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Tájhaza a magasban
Németh IIstván PPéter: MMit hhoztál?

A tájhaza fogalma az ország egy részének egy-
ségét jelenti. Földrajzilag, történelmileg, néprajzilag
behatárolható terület, melyet személyes kötõdé-
sünk szubjektív élménnyé alakít. Belõle élünk, táp-
lálkozunk testileg és szellemileg. Szabó Zoltántól
Keresztury Dezsõig, Németh Lászlótól Illyés Gyuláig
és Takáts Gyuláig sokan vallottak róla. A felnevelõ
tájról, melybõl az eszmélet és a nyelv táplálkozik. E
hazán belüli szûkebb terület vonzza a tekintetet és
a lelket tocsogó sömlyéneivel, lengõ nádasaival,
hegyoldalra kaptató szõlõskertjeivel, bókoló diófái-
val és hûs pincéivel. Pihenést és meditációra való
ösztönzést nyújt a megfáradt és befogadást áhító
léleknek. Errõl az élményrõl szól az a kötet is, amely
nemrég jelent meg a veszprémi Új Horizont
könyveinek sorában.

E lírai ihletésû esszékötet írója NÉMETH ISTVÁN
PÉTER érzékletes stílussal és érzékeny lélekkel vall az
õt övezõ tájról: Tapolca környékérõl, a Balaton-
felvidékrõl, az íróknak-költõknek a Magyar Tenger-
hez fûzõdõ érzelmeirõl. A közölt tanulmányok
stílusa igen széles skálán mozog. Az ismertetõ jel-
legtõl a vallomásos líráig, a filológiai pontosságtól a
lélekelemzés mélységéig terjed ez a paletta, mely-
hez az igazi színt a vallomástevõ érzékenységének
hõfoka nyújtja, megfelelvén a modern esztétikai
követelménynek, mely szerint a kritika oly mérték-
ben modern és termékeny, amilyen mértékben le-
hetõvé teszi az alkotó egyén személyiségének
feltárulását.

A szívmelengetõ táj a Balaton környéke, s a
szívben visszahangzanak mindazok, akik megéne-
kelték vagy csak prózában beszéltek, értekeztek
róla. Helyet kap itt Sinka István Csokonait idézõ
magányossága, Egry József ecsetjéhez méltó, színes
prózaverse. Az esszékötet szerzõje jól érzékelteti
komplex látásmódjával egy-egy mû reminiszcenciáit
Illyés, illetve Keresztury gondolataival megtoldva.
Ugyancsak sikeres az a kísérlete, mellyel Illyést elhe-
lyezi a világirodalmi értékrend koordináta-rendsze-
rében, hogy kiderüljön az író örökségének az utó-
dokra maradt gazdagsága.

Filológiai telitalálat a rilkei hatás kimutatása
Ottlik Géza prózájában. Ezekre a hangulati, gondo-
lati és stílusbeli áthallások érzékeltetésével utal
Németh. Ottlik regényének hõsei a rilkei fegyelem-
mel viselt magányt élik át, miközben figyelik a fasor
mögött lebukó napot és a hintázva menetelõ elsõ
század elsõ szakaszát, melyhez a kikötõbe befutó
gálya képe asszociálódik.

Helyet kap a kötetben Batsányi János hitvesé-
nek, Baumberg Gabriellának méltó bordala a tokaji
bor dicséretérõl. A német nyelvû szöveget több-
szörös magyar fordításban közli: Kunszery Gyula
mellett a sajátját is.

A komplex szemlélet szép példája, mikor a szer-
zõ felvázolja a tihanyi bor dicséretének apropóján,
annak eredettörténetét, tudományos elemzését, a
századokon átzengõ leírásoktól a bordalok emel-
kedett hangulatáig, ismertetve azok dionüszoszi,
illetve apollóni ihletését, a bor észnek és szívnek
szóló gyógyító jellegét a svéd Bellmantól, a német
Hanckétõl a magyar Csokonaiig.

Szó esik az esszékötetben Tamás István tomaji
estéit idézõ naplójegyzeteirõl. Írók, barátok arcéle
villan fel beágyazva a haza és az olvasmányélmé-
nyek táguló köreibe. Megismerkedhetünk a fiatal
Rab Zsuzsa: Fény felé címû elsõ verseskötetével.
Feltûnik a fiatal poétalány formai fegyelme, Ady-
reminiszcenciái, érzelmi vívódásai, látomásos indu-
latai, megelõlegezvén a késõbbi érett költõt és mû-
fordítót. Kerék Imre Trakl-fordításai – Radnóti,
Szabó Lõrinc, Keresztury Dezsõ után – a hûség igé-
nyével fellépõ alázatos közeledések. Az eredeti
szöveg melletti átültetések szinte másokat is csábí-
tanak, magát az esszékötet szerzõjét is. Erdélyi
János Trakl-fordításai a „hûtlen hûség“ segítségével
gyarapítják az osztrák költõ magyar nyelvû recep-
cióját.

Lírai hangvételû esszévázlat ismerteti Kiss Bene-
dek költõ pályáját. A Szent György-hegy poétája
„bazaltorgonák sípjai alatt“ hûs olaszrizlinget hör-
pöl metszett kehelypoharakból, és mámorban égõn
tapad a táj szépségéhez. Bordalaiban szerelmesen
vall az italról és a felnevelõ tájról, az abban élõ
emberekrõl. Babitsi reminiszcenciák zengnek fel a
nagy költõ-elõdöt idézve, de kicsit önmaga álar-
cában. Életélménye elsõdlegesen természetélmény,
mely életfilozófiává magasodik. Ugyanakkor az
elvont gondolatok is felolvadnak az érzékelés sok-
színû palettáján. A Szent György-hegyi õsz konkrét-
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sága a lét- és idõélmény absztrakciójába csap át. A
múlandóság elõtti lélegzetvételnyi pillanat érzelmes
racionalitása a transzcendenciával párosul. 

A kötet méltó lezárása a szerzõ önvallomásos
összegezõ verse Tagore Balatonfüreden. Beleéli
magát a nagy hindu költõ alakjába, sajátos indiai
színezettel érzékelteti a gyógyulni vágyó Tagore
füredi látogatását. Panteisztikus életérzés, hindu
képalkotás, a természettel való lelki és testi egye-
sülés, a gyógyulásba vetett hit gondolati sávjai ha-
tározzák meg e Tagore-ihlette vers szabadon áram-
ló ritmusát.

Németh István Péter érdeme az a beleélõ képes-
ség, mely minden mûvész veleszületett tulajdonsá-
ga. Átélt versértelmezései egy költõi lelkületû olvasó
élménybokrai. Elemzõ ismertetésében a filológiai
precizitás a lírai átélés mélységével ötvözõdik. Értõ
vizsgálódásainak érdeme az átpillantás vágya, az
elmosódott, vagy karakteres áthallások felismerése,
összefüggések meglátása és láttatása. A mûvészi
alkotási folyamat elsõdleges feltétele maga a mû-
vész. A mûalkotás titka a tárgy és az alkotó tem-
peramentumának összehangzása. Németh tudja,
hogy a mûalkotás e szubjektív feltétele, az alkotó,
milyen fontos egyéniségével, látásmódjával és lát-
tató erejével. Az elemzések mögött mindig sikerült
kitapintania az alkotó sajátosságát. Igaz, Juhász
Gyula szerint „Nem a pacsirta a fontos, csak a dal“,
ám a dal mögött mégiscsak jó a mûvész egyéni-
ségét felmutatni. A mûalkotás élmény tárgya, csakis
egyéni élmény útján férhetünk hozzá. Ez a befo-
gadó aktív hozzájárulása nélkül nehezen rekon-
struálható. Egy szám, egy fogalom racionálisan
felfogható. A mûalkotás, jelen esetben egy vers
vagy egy tanulmány struktúrájának empirikus
részén át, a hangrendszeren, adott esetben a nyelvi
jelrendszeren keresztül fogható fel.

Az esszé mûfaját tekintve kísérlet. Olyan mû-
vésztanulmány, mely a lét kérdéseit fejtegeti.
Montaigne óta ez alapvetõ követelmény. Nem
azonos az irodalomkritikával. Mellõzi a tudomá-
nyos apparátust, lábjegyzeteket, hivatkozási pon-

tokat. Az esszé tartalmilag tudomány, formailag
mûvészet, tehát a szakkönyvön túl kezdõdik.
Lényege nem az új adatok felkutatása, hanem a
meglévõk csoportosítása és a belõlük levonható
következtetések újraértelmezése. A személyiség, az
önvallomásos jelleg általános sajátossága. 

Illik rá Montaigne vallomása: „Magam vagyok a
könyvem anyaga.“

Németh István Péter kötetérõl szólva a recen-
zens feladata annak megvizsgálása, hogy a közölt
szövegek mennyiben felelnek meg az esszé mûfaji
követelményeinek. Hozzájárult-e a szerzõ az elem-
zett írók és mûvek alaposabb megismeréséhez? A
feltett kérdésre igenlõ választ adhatunk. E poétai
szívvel írott esszégyûjtemény rá tudott hangolódni
az alkotók hullámhosszára. A tõle megszokott
empatikus képességgel ismertette meg velünk a táj-
haza szépségeit, íróinak, költõinek mûvészi szférá-
ba emelt írásait. Kellõ komparatisztikai érzékkel
kapcsolta össze az analógiát felmutató gondola-
tokat. A sorok és a szavak mögül kiérzõdik az
elõdök iránti tisztelet, valamint a kortárs-írók õszin-
te szeretete. Az esszékötetben sikerült feltárnia
színes alkotói egyéniségüket.

A cím megértéséhez ismernünk kell a szerzõ
kisgyerekkori élményét. Mit hoztál? Ezzel a kérdés-
sel, pontosabban ezzel az érdeklõdéssel vegyes
kíváncsisággal fogadta a könyvtári munkahelyérõl
hazatérõ édesanyját. S mindig akadt valami
érdekesség: kitûzõ, jelvény, miegymás. Mit hoztál?
– faggatjuk a szerzõt, Németh István Pétert. S õ a
kötettel felel, az elbûvölõ tájjal, az érdekes em-
berekkel, mûvészekkel, költõkkel, s a Balaton
azúrkék tükrével.

Gazdagabbak lettünk egy tájhazát magához
ölelõ lírai vallomással. Ez a részegység is a teljesség
felé mutat: a haza szerelmes földrajzának megkom-
ponálása felé.

(Új Horizont, 2003)
1600.
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