
Szeverszk ura volt, s kinek történe-
tét udvari krónikás-énekmondók
nyomán ismerhetjük. Egy hatalmas
múltú népcsoport egyedülálló és
páratlan kultúrája (ez utóbbi két
jelzõt a világ minden kultúrájára ér-
tem) köszönti e kötetben mindazo-
kat, akik még hisznek a régmúltba,

s a varázslatos irracionálisba nyíló
kapukban. Mert ez a könyv, nos, úgy
hiszem, az.

DUKAY NAGY ÁDÁM

(Szerkesztette Petrovácz István, 
Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 2003, 
391 oldal, ármegjelölés nélkül)
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Mûvészet
APÁTI-TÓTH SÁNDOR � 
ZALÁN TIBOR: 

TTaalláálltt  kkééppeekk

Apáti-Tóth Sándor és Zalán Tibor
közös kötete különleges olvasmány-
élményt jelenthet azok számára, akik
a mûvészeti ágak párbeszéde iránt
érdeklõdnek. A Talált képek vékony
határmezsgyén született: két külön-
bözõ kifejezésmód, a fotómûvészet
és a költészet találkozik egy kérdés-
feltevés kapcsán. Az idõrõl és térrõl
való gondolkozás indítja meg a kü-
lön térben és idõben született képek
és versek ciklusaiból építkezõ köte-
tet. Eleinte furcsának tûnhet a kötet-
kompozíció, de az olvasás során
egységbe forrnak a fényképek és a
versek, miközben a megismerés esz-
közévé válnak.

Apáti-Tóth, mint a bevezetõben is
írja, gyûjtögetõ ember. Ezekre a fény-
képekre (saját, korábban készített ké-
peire) nagymamájának halottas ágyá-
ban bukkant. A fotómûvészt a tér és
az idõ problematikája, az ábrázolha-
tatlan ábrázolása foglalkoztatta, hi-
szen a fotózás során, az exponálás pil-
lanatában a jelen rögvest az idõ tárgyá-
vá válik, és a múlt idõ veszi át az
uralmat. A különbözõ technikák, a ké-
pek játékából létrehozott alkotások ér-
zékelhetõvé teszik Apáti-Tóth szándé-
kait: az idõs asszony arcán lévõ rovát-
kák és a fa kérgének egymásra hatása
különleges idõtlenségét mutatja meg
az elmúlásnak. A Talált képek cím tehát
egyfelõl egy valós aktusra, a megtalá-
lásra, másfelõl a fotózás állandó �meg-
találására� utal, melynek segítségével a
valóság újra- és újraformálható.
A több mint húsz éve készült képeket



Apáti-Tóth nem alkotja újra, hanem
egy költõ közremûködésével próbálja
meg új jelentésekkel ellátni.

Zalán Tibor egy, a precízen meg-
alkotott képekhez hasonlóan komoly
megmunkálást igénylõ formához
nyúlt, a haikuhoz. A Talált képek cím
Zalán esetében leginkább a költõi ké-
pekre vonatkoztatható, azon belül is a
metaforára. Ahogy a fotókon ábrázolt
tárgy, úgy a metafora is a valóság egy
darabjának újraalkotása egy másik
képben, ami különbözõ jelentésszin-
teket hoz létre. A rövid, tizenhét szó-
tagos versekben csupán egy-egy kép
felvillantására van lehetõsége a költõ-
nek. �Csak néhány mondat / életek és
idõk és / teremt és ábrázol� � írja Repe-
dés címû versében, rámutatva a haiku
lényegére, amelyben minden szónak
hangsúlyos szerepe van. A költemé-
nyek a halált, az elmúlást tematizálják,
hiszen ezáltal ragadható meg az idõ és
tér vége. Feltûnõ a költõi megszólalás
személytelensége: nincs alany, csak ál-
lapot van, s egyedül a kötet vége felé
jelenik meg a személyes szólam: �Le-
pergõ levél / a kézfejemen. Ki írt, / s
mit üzen velem?� (Levél) A személy-
telenség, az idõtlenség és a téren kívü-
liség felszámolja a testtel rendelkezõ
embert, míg a fényképeken látható
fiatal nõ és idõs asszony a test átalaku-
lására hívja fel figyelmünket.

A kötetet forgatva felmerül a kér-
dés: milyen különbözõ módokon ír-
ható le világunk a nyelv és a képek ál-
tal? A két kifejezési forma természete-
sen nem függetleníthetõ egymástól,

így a Talált képek különbözõ olvasási
(és nézési!) módokat kínál fel, miköz-
ben a képek segítségével elbeszélt tör-
ténet válik hangsúlyosabbá, és alakít
ki egy narratív szerkezetet. Bár a ké-
peket és a verseket szerves egésznek
kell tekintenünk, a fényképek fokoza-
tosan kiszakadnak ebbõl az egység-
bõl, visszatérnek az Õsrobbanás elõtt-
re, majd a kötet a Rorschach-teszt cí-
met viselõ sorozattal zárul, ahol az
olvasó (képnézegetõ?) már csak létre-
jövõ érzéseit vetítheti ki rájuk. Nincs
történet, sem tér, sem idõ, csak olva-
só, és egy kérdés (Kétely) a legvégén:
�Ha nem látok a / szavaid mögé va-
jon / te látsz-e engem?� Az egyetlen
biztos pont, amely megmarad, a szö-
veg és az olvasó között kialakuló tér-
és idõviszony, ennek következtében a
befogadó válik meghatározóvá. Min-
den rá nehezedik: neki kell értelmez-
nie a képek és haikuk játékát, amihez
igen kevés segítséget kap a szerzõktõl,
így különbözõ interpretációk alakul-
hatnak ki, saját élmények vetülhetnek
rá a mûvekre.

VALUSKA LÁSZLÓ

(Apáti Bt., Cegléd, 2003, 102 oldal,
ármegjelölés nélkül)

KKõõttuuttaajj

�Köztudott, hogy mindennek oka
van, és ez az egyetemes igazság, de
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