó világlélek igen sok 

szonett központi vagy kiemelt motívuma, a teremtés, létesülés létrehozójaként, 

Isten-ember, teremt�-teremtett viszonyában szemlélve. Jó példa e viszonyra a 

Valse triste a szenvedés-alkotás összefüggését frappánsan kifejez� összegzése: 

„Untatja istent, ha túl mély a tárna, / amelyb�l imáink magasba érnek.”

Istennel függenek össze az öröklét, örök, menny, végtelen, angyal, szent, 

csillag fogalmak is, melyek adott versben sok esetben motívumhálózatot al-

kotnak (Régen nem vagyok, Jelenlét). Élet, életút felfelé-befelé, állandó bels� 

újjászületés vándorol a Számadás cím� darabban, s különös fordulatként hat 

végkicsengése: „fájdalmamért / ez járt: meghaltam istent meggyötörni.” Remek 

ellentétet fogalmaz meg a Föld és felh� els� tercettbeli sora: „Isten kiált, – az 

ember szótlan, úgy öl.”

A társas, páros létben lehetséges „embert s istent összemesélni” (Szeret�k), 

s  földi életünk során megsejthet�, átérezhet� Isten léte: „� az. Kételyek közt 

lüktessen isten, / és lobogjon hunyorogva a csillag, / mint a reményre váltott 

tévedések.”

A nappal, álom, öregkor, híd=halál motívumok szöv�dnek egybe a Légha-

jófenéken (Ikarosz-analóg légi út!), melynek záró konklúziója: „Minden kérdés-

ben külön vér kering és / még az istenhez is csak az ember ér föl.” A halál pil-

lanatának talányát feszegeti az Otthonunk: „Kiszállni könny�ség és szilvaillat, / 

istent�l tanult, önkéntes tapintat, –”, s a Mérsékelt égöv is: az ember „salakját 

majd szikrafürge / lélek dugja a világegyetembe, / hogy meglássák a holtak 

vagy az isten”, s a halál olyan beteljesülés, amikor már „mindegy, hogy isten 

érint vagy nem érint” (Majd ha elhív). Az e világ és a túlvilág közötti kapcsolatot 

fi rtatja A meredek úton, s jelenti ki némi iróniával: „Mert �, isten �felsége / ott 

sem oszt igazságot, sem kegyelmet”.

Istennel lehetséges az érintkezés a földi élet elragadtatott-eksztatikus vagy 

misztikusan intim pillanataiban: „Istenhez átszállhatsz a csillagokban, / és hoz-
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zá érhetsz f�szálon, levélen” – vallja a Lenni, lenni zárósoraiban, s az ennek 

megfelel� életbeli állapot a szemlél�d� egyedüllét, bizonyos kiválasztottság: 

„Remete vagy, szent / vagy, �rült vagy, ha felismered istent / párnádon s a fé-

nyes üregben, / ez az élet” (Melankólia XVI).

A Nincsen világvég �s-nemzedékek sorára tekint, melynek mint térid�beli 

élet-testnek jelenbeli síkmetszete a ma él�k sokasága: „Holtak él�kkel megszö-

vik a rendet, / …artériánkban középkor és ókor zuhog”, s e nemzedékfolyto-

nosságnak feltétele az egymásnak nyíltan feltárulkozó nemz� páros lét, mellyel 

szemben Isten rejt�zköd�, titokzatos: „Esti öröm nevetni s meztelennek / lenni, 

– istenünk soha nem nevet / és soha nem meztelen”. E nemzedéksor-gondo-

latot fejti ki az egyén egyedi létének szemszögéb�l a Jön értem cím� darab is.

A Tájkép, 2013 tipikusan indul ki konkrét tájélményb�l és jut el a második 

kvartett végkövetkeztetéséig, az életen átlátó, megbölcsült ember ideáljáig, 

összefüggésben a krisztusi megváltással: „Boldog, aki a gy�löleten átlát, / Mert 

istent teremt messze túl az �rön / s embert, mint az isten, ha közénk jön.”

A táj, a természet – els�sorban az erd� – a szemlél�d� elmélkedés kiin-

duló motívumaiként nagyon sok szonett indításában jelen vannak. A  lírai én 

kivetítése és a táj beengedése a szemlél� bels� világába állandó oda-vissza 

folyamatként zajlik. Erre szép példák a már elemzett Az erd� és a Százszorszép 

cím� szonettek. Mozgás és állandóság fi lozófi ai fogalmait hordozzák a táj ele-

mei: „Köveknek és a fáknak öröme, hogy / most s mindörökre mozdulatlanok” 

– szólnak az Egy svájci tónál cím� szonett sorai. Hasonló megfogalmazással 

találkozunk a Látomás cím� költeményben is: „A szélben menetelnek, / csak a 

csendben állnak a fák szilárdan.”

A társ Báthori költészetében szintén kiemelked� fontosságú kulcsmotívum, 

a fenyeget�, idegen külvilág el�l védelmet nyújtó intim bens�ségesség, otthon 

megteremtésének záloga, a biztonság és a béke megvalósult lehet�sége. Az 

ember csak a társra találásban lehet igazán boldog, válik egész lénnyé.

Egyértelm�en fogalmazza meg ezt az élményt a már elemzett hálaadó jelle-

g� Semmit egészen cím� szonettben és a természetélményb�l kiinduló Ketten 

vándorúton tercett-soraiban: „Senki sem érett, míg egyedül boldog. / Tudom, 

csak ketten tehetjük magasra / életünket.”

A Fiatal szerelmes cím� darabban a fi atal, szenvedélyes, az id� és a sors 

t�rét�l-aknáitól megsemmisül� és az id�sebb, érettebb, tartós életállapot ta-

láló összehasonlításával találkozunk: „húsod nem mérték még a testtelenre: / 

más testre vágyik mérhetetlenül. / Csak majd ha szerelem, halál vagy eszme / 

érlelte, akkor keserül s repül.”

A  test, az egymás mellett lét, egymás érintése, a világban lév� együtt-lét 

ábrázolása is hangsúlyozott szerepet kap: „Egymás oldalán / halljuk a forrongó 

föld dobogását / és nézzük az eget, mint hanyatt fekv� / homorú csigahéjak” 

(Távol lenni). Az érzékiség konkrét, mégis mindig elvonttá emelt megjele-

nítésével is gyakran találkozunk: „Lábujjaink tíz n�i ujjat / keresnek, a  szép 

férfi -mítoszoknak / vak izzását várják, motyogva bátran / a habzsoló én sunyi 

muzsikáját” – jelenti ki némi öniróniával a Rapszódiában.

A szeretkezés és az azon kívüli id� ellentéte képezi a Míg lélegzel cím� vers 

kiindulópontját: „Években pár perces összekulcsolódás, / s aztán a test rázárul 

önmagára, –”, s innen jut el egymás nélkülözhetetlenségéig: „te rendületlen, én 
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olvashatatlan / nélküled.” A társsal-lét misztériumát ünnepli az Orpheusz-cik-

lus zárószonettje, a Szerelem II cím�: „Csoda önmagunk felfedezni párban”, 

s zárósoraiban az intim együttlét halállal-átváltozással érintkez� ábrázolásával 

találkozunk: „De most a szerelemt�l / meglátom, amit más senkise látna, / s 

boldogan semmisít meg egy kinyílt öl”.

A magányos embert magasabb lélekállapotba emel� együtt-lét erejér�l vall 

a Szerelem III befejezése, mely több motívumot hálózatszer�en egyesít: „szö-

vetségünk virradat tükre látja. / Kora tavasztól nyíló déli színt vesz / kölcsön 

arcod s fényt küld a csillagoknak. / T�z csak rokoni t�zben csillapodhat.”

A társ segít�, magánytól megváltó erejér�l így vall a Szégyen és magány 

soraiban: „Ha óvásod nem szégyenítené meg / a magány tudását, tán már 

magányban / sem volnék. Kett�nket ment� mesédet / enyész� életem helyett 

találtam”, azaz az együttlét biztonságérzete ellenpontozza a küls� és bels� 

világatmoszféra fenyeget� nyomását. Az egymást feltételez� Én-Te viszony 

magasabb életszintre emel, s mintegy állandó csodát biztosít: „Amíg én élek, 

te az elemeknél / er�sebb vagy, és a világ csodáját / megsz�nni nem hagyod” 

– indítja a Szeret�k cím� verset.

A szent és a profán villan egybe a szintén himnikusan emelkedett Minden 

csend cím� költemény befejezésében: „megbékülés a szerelemben, / hogy élsz 

s uralkodsz, ha ruhád leoldod.”

Az örök n�iség az élet továbbadása, a szülés, a gyermek és a megváltás 

összefüggésében jelenik meg: „A vajúdó n� és teste magánya / a származás 

legfeketébb fonákja, – / s aztán egy világot vált meg a gyermek” (Bölcs�t�l a).

Halál, nemzedéksorok, Isten és együttlét motívumai szöv�dnek komplex 

világképletté a Nincsen világvég soraiban: „Éjjel egyek / vagyunk ketten és ön-

magunkban. Egynek, / végtelennek látjuk magunk a múltban”.

Magány, béke, szinte élettelenül közönyös, kezdettelen és végtelen, stabil 

id�tlenség, fent és lent, Isten és a szerelem azonossága szövi át a Mint egy 

nagy k� cím� költeményt, melynek végkicsengésében ezek a motívumok egye-

sülnek: „Isten s szerelem egyedül talál / meg, – ahol vagyok, ott mindig helyem 

n�: / nem szülök, nem származom, mint egy nagy k�.”

A szerelem-szeretet himnikus és szubtilis megfogalmazására bukkanunk az 

Aki volt, van cím� költeményben: „Miközben kihajlok a kék id�b�l, / körülvesz 

mint valami puha �zb�r, / a múltam, a lényed. Itt vagy és nem vagy.”

A  társsal-lét közös csodája, megváltó ereje, a  világszenny tetején úszó 

Noé-bárkasága tárul fel a kötet végén a Szemben az árral cím� költeményben: 

„Hozzád suttogással, lucskos agyarral / léptem s messzire iszkoltam a télben, / 

(…) Te most, hangtalan is dal / vagy, – mi meg ketten: földalatti egyház, / me-

lyet folyton megteremt az özönvíz.”

A csillag a mérhetetlen magasság, a  túlvilágra vágyódás jelképe Báthori 

költészetében. „A csillagokat is vizek viszik szét, / s ami mozog, mindig a vég-

telenség / aranyát terítgeti a világra” – fogalmaz gyönyör� képpel a Dolgokkal 

élni cím� költeményben. Másutt így ír: „Jó, mehetsz a csillagokba, – de vissza?” 

– kérdezi a magasba utazásról, a halálról A gonosz álma cím� darabban.

Ég és repülés telíti a Szálló napjaink képvilágát, s „Tudod, nincs más térkép 

a csillagokban / sem mint értelmed alján” – azaz a küls� és a bels� világtér 

lényegében azonos. Elhunyt édesanyja aranyló csillagként jelenik meg Ami 



ABLAK

115115

reménytelen cím� versében: „Ó, némi arany magasabbra juthat / a földr�l is, – 

anyám, e senki csillag / például, vagy szerelme szenvedése”.

A magasság, a fent motívum a túlvilág és a csillag-motívum ekvivalense, 

értelemszer�en sokszor Ikarosz sorsával fonódik egybe, aki „onnan látja a vi-

lágot, / ahonnan senki. Fenn, magányosan / leégni, fölöttünk: tán erre vágyott” 

(Ikarosz), s aki „Zuhanva / is égitestekr�l mesél napestig / Ikarosz, a pontról, 

hol összeér / a fény és sötétség, a magasság / és a mélység, és ahol – fent – 

felér / egy apró fájdalom a nagy gyönyörrel” – hangzik lényeglátóan Ikarosz 

meséje.

A Függ�legesek címadásából is sejthet�en égi magasságokban jár, telve a 

fogalomkör kifejezéseivel: fenn, lenn, kék, felh�, magasan, égbolt, emelkedés, 

zuhanás, göncölszekerem, napfény, napfényezett hold. Kiemelném a kezd� 

képet: „Szokatlan sik ez itt fenn: ami bárány / lenn a zöldben, az itt a kék, a fel-

h�”. A borzongatóan végtelen térbe lép át a Fent és kint cím� szonett: „Terhes 

a szíved, azért súlytalan: fél. / Vigyázz az �r id�vel túl magas tér.”

Az út �si toposzként Báthorinál is az életút, életid� motívuma, általában az 

élet kezdetén szerteágazó úthálózatok lehet�ségeiként, majd az élet el�reha-

ladtával egyre sz�kül�, és végül a halál egyetlen, elkerülhetetlen szükségszer�-

ségébe torkolló útként jelenik meg: „Utakból ösvény, ösvényb�l sikátor, / majd 

Kharón ladikján reng� sötétség” – foglalja össze lakonikusan a Dallam cím� 

versben. A motívum e jelentésében szerepel a már elemzett Semmit egészen 

cím� szonettben is. Út maga a halálba való átkelés is.

A Mínusz-összeg cím� vers kijelentése szerint pedig: „az út maga vándorol 

örökké”, állandó mozgásban, változásban van minden. A függ�leges irányú út 

pedig természetszer�leg mind az Ikarosz-, mind az Orpheusz-témájú szonet-

tekben gyakran el�fordul.

A tenger a végtelenség, az embert, folyókat elnyel� halál szimbólumaként 

gyakran az Ikarosz-motívummal kapcsoltan jelenik meg, pl. „Törekvés tanúja 

és bukás sírja / a tenger” – utal a szárnyaló ifjú sorsára a Költ�i haszon cím� 

darabban.

Felszabadult tágasság és végtelenség feszíti a Hajnali indulót, minden 

nap egy új tengerre szállás, új csodákkal: „Mindennap ki a tenger közepére!” 

– indítja elragadtatott felszólítással a verset. A Melankólia XXI cím� versben a 

tenger mint megtisztító er�, megtisztulásra való képesség példája jelenik meg: 

„Minden mocskot szoríts ki szélre mint a / tenger.”

A dal, a dallam, a költ�i lét mibenléte központi jelent�ség� motívum Bá-

tho ri Csaba lírájában. A kötet több verse is m�vészi hitvallásaként értelmezhe-

t�. A költ� szerepe orpheuszi, a szó varázslója �, a nyelv megbízottja, lényegi 

gondolatok halk szóval kimondója. Keresi helyét, hazáját a világban, és végül 

ráébred arra, hogy igazi hazája a költ�i szó: „Költ�nek nincs világ, nincs más-

világ más, / mint a vers: nem himnuszt, csak muzsikát mond” – vallja a Költ�i 

haszon cím� szonettben.

Az Arc poetica soraiban a természeti jelenségek ellentétükké kívánnak válni, 

de lehet�ségeik korlátozottak. Éppígy a költ� is, szavaival a lehetetlenre, a végte-

len megragadására törekszik, s mégis: „Futó semmir�l beszélek örökkön, / akár 

a könny� cinke cs�re, kri-kri!”, de végül beteljesíti sorsát és kilép a világból: „Cél 

nélküli / útjait akár a víz, megteremti / a költ�, már nincs itt, már nincs is itt…”.
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A világ s�r�, zavaros szövetéb�l a költ� a lényeget kiemelve teremt m�al-

kotást: „költeménnyé / ritkul a világ” – fogalmazza meg lényegre tör�en a De a 

csönd soraiban. A költ�i létre való elhívást, sorsszer�séget fejti ki a már emlí-

tett Paradoxonok cím� szonett is: „Muzsikáján kívül senki a költ�.”

Orpheusz és a dallam motívuma elválaszthatatlan: „Értelmet egykor vagy 

csodát / ígért a kékl� orpheuszi dallam?” – kérdi a Zene és más csodák cím� 

szonett kezdetén. Az Orpheusz, Odüsszeusz cím� szonett telítve van e foga-

lomkörrel: énekelnek-e, zene, dal, szólalhat-e, dallam, dalnok, zene-isten, szi-

réni dallam, dalban, egy különös szépség� sorpárját kiemelve: „Megél-e a dal 

tenger tükörágyán / ha nincs kit tápláljon s megsemmisítsen?”

A Mint a felh� cím� költemény is a költ�i sorsot, a költ�ien lakozás kérdé-

seit boncolgatja: „Van-e költészet? Van, de szárnyviasszal / mint Ikarosz még 

magadban sem éred / utol” – azaz a költészet, a versalkotás lényege tudatos-ra-

cionális módszerekkel nem tárható fel, lényege az intuíció, a  remekm�vek a 

mélységb�l fakadnak fel vagy felülr�l áramlanak le az alkotó tudatába (és a be-

fogadóra is így hat igazán): „Egy költ� van, volt, lesz, s az nem lehet más: / az 

ész el�l rejtett eligazítás.”

Ha az igaz dal odaátról jön, akkor oda a halál pillanatában vissza is vihet�. 

A Dallam cím� szonett zárása úgy is értelmezhet�, hogy a költ� a túlvilágra 

is magával viszi legfontosabb képességét, a dallást, s Kharón ladikjában ülve 

énekel, „és a horizontig / elhallatszik a halhatatlan dallam” – zárul a vers, és 

e zárósorban a fonetikailag azonos hangzás (halhatatlan – hallhatatlan) két 

jelentést tesz lehet�vé, játszat egybe, utalva a csönd és a dal eggyé válására.

Az igazi haza a költ� számára a költészet, szó-otthona, eszme-hona, mely 

által az egész világhoz mint hazájához szól. Err�l több versben is vall: „Köl-

t�knek hetvenhét hazája van, / s minden egyes hazáért megbomolnak. / Noha 

szívb�l csak egy nyelvet beszélnek, / nem félnek szólnak, hanem az egésznek” 

– szól így Az egész világ zárása.

A haza lehet a túlvilágba való hazatalálás is, a semmi, a halál motívumával 

kapcsolja össze a társa mottójával is a motívumot er�sít� Könnyebb, er�sebb 

cím� szonettben: „Ahol nem vagyok, az a hazám. / (…) Csak a súlyoddal tisztí-

tod a földet, / összes hazád együtt a nyugtalanság: / amíg élsz, könnyebb, s ha 

meghalsz, er�sebb.”

A haza, az ottlét lehet egészen apró, de tökéletességet jelképez� természeti 

jelenség: „Lehet, hogy egyetlen hazám a rózsa”, tárgyak, emberek s az anya, 

s a „magas �r” – sorolja fel a lehet�ségeket a Melankólia XVIII cím� szonettben.

A haza kérdésköre tölti ki a Nincs part többé cím� szonettet is, a szó maga 

hatszor is el�fordul benne. Kulcsmondata a vers közepén helyezkedik el: „Haza 

a tudás, messzi horizontok / hívása.”

A tél a térbe nyílt tiszta szemlél�dés, a beérett id�skori lélek állapot-szim-

bóluma a kötetben. A  kontemplatív-meditatív Egyetlen szokásom cím� köl-

teményben kétszer is megjelenik a csillag-szimbólummal kapcsolva, keretbe 

foglalva a szonett ívét, az els� sorokban: „Itt a hóban, nappali csillagokban / 

tükröz�dve illeszkedik össze minden”, majd a vers zárásában: „Csupa csillag a 

hó itt, csupa kristály / ahogy a világ elömlik a tájon”.

A  fény megjelenhet e világi, reggeli fényként, így kapcsolódik a reggel, 

a felébred� lélek motívumához: „magasság a fényt húsveres tet�kre / telepíti”; 
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de megjelenhet magasabb rend�, túlvilági fény jelentésben, Isten szinonimá-

jaként is: „De ragyog a halál / is odafenn a megszédült egekben” – egyesíti a 

kétféle jelentést a Melankólia VII cím� szonettben.

A  reggel, a hajnal központi fontosságú motívum Báthori költészetében; 

az éjjel egynem�ségéb�l kibomló hajnali szürkület az éber szemlél�dés ideje, 

újabb és újabb világba, tájba tekintés, egy újabb elmúlt nap éjszaka feldolgo-

zott élményeivel, tapasztalataival való gazdagodás, bölcsebbedés lesz�r� id�-

sávja, egyben szimbolikus értelemben az érett lélek virradata, az öregkor létre 

való felébredése, a végs� valóságra való rányílás.

A szürkületi szín több leírás szerint – pl. Tibeti halottaskönyv – a halál és a 

túlvilági lét közti lét-sáv színe, a bardó – köztes lét – derengése. Ilyen értelem-

ben is a lélek hajnala. Erre utalhat a Minden máshogy van cím� szonett a halál 

utáni létr�l elmélked� néhány sora: „míg meg nem érkezik a szürke sávba, / 

ahol csak remény és emlék világít”, ahol a lélek még sorsára vár, és feltárulnak 

a lélektettek, miközben az id�tlenség állapotába került: „és minden hullám 

csúcsa mozdulatlan, / bár percr�l percre minden máshogyan van / mint amit 

sejtés valaha megérthet.”

A hajnalodás – s vele párhuzamosan az ébredés – állapota lengi át több 

szonett atmoszféráját, pl. az Ami épp jön kezd� soraiban konkrét id�megha-

tározásból indít: „Ma fél hatkor igazolta a reggel, / hogy lelkem nem vándorol 

még” – s máris a lélek bels� terében vagyunk. A hajnal állati-emberi zajaiból 

jut el ezután a bels� csöndig, s végül a megszokás elfogadott boldogságának 

javallásáig-felismeréséig: „Ahogy öregszünk, több a nyugtalan csend / per-

ceink ben, mint hosszú napjainkban.”

Hasonlóan indul a Vallomás cím� vers is: „Reggeli fél hét. Esik. Mit tehetnél 

/ ma, hogyha moccansz?” A test nehezen szedel�zködik össze a nyirkos reg-

gelen, tehetetlenség, kínzó hiábavalóság hullámzik át a sorokon s fordul át az 

életr�l, versr�l és gyermekr�l tett vallomásba.

Közvetlenül szólítja meg e napszakot az Ó, reggel cím�, az ellentétek 

egységét bemutató szonettben: „Reggel tudja a nap, ki hol van otthon.” Nap-

szakjelz� címet visel A hajnal cím� szonett is, amelyben világossá válik, hogy 

minden hajnallal továbbhömpölyög a világ-id�folyam: ha csak infi nitezimálisan 

is, de minden reggellel egy kicsit más lesz a világ, ugyanakkor a tegnap végér-

vényesen elmúlt: „Ma sem, senki sem fojtja el a mámort, / hogy a reggel más 

világ. Ami tegnap / megtörtént, teremtés el�tti vázlat / volt csak, embertelen 

volt, nem világ volt.” A droghatásszer� hajnali fényjelenségek szépsége, az in-

duló nap tabula rasája pedig felvillanyozza, der�vel tölti el a szemlél�t.

Virradati fény és ébred� ember, kint és bent rajza a Reggel hat cím� darab 

is: „Az égen a hajnali rozsdabarázdák, / nézd: tet�kön bárányok legelésznek… / 

A test, igen, megkezdte robogását, – / de ki tudja, mikor indul a lélek.” A reggel 

és a természet motívuma több helyütt ötvöz�dik, a természet valódi arca ilyen-

kor tárul fel: „Menj ki reggel a zöldbe, és találkozz / ismeretlenekkel” (Ketten 

vándorúton).

Nappal és éjjel motívuma kapcsolódik össze a Szégyen cím� szonettben, a két 

napszak egymás kiegészít� komplementere, az éj a nappal feldolgozója, gyógyító-

ja: „Kerek sárga pikkely: úszik a kertben / a hold, – most hallgatja az éj a nappal / 

sirámát, s a vigaszt majd virradattal / bocsátja ránk, fényekkel, önfeledten.”
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Az este a mindennapi számvetés, a halálnak való ellenállás nélküli átadódás 

vagy a tudattalanba való megadó süppedés, a beérett nap gyümölcsként való 

lehullása el�tti pillanatok gondolatkörében jelenik meg Báthori költészetében.

Anaforás sorokkal jellemzi eme átmeneti lélek-napszakot az Este cím� szo-

nettben: „Este, mikor a hold elkülöníti / magán ezüstjét a nap aranyától. / (…) 

Este még nem siratod, ami elmúlt / s még nem mérlegelted, ami jöv�d lesz.” Az 

élet, a nap élményeinek csendes elengedését így ábrázolja a Melankólia X-ben: 

„Estefelé s ha meghajlanak az évek, engedd: enyésszen és emésszen / el az élet.”

Az este ugyanakkor a testi érintkezés, a meghitt együttlét id�szaka is: „Más 

most már az érintés, a sötétben: / tereli bánatunk a fénytörésen / át tíz másik 

ujj s egy lágy, érkez� test” – vallja Alkony cím� szonettjében. Hasonlóan köti 

össze az estét a szerelemmel A nyugtalanság kezdetének kérdéssorozatában: 

„Mondd, hány ébredés van egy éjszakában? / És egy szerelemben hány szere-

lem?” Az éji egyesülést örökíti meg Az éjszakák élete cím� költeményben is: 

„Tudom, egymástól leszünk egy meg egy / miközben egymás sorsát lessük, és 

én / látom egyenlít�i szemedet / a napoknak és éjszakáknak élén.”

A  reggel, az éj, a  semmi és az öröklét motívuma egyszerre jelenik meg 

az Egyben maradni els� kvartettjében: „Minden hajnalban újra s új világra / 

jön, ki él még. Bár esténként örökké / hosszan tart, hogy a semmit közelítné, 

/ másnapra összefonja röpke álma.” Hasonló gondolat fonja át a Melankólia 

XIX versvilágát: „Ami nappal megtörténik, folytatódik / az éjszakában és örökre 

van, van / és van”, a nappal és éjjel komplementer egységet alkotnak, akár az 

élet és a halál.

A csoda, a mindennapi élet apró, jelentéktelennek t�n� csodái gyakran fel-

bukkannak a verseskötet lapjain. Jellegzetes példája a Jelenet a f�ben, annak, 

hogyan ad a lírai én kegyelmet egy szöcskének, hogyan áll meg az ösztönszer� 

mozdulat a szöcske él�lény mivoltának, életre jogosultsága felismerésének hatá-

sára: „pedig milyen könny� ez a két semmi: / jótett s halál, egy egész végtelenség 

/ ennek a kicsiny repked� rugónak. / Mintha t�lem származna most az élet” – is-

meri föl e tett által sors-osztó istenséggé emelkedését, s a vers végére felmerül 

az olvasóban a kérdés: vajon az emberi sors is csupán ilyen apróság a fens�bb 

hatalmak szemében, és alakulása szinte véletlenszer� döntésükt�l függ?

A Zene és más csodák cím� vers sorra veszi a fontosabb csodákat: a költé-

szet, a túlvilág megsejtése, a társas létben egymás kompromisszumkész elvi-

selése, „És csoda, hogy a muzsikában elfér, / aminek nem talál helyet az elme.” 

Minden nap új csodákat hoz, csak tudni kell fölfedezni �ket, mert „a nappal / 

a rosszak közé rejti a csodákat” (Hajnali induló), s a Fent és kint fi gyelmeztet: 

„Ha vártad, ha várod, a csoda itt van”, minden pillanatban megteremhet a látó 

szem, ért� fül számára.

Ilyen kicsiny csodákról beszél a Nincs messze végén, a  technikai-törekv� 

szemléletet ellensúlyozandó: „Mert függ�leges / minden téboly. Viszont az a pa-

rányi, / szabad szemmel látott tökély, / melyet egy rovarszárny vagy zöld madár-

toll / láttán az ember képes megtalálni, / nincs messze a haláltól, a csodától.”

A semmi Báthori költészetének egyik leggyakoribb motívuma, a teremtet-

len preegzisztenciális lét és a kiüresedett, teremtésen már túljutott, megállapo-

dott posztegzisztenciális lét alapvet� szimbóluma. A hosszú útban háromszor 

is el�fordul: „Vagy épp a semmi terem meg tebenned?”; „hízott semmi”; „úgy 
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érsz csúcsra a semmiben”. Az Éles napokban szintén háromszor bukkan fel: 

„szétszórt és semmittev� nap”; „ferde semmiségekbe torkoll / még a legjobb 

is,”; „semmit sem talál”. A Kürenei Timon cím� szonettben négyszer: „Minden 

dolgot megad nekem a semmi” – idézi fel az antik fi lozófus tanítását, majd 

még: „össze tudod szedni / magad a semmib�l?”; „átnevetni a semmib�l”; 

„ennyi / mámort kínál a birodalmi semmi”.

A semmi fölszabadít, tágasságot ad, eltörli a korlátokat, még ha a megsem-

misülés is az ára: „Talán a semmi teszi csak szabaddá” – t�n�dik el a helyhez 

kötött növényi léten a Faágak téli színben cím� szonettben.

Különös, paradox képeket alkot helyenként e szóval: „egy deka semmi / épp 

benned nehezíti el magát” (Reggeli éden). Az éjszakák élete cím� versben a 

semmi a vele ekvivalens üresség motívumával egyszerre jelenik meg: „Ki meg-

tébolyultam / minden ürességt�l, most rajtavesztek, / s a semmib�l is lassan 

fölemellek.” A példákat még hosszasan lehetne sorolni.

Báthori versvilágában a halál nem az életet megsemmisít�, félelmetes 

bevégz�désként jelenik meg, hanem az élet kiteljesedéseként, a lélek regge-

leként. Az életben egyénként, elszigetelt zátonyként vagyunk jelen, melyb�l 

alig néha tudunk kilépni; a halál ezt a burokba zárt állapotot oldja fel mintegy 

megváltásként, a lélek általa kiszabadul, kitágul, kiteljesedik.

Így fogalmazza meg mindezt a Mikorra nem vagy soraiban: „Mindenki kü-

lön sziget, külön úszik. / (…) Külön dal / mindenki, mígnem végül egybecsúszik 

/ a némasággal. / (…) Mikorra nem vagy, akkor / tudom meg, ki voltál. Meg-

foghatatlan / vagy, amíg ki nem válsz a z�rzavarból.” Zátonylétünk tehát végül 

kiemelkedik az élet áramló, hullámzó tengeréb�l, s ekkor látható meg valódi 

alakja, az életben maradt szemlél�k számára. Így a költ� és m�ve alakja is – a 

m�vészi létre a sorokban felbukkanó dal-motívum utal.

Szerelem és halál, a  két eksztatikus határállapot rokon motívumát kap-

csolja össze az Igen és nem egy sorában: „halált vehetsz egyetlen szerelmen”. 

A Dallam cím� költeményben a túlvilági határfolyón való átkelést jeleníti meg, 

melyben a Styx hullámaival egy ritmusba, egy dallamba szöv�dve ring Kharón 

ladikja: „és közben minden lélegzet egy sorban / áll a halállal, és a horizontig / 

elhallatszik a halhatatlan dallam.”

A halál elfogadása der�s közönyt is eredményezhet: „Az is szép szabadság, 

hogy a haláltól / nem vársz többet, csak a halált” – vallja Az is szép cím� versé-

ben. Akár megsemmisülés, csend, akár égi kórusok fogadják odaát, a kiérett 

léleknek végs� soron ez már mindegy. A halálvárás, a halállal szemközt való 

lét a témája a Staféta cím� versnek, melynek bevezetése napszak-ellentétele-

zéssel világít rá élet és halál viszonyára: „Lehet, hogy minden elköszön az esti / 

holddal, és mi felfedezzük a nappal / csodáit.” A születésre várakozó lelkek még 

üresek, a halálra várakozóké viszont földi élményekt�l telített, akár az alkony a 

nappal történéseit�l, de a nagy, ismeretlen „vizsga” elé mindenki készületlenül 

megy: „A születend�k / az �rb�l merítenek, a halandók / megtelt szíve azonban 

készületlen.”

Ez a várakozó, átmeneti állapot vehet� észre a Csoda és bánat cím� darab-

ban is: „Még élek, de a holtakkal beszélek / elevenek között is”. Ugyanezt így 

önti szavakba az Egyetlen szokásom cím� vers: „halál vagy másféle élet amit 

vár / az ember, szemhunyta el�tti békét.”
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A halottak er�sebbek az él�knél: véglegesek, végtelenek, megszólíthatatla-

nok, fenségesek, vallja a Minden máshogy van soraiban: „s most, hogy nincs 

sehol, sokkal er�sebb / annál, hogy szólítsd, megszóld, vagy csak átints / neki 

a végekre ahol bevárta / �t is a többség.”

A Melankólia VIII komplex halálábrázolás: az este indítja meg a végr�l való 

elmélkedést: „Este hatkor tudom: meghalni nem más, / mint végleg elfogadni 

a sötétet.” A nemléthez, az él�lényeket közömbösen elpusztító végtelen világ-

egyetem közönyéhez mérten eltörpül a szerelem, a szeretkezés oly fontosnak, 

eksztatikusnak t�n� csúcspontja is: „De ha a szerelmet nemléttel méred, / az 

se más, mint egy vézna kis sikoltás.”

A  múló évek során az ember felismeri az élet igazi lényegét, Orpheusz 

csönd-dalát, és végül halálra éretten távozik a földr�l: „két köteg semmit vá-

laszt el utolsó / sóhajod, s elaltat a kékhideg tér.”

A  Mysterium mortis, a  Melankólia-ciklus nyitódarabja szintén halálábrá-

zolás, a  halál pillanatán átlépett, a  lelkek túlvilági csoportjai között lézeng�, 

tétova lélek vágyát fejezi ki arra, hogy újra ember lehessen: „Most meg… most 

egyre kérdi rémülettel: / hogyan, mikor, meddig lehetne ember.”

A  nemlét a halál, a  megsemmisülés rokon fogalmaként jelenik meg a 

kötetben. Jelenthet kiüresedést, az életb�l való kivonulást, búcsúzó, távozó 

magatartást is, jó példa erre az Éles napok tömör kijelentése: „egyre inkább 

a nincs az otthonunk”. Az Igen és nemben „Id�nként nemlétet is vállal Isten”.

Az embert „mosolyra tanítja a nemlét / lidérce” – jegyzi meg a Melankólia 

XIX cím� darabban. A túlvilágba távozott anya és isten motívuma kombinálódik 

a Csoda és bánat soraiban: „Anyám s az �r / istene sose t�rné, hogy a nemlét 

/ örökre elragadjon s (…) elvakítson.”

Az üresség, a  hiány tekinthet� a semmi mellékmotívumának, a  nemlét 

közel álló variánsának, használata a kínzó üresség, távollét kifejezését jeleníti 

meg, általánosítva például a Váltás cím� darabban: „A nagy hiányban több kis 

hiány lüktet majd”, konkrét személyre vonatkoztatva az Igen és nem cím� szo-

nettben: „Hiányodban léted itt volt / mindig velem”. Egyedülléttel, fájdalommal, 

mélabúval, szomjúsággal ötvöz�dve vezeti be a Melankólia XIV-et: „Nem nap 

a nap, ha nem huszonnégy óra, / hanem még hosszabb kétség és üresség”.

A mulandóság, a mindent elemészt� id� igen fontos motívum a szonett-

könyvben. Olykor félelmetesnek t�nik, olykor belenyugvó, szelíd elfogadással 

közelít feléje a költ�.

Szolipszista felfogással ötvöz�dik az egyéni mulandóság tudata az önmeg-

szólító Tartózkodó félelem cím� darabban: az egyén megsemmisülése egyben 

az általa érzékelt világ megsemmisülése is: „ez a világ csak így, csak veled 

együtt / ez a világ, nélküled más teremtmény, / csak múlt s jöv�. Mindnyájan 

elveszítjük / önmagunk, ha te nem leszel a földön.”

Megjelenik a maradandóság kontra mulandóság gondolatkör is, meddig 

marad fönn egy tett emléke, vagy meddig hat egy m�alkotás: „Elég a tegnapi 

por a verébnek, / hogy hármas lábnyomát ma örököld” – festi meg ezt találó 

párhuzammal a Mindent kibírni cím� versben.

Az öregség, az emlékezés, a csend, halál, végtelenség, szerelem és a múló 

id� ötvöz�dik egybefügg� képsorrá a kötet záróversében, az Újév, új id� cím� 

költeményben: „számhoz csendet ötvöz / a napokkal vonuló végtelenség. / 
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Minden perc együtt t�nik el egyetlen / égi lejt�n. / (…) Egyféle súly gyötrelem, 

szerelem, – / holtak és múltak magasan lakoznak.”

Édesanyjára emlékezve döbben rá a test, az ember végleges elt�nésére 

az id�ben: „Nem fogom fel nélküle, ami elmúlt, – / csak szemem tudja, hogy 

teste is volt / s csak nélküle biztos, hogy istenem holt” – szólnak vigasztalanul 

a Melankólia XVIII zárósorai.

A magány, az egyedüllét motívuma lehatárolt egyéni létünk mindennapi 

állapota, illetve a társ megtalálása el�tti remetelét kozmikus magányossága, 

amit a társ jelenléte old fel.

Az Elszigeteltség cím� szonettben csupa félbemaradt, kisikló, megvaló-

sulatlanul elmaradt lehet�ségr�l olvasunk, ami már helyrehozhatatlan, célját 

tévesztett, erre utal a vers befejezése is: „Remete folyók torkollnak a tenger / 

vizébe, hol senki szomját nem oltja.”

A magány az egyéni élet e világi magányosságát is jelenti, amit majd a halál 

pillanatával bekövetkez� megszabadulás old fel. Ez a gondolat jelenik meg a 

Mikorra nem vagy cím� vers a halál-motívumnál idézett soraiban.

Az éjjel és a szerelem mellett a magasság-magány kapcsolt motívuma 

jelenik meg a Sötétben soraiban: „a magány csúcsa mindig lakhatatlan”. 

A magánytól meg kell szabadulni, a társ képes erre a megváltásra, mert: „Mi 

a magány? csak koravén halál. / (…) Boldogság az is, megválni a tompa / ma-

gánytól” – jelenti ki a Mint egy nagy k� cím� költeményben.

A csend szintén kiemelt fontosságú motívum a költ� versvilágában, az élet-

ben már itt vagy a halál által túljutott lélek beteljesült, beérett állapotát, a zavarta-

lan nyugalmat és az alkotás termékeny csendjét fejezi ki. Teremt� némaságként 

kései, beérett dal, m�alkotás is, továbbá a világ apró rezdüléseire fi gyelni tudó, 

a fens�bb világ üzeneteit meghallani tudó képesség is, rendületlen bels� béke.

Gyakran a társ-motívummal és a halál-motívummal ötvöz�dik, mint például 

a Minden csend els� terzinájában: „Teérted élni, merülés, vigasz. / Ki mikor 

meghal, minden csend igaz / lesz, vagy én leszek lég”.

A csönd a kulcskifejezése az ezt a címében is jelz� De a csönd cím� szo-

nettnek, amely a vers nyitva hagyott végén a tenger morajával ötvöz�dik: „De a 

csönd! a végtelen megtörése / ahogy a tengernek is vád a partja…”

Az este és a csend összefügg, együtt a lármás nappal=élet elcsitulását 

jelképezik: „Az est, a  csend, az éj: tiszta id�pont” – szögezi le a Szégyen és 

magány kezd� sorában.

A  Csend, élet, este cím� szonett alkonyábrázolása pedig remek példa a 

hang- és hangulatfestésre, különleges hatású bels� rímmel: „Rövid, p�re zajo-

kat szór az est, mint / tördes� faágak közt zuhanó test”.

A csend a hangosság szükséges kiegyenlít�je, értelmüket csak egymáshoz 

viszonyítva nyerik el, világít rá a Hajnali induló befejezésében: „Föl! föl! és gya-

korold a néma hangot: / szótlan a szenvedély, ha sose suttog.”

A  csend különleges, jelentéseit csak az ért� fülnek feltáruló nyelv, fogal-

mazza meg a Melankólia XX soraiban: „Hópelyhek zajában lépdel felénk / 

s négy évszakra érlel a legnagyobb csend. / Nehéz fi gyelni arra, aki hallgat, – / 

a némaság a legidegenebb nyelv: / idegen elevennek és halottnak.”

Lényeg-mondás�=�elhallgatás, csend; ez a Mindenkit meghallani cím� 

szonett egyenlete, a  halk szavú lényeget a zajos lelk� tömeg nem fogja fel, 
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a költ�nek, fi lozófusnak mégis mondania kell, ezáltal érik lénye örökkévalóvá, 

lényegivé: „Hosszú ideig kell azt mondani, / amit nem hall senki, hogy halha-

tatlan légy” – fejezi ki e gondolatmenetet szójátékszer� összecsengéssel, a vers 

zárására az elmélyed� ember képessé válik mások szavának lényegét felfogni, 

ezáltal a lényeg-hallás és a lényeg-mondás letéteményesévé, beavatottjává vá-

lik: „Mindenkit meghall, akit senki nem hall / és � jut legmesszebb a titokkal.”

A remetelét, a magány szorosan összefügg a csenddel, a befelé fi gyeléssel: 

„Ha senki nem lát, több vagy életednél: / a csend jobban megtisztít, mint ma 

vélnéd, / ha megimádtad a magány csalétkét” – vélekedik Az éj kapujában végén.

Kiüresedett, végpontra jutott hajnali lelkiállapot rajza a Csalódás cím� da-

rab is: „Csend és menny között, mint a rendületlen / holtak, úgy id�zöm.” Szin-

tén halál és csend vegyül össze a Melankólia XI-ben: „Bár ne véget érne, hanem 

kezd�dne / minden a csenddel”, azaz bárcsak a halál egy mindenki számára 

lehetséges új kiteljesedés lehet�sége lenne.

Az öregség motívuma szintén fontos alkotóeleme Báthori szonettvilágá-

nak, az id�s állapot szemlél�d�, érett magatartása, a  világ elengedése és a 

túl-ra fi gyelés a teljes kötet alapvet� lírai attit�dje.

Az Öregség cím� szonettben anaforás felsorolásokban ismétli a kulcsszót, 

egy-egy jellemz� életmegnyilvánulást társítva annak fogalmához: „Öregség, ha 

mélylepényt lépsz a sárban. / Öregség, ha épp utolért az isten. / (…) Öregség, 

gyönyör, ha a láthatatlan / dolgok hirtelen az égr�l regélnek / a földön. (…) 

Öregség, ha mindenki vagy, de senki gúnyájában”. Jól látható, hogy a költ� 

felfogásában az öregkor egy kiteljesedett, rezignált, az élettel betelt létállapotot 

jelent, Istenhez közelséget és az apró dolgok csodáira való megnyílást.

Ugyane csodákra utal az Ikarosz-ciklus záródarabja, a Reggeli éden is: „Mi 

jót hozhat egy öregkori reggel? / Varázs, hogy kilépsz az ajtón, kinézel / a havas 

tet�kre a szürke fénnyel / telt ablakból.” Egy pillanatképbe s�rít�dik itt a lélek-

reggel�=�öregség motívumpár, a tél mint az élet végének jelképe, és az ablak 

mint a határ, átlépés, szemlél�dés szimbóluma.

Az öregség a lélek id�skori felébredésének létállapota. Szorosan köt�dik 

tehát a hajnal-, virradat-motívumhoz, továbbá kontaminálja a halál, a semmi, 

Isten és az öröklét képzetkörét is.

Tél és szintén gondolatritmikus ismétl�dés jelenik meg a Jön a szürkület 

testiségr�l és életvágyról leváló soraiban is: „Öregség, ha megillet�dsz a hótól. 

/ (…) Öregség, ha reggel jön az utókor. / Hazavágyni magasra, az öregség. / 

(…) Boldog világos jön a szürkülettel.”

Élet-tél, felébred� hajnali lélek, túlvilág-vágy és a köztes-lét szürke köde 

utáni másvilági fény közeledése ez az állapot. S ebben a halálra tárt életálla-

potban már mindegy, mennyi id�t tölt még itt az ember a földön, ez már az 

öröklét földileg elért megvalósulása.

Az anya elvesztése miatti gyász, élet-törésvonal keletkezése sok szonett 

ihlet�je. A motívum kulcsverse az Anyám cím� szonett, mely összegzi az anyá-

val-lét és az anya nélküli lét paradox, fájó különbségeit: „Túl nehéz voltam vele, 

túl nehéz / vagyok nélküle.” Az �t már születésével (biológiailag már petesejt-

jeivel) létbe hozó asszony végleges elt�nése megdöbbenti a költ�t, halálával 

e bens�séges együtt-lét benne is meghalt: „anyám és én, mi egyszerre szület-

tünk. / Anyám és én, mi egyszerre halunk meg.”
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A  Jön a szürkület aforizmatikus sora egybevon születést-pusztulást: „Az 

anyák tette a fi úk halála.” Az id� maga változik meg az anya elvesztésével: 

„Megsz�nik korod, ha már nincs anyád” – jelenti ki a már említett Reggeli 

édenben.

A  haza, a  hazatalálás keresése vezet el az elvesztett anya gondolatáig a 

Melankólia XVIII soraiban: „Az egyik anyám volt, / az egyik �spont. Mert � 

egymagában / szentlelkem volt, hazácska ó hazátlan…” – öltözik keser�sége 

a költészetében ritkán használt kicsinyít� képz�s szóalak becéz�-bens�séges 

használatával megrázó formába.

Az öröklét, az id�tlenség e költészetnek szintén elemi kulcsmotívuma. 

Báthori felfogásában az id�tlenség, az öröklét nem lineárisan a végtelenbe 

meghosszabbított életid�, hanem vertikálisan s�rített, önmagát átér� lényegi 

lét.

Fontos jellemz�je a mindennapi élet apró csodái fölött érzett öröm, vallja 

az Örülni tudni cím� költeményben: „És örülni tudni, mert az már öröklét, / 

vagy az öröklét els� hosszú perce.” Remekül ideillenek a Minden máshogy 

van fentebb, a reggel-motívumnál idézett sorai is. Már a kötet elemzett legels� 

szonettjében megidézi ezt a fogalmat mint az élet végs� révét, szinte nosztal-

gikus célját.

A motívum szorosan összefügg a halál, a semmi és Isten fogalmával, egy-

mást feltételez� motívumkört alkotnak, sokszor egy-egy versben egymással 

szoros kapcsolatban hálózattá szöv�dve. Ez jól kivehet� az Egy százalék cím� 

darabban: „Semmi és valami vagy, mint a szádban / a hópehely, – egy örökké-

valóság / az út a kezdetig.”

Hajnal-, csillag-, anya-, magány- és szerelem-motívum egymásutánja tor-

kollik az öröklétbe az Ami reménytelen cím� szonett végén: „Szerelemhez is 

szerelem / kell, mondta. Vagy magányhoz örök élet.”

Az öröklét azonos a vertikálissá emelkedett pillanattal, mert a tudatossá vált 

lét minden pillanata az id� egészével egyenérték�. Mindezt az egyenérték�, 

ért� társ jelenléte teszi teljessé: „Öröklét az, ha nem kell más öröklét / messze 

életemt�l, e pillanattól, / s ha ami bel�led szól, értem is szól” – fogalmazza 

meg a gyümölcstálalás szituációjából felröppen� Jelenet cím� szonett befeje-

zésében.

E vázlatos motívumelemzésb�l is jól látszik, Báthori Csaba szonettkönyve, 

szonett-univerzuma mennyire koherens egész, a motívumok át- meg átszövik 

ezt a versvilágot, a kulcsszavak szorosan összef�zik a költeményeket, melyek 

egymástól kérdeznek, egymásnak válaszolnak – és persze az olvasótól és az 

olvasónak is.

A kötet még sok fontos további motívumot tartalmaz, az elemzés csak a leg-

fontosabbakra, leggyakoribbakra térhetett ki, kapcsolódásaikat, összefüggés- 

rendszerüket nagy vonalakban felvillantva.

Szólni kell még a szonettek címadásáról, melyre rendkívül jellemz� az, 

hogy a címben jelzett szó, szókapcsolat a vers végébe beágyazódva bukkan fel 

újra és nyeri el végleges értelmét, lekerekítve a címadást és sokszor egyúttal a 

szonett tartalmi-formai ívét.

Néhány példa erre a módszerre: az Ami épp jön esetében a cím az utolsó 

el�tti sorban ismétl�dik: „Vedd, ami épp jön: / a megszokás a boldogság a föl-
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dön.” Ugyanígy jár el a Majd ha elhív esetében is: „de aztán, majd, ha elhív, – / 

végtelen tenger végül zátonyos szív.” Ugyanezt láthatjuk az Amíg itt fenn jársz 

cím� versénél is: „Amíg itt fenn jársz, félhalva vagy élve, / épp könny�séged 

késztet súlyosulni.”

Hasonló jelenséggel találkozunk a Minden titok címadásánál is, ahol a cím 

szórendcserével a zárósorba kerül: „tested megörökli a földet / s már titok min-

den el�tted, mögötted.”

Ez a címadási stratégia nyilvánvalóan függ össze azzal, hogy a kötet szo-

nettjeinek a vége általában aforizmatikus, csattanószer�, így a cím erre mintegy 

el�re utal, és teljes hatását épp a vers végének visszavetül� fényében nyeri el.

A cím sok más esetben a vers alaphelyzetét adja meg, pl.: Ketten vándor-

úton, Staféta, vagy kulcsmotívumát jelzi: pl: A hajnal, Este. S  jellemz� a már 

ismert tematikus címadás: a Melankólia-sorozat huszonkét szonettje tekinte-

tében.

Végezetül szólni kell Báthori Csaba kifi nomult, mindig ízléses, ötletes, in-

dokolt, sohasem öncélú, a szonettek komoly mondanivalójához illeszked�, azt 

feloldólag ellenpontozó szójátékairól is.

Találunk ilyet címadásban: Tartózkodó félelem, Arc poetica, továbbá a szo-

nettek törzsszövegében is: „De most nincsen már, megcsappant a lét-szám” 

– remekel az Új planétán cím�, Kézdi György halálára írt szonettjében. Az Ott-

honunk egy sorában így kérdez: „de mi az, mi az ma a bürök-szabadság?” – itt 

mozaikszer�en a „miazma” szó hallható ki, ellenpontozva a hamarább el�for-

duló „szilvaillat” kifejezést. A „halni” és „hallani” szavak több szonettben is ösz-

szecsengenek, többértelm�en hatnak, így a már említett Dallam és a Mindenkit 

meghallani cím� költemény befejezésében.

Véleményem szerint Báthori Csaba szonettkönyve a fentiek során már több-

ször említett okok miatt külön könyvnyi elemzést érdemelne. Kötete lényegi 

elemeit e rövid tanulmány keretei között igyekeztem megragadni, ismertetni.

Az értelmezés, elemzés folyamata szinte lezárhatatlan: minden egyes szo-

nett újabb elolvasásakor újabb és újabb konnotációk bukkannak fel, a  többi 

szonettel mint hálóval rezdül együtt mindegyik – s a kötetet letéve az olvasó 

összbenyomása pedig végül az, hogy a kortárs magyar líra egyik újonnan ke-

letkezett, felfedezésre váró, messzi látóhatárt és különleges táj-élményt nyújtó 

magashegységén vándorolt végig.

Füleki Gábor


