FEKETE J. JÓZSEF

PRÓBAFÜZET II.

e k e te J. J ó z s e f az e g y e tle n ju g o s z lá v ia i
magyar kritikus, aki a teljesség igényével kíséri
a mi irodalm unkat. Egyetlen könyv sem kerüli el a
figyelmét, függetlenül attól, hogy hol jelent meg.
K o r á b b a n se m ig e n a k a d t p é ld a h a s o n ló
következetességre, az utóbbi évtizedben pedig
csupán F ekete J. József vállalta azt a szakm ai
kihívást, hogy m indent m érlegre m erjen tenni,
am i k ö n y v a la k b a n m e g je le n ik , m in d e n rő l
lehessen beszélni, am it megőrizni érdem es vagy
éppen jo b b volna elfelejteni.
A P róbafüzet II. az 1 9 9 3 -b a n m e g je le n t
Próbafüzei logikus folytatása. így válik teljessé a
jugoszláviai m agyar irodalom jelenének Kritikai
felm érése.
Rendkívül fontosnak tartom .m egjegyezni, hogy
F ek ete J. József a kritikaírásnak azt az ism e
retnyújtó hagyom ányát folytatja, amely nem csu
pán bírál, hanem beavat az olvasás folyam atába is:
a vélem ényform álás közben m egtudhatjuk, miről
szólnak a tárgyalt könyvek. így a kritikai körkép
enciklopédikus igényűvé válik: azok szám ára is
áttekintést nyújt a jugoszláviai magyar irodalom
legjavából, akiknek nem áll m ódjukban elolvasni
ezeket a könyveket, tehát a Próbafüzet II. a h a 
tá ro k tó l függetlenül fontos kézikönyve a mai
m agyar irodalom nak.
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ELŐSZÓ

Negyvennyolc könyvről kínál olvasói jelentéseket ez a kötet, a
jugoszláviai magyar irodalomnak időben a legközelebbi korszaká
ból, a nyolcvanas évek végétől a kilencvenes esztendők derekáig.
Folytatása tehát az első Próbafilzetnek, módszerben, szemléletben
mindenképpen, ugyanakkor időszerűbb, vagy mégis inkább „napra
készebb” annál. Újdonsága, hogy nem csupán az epikai művekkel
foglalkozik, hanem számba veszi az elmúlt néhány év lírai termésé
nek egy részét is.
PróbafQzet ez a könyv, egyaránt igyekszik rámutatni a jugoszlá
viai magyar költészet és prózaírás legújabb termésének értékeire és
fogyatékosságaira, ugyanakkor körvonalaz egy kritikusi magatar
tást is, annak korlátai és lehetőségei felmutatásával
Szeretettel ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, akik kitartottak
irodalmunk mellett.
A szerző

KÖLTÉSZET

„szarvon ragadtam
a költészetet ti tény
leg élveztetek?'
(Papp p Tibor)

„KELLEK, VAGYOK”
Ács Károly: Ráklépésben. Forum-Családi Kör, Újvidék, 1995.

Kevesebb mint egy évtizeddel ezelőtt Ács Károly komolyan gon
dolhatta, hogy mindent elmondott, amit a poézis által közlendőnek
vélt. Az 1988-ban megjelent Összes versei című gyűjteményének
szerzői jegyzetében olvashatjuk a költői életművet lezárhatővá és
egyben lezárttá nyilvánító kijelentését:
talán nem kell firtatni,
hogy joggal-e vagy sem ítélem a magam majd negyvenöt évi verster
mését immár befejezett, lezárt, lekerekített egésznek, amihez már
nemigen volna mit hozzátenni.” Ezt a szenvedélymentes, racionális
ténymegállapítást a poétikai gyakorlatban is igazolni kívánta. Verse
im végére című költeményének záró sorai így szólnak:
s romlik a szó, elfolyik a szöveg,
marad a pőre váz; akármit mondok,
nem fontos már: könnyű, szívvel teszek
- hosszú mondat volt - a végére pontot.
A tárgyilagosság és a dokumentálás szerencsés igényéből követ
kezően a szerző feljegyezte ezen költeményének születési idejét is utolsó a kései termésként jelölt, az 1983 és 1987 között írottak
között, dátuma 1987. XII. 16.
Az ötven év születésnapi verseit összefogó, Ráklépésben című
kötetet lezáró, harminchat évvel korábbról datált, A születés pátosza
című költemény utolsó előtti szakasza azonban más meggyőződés
sel perel az életműre visszatekintő elhatározással:
Kellek, vagyok Sok költemény-forgácsot
pattant le még énrólam az idő,
hogy elférjek a halálban. (...)
Kérdés, hogy a negyvenöt évi költői termését lezárttá nyilvánító
értelemnek fölibe kerekedett-e a verset melengető érzelem; a meg
szólalás kényszere ösztönös, visszafojthatatlan erővé hatalmaso
dott-e, vagy csak Ács Károly képtelen vers nélkül élni. Ám a szüle
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tésnapi versek ráklépései mégiscsak az 1994-ben írt költeményektől
indulnak visszafelé 1945-ig.
Az ötven év alatt írt születésnapi versekről elmondhatnánk
ugyanazt, amit már leírtak az Összes versek kapcsán, az egymásmellé
állítás által nyert új minőség itt a teljes önközpontúság, hiszen a
költő végtére is saját születésnapjait jelöli meg egy-egy költe
ménnyel: „Jók az ünnepek, az évfordulók, / Jó, hogy számoljuk napja
inkat, / mert keménység kell nekünk és bizonyság, / hogy ne boríthasson
fel, ami ingat.” (Pillantás vissza és előre, 1946) A bizonyság és a
napok múlásának tárgyilagos felmérése és a versek dátumozásában
is megnyilvánuló dokumentálása az önszemlélet és az ön(újra)értékelés felé irányítja a költői vizsgálódást. így állandó motívumként
jelentkezik a versekben a halálnak a születéstől jelen levő és egye
düli megkerülhetetlen tényként tudomásul vett állandó realitása, az
élet és a pillanat tartalmának viszonylagossága és - az önirónia.
Magát például „kiérdemesült Anonymus”-nak, „az Újmagyar Sira
lom névtelen szerzője”-ként jegyzi (Újévi körtelefon, 1991), költemé
nyeit „alig-létben” született „alig versekéként jelöli (Új verseim elé,
1994), éles ellentétben azzal a formaművészi tökéllyel, ami bölcselő
költeményeit, epigrammáit, a „rázós gondolatait” simulékony lejté
sű sorokba szedő lét-szelet meglátásait egyaránt jellemzi. Épp ezért
a Ráklépésben című, sajátos szempontokat követő válogatást mind
azok is forgathatják és feltáró tapasztalatra lelhetnek benne, akik
eleddig nem találkoztak Ács Károly költészetével.
Kedvcsinálóként olvassuk el önironikus költeményei közül a
legmagvasabbat:
Volt Ács,
nincs Ács.
Csók? Láz?
Csontváz...
Korbács?
Virgács!
Sírás
sincs más:
forgács.
(Epilógus, 1983)
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A költő ötven éven át nézett szembe magával, itt az ideje, hogy
ha ráklépésben is, de mi is megismerjük.
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DAC-DECADE
Bada Dada: Darwin dramatika. RÉS Kortárs Alkotói Műhely, Budapest, 1990.

Bada Tibor, azaz Bada Dada az egyedüli jugoszláviai magyar
költő/művész, akinek szubkulturális tevékenységével sikerült eljut
nia műveinek intézményesített úton való megjelentetéséhez, vers
gyűjteményeinek kiadásához. Első ízben az Uj Symposion folyóirat
vállalkozott Újvidéken munkáinak megjelentetésére (Új Most,
1988), majd a budapesti Kortárs Alkotói Műhely kiadója, a RÉS.
Bada Tibor korábbi tevékenységét az alig pár példányban xeroxozott, fénymásolt „kötetek” fémjelzik, amelyek csupán a kiváltsá
gosokhoz jutottak el - nem csak annak alapján, hogy a szubkulturá
lis tevékenység mindig csak szűk berkeken belül érvényesül, hanem
azért is, mert a hivatalos, intézményes irodalompolitika aligha vette
volna komolyan ezeket a füzeteket.
A verselő, éneklő, muzsikáló, festő, vagy jobban hozzászabott
szóval: képzömüvelő, tehát reneszánsz alkatú szerző küTönösen ak
tív volt az elmúlt évtizedben. Festményeit, hangszalagra rögzített,
saját előadású verseit nem számítva nyolc verseskötete, egy nyomta
tott és hét xeroxozott látott napvilágot: Tarzán, Arzén, Rom-pompom (1983-1984); Őszinte gyöngyszemek (Vibráló melódiák) (19841985); Én vagyok Kassák, az indiánfőnök most (1984-1985); Terror
metró (Megfordított mikroszkóp a teleszkóp) (1986); Konán birtokán
(1986); A budiszavai jó öreg szülék szavai (1986); Uj Most - Totál új
érzelemhalál (1986), valamint a felsoroltakból válogatást nyújtó Uj
Most (1988). Az Uj Symposion szerkesztősége által megjelentetett
füzetbe szerkesztett versciklusok dokumentálták Bada Tibor alko
tói útját, életélményét, környezetét. Ez volt a Dac-decade, a dac
évtizede, amely az érzelemhalált, az elidegenedést, a szuburbánus
létmódot, a nyelvi minimalizmust, a lexika peremvidékének művé
szi alkalmazását, valamint az intézményesített kultúra hagyomá
nyos értékeinek elvetését hirdette. Dacos szembeszegülés volt ez a
környezettel, a kanonizált kifejezésmóddal, a metaforikus, fabulás
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irodalommal, ami összesítve egy hibrid, de egyedülálló és autenti
kus művészi megfogalmazást teremtett.
A Magyarországon megjelent kötete, a Darwin dramatika is dokumentumjellegű - azt örökíti meg, hogy miként jutott a szerző a
nyolcról a kilencre, azaz a nyolcadiktól a kilencedik füzetig. Ez a
kötet ugyanis merőben más alkotói hozzáállást, egyfajta sallanghullajtást, gondolati szikárságot tükröz. Akárcsak Darwin elméleté
ben, ebben az esetben is az az igazán drámai, hogy a fejlődési sorból
hiányzik egy karika. A két utóbbi kötet összevetéséből nem derül ki,
hogy tulajdonképpen hogyan is került sor arra a letisztulásra, ami
néhol pozitívumként, másutt azonban fogyatékosságként nyilvánul
meg. Ennek megállapításához nyilvánvalóan nem elegendő a két
könyv párhuzamos vizsgálata, egyéb tényeket, egyéb alkotásokat is
figyelembe kellene venni a magyarázatkeresés érdekében.
Miért is tűnik szigorúbbnak, fegyelmezettebbnek, dramatikusabbnak, feketébbnek a könyv az előzőnél?
A Bada Dada által felfedezett és művészetében kifejtett „totát új
érzelemhalálban” megkeményedett a nyelv, elvesztette játékos
elasztikusságát, háttérbe szorult a tipikusan újvidéki, vajdasági spe
nót-magyar rétegnyelv is. A különben is leredukált lexika ebben a
kötetben még tovább redukálódik a jel, illetve a dekoráció felé. A
korábbi gyermetegséget, a művészi infantilizmust előtérbe vonó és
alkotóelemként elengedhetetlennek minősítő verseket a szótlanabb, rímtelen, már-már lettrista alkotások, a tipográfia, a Icalligráfia és a rajz, illetve a fotó váltották fel. Elmaradnak tehát a rigmu
sok, helyükbe kerül a tus és az ecset. Nem is igazi verseskötet a
Darwin dramatika, hanem inkább a képeskönyv és a festménykata
lógus szöveges egyvelege.
Ennek ellenére, illetve ezzel párhuzamosan a költeménynek eb
ben a könyvben egyre kevésbé alkotóeleme a kollázs, a sajtó- és
reklámfotókból, a legkülönbözőbb áruk címkéiből összemontázsolt
látvány, amely vizuális ingereivel kommunikál a befogadó felé.
Most ezek a többjelentésű és még többféleképpen értelmezhető,
költészeti nyelven kívüli elemek helyét a betű veszi át, meg a kézírás
kalligrafikus, tipográfiai megformálása.
Bada Dada analfabéta lírája” ebben a kötetben jószerével átvált
képi kommunikációba, képi expresszivitásba, ami Edward Munch
A sikoly című festményének parafrázisában csúcsosodik ki, ahol a
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kiáltó ember alakját egy tátott csőrű pingvinnel cseréli fel a szerző,
egyébként mindent megtart az expresszionizmus eme alapvető fest
ményéből. A könyvben egyébiránt is határozottan erős a képző-,
illetve ábrázoló művészet irányába való eltolódás; a rajz, a festmény
nem csupán a versek elemeként, hanem önálló műként is teret kap.
Az egyensúly pedig azáltal teremtődik meg, hogy a nyelvi, költészeti
játék (értem ez alatt az alkotás elemi örömét, nem pedig a komoly
talanságot) nem csupán a lexikában jelentkezik, hanem a teljes
kommunikációs felületen.
„Ne számítsatok rám!” - kiáltja kizárólagos, megmásíthatatlan
eltökéltséggel olvasóinak Bada Dada, a dacos költő, aki az „emberi
elme elementáris emigrációjává? helyezkedik szembe a maga legtávo
labbról sem konvencionális művészetében. Ezért is lesz a könyv két
főmotívuma a pingvin és a Hold. Dada, a ,/ninőség bajnoka”inkább
elszakíthatatlanul kötődik a kietlen, rideg élettérhez, ami természe
tesen nem élettér, hanem csak annak negatív jelképe, mint hogy
vállalja az esztelenséget, mindazt, amit előző versgyűjteményeiben
vad realizmusával ábrázolt. Egyfajta kivonulássá lesz ezáltal a Dar
win dramatika; Bada Dada inkább befelé fordul, önmagával foglal
kozik. A munkáiban folyamatosan jelen levő önmutogatási ösztöne
művészetében önfelmutatásba nemesül át; ezért nem zavaró, hogy a
„viszontagság konkurencia nélküli veterán csillagé’ például Miroslav
Krleža nevével támogatja meg művészetét, az általa felállított ér
tékrangsor pedig így fest: Bach, Beatles, Bada. Ám ezt a gondo
lati virtust mintha a magányosság holdbéli, antarktiszi hidege fa
gyasztaná. Mintha nem az életkedve, hanem a kiábrándulás versei
kerültek volna túlsúlyba ebben a kötetben, amely valós értelmét
csak akkor éri el igazán, ha a hiányzó darwini láncszemet átugorva
az előző Bada-könywel együtt lapozzuk.
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ELMASZATOLT PORTRÉ
Bata János: Korom. Forum,Újvidék, 1990.

Huszonöt kiváló költeményt és ugyanennyi versfordítást tartal
maz Bata János saját fotóival illusztrált könyve. A bemutatkozás
hoz azonban elegendő lett volna a vékonyka füzetet megtöltő 25
vers, az olvasó nem ítélhet ugyanarról a szerzőről egyszerre mint
költőről, műfordítóról és esetleg mint fotósról. Ezúttal a költőről
kívánok szólni. Képtelen vagyok azonban magamba fojtani azokat
az indulatokat, amelyeket a kötet második részében tapasztaltak
váltottak ki bennem.
Mindenekelőtt annak a benyomásomnak vagyok képtelen el
lenállni, hogy a második 25 vers nem a szerző műfordítói mun
kásságát hivatott dokumentálni, hanem inkább egy kis német
költészeti antológiát kínál - mindenekelőtt a szerzőkről írt jegy
zetek miatt. Ebben csak a szép és szorgos munkát becsülhetjük,
de helyét egy ilyen felemás szerkesztésű kötetben aligha találhat
juk. A szerző szép és szorgos munkájának gyümölcsét azonban
olyan nemtörődömség is keseríti, mint a szerzők és a címek fel
tüntetési sorrendjének következetlensége. (A német nyelvből
történő fordításhoz másnak kell hozzászólnia, ezért csak zárójel
ben merem ide szúrni, hogy szerintem a „Cinderella köntöse”
helyett az versolvasóban több képzettársítást kelthetne a „Ha
mupipőke köntöse”, ha már ugyanarról a mesealakról van szó,
nem pedig konkrét személyről.)
ígéretemhez híven maradjunk azonban csak a költőnél.
Bata János minden verse egy-egy vallomás. E vallomások
meg- és áttélt háttere teszi feszessé versbeszédét; közlése nem
hajlik el se a póz, se az érzelgősség irányába, hanem megmarad
pusztán közlésnek, mégpedig emberi közlésnek, ha ezt a jelzőt
elfogadhatjuk a humánum, a szeretet, a hit gyűjtőfogalmaként. A
költő nem a metafizikában találja a lelkesülés motivációját, ha
nem az őszülő pulikutya hűséges tekintetében, a „csöndesülő,
kifakult esték”-ben, egy emlékként száradó könnycseppben...
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olyasmiben, ami ide leírva elveszíti minden varázsát, banálissá,
közhellyé lesz. Hihetetlen, és csupán a költészettel magyarázható,
hogy ugyanezek a motívumok Bata versében életerővel és éltető
erővel töltődnek föl, az őszinteség legtisztább vértezetével hárí
tanak el minden banalitást.
Költőnk félelmei is emberközeliek. Nem a költészet lehetősége
iben kétkedik, nem a kifejezés lehetetlenségével küszködik, nem a
verssel hadakozik, mint írótársainak jelentős hányada, hanem eg
zisztenciális félelmeit közli:
Félek a kiszolgáltatottságtól,
egy lehetséges (polgár)háborútól,
hogy házainkba betörnek,
könyveim elégetik,
- és hogy ölnöm
és megöletnem kell.
(Alkonyul)
Verseiben, világában, a higgadt közlés ellenére korántsem a
nyugalom, az idilli csend vagy a bágyadt spleen honol, hanem a
költemények a világgal és önmagával vívott küzdelem már lehig
gadt, visszatükrözött képét tárják fel, mintegy esszenciálissá szo
rítván össze a rapszodikusságot. A versek nyugalma mögött a
szerzó izgalma rejtezik, kérdések és válaszok, lüktető belső csa
ták. A költő természete ugyanis a felismerés, a belenyugvás és a
higgadt fölülemelkedés elegyéből tevődik össze.
Bata János költeményei bölcs egyszerűségük, illetve képekbe
font bölcsességük miatt olyan érett alkotásokként kapcsolódnak
egymásba, hogy, akár a gyöngysorból egyetlen szemet, közülük is
képtelenség és felesleges akár egyetlen költeményt is kiemelni.
Igaz, hogy ízlésvilágomhoz például közelebb áll a többinél A
disznó vére, vagy a Pillanatnyi megemlékezés, ám a többi vers is a
kiforrott költői világ hiteles esztétikai dokumentuma.
A Koromban a szerző nem fogalmazta meg közvetlenül ars
poeticáját, annál inkább artikulálta létmottóját, amit akár a köl
tészetére is átvihetünk. E sajátos bölcseletet két négysorosának
(Megítélten; Göncölszekér) egybeolvasásával kapjuk meg:
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Már tudom:
tőletek segítséget,
tőlük kegyelmet
nem kapok (...)
Mert más kapaszkodó
nincsen,
hát csillagképeket keresek
az égen.
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VERSEK A PANNON POKOLBÓL
B. Foky István: Bezdáni versek. Cnesa. Kanizsa, 1995.

B., azaz Bezdáni Foky István tízéves korától hordja magában a
történelem és a kisebbségi sors szerencsétlen időben történt talál
kozásának rettenetes élményét: a kiskőszegi - batinai ütközet ször
nyűségét és a bodrogszállási - isterbáci mészárlás döbbenetét.
Olyan eseményeknek volt kényszerű tanúja, amelyekről csaknem öt
évtizeden át nem lehetett a nyilvánosság előtt beszélni. Remélvén,
hogy ha valamit nem emlegetünk, azzal annak a dolognak a létezé
sét is felfüggeszthetjük, az eseményeket meg nem történtté hazudhatjuk. Az emlékezet azonban rácáfolt erre a struccpolitikára; az
áldozatok megbocsátása erősebbnek bizonyult a bűnösök lelkiisme
reténél és úgymond feledékenységénél. Olyannyira erősnek, hogy a
majd emberöltőnyi idő elmúlta ellenére élő, az olvasóval aktívan
kommunikáló versekben szabadítja fel a költői emlékezet a lélek
mélyére láncolt terheket.
Mi más is lehetne B. Foky István létélménye, mint a hiány, a
pusztaság, a szellemi sivárság, ami lehetővé tette az ötven évig tartó
kollektív hallgatást, vagyis mintha a természet tündérkertjének, a
bezdáni Duna-partnak a kellős közepén nem az élet, hanem a halál
burjánzana. Nem egyedülálló meglátása ez a szellemi-lelki kopárságnak a délvidéki irodalomban, dr. Bori Imre számba is vette, hogy
regényeink „puszta országaként, a „pokol földi tartománya”-ként
emlegetik Vajdaságot; B. Foky pedig egyenesen a „Pannon pokol”ról versel. A táj „szelleme” a lírikusnál a létbeli sivárság felhangjai
val bővítve formálódik verssorokká: „mindenütt dudva / hever már
vályog-szíveken” - írja a költő, és ugyanennek a szellemi kilátástalanságnak a találó szemléltetését halljuk ki a következő két sorból
is: „A végeken mindig véges volt a / végtelen”, majd a ténymegálla
pító helyzetrajzot még fokozza a költemény: „Igenis, a végeken
véges / az értelem”.
A lét-lehetetlenség közepette azonban mégis dobog az éltető
erő, a költő hatalmas szíve, amely mindent és mindenkit szakadat
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lan intenzitással szeret, olyannyira, hogy szívesen becézgeti a leiké
hez közel állókat, népét, szülőföldjét. Versei a sok kicsinyítő képzős
főnév ellenére egy pillanatra se válnak gügyögővé, attól messze
menően erősebb B. Foky nyelvi fegyelme, hogy határtalan szeretetét hagyná elsziruposodni. Beeézésével új szót is teremt, a magyarkákat, amelynek etimológiája valójában költészetének lényegével azo
nos. Verse, ami éppen a Magyarkák címet viseli, a bácskai magya
rokról ad antropológiai, magatartás-pszichológiai, történelmi és
szellemi portrét, a legőszintébb, szerető lírába ágyazva. Benne van
ebben a versben a megbecsülés, a hibák felismerése, a fogyatkozás
tudata, a féltés, az óvás, egyszóval minden, amit a magyarkák szóval
ki lehet fejezni.
Bár a szülőfalut övező táj legtöbb versében megjelenik, ritkán
esik meg, hogy a vers elkalandozna a természetben. A Szobrok a
Duna-parton című lírai darab is egyszeriben reflexív költeménnyé
alakul, mert a költő a természet alakzatain, jelenségein, tényein
keresztül is magát vizsgálja, elmélyülve gondolkodik egyéni létezése
és magyar léte fölött.
A bácskai, a magyar és ezzel együtt a kisebbségi lét megfogalma
zásának súlyát a költő öniróniája még feszültségteljesebbé teszi:
„Klottgatyában jöttem, számban / krumplileves ízével és most /
egyre mehetnékem” - írja, hogy leszámoljon a kisebbségben levés
nyomasztó tudatával és hogy az erkölcsi kiállás bátorságává neme
sítse a tényt, hogy bácskai, magyar és kisebbségi. Ennek azonban ára
van: a rettenetes létélmény, a letaglózó történelem, a nemzet megti
zedelésétől terhes múlt és az embernyomorító jelen lélekszorító
tudatosulása, hiszen mi más indokolhatna olyan kegyetlen képet,
mint például a következő hasonlat: „olyan kemény fák kérgén az
odú / mint halott gyermek anyjának ajka”.
Az említettek ellenére nem a keserűség az egyedüli vezérfonala
a Bezdáni verseknek, hiszen párját ritkító ódát is olvashatunk közöt
tük az Örök nőhöz, Harmatszedők címmel, és a lírai darabok közül
mindenképpen ki kell emelni a Bodrogvári Ferenc emlékére írt
Bodrogvárit is.
B. Foky István verseit a meghatározó élményvilág mellett az
említett nyelvi fegyelem és a kiérlelt képalkotó tehetség emeli köl
tészetünk élvonalába. Meg az a letaglózó realitásérzék, ami átszövi
költeményeit, ugyanúgy, ha a szeretett magyarkáiról szól, mint ha
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éppen magával kíméletlen: „A bőröm alatti piros fa / árnyékában
ülök és / várom, hogy meghalok”.
B. Foky István verseinek üzenetük van, amire oda kell figyel
nünk.
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KOMOR FEGYELEM
Bogdán József: Szívzörejek. Agapé, Növi Sad, 1994.

Bogdán József számára a vers azonos a szívből fakadóval, azzal a
közlendővel, amit bensőjében érlelt, hordozott, szívében melenge
tett. A mai irodalomelméletek egyike se ismeri az olyan értékítéle
tet, miszerint valaki „szívből ír”, hiszen szívből is lehet nagyon
rosszul írni, pocsék műveket alkotni. Ám a „szívből írni” meghatá
rozás mögött mégiscsak kell lennie egy pozitív értékösszetevőnek,
amivel azt fejezhetjük ki, amire megfelelő meghatározást nem az
esztétika, a széptan, hanem az etika, az erkölcstan fogalomtárában
találhatunk. A „szívből írni” nem a költő és a vers kapcsolatára
mutat rá, hanem az egyén és a világ viszonyát határozza meg: határ
talan humánumot, emberiességet érzünk mögötte, óriási szeretettöbbletet, amivel a költő legszívesebben az egész világot magához
ölelné.
Szívzörejek. A kötet címébe emelt összetett szó utótagja határoz
za meg az alkotó és a vers viszonyát. Költeményeit nem nevezi sem
fúgának, se szimfóniának, se az összetettebb zenei formák egyikének
se, hanem zörejeknek, amelyeknek funkcionális szerepük van mind
a muzsikában, mind a kommunikációban. A szerénység által diktált
megnevezés szerint a költő versei csupán jeladások és nem végérvé
nyesen megfogalmazott üzenetek - azt majd az olvasónak kell ki
hallania a „zörejek” közül.
Még egy gondolat erejéig elidőzvén Bogdán József versesköny
vének címe felett: a szívzörejek szó medicinái áthallásban már vala
mi nyugtalanítót, a természetes állapothoz képest megváltozott
helyzetet idéz, ami mögött valamilyen elváltozást kell keresni.
A gyógyászattól azonban visszatérve a költészet mezejére, el
mondhatjuk, hogy Bogdán József könyvében nem kell sokat kutatni
a szívzörejek okát, a diagnózist már az első versciklus címében
megadja: „koszorúér-szürkület”. Nem tévedés és nem elírás: szür
kület, nem pedig szűkület. Az egyik érrendszeri megbetegedés, a
másik állapot. Az egyik szó a testi elváltozásra utal, a másik a lélek
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megváltozott hangulatára vonatkozik. Ha le kívánnánk fordítani a
metaforát, a koszorúér-szürkület helyett szívet szorongató lelki elkomorulást mondhatnánk.
Lényegében ezzel a metafora-értelmezéssel meg is határozhat
juk Bogdán József költői élményvilágát. Pap lévén, az átlagos em
bernél gyakrabban kell szembesülnie a halállal, az elmúlás szomo
rú, fájdalmas, gyakran ésszerűtlenül kegyetlen tényével, és egyfelől
ez okozhatja, hogy verseiben kiemelt hangsúlyt kap az agónia, a
halál, a temetés és a temető, az elmúlással való szembesülés köze
lebbi és távolabbi formája. A kényszerű halál ténye azonban nem
csupán a szolgálatát teljesítő papot tartja állandó, alkotó izgalom
ban, hiszen éppen hivatásánál fogva könnyebben napirendre térhet
ne felette, hanem a magánembert is a fájdalom bűvkörébe zárja a
komorság. A költő nem hunyhat szemet embertársainak mások
által diktált elmúlása felett, ezért a versek szigorú sorokban emlé
keztetnek a baranyai és a szlavóniai falvak sorsára, Kórógyéra, Laskóéra, Karancséra, Szentlászlóéra, a valamikor ott élt emberekre,
akiknek vére hiába jelölte meg otthonuk helyét, hamarosan eltűn
nek a történelem buta süllyesztőjében, hiszen egyes falvaknak a
nevét is megváltoztatták az újsütetű politikusok, akik tetteikért
soha senkitől nem kérnek bocsánatot. Ezt teszi meg mély keresz
ténységében helyettük és minden jóérzésű ember nevében Bogdán
József. Bocsánatot kér az elüldözöttektől, a szétszórt családoktól,
az árváktól, az özvegyektől, a meggyilkoltaktól. Halálélményének
harmadik forrása személyes: verseiben folyton visszatér az anya
elveszítése, és költemény őrzi az apa, valamint a nagyapa halálának
tényét is. És ami ennek a versvilágnak a kegyetlenül nyomasztó
terhét még súlyosbítja, az az, hogy a kötet utolsó ciklusában, ami a
Gyermekhangon címet viseli, a költő képtelen felszabadultan dalol
ni. A versekben megszólaló gyermeknek nincsen felhőtlen öröme,
hanem ifjúi ártatlanságában már a szerettek halálával, a nincstelenséggel és az otthontalansággal kényszerül szembesülni, beletörődni
és együtt élni a felnőttet is letaglózó fájdalom tudatával.
Azt is költői üzenetként kell értelmeznünk, hogy a költemé
nyekben szereplők, a megnevezett vagy általánosságban említett
személyek irányában a megbocsátás, a felemelés, a magához ölelés
szándékával viszonyul a költő. Az emberek iránti más érzéseit nem
fogalmazta versbe; így a költeményekben a szokványosnál gyakrab22

bán szerepelnek a madarak, a növények és virágok, a különféle
rovarok. Isten ezen teremtményei ugyanis alkalmasak az ártatlan
ság visszatükrözésére.
Bogdán József költő. Ez nem ténymegállapítás, hanem minősí
tés. Birtokában van ugyanis annak a nagyszerű adottságnak, amely
nek a segítségével a felkorbácsolt indulatokat fegyelmezett formába
képes önteni. Fegyelmezi a szót és a gondolatot: verseskönyvében
több szonettet olvashatunk, néhány távol-keleti eredetű versformát
is felsorakoztat, több lírai költeményét pedig éppen kötetlen sorok
ban, szabad formában írta. A strófaszerkezetek változatosságának
közepette azonban mégis a szigorú formák mellett tart ki. A szonett
is erősen kötött strófaszerkezet, a japán haiku, vagy a más, távol-ke
leti, szótagszámláló formák olyannyira merev és feszes keretet ké
peznek (a legrövidebb forma, a haiku esetében a keret 17 szótag,
három sorban, 5+7+5-ös bontásban, az eredeti nyelvben hansúlysémával is szigorítva), amit csak a költői képbe sűrített mondaniva
ló tehet hajlékony alkotássá, verssé. Olyanok ezek a versformák,
mint a tenyérben görgetett harmatcsepp: parányi, szabályos alakjá
ban benne rejlik a világ minden vize, az óceán, a felhő, a könny, és
ráadásul visszatükrözi az égboltot, a napot, valamint annak az arcát,
aki belenéz.
Őszinte szívvel kell belenéznünk Bogdán József költeményeibe
is, megfürdetni bennük tekintetünket, erkölcsiségükben tisztára
mosni lelkünket, ha lehet.
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ÖNEMÉSZTŐ PÁLINKÁZGATÁSOK
Bozsik Péter: Visszakézből. Fórum, Újvidék, 1989.

Bozsik Péter egyszerűen nem szeret élni. Reményvesztetten
utálja az életet, nem bízik sem a jövőben, sem a költészetben. Nála
a lét igazi revelációját annak az érzete kelti, hogy „kattognak fölöt
tünk a megszámlált koporsószögek”. A jövő, ahol csak esetleg nyel
vel nyelvünkön majd gyermekünk, nem sok jóval kecsegtet. A leg
jobb esetben - a költő egyedüli reménye -, hogy „szavak felépítmé
nyébe döngölnek / dilettáns szókubikusok bunkói és” egyszer még
az is kiderülhet róla, „hogy egy kor mítosza volt csupán”.
A desperáltság érzéséből azonban kihajt a dac, a szembeszegü
lés:
verseket írni: de végig
üvegjből inni: de végig
valahogy élni: de végig!
Ars poeticának is tekinthetnénk az Igekötők című költemé
nyéből kiragadott három sort, ami közel sem a tökélyt tűzi ki a lét és
a költészet céljául, hanem az önmegsemmisítő hajszát a megismerés
intenzitásának fokozására. Számára nem az élet minősége a lénye
ges, hanem annak intenzitása, mégpedig valami olyan furcsa elkép
zelés alapján, hogy ha minél erősebben küzd az ember a létezésének
megszüntetéséért, annál intenzívebben éli meg ugyanazt. A fűtetlen
szobák, a reggelig tartó eszmecserék nem annyira lényegesek a
költő számára, mint a testsanyargatás civilizációs módszerei: a haj
nali hazatántorgások, a háromnapos zsúrok, az ebéd előtti és ebéd
utáni pálinkázgatások. A Vers anyámnak című kimunkált lírai da
rabjában vall arról a belső pokolról, ami következetesen űzi a nihil
irányába vezető intenzitásigény felé:
mikor a nagykapun beesni látod alakom
azért ne félts anyám: majd végigtántorgok
valahogy ezen az életen bele a vakpokolba
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hogy mind gyorsabban kihúzhassák nevem a
nyilvántartottak öklökkel becézett névsorából
sarokba kéne álUtanod anyám! mint annak idején...
Mintha valami igazán mély csalódássorozatból igyekezne kilá
balni Bozsik Péter. Pontosabban szívesebben lázad, mint hogy való
jában kilábaljon, mert ez az állandó csalódásállapot, lázadás-izga
lom az „ihlet aperitifje”. Csakhogy az étvágygeijesztő, ebéd előtti
pálinkázgatás csak mértéktartóan alkalmazható. Nem hozza meg a
várt eredményt, ha túlzásba visszük, nem pusztán az étvágyunkat
veszi el, hanem még a vers is áldozatául esik. A pálinka ugyanis,
akár a korábbi költői narkotikumok, nem csak ajzószere a szellemi
tevékenységnek, hanem mérge is. Hatására „felejtődik a vers”.
Mindebben persze az a különös, hogy még ez is Bozsik kezére
játszik, az egyéni szellemi lepusztulás ugyanis nagyon is belefér az
önmegsemmisítő létképletbe.
A harcos-dacos költői magatartás alapvető meghatározója Bo
zsik Péter költészetének. Az „aperitif-ihlet” azonban nem minden
esetben artikulálja igazán a verset. Több olyan költeménye is akad a
kötetben, amely csupán egyetlen ötletre épül és egy adag jópofáskodással, játékkal véget is ér („és itt ér a Vég- / et versem”). Am az
itt felfedezett költői játékot másutt, egy egész ciklusban sikerrel
kamatoztatja (Minden politika és...; B .ú. é. k. barátom; Életraváló;
Sokatmondó). Különös formai játékot űz ezekben a költemények
ben a szóval. Ezek a versek vizuális rétegük nélkül szinte élvezhe
tetlenek lennének, ugyanis betűnagysággal való kiemelés, funkcio
nális egybevonások, elválasztások, betoldások tarkítják a szöveg
mezőt, ami a vizuális pulzálás mellett gondolati lüktetést is ad a
költeményeknek, s ezt még fokozzák az ismétlődések és az egyéb
ritmikai elemek.
Kiszámitottságra, tervezettségre, a verssel való bíbelődésre utal
nak ezek a költemények, akár a Maffiadalok, vagy a kötet verseinek
legtöbbje. A Te-leírt világ című, fiatal költők szöveggyűjteményében
közölt verseiből még inkább a nyerseség, a bárdolatlanság hangzott
ki, de a költőiség minden jegyével, itt az őszinteség és a személyes
élmények kifejezésének elemi ereje nyilvánul meg.
A kötet tükrözi a költői szellem ívelését a desperáltságtól a
remény szikrájának felvillanásáig. A kötet elején felvetett kérdés:
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„kinek énekelsz - énekelünk? / sokszor marnak belém keserű /
kétségek...” a gyűjtemény végén, az ugyancsak költőtárshoz címzett
költeményben kap választ:

de kürthatatlanok verseink
akár a tarack
hull majd másra vád mint kő vagy barack
költők hidegfejéhmrszorítanak mégfémcsövet
s veszik el még tőlük a pertlit az övét
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ÉGBEKIÁLTÓ HIÁNY
Cs. Simon István: Szülőfalum, Terján. Fórum, Újvidék, 1994.

Először a síneket szedtékföl
és elköltözött a bakter.
Aztán a házakat bontották le
és szétszéledt a nép.
(Sasülés)
Cs. Simon István Varasodás (1992) című versgyűjteményéből
emeltem ki a fenti sorokat, mert költői szemléletének esszenciális
megfogalmazását véltem felismerni bennük, akkor még csak nem is
sejtvén, hogy ez a látásmód alig két év múlva egy vegyes műfajú
kötetben csúcsosodik ki.
A költő versvilágában és élménytárában alapvető és meghatá
rozó kapaszkodóként jelentkezik a szülőföld, Észak-Bánát, a táj
történelme, természeti jellemzői és saját gyermekkora. E három
(világ)meghatározó élményről azonban csak múlt időben fogalmaz
ható meg a vers. A gyermekkor már csak az álmokban fut a réten, a
kihűlt és elhagyott házak között borostás kedvű emberek üldögél
nek, s mintha azok hangulatába dermedt volna bele Cs. Simon
István is; verse a szenvedélymentes közlés hatását kelti. Költemé
nyeiben az indulat nem a kifejezés nyelvi szintjén tapasztalható,
hanem témájának állandóságában, kitartó megéneklésében, amiből
kitűnik, hogy legszívesebben költeménybe foglalná a bánáti táj min
den fűszálát és sóvirágját. A szeretetbe fókuszálja összes alkotói
energiáját, általa teremti leheletfinom képeit a szülőföld sivár para
dicsomáról.
Éles lírai képek, a vizualitás lehetőségeit kiaknázó metaforák
segítségével közvetíti egy-egy tájrészlethez fűződő, bensőségesen
megélt lírai élményét, halk szóval, megfontoltan, a keserűség, a
nosztalgikus bánat felhangjaival.
A Szülőfalum, Terján című könyvét „alkalmi szöveg- és képgyűjtemény”-nek nevezi a szerző, amivel az 1954-ben elárverezett
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szülőfalujának és lakosainak állít emléket, ugyanis, miként írja:
„Halványulnak az emlékek, pedig ha azok is szétfoszlanak, akkor
végképp eltűnik a falu, de ameddig emlékezni tudunk rá, addig nem
vész el teljesen.” Pedig az elárverezéstől és lerombolástól eltelt négy
évtized alatt „már alig kivehetően visszasimultak a termőföldbe a
falak, oda, ahonnan valamikor a falverők keményen feldöngették
őket”.
A nevében ázsiai hangzást idéző észak-bánáti település megsem
misítésére emlékezve állít a szerző mementót a falunak, egykori
lakosainak, annak az időnek, amikor egy közösség lakóhelyét egy
szerűen el lehetett árverezni; de ugyanakkor megidézi a pusztulásá
ban is biológiai örömet sugárzó természetet, a tájba gyökerező lét
formát, a dohánykertészek látástól vakulásig tartó munkájának
és az ünneplés szilaj fölszabadultságának sajátos elegyét. Cs. Si
mon látomásos tömörítésében „megjelenik a halott falu, benépe
sülnek a fehér-zöld fényű utcák: kavarog a búcsúi tömeg, az összesereglett rokonság, fölcsendülnek a betyárdalok és kurucnóták. Irgal
matlan gürcölés után kegyetlen tobzódás. Beszolgáltatás és disznó
torok, keresztelők és kiszolgáltatottság, meg a lakodalmak pántli
kás örvényű hangulata, majd mindezt elnyomja a kikiáltási ár”.
A költeményekkel párhuzamosan, gyakran velük egybehangzó
an, rövid publicisztikai írások sorjáznak a könyvben. Ám ezek a
szövegek is mélyen intim megéltségről és megindultságról vallanak.
Némely sora a tárgyilagosság mellett is a lírai próza belső feszültsé
gét sugározza: „Temetőid közül hármat is ismerek, Teiján, illetve
hát a negyedik az te magad vagy...”
Az emlékező Cs. Simon István publicisztikai írásaiban és a
könyvbe gyűjtött dokumentumanyagban igyekszik nyomon követni
a Terjánban élt családok történetét is: honnét érkeztek, hol volt a
lakhelyük, hová költöztek a falu elárverezését követően, megma
radtak-e a kapcsolatok az egykori kiáramlási hely és a jelenlegi
otthon viszonylatában a megmaradt rokonság között. A közölt fo
tóanyag pedig érzékletesen dramatizálja a líra és a publicisztika
nyelvén elmondottakat.
Cs. Simon István lírai szociográfiája kiérdemelte az 1994-es
HÍD-díjat. Többműfajúsága ellenére a benne felmutatott esztétikai
minőség kapcsán támogatta egyhangúlag a díj bírálóbizottsága.
Ugyanakkor egy kicsit attól az érzéstől is vezérelve, ami Szloboda
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János tollát vezette, amikor Cs. Simon István Sóvirág (1993) című
kötetét a következő gondolatokkal ajánlotta az olvasó figyelmébe:
„Vegyék hát szellemi birtokukba ezt a szétporló szülőföldet,
amely a maga múltjával, történetével, hit- és mondavilágával egy
boldogtalan Atlantiszként a mostoha táj felszíne alá süppedt tele
püléseivel, tanyáival, iskoláival, templomaival és hajlékaival, meggömyedt, az életből kifelé ballagó öregeivel és a világgá futott iva
dékokkal együtt ebben a könyvben még fellelhető.
Mindannyiunk és az utókor tanulságára.”
Cs. Simon István könyve nemes szándékból fakadt, és érdeme,
hogy embert, emberséget állít példaként az olvasó elé.
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VERSES KATONAKÖNYV
Egy szép dologrul én emlékezem. Csöbrös István kopácsi éne
keskönyve. A Magyar Nyelv, Irodalom, és Hungarológiai
Kutatások Intézete-Forum, Újvidék, 1993.
Bizonyára ritka ma az olyan ember, akiben a könyv (fogalmá
nak) említése a középkori kódexeket, a kézzel másolt breviáriumo
kat idézi fel, a könyvírás pedig a másoló barátokra emlékezteti, akik
állva, hüvelykujjuk körmére ragasztott gyertyacsonk világánál, lúdtollal másolták az egyházi szövegeket, közben a sorok közé csem
pészték saját gondjukat és bajukat, pillanatnyi óhajaikat, benyomá
saikat. Manapság teljesen más képzetünk van a könyv születéséről:
az író az asztalánál begépeli szövegét a szövegszerkesztő számítógé
pébe, majd a nyomdászok is elvégzik feladatukat és máris polcunkra
kerülhet a könyv.
Még szerencse, hogy időről időre kezünkbe kerül egy olyan ne
mes vállalkozás eredménye, mint a Hungarológiai Intézet és a Fó
rum Könyvkiadó közös munkájáé: Csöbrös István énekeskönyvé
nek tudományos feltárása és közzététele. Ilyenkor kiszabadul fantá
ziánk az olvasólámpa fényköréből, elkalandozunk egészen a kódex
másolókig, ráeszmélünk, hogy egy-egy könyv a tartalmán kívül még
számos mesét rejtegethet, gyakran kalandosabb események tanúja
lehet, mint amit írója valaha is elgondolt.
A kopácsi énekeskönyv közreadóit, Katona Imrét és Lábadi
Károlyt, valamint a kötet szerkesztőjét, Jung Károlyt is lenyűgözte
a XIX. század első negyedében, Ferrarában íródott, majd 1974-ben
egy kopácsi család régi iratai közül előbukkant énekes katonakönyv
története, hiszen mindhárman a latin mondást idézik jegyzeteikben,
miszerint a könyveknek is megvan a maguk sorsa.
Akárcsak szerzőjüknek. Legalábbis Csöbrös Istvánnak, a fenn
maradt adatok alapján ítélve, nem lehetett túl egyhangú élete. Bizo
nyára kortársai sorsa is hasonló lehetett, de számunkra a Csöbrösről tudósító adatok és a füzetébe foglalt versek izgalmas, kalan
dos korszakot idéznek meg. A kopácsi énekeskönyv másolója,
szerzője, kompilálója 1795 januárjában született a baranyai Kopácson. Tizennyolc éves korában elvitték katonának és az obsitját csak
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harminc esztendősen kapta meg. Mundéros szolgálatát Itália északi
tartományaiban és Dalmácia szigetvilágán töltötte, számos csatá
ban verekedett, egyebek között részt vett a piemonti lázadás leveré
sében, amiért utána társaival egyetemben nem örvendett különö
sebb megbecsülésnek az olaszok között, kivéve a fehérmájúbb
asszonynépet. A katonáskodás után még kilenc esztendőt élt, viszszatért szülőhelyére, kétszer nősült, első feleségét hatévi házasság
után temette el, a másodikkal pedig még egy esztendőt se tölthetett,
ugyanis 1835 márciusának legelején elhunyt, utód nélkül, így a mára
már nagybecsű énekeskönyve rokonságához került, ahol szerencsé
re megőrizték.
Az eredetileg 160 lapos füzetbe ferrarrai katonáskodása során
másolta a kor divatos verseit, népdalokat, szépirodalmi alkotáso
kat, kántor költők rigmusait egyaránt, egyetlen ismérv alapján válo
gatva: az érzéseit legközelebbről megfogalmazó költeményeket sor
jázva. A jelenlegi kiadás tudós apparátussal tárja fel, hogy egy-egy
költeményt több különböző forrásból komponált egybe, maga is
hozzáköltött, sőt, a korabeli kántorok és vőfélyek által kedvelt fe
lező 12-es ritmusban önálló költeményeket is szerzett. Füzetét
később vagy maga cenzúrázta, vagy a rokonság irtotta ki belőle
(talán) a mosdatlanszájúságot, mert a kutatók már csupán 118 lapot
találtak benne, összesen hatvan verssel.
A költemények zömükben bánatos hangvételűek, a több mint tíz
esztendős katonáskodás kínjait és keserveit mondják el, a honvágy
ra panaszkodnak, a szerelemvágyat idézik meg, keseregnek. Ugyan
akkor a füzet olyan divatos és elterjedt verstípusokat is felsorakoz
tat, mint a nemzetgúnyoló, amelyben az olaszokat pellengérezi ki
(kölcsönös volt az utálat), vagy az asszonycsúfoló és leánygúnyoló,
amelyek elnevezésükben hordják szándékukat.
Mellettük, a kor divatos sablonjai mögül, hiteles, szubjektív lírai
hangulatot tükröző költeményei is feltűnnek, mint az olasz dámák
kal folytatott gáláns kalandjainak emlékeiről szerzett költeménye (s
ez se az ujjongás hangján szól).
,A kéziratos énekeskönyv - írja Katona Imre és Lábadi Károly általában összeköti a középkori kódexek korát az újkorral, az iro
dalmat - a félnépi, közvetítő költészeti formák révén - a népkölté
szettel, merít a két variábilis forrásból: a kéziratos énekköltészetből
és a szájhagyományokból is, így tesz Csöbrös István is.”
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A kutatás szerint a kopácsi énekeskönyv a legkorábbi ilyen típu
sú fellelt gyűjtemény, irodalomtörténeti és folklorisztikai értéke
felbecsülhetetlen. A laikus olvasót ugyanakkor kordokumentum
ként kalauzolja őseink világába.
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„MÁR A JÖVŐ SEM A RÉGI”
Fenyvesi Ottó: A káosz angyala. Framo Publishing,
Chicago-M-Szivárvány Alapítvány, Budapest, 1993.

Fenyvesi Ottó egy azok közül, akik elmentek. így emlegetik azok
akik maradtak. Az évek megkoptatták már az „elmenés” és a „mara
dás” értékviszonyba helyező felhangjait, a kezdeti meglepetésből,
együttérzésből az idő reáliát csizsolt, ami tényként épült be minden
napjainkba, akár a statisztikus érzelemmentességével is számba
tudnánk már venni az „elmenteket” és az „ittmaradókat”. Az emberi
relációk azonban mégsem ilyen egyszerűek, nem szoríthatók képle
tekbe, számsorokba és kimutatásokba. Feltárásukban a művészet
lehet segítségünkre. Nem lehet véletlen, hogy az „elmentek” által
Veszprémben szerkesztett Ex Symposion 1993/5-7. számát teljes
egészében a talajvesztés élményének (?), tragédiájának (?), állapo
tának (?), az önkéntes száműzetésben levés ténye irodalmi megfo
galmazásának szentelték. Ugyanakkor az se véletlen, hogy a szer
kesztőséghez tartozó Fenyvesi verseskönyvének éppen A káosz an
gyala a címe.
A megfogalmazott költői attitűd, már-már paradox módon ér
zelmes lírai önreflexió útján ugyanis éppen a talajvesztésből fakad.
Ez a gyökértelenség azonban nem egyszerűsíthető egészen a honta
lanságig, Fenyvesi az emberi függőben levés sokkal szélesebben ér
telmezett gyötrelmeit éli meg. A feje tetejére állt világ káoszában
elveszett, tájékozódni képtelen ember befelé forduló pozíciójába
helyezkedik, szinte kiáltványszerűen lobogtatva tapasztalatát, hogy
a világ dolgainak alakulásába nincs se ereje, se kedve beleszólni:
„Lógok valahol. Talán / spájzban vagy a paradicsom kapujában?” írja, majd bizonyossággal összegezi a kételyeit: „Nem stimmel vala
mi. / Az élet egy lyukas stanicli.” - s ez az élet is csak feltételes
módban fogalmazható meg. A függőben levés nagyon közelről rí
mel a Kerouac által életformaként dicsőített állandóan úton levés
sel, Ginsberg beatköltészetével, a fuck you-irodalom otthontalanság-élménye cseng ki Fenyvesi verseiből: „álmomban egyszer meg
haltam egy autóbuszban / azóta úton vagyok / most már tán mind
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örökre utazni fogok / utazni szárnyalni”. Itt kell megjegyeznünk,
hogy a költőben nem a megváltozott körülmények indukálták a
magányérzetet, kívülállást, a társtalanságot, ő már korábban is
érezte, vállalta, amit ebben a könyvében fogalmazott meg, neveze
tesen azt, hogy „én vagyok az utolsó bőrzekés szalmaszál”. Bőrzeke
és alternatív művészet, szubkultúra és eruptív költészet, kiábrán
dultság és lírai elérzékenyülés, irónai és groteszkség, szürrealizmus
és szójáték - ezekkel a fogalmakkal jelölhetnénk ki Fenyvesi költé
szetének legmarkánsabb értékfókuszait. Nem véletlen, hogy szerin
te „az élet egy genetikai költemény”, és az se, hogy esetében ez az
állítás fordítva is igaz, az esztétikai költemény is azonosságot mutat
az élettel, ezért fegyelmezni kívánja magát az eruptív alkotás köze
pette, mert ráeszmél, hogy: „ha nem vigyázok, az egész szaros embe
riség belekerül / a versbe.”
Sziveri Jánosnak, Zalán Tibornak is ajánl költeményt a kötet
ben, de szívesen él az említett költők által tökélyre vitt, váratlan
hatású, meglepetésértékű, ironikus fordulatokkal, mint például
„Botticelli a tavaszt hirdeti, / a völgyben nyílnak a zsalugáterek” hiába várta az olvasó a közhellyé minősült kép befejezését, misze
rint a völgyben a virágok nyílnak, mert Fenyvesi hamarosan megfe
jeli a zsalugátereket és akkor már fekélyek nyílnak a völgyben, és
innét már világos, hogy a meglepő fordulatok nem játék eredmé
nyeként kerültek a versbe, hanem funkcióhordozók, néha pajkosságuk ellenére a legmélyebb tragikumot hordozzák magukban. „Már
a jövő sem a régi” - szögezi le egyik költeményében, hogy egy másik
versből csupán magyar fül számára jelentéshordozó, keserű szójá
tékkal rímeljen rá; hogyha mégis, akkor „innentől minden világos
vagymohács”.
A beatköltészet legszebb hagyományait folytató, szórétegező
hosszúversekben jut leginkább kifejezésre a költő világösszegezése;
a valóság záporozó tényeinek lendülete, az őszinte panasz és a
szívből fakadó ujjongás, a szürrealizmusba átcsapó naturalizmus.
Egyes versei még az első Symposion-nemzedéket követő költők Hol
ő hol című antológiájának (érdekes módon azt is Tolnai Ottó válo
gatta, miként ő a főszerkesztője az Ex Symposionnak, ahol Fenyvesi
tervezőszerkesztő) legszebb emlékét idézik. Csupán egy párhuzam
a hangulati-szemléleti egybecsengésről. 1968-ban Maurits Ferenc
írta a következőket Krisztus című versében: „szakálla vörösen csillo
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gott / fiákerjából zsebkendőt lobogtatott / gitárját bal kezében tart
va / rekedten énekelt”. Fenyvesi pedig mintha 25 év múltán folytat
ná a verset: „kisétáltam a Parnasszusra / biccentettem és úgy érez
tem / mintha drapp pulóverbe öltöztem volna”. Máskor pedig mint
ha a maiak, Bada Dada vagy enyhébb esetben Kalapáti Ferenc
szólna ki a versből: „ágálok darálok transzliterálok / transz - liter árok rendületlenül darálok”.
Hogy megfelelő magatartás-e a rendületlen darálás a talajvesz
tés állapotában, vagy azzal szemben, A káosz angyalából még nem
derül ki. Fenyvesi utolsó bőrzekés szalmaszálként korábbi költésze
tét folytatja. Van, aki elment, és van, aki itt maradt. Fenyvesi az
elmentek versét írja. Furcsa is lenne az örökké úton levőtől az
otthont találók dalát hallani.
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„MEDDIG BÍRJAMÉG A VERS?”
Fülöp Gábor: Kipányvázott versek. Fórum, Újvidék, 1989.

Fülöp Gábor költészete tartalmi és stílusjegyeiben, sőt temati
kájában is állandósult, noha a jugoszláviai magyar lírában talán ő
az, aki leghangosabban vitatkozik saját verseivel. A beléjük vetett
hit dühével gázolja és tépi költeményeit, húzópróba alá veti őket,
mintha csak a töréshatárukat kívánná kitapogatni. Úgy bánik velük,
mintha nem az övéi lennének, mintha semmi kapcsolat nem lenne
közöttük... Költeményeit az egyszerű, tömör narrativitás, az elmés
gondolkodás, a groteszk látásmód és gyakran a csattanós lekerekítés jellemzi. Verseinek tartalmi világa is lehatárolt: a személyes
(egyben tehát költői) lét szűkös tájai. A munkahely, az otthon, a
család, az „írószoba”, más szóval azok a „burkok”, amelyek a költőt
körülveszik. Ezekből a burkokból csak a ceruza, a vers erejével
képes kitömi, saját arcának reflexiója mögött tágasabb vidékekre is
rálátni.
„Elegendő fegyver-e ehhez a ceruza?” (Ceruza) „Meddig bírja
még a vers?” (Csikósok) - ezekre a kérdésekre keresi a választ Fülöp
Gábor költeményeiben, állandó témájánál, a vers és a valóság viszo
nyának boncolásánál maradva. Lényegében ez költészetének moz
gatóereje, így ezé a könyvéé is.
Ad-e új választ a maga (és a költészet) által feltett kérdésekre?
Lényegit nem, legalábbis azon kívül nem, amit a korábbi köteteiben
elmondott. Csak másképpen mondja. És ez ennek a gyűjteménynek
az értéke; a másképpen mondás, a másképpen látás.
A nyelvvel, írással, kifejezéssel és önkifejezéssel ebben a könyv
ben is egész sor költeményében közvetlenül foglalkozik a szerző
(Egzotikum az utókor számára; Monogámia; Kőmíves Kelemen;
Vers-számítógép; Csikósok; Ceruza; Csak röviden!): egyetemes em
beri és költői dilemmákat vetnek fel ezek a versek. Kezdve a nem
zetmegőrzéstől a költői szó lehetőségein keresztül a költő ideoló
giai szabadságáig.
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Szólhatnának minderről valamiféle „kipányvázott versek”?
Dehogyis, hiszen a verset nem lehet kipányvázni, Fülöp Gábor
versei meg különösen nem tűrnek semmiféle mozgáskorlátozást.
Szabadon törnek a felszínre ezek a költemények a szerzőből, úgy,
ahogy a gondolat diktálja, hol néhány soros, csattanós reflexiók
ként, hol terjedelmes hosszúversként. Ezek a hosszúversek már első
kötete óta kísérik Fülöp Gábort. Talán logikus is, hogy egy ilyennel
végződik ez a kötete is. Az Itthon vagy, mondják, hazaértél az egye
düli költemény, amelyben stílust vált a szerző, itt szenvedő, fájdal
mas a valóságérzete, annak gondolati megnyilvánulása, míg a többi
ben hahotázva kesergő. Úgy is értékelhetjük, hogy éppen ezzel a
verssel teljesedik ki a gyűjtemény.
Fülöp Gábor nem retten vissza attól, hogy egy-egy leleményes
nyelvi fordulatnak vagy gondolatbukfencnek rendelje alá a verset,
aminek alapján úgy tetszhet* játékról van szó csupán, nem pedig
költészetről. Ugyanakkor a költemények folytonosan visszatérő
motívumvilága, így az állatok, a magány, a sakk, a dohányzás, a
buborék, az alma stb., már-már szimbolikussá lesz és egy szigorú
élményvilágról, átgondolt versvilágról tanúskodik.
A szerző szemléletére jellemző, hogy szívesen forgat meg egyegy sztereotípiát, egy közhelyet és furfangos módján a groteszk
szférájába taszítja azt (Öngyilkosjelölt; Tragikomikus vers...)
Fülöp Gábor azon kevesek egyike, akik költészetükben egyesí
teni tudják életérzésüket, a kifejezés kutatásának lehetőségét és a
játékot. Méghozzá művészi szinten.
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„HOL VAN AZ ÉN MARADÁSOM HELYE?”
Géber László: Szöveg szalonna. Fórum, Újvidék, 1994.

Az 1987-ben megjelent, nyolc pályakezdő lírikust, Bata Jánost,
Beszédes Istvánt, Bozsik Pétert, Géber Lászlót, Ladányi Istvánt,
Tornán Tibort, Tóth Gábort és Varga Szilvesztert bemutató költé
szeti antológia szerkesztője, Toldi Éva előrelátó megérzéssel emel
te a kötet címébe Géber László versben használt szókapcsolatát és
azt egy kötőjellel megtoldva lett az antológia elnevezése a Te-leírt
világ. A fiatal versírók munkáit egybegyűj tő kötetről gondolkodván,
akkor azt jegyeztem fel Géber László verseiről, hogy fő meghatáro
zójuk a higgadtság, az érzékenység, élményeinek légiessége, a ke
csesség és a finomság. A kötetben szereplők zömével szemben Gé
ber a szépségre esküdött, és ennek lírai megjelenítéséhez már akkor
adott volt a kellő alanyi érzékenysége és formaérzéke.
Mégis nyolc évnek kellett eltelnie, hogy megjelenhessen első
önálló kötete. Az antológiában szereplő társai - időben - szinte
kivétel nélkül megelőzték saját versgyűjteményeikkel a költészet
nemes versenyében. Ennek okát aligha firtathatjuk, hiszen egy-egy
könyv megjelenése elé óhatatlanul számos akadály gördül - különö
sen ha segítő kezek még lendítenek is rajta -, úgyhogy maradunk a
megállapításnál, miszerint Géber László ritkán és keveset ír. Erre
utal az a tény, hogy jelen kötetébe szinte kivétel nélkül felvette az
antológiában szereplő verseit is.
Kötetére érvényesek Toldi Éva (ő a szerkesztője ennek a könyv
nek is) megállapításai, miszerint Géber László „versei statikusak,
emlékképekből, látványmorzsákból építkezik, hangulatát, sejtéseit,
létezését jeleníti meg. Versnyelvében nincs semmi szenzációs, nyu
godtan hömpölyög, (...) arra törekszik, hogy ne kimondottan válasz
tékos, hanem köznapi kifejezésekkel, a szavak kombinálásával és
elhelyezésével, szövegeinek szerkesztésével váltson ki hatást. En
nek ellenére versei nem hétköznapiak, a vers kontextusában a leg
dísztelenebb kifejezések is többlettel telítődnek, archetipikus kép
zetek felidézésére válnak alkalmassá.” Ezt a lecsupaszított, díszte38

len versbeszédet leli az olvasó a Szöveg szalonna című kötetben is. A
költői látomás megjelenítő ereje tőmondatokból, képeket tömörítő
szintagmákból szabadul fel:
Itt háború van
Éhség és halál
harminchárom éves vagyok
A szívem néha meg-megáll
Elbámul a nap
Lerakódik a por
Krisztusi kor
Pokoli tor
(Itt háború van)
A hajdani légies élmények helyét a léttapasztalatból fakadó
rémképek veszik át Géber verseiben - az érlelődés tragikus vonula
tát követve neki is meg kellett tapasztalnia a „kormányeltörésben”
levés tudathasadásos állapotának először ülepedő, majd partatlan
szófolyamban kifejezést kereső rettenetét. „Szemem láttára szapo
rodnak a férgek, szabadul a pokol / Mint a kifüstölt darázsfészek,
üresen égek’ - írja Jó szöveg szalonna című hosszúversében, számot
adva a lelket csupaszító életérzéssel. Szemben a korábbi verseinek
mélységesen megélt természetképeivel, itt a hontalanság, a hazátlanság, a magány keserű tapasztalata nyer kifejezést az idézetthez
hasonló sorokban: „ahol vagyok, ez még / nem a másvilág igaz,
hallani sírást és fogcsikorgatásf. A költő élményvilágát meghatáro
zó fogalmak között ott találjuk a gazdátlan kutyákat, a hazátlan
kísérteteket, a túlélők üzenetőrző emlékezetét. S ebben az említett
narrációs-asszociatív szövegkapcsolatokra épülő hosszúversben
bontja ki a köteteim - Szöveg szalonna - rejtjeles üzenetét, misze
rint az egzisztenciális nihilben és a vele társuló intellektuális ma
gányban: Jól jönne egy-két oldal / (jó szöveg) szalonna." Szövegre is,
szalonnára is szükség lenne, élni, írni kellene.
Géber László hatványozott hontalanságát életérzésének elkomorulása mellett a vershez való viszonyában történt változás is
szemléletesen bizonyítja. Az 1987-es antológiában (is) közölt Vere
bek és sarokvasak című költeményében még arról írt, hogy kivonul
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a versből, pontosabban kihagyja magát belőle, helyette ,Jiadd / éne
keljenek a verebek/s nyikorogjanak a sarokvasak’. Első önálló köte
tének záróverse (a haikuk, szonettek, hosszúvers után) egysoros, s
merőben új megfogalmazását nyújtja a költő és a vers kölcsönös
viszonyának:
E sorom a sorsom, e sorom a sorsom
(Egysoros)
Hosszan érlelődtek Géber László versei, meg is keseredtek köz
ben. Szerencsére költészetének igazi zamatát ez a kiérlelt fanyarság
adja meg.
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„SZŰK RÉSRE NYÍLT AJTÓ - ÉSZVILÁGOSODÁS”
Guelmino Sándor: Lamentáció az élőkért.
Fórum, Újvidék, 1991.

Legkönnyebben műfaji oldaláról közelíthetjük meg Guelmino
Sándor emberféltő iratát, ehhez ad ugyanis legtöbb fogódzót könyve.
Már címében is: Lamentáció az élőkért. A lamentáció, illetve a
lamentációk megnevezés konkrét műfaji meghatározás; Jeremiás
próféta siralmainak szövegére írt, középkori egyházi dallamokat
jelöl. Guelmino könyvének második része éppen ezt a címet viseli:
Az utolsó Jeremiás, tehát már címében egyesíti a prófécia, a sirám és
befejezettség tudattartalmait. Jeremiás ugyanis próféta, aki a Biblia
szerint megfélemlíthetetlen és megvesztegethetetlen, aki vállalta az
üldöztetést és a népszerűtlenséget, aki szónoklataiban nem riadt
vissza a bizarr fordulatoktól, a képi láttatástól. A kötet második
része Jeremiás próféta siralmainak szövegére épül.
A Lamentáció első „tétele” az iszlám hit és tudás forrásából, a
Koránból fakad. Az utolsó szára című rész esetében is fenntartások
kal kell érteni ezt a „fakadást”, ahogy a második résznél az „épü
lést”, ugyanis a Korán és a Biblia bizonyos fejezetei csak indukatív,
inspiratív vázát képezik az „irat”-nak; a szerző még vagy negyven
forrásból merített idézetek által sugallt képek füzérével tölti ki ezt
a vázat. Guelmino ugyanis legalább ennyi szerzőtől, illetve legalább
ennyi műből vett idézettel teljesíti ki egyéni látomását, ortográfiai
és tipográfiai jelölés mellett, illetve anélkül. Ezen idézetek szerepé
re még visszatérünk, ám egy gondolat erejéig időzzünk még a két
alapvető műnél.
A Korán és a Biblia egyaránt szent könyvek, saját vonzáskörük
ben mindkettő a „könyvek könyve”. Nem csak abban az értelemben,
hogy a legősibb tudást hordozó, legbölcsebb, legtökéletesebb, ha
nem azért is, mert más, egyéb könyvek, iratok gyűjteménye, kompilációja. A Biblia ezt a jelentést elnevezésében is hordozza, a szó
értelme ugyanis iratok, illetve könyvecskék. Szerzőiség szerint tehát
nem egységes mű, hanem inkább antológia, vagy még inkább kresztomátia; olyan, különböző szerzők tollából származó szövegek
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gyűjteménye, ami bizonyos kánonok szerinti válogatás alapján az
olvasók épülését szolgálja. A Korán jelentésében olvasmány, és
vallási szempontból Mohamed átélt látomásainak isteni ítéletként
való kinyilatkoztatásának tekintik, irodalmi szempontból köztu
dott, hogy a benne foglalt intelmek, rendelkezések, szabályok, pél
dázatok, legendák, vigasztalások és eskük nem egyazon korban,
ennélfogva nem azonos szerzőtől erednek, hanem ezt a szent köny
vet is kompilációnak kell tekintenünk.
Mindezt azért bocsátottuk előre, hogy természetesként fogadjuk
el a Lamentáció... -ba ágyazott vendégszövegeket, jelölt és jelöletlen
idézeteket, allúziókat, áthallásokat. Azért, hogy rávilágítsunk: vala
mi módon kompiláció ez a könyv, mint általában az irodalom is az.
Nincs helyünk felsorolni a Lamentáció... szövegében előforduló
citátumok szerzőit, arról nem is szólva, hogy zömük feltárása a
szenvedélyes filológusoknak jelenthetne csak igazi örömöt, ám ér
demes kiemelni a szerzői szándékot, miszerint az idézetek szövegbe
ágyazását az indokolja, hogy „pontosabban, tökéletesebben nem
lehet megfogalmazni azt, amit ők (az idézett szerzők) már kimond
ták”. Erről az oldalról tehát a Lamentáció... is a „könyvek könyve”
irányába vonzódik, hisz a tökélyt kompilálja, részleteiben hangsú
lyozza ki a gondolatiság és a stílus gyöngyszemeit.
Alkotói, szövegteremtői szemszögből azonban más indokolja a
citátumok alkalmazását. Akárcsak a Koránból és a Bibliából vett
váz, az idézetek is a költő képalkotó ihletét voltak hivatottak
ajzani, esetenként továbblendíteni vagy gondolatilag, ritmusbelileg,
képszerűségükkel megerősíteni. Az emberféltő irat, a Lamentáció...
ezek segítségével nő óriási jajszóvá, ami magában foglalja az ember,
a föld, a természet, a világ, az értelem elmúlása, vesztébe rohanása
feletti panaszt,, a tehetetlenség elhatalmasodó érzése által kiváltott
kesergést, a jelen állapotot látomássá növesztő közlést, valamint a
reményt váró jajgatást. A Lamentáció... tulajdonképpen verses irat,
de akár költői hevületű prózának is nevezhetnénk, hiszen a szöveg
mellőzi a költészeti külsőségeket, illetve, mint említettük, csupán a
vendégszövegek áthallási hatása erejéig tartja meg azokat. Arim, a
metrikai kötöttség, a szabályos tagolás elhagyása teszi lehetővé Guelmino képalkotó fantáziájának kiteljesedését, látomásának izmo
sodását.
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Mert jámbor falvakra
tüzkoszorú röpült, sercegtek, pattogtak gerendák és
tetők, holtak máglyáitól üszkösödött az ég,
zsarátnok-sugártól véreseden a lomb, betömődtek kutak
hideg tetemekkel, dögvész lovagolt a felszaggatott
úton, rongyos pulyák sírtak, s megfagyott a könnycsepp,
bélpoklosok jártak át a köztereken,
boszorkányszombat volt a hét minden napja,
horda hordát hajszolt, égtek a városok, kaftán és
kacagány, dragonyos, darabont egymásnak uszultak,
görbe s egyenes kard villáma hasított, színes lobogókkal
érkezett egy tábor, színes lobogókkal ím a másik
tábor, pattantyús etette rettentő ágyúját,
lőportorony robbant, bástyák repedeztek,
piros tajtékban a lovaknak zablája, káromkodás, jajszó
mocskolódott egybe, s hittel vagdalózott a bábeli
népség; külön istent hordtak lihegő keblükben,
nemtők helyett gálád, alantas szellemet, amelynek
nevében, s amelynek nevéveL.
Képiségében Boscht, Breugelt, Dalit idézi a Lamentáció..., ka
taklizmák látomásos tájait festi meg, függetlenül attól, hogy a világ
pusztulás a természetben vagy az emberi lélekben történik. A vízió
láncból pedig egymást követően emelkednek ki a jobbító, észre
térítő, figyelmeztető gondolatok, amelyek megfogalmazása különle
ges, magasztos légkört terjeszt, egyfajta szentséget áraszt, ami betel
jesíti irodalmi funkcióját; fennköltséggel tölti el az olvasót.
Guelmino Sándor Lamentáció...-ja színvonalas irodalmi alkotás,
tekintélyes morális tett. „Szűk résre nyitott ajtó”, amely csalogatja
az „észvilágosodást”, hogy az emberféltő irathoz hasonló etikai tet
tek ne maradjanak „pusztába kiáltott szavak”.
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„AZ IDŐ, MELY MEGREKEDT”
Jung Károly: BARBARICVM. Fórum, Újvidék, 1991.
...s a ló vagy akár
A tinó; az oktalan réce, ki magáról
Gondot nem visel; prédasorsra vár.
(Hadak vonulása)
Őrtornyában áll a költő, vigyázó szemei a láthatár szélét pásztáz
zák, ám ott sem mozdul semmi, csak egy barbár őrszem áll, idefelé
kémlel; közben nem is a zsákmányra áhítozik, hanem a dúlás felsejlő mámorát ízlelgeti. A költő megnyugszik, tekintete a hazai
földet járja be és itt tör rá a félelem - a felismerés, hogy bár a
barbárok még a limesen túl táboroznak, idehaza már minden pusztulóban van; az élelmesebbje elmenekült, a beletörődőknek magja
szakadt, egyedül áll már csak a szavakból épített tornyában, nincs
akivel körülülje az asztalt, akivel megosztaná a szonett kísértését, az
enjambement karcsú futórózsájának gyönyörét, a rím melódiáját. S
amikor a költő már egyedül bukdácsol szavakból emelt őrtornyának
pontosvesszői és felkiáltójelei között, amikor meglátásait és látomá
sait csak a maga számára öltöztetheti versbe, döntenie kell, maradni
vagy menni, hallgatni vagy szólni Jung Károly megválaszolta az őrto
rony képzeletbeli és valós költője kérdését:
Hallgatni most, mindenkorra elhallgatni,
Ez lenne részemről a végső árulás.
(Gyertyák lobognak Kelet-Európában)
A költő tehát vállalja világát, de csupán a beleszólás joga mellett,
ugyanis népe, akár apróféta népe, szétszóródott; s hogy rettenetesebb
legyen a visszafordíthatatlan: nem csupán a világban, hanem saját
szülőhazájában, mégis létezik, váteszi kötelessége azon lenni, hogy
ráébressze véreit a kor sötétségének borzalmára.
Brasnyó István szavával élve kainozoikum ez a kor, amelyben
farkasokká lettünk immár, amikor csak a félelem araszol, s nő a
csillagokig, s bár okát vagy értelmét hiába fürkésszük, tudjuk:
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Nem soká kell várni Nem kell soká. Nem sokat.
Suhannak majd, a végítélet angyalai! A vízözön
Meg a tűzözön most következik!
(Hová lehet a költő Kelet-Európában?)
Az ilyen kornak, nevezzük barbarikumnak, kainozoikumnak,
vagy jelen időnek, szüksége van a látnokokra, a sámánokra, a
költőkre, akiknek szava nem csupán befelé lombosodik, hanem sze
repkörükön belül tevőlegesen kíván hozzájárulni az éltető szemlé
letmódosításhoz. A Jung Károly által idézett limesek, idő- és térbe
liek egyaránt, felcserélhetők egymással, hiszen mindegy, mi kerül a
határ egyik vagy másik oldalára, Róma vagy a barbárok, Közép-Kelet-Európa jelene, vagy a képzeletben élő idill: a létélmény közép
pontjában mindig a léttelenség áll - a nyelv, a nép, a természet, az
emberiség pusztulása, veszte, magvaszakadása, ami nem költői láto
más, hanem látlelet. A fogyatkozás kegyetlen valóságát tágítja egye
temes élménnyé Jung Károly, akár az utolsó gombosi parasztkán
tort siratja el, akár az obiugorok fölött mond gyászmisét, vagy
költő-író barátai távozását veszi számba. Számára nem a halál az
igazi fenyegetés, hanem afogyatkozás, a demográfiai, a kulturális, a
nyelvi, az eszmei sorvadás, az örök átok, ami vesztésre ítélte az
embert - önmagával szemben.
Mért nem merészeled, mért nem illeted, te szánnivaló,
Kezeddel az idők csecsbimbaját, vessződdel ölét;
Mért csak a barbárokföldjén, mely már nem a tiéd,
Gyűrtél le szüzeket, asszonyokat, egyjövőt nemzeni?
(A rétor válaszai és kérdése)
Vesztésre állunk, nyelvünkben botladozunk, ha még vagyunk, el
hagytuk a múltunkat sokat, / Az acsarkodó jelen be nem fogadott, s
már E kor zománcán (is) sűrűsödnek a hullafoltok.
Jung Károly verseinek két térségét, a letűnt és a mai barbarikumot, az idő kapcsolja össze, mely megrekedt. A látlelet azonban nem
lenne teljes értékű, illetve nem lenne költői, ha nem hordaná magá
ban a remény alapállását, miszerint Akad tán botanikus, / Szakadt ág
orvosa. A megmaradás szándékának mozgatója a bizakodás, az újjá
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születés őszinte óhaja, aföldben, hazában tíz körömmel való megka
paszkodás ragaszkodása, a folytatás szárba kapó csírázása :
Halljátok ti is, emberek: a lánytestben szunnyadó élet,
Akárha zöld mezők ölébe szórt mag: feléled,
S újra itt van velünk, utánunk, éltaposhatatlanul.
(Óda és áhítat)
Blaszfémiaként és naivul hathat Jung Károly költészete gondo
lati irányultságának eddigi parafrázisa, hiszen megengedhetetlenül
kivesézzük így a verset, eltépjük legszervesebb összefonódását a
formával. (Ezzel vetvén fel újfent a vers és az olvasó közötti közve
títés értelmének kérdését.) A Barbaricvm költeményeinek a gondo
lati közlendő, a megélt tapasztalatok érzelmi többlete mellett a
formai kötöttség és a kiemelkedő műgond az építője. A szigorú
forma, a költő által kedvelt szonett kötöttsége Jungban érdekes
módon felszabadítja az alkotói energiákat. Versépítési megoldásai,
rímeltetései, sorvégi átkötései, amelyek szavakat metszenek ketté
és gondolatokat kapcsolnak egymásba, olyan folytonosságot bizto
sítanak a közlendőnek, mintha minden költeménye egy-egy gondo
lat egy szuszra való lejegyzésének adna sodrást. A poéta doctus, a
tanult költő versétől pedig mi sem áll távolabb, mint a gondolat
azonnali, nyers közlése: még a legszabadabb verseiben is elengedhe
tetlenül fontos, hová kerül egy vessző vagy pontosvessző. Bátran és
okkal alkalmaz költői idézeteket, átvételeket, parafrázisokat - nem
saját versének erősítésére, hanem az együttgondolkodás, illetve a
létélmény hitelesítésére. Erő, lendületesség cseng ki elégikus hang
vételű verseiből is, olyan költői indulat, amely szubjektív megszóla
lását közösségi érdekű lírává emelte.
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A KÖLTŐ BELSŐ TÜZE
Koncz István: Ellen-máglya. Fórum, Újvidék, 1987.

A versolvasó számára egyszerre vonzóak és ugyanakkor taszítóak Koncz István költeményei, mégpedig gondolatiságuk miatt. A
versolvasó ugyanis az utóbbi időben a már-már partikuláris értékű
én-lírához szokott, ami egyre több narratív és groteszk elemet hor
doz magában. Koncz verseinek is szerves eleme a vallomás, a kitá
rulkozás, a groteszkbe forduló elérzékenyülés, de ugyanakkor a
gondolatiság, a távlatokban láttatás és a szigorú etikai mérce fegyel
me kerül nála előtérbe. így lesz verse egyszerre vonzó és taszító:
nem hasonlít a napjainkban olvasható legtöbb versre, ellenben ha
sonlít valamire, amit klasszikus verseszménynek gondolunk (noha a
gondolati elem természetesen közel sem kötelező velejárója a köl
tészetnek).
Koncz Istvánt egyszerre izgatják a világ legapróbb és a legna
gyobb dolgai. Versében a harmónia felfedezésének ujjongásával
szól a tájról, a természetről, a kertről, a kikericsről és az erkölcs
kategorikus imperativusával utasítja el a megsemmisítést, a gyil
kosságot, legyen az fizikai és szellemi, de uganakkor a megsemmisü
lést is. Számos költeménye idézi a halált, már-már kihívóan, de
ugyanilyen komolysággal fordul a költő egyéb problémái felé: mi a
vers, mi a költészet, mi az élet és hogyan lehet élni.
Koncz István a morál-egzisztencia szempontjából szivárogtatja
át magán a világot és történelmi távlatokban elmélyülve gondolko
dik fölötte. „Megfogalmazom mindazt, amit / ígér a lét, - pusztu
lás - / ez az élmény, amit önmagából / el nem pusztíthat...” - írja
Himnusz - suicid című költeményében, de vigasztalhatatlan pesszi
mizmusának ellenpólusát is megadja: „Vér és élet a vers, - / elpusz
títhatatlan elefántcsonttorony, / a költő legszebb, amikor a szere
lemről dalol: / mert minden a világból csak csók-jelkép, csók-jel
kép.”
A reménytelenség pesszimizmusa és a költészet erejébe vetett
hit két pólusa köré építi verseit a költő, kötete pedig átfogó ívet
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alkot Koncz gondolatiságának pillérei felett. Az első oszlop a Fo
hászféle azért, hogy soha ne kelljen ölnöm című vers, a közvetlen
őszinteség dokumentuma, egy világnézet, egy élettempó és egy fe
szülő erkölcsi magatartás képe. Innét hajol át a képzeletbeli ív a
kötetzáró és egyben a könyv legszebb verséhez, A Tisza partján-hoz,
ami talán költőnk gondolatiságának rekapitulációja is lehetne.
Harmadik, egy kicsit azonban inogó pillérnek tarthatjuk a Thészeusz útja Peloponnészosztól Athénig című költeményét, amely a mito
lógiai példán keresztül vázolja az ember/emberiség útját: csak öl
döklés! csak öldöklés!
A szenvedélyes intellektualizmussal megírt költemények azon
ban nem mindig azonos erejűek és értékűek, ami természetes is egy
ritkán jelentkező alkotó esetében, akinek többévi terméséből nyújt
válogatást a kötet. A jobb-rosszabb féle felosztás elé/helyébe kíván
kozik azonban, hogy Koncz István igazi lírai érzékenységgel fogja
fel a világot, úgy is éli meg. így a költői megfigyelés szép példája és
a lírai érzékenység dokumentuma az isztambuli Kék Mecsetben
történt epizód fölött elgondolkodó Struktúrák, vagy a metaforát
metaforává alakító, illetve metaforát metaforával magyarázó Szél
kakas.
Én, Koncz István, ezerkilencszázhanninchét
augusztus húszadikán
születtem, és
azóta sem
törődtem bele a világba.
(Én-vers, vagy líra)
Ez, a világba bele nem nyugvás Koncz István költői gondolatisá
gának magyarázata.
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GONDOLKODÁS, GONDOSKODÁS, ÉRZELEM
Papp p Tibor: Könnyv. Fórum, Újvidék, 1991.

Eszébe nem jutna senkinek sem, hogy egy magyaros nyolcas
vagy jambusi tizenötös olvasata után a költemény ritmikája, mérté
ke felett elmélkedjék (ha csak nem prozódiai kollokviumra készülő
bölcsészhallgató az illető). A költemény ugyanis egészében kell
hogy hasson, s talán ezért is olvas az ember verset. Ha azonban a
keleti versformákkal találkozunk, azoknak is a legkönnyebben felis
merhető, leggyakrabban alkalmazott reprezentánsával, a haikuval,
önkéntelenül is utánaszámolunk, megvan-e a három sorban a 17
szótag. Mintha ez lenne a legfontosabb. Érthető azonban, hogy nem
tudunk mit kezdeni a keleti formákkal, hiszen, mondtuk, a költe
mény egészében hat, tehát formájával és tartalmával egyszerre; a
haiku-költészet pedig egy tőlünk idegen, legalábbis az átvétel fokáig
meg nem ismert életmód, vallás, bölcselet ezredéven át csiszolt
kifejezésmódja.
Ettől eltekintve, költészetünkben való megjelenésének jogossá
ga elvitathatatlan. A kelet iránti érdeklődés időszakonkénti fel
erősödése közvetítette a formát irodalmáraink felé, akik igyekeztek
elsajátítani az 5+7+5 szótagos (morás) technikát. Akinek ez sike
rült, lett technikus. A költők azonban a forma átvételét a továbblé
pés igényével támasztották alá, mert átlényegítés nélkül a haiku
gyakorlatilag élvezhetetlen lenne a nem keleti kultúrán nevelkedett
olvasó számára, akinek meg kellene elégednie a szótagok számlálá
sának gyönyörével. Bizonyára éppen ez az átlényegítési szándék
jelenti a költők számára a kihívást, hogy ragaszkodjanak a haikuhoz. Erről azonban idézzük magát a költőt, Papp p Tibort, aki
haiku-könyvet tett le az olvasó asztalára, ám elméletileg is foglalko
zik a keleti formákkal: „Mostanában mind többen próbálják meg
tizenhét szótagba préselni a világot. A haiku kötött szabadsága
egyre több költőt kísért meg. Az előírt szótagszám biztonságot ad, a
rímtelen sorokban azonban megtartani vélnek valamit a szabad vers
kötetlenségéből. Egyelőre még csak igen kevesen tudták visszaadni
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a keleti haiku teljességét. Folyamatos szorgalmazásával azonban
elsajátítható a technika. Előbb-utóbb minden művelője rájön, hogy
elsősorban élet-, s nem versforma az, amivel meg szándékozik bir
kózni.” (Alchimia. Új Symposion, 1989/5-6.)
Ennek a teljességnek az üstökön ragadását célozza Papp p Tibor
könyve, amiben a költészetre olyannyira jellemző módon a gondol
kodás és az érzelem, a könyv és a könny világát szűri át magán és
csepegteti filigrán formába. Sikerrel, ugyanis Papp p nem tartja
magát mereven a formához, szívesen kombinál különböző szótag
számú sorokat, ugyanakkor a forma komolyságát, illetve merevsé
gét szójátékkal, lazább gondolati töltéssel oldja fel: „Reng a vers, /
hont itt nem talál” - szögezi le tömören és őszintén, azzal, hogy a
sorkezdő reng a (renga) szó nem csupán történést jelöl, hanem egy
keleti láncvers típusát is, amelyben az 5+7+5 szótagos haikut két 7
szótagos sor kapcsolja.
Papp p Tibor megtalálta a tartalmat a formához. Idézzük a haiku+
tanka+ haiku felépítésű költeményét, a Február végi látleletet:
I.

Ha egymást űzik
az fellegek, az égbolt
sűrűn megremeg!
II.
Viharkavarta
a tó szeme. Haragost
játszik Istene.
Mélyén igazgyöngypihen.
Reszket medúzaszivem.
III.
Alusztok-e még,
Istenek? - Kik keverik
hát e bősz szelet?
Ebben a költeményben (is) szinte azonosul a forma a tartalom
mal; képpé áll össze, ami egyszerre dinamikus és kimerevített, mint
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ecsetvonás a rizspapíron, ami nem csupán megjeleníti a képet, ha
nem a tájkép üzenetté lényegül benne.
Szokatlan formájú, meglepően őszinte szerelmi poéma a Kiir
talak. A kétértelmű című láncvers újabb haiku/renga variáció. A
17+17+14+17+17 szótagos szakaszok középső sorát mindig sorközépi rím élénkíti: „Szemednek ősi árja lemos az izzó sárba.” Ezt a
középlendületet azonban különböző mesterkedésekkel igyekszik
visszafogni. Gyakori a magánhangzó-megegyezésből eredő lejtés
visszafogás: „Meretlen lelkem / szegezd e merész világnak”, az
előrím: „Szívemet szűrte szövet”, illetve a kifacsart szórend: „Le
arcod árkaiból terelt lomhán lágy / leveccsel loccsantsd fakó ár
nyam”.
A Korok hordaléka című ciklus darabjai esszenciális, haiku tö
mörítések, a történelem nagy gondolkodói műveinek átlényegesítései. Frivol és bátor vállalkozás csupán 17 morába préselni az embe
riség nagy tapasztalatait. Papp p ezt a vállalt feladatot sikerrel oldja
meg.
A szerelmi poémát a kötet végén egy epikus mű ellensúlyozza, a
Gis, avagy Gilgames eposzának Papp p-s feldolgozása. Nem más ez
a szöveg, mint Gilgames király és viadalban szerzett barátja, Enkidu
(formailag elkülönülő) párbeszéde; ami magában foglalja Huvava,
a cédruserdő őrének legyőzését, az égi bikával vívott harcot, Enkidu
halálát és Gilgames felismerését, miszerint: „Minden élőt tettei
mérnek.”
Papp p Tibor 1988-as, Ego sum p című szamizdatjában olvashat
juk a következő haikut:
szarvon ragadtam
a költészetet ti tény
leg élveztetek?
Most válaszolhatunk a kérdésre: igen, élvezetes Papp p Tibor
költészete, mert a merev, számunkra hideg formát emberséggel
sikerült kitöltenie.
A vers feletti gondviselés, gondoskodás során Papp p Tibor
egymáshoz szorította a gondolkodást és az érzelmet, a költemény
két alapvető mozgatóerejét, aminek közléséhez számára nem aka
dály a forma.
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A VERS HUMANIZÁLÁSA
Podolszki József: Át. Fórum, Újvidék, 1988.

... a megmérettetés utolsó pillanatában,
amikor így rendelkezel:
íme az utolsó stáció.
Nos, épp akkor
rád vethetik magukat az érzebnesség
polipkarjai
és jaj lesz a pillanatra is
visszatekintőnek
(Visszapillantó)
Mennyire igaza van ebben a versében Podolszki Józsefnek; a
visszatekintő büntetése, hogy ádázul tör rá az érzelmesség. Rá is
ütötte ez a bélyegét hátrahagyott verseinek kötetére.
Itt van egy kötetnyi vers, szépek és szomorúak, őszinték és vagánykodók. A nyitó vers, az (Igen, talán épp...) akár mottója is
lehetne a könyvnek. Vallomás és ugyanakkor utalás ez a költemény,
őszinte és érzelmes, ami könnyen érzelgőssé is lehetne, de nem,
mint ahogy a további versekben látjuk, Podolszkinak a „romlással”,
pontosabban az „önromlással” szembeni kiállása ezt nem engedi
meg; így a vers önsajnálás és önsiratás helyett a pusztulás tudatosí
tásának reális felmérésévé lesz. A genetika determinánsai elől nincs
menekvés - vonja le következtetését legközvetlenebb tapasztalatai
ból a költő -, a betegséget, a „romlást” nem a sors, hanem a legegy
szerűbben a biológia akarja. Előle nincs menekvés, az ilyen végletes
esetben nem marad más kiút az ember számára, mint a belenyugvás.
A sors, mint eleve elrendeltség ugyan még kísérti a költőt, de
már alkotói játékként, noha átütő fanyar íz érződik a gondolat
mögül az Elzánál című vers befejező soraiban:
Asztalomon pedig itt maradt a bors,
melyre sorsként csattanhat egy rím,
ha úgy akarom.
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Teljesen természetesen vetődik fel a „sors” szó a rímhívóra való
válaszként; a hiátus mögött azonban nem áll más, mint a halál:
„Mert nyakamon / immár a halál. / Hogy ne baszkódjak? / De miért
is, kedves. / Téged ő tőlem / el ne ijesszen, / hisz beleillek” - fogadja
el, sőt hozza emberközelbe az élet végpontjával való kényszerű
megbékélést Ugyanarról című versében. A gondolattal való megbé
kélésnek Podolszki még számos helyen tanújelét adja, igazi, őszinte,
bátor kiállással, költői hévvel és ádáz groteszkséggel:
Úgyfogok távozni, mint a boltba menők szatyorral
[kezemben.
És persze üres lesz. Csupán a füleit szorítom
[kegyetlen erővel
magamhoz. És amikor a többiek mind hazajönnek
[csodálkozni fognak hogy
- Istenem, istenem, hol is a szatyor?
(A szatyorról)
Ugyanaz a végzetes balsejtelem és beletörődés, de ugyanakkor a
halál groteszk kihívása érződik ki a Magas szelekben című költemé
nye zárósoraiból is:
Téged én már tovább nem rontalak
Inkább fölpárolgok a közelgő augusztusi égre
amolyan jópofa kicsinypamacsnak
Vajh, mit szólnak hozzám a magas szelek?
Pa. Át versei a léthatáron íródtak és mint a bevezetőből kiderült,
az érzelmesség, de nem az érzelgősség hatja át őket. A személyes
élet legbelsőbb mozzanatai felé fordulnak ezek a költemények, a
család, a feleség, a barátok, de még a síksági, a tenger vizében nem
tükröződő dombok hiányát is kiemelik - megélt líraisággal. A
költői sorok közé azonban partikuláris értékű följegyzések és töre
dékek is keveredtek, például a Mediterrán dalold*an, de a töredékek
sora lírai versegyüttessé áll össze. Az említett ciklus mellett kidolgozottabbnak tűnik a Furcsa tűz című versegyüttes, ugyanis egyete
mes téma, ezen belül a bizalom kérdése felé fordul. Innét is kiragad
hatunk egy részletet, amely Podolszki alapállását bizonyítja:
„Uram, / hagyjuk abba végre, / menjen a fenébe, / ki merre lát” -
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mondja ki végső elkeseredésében és kissé vagánykodva is a költő,
egyenrangú félként nézve az Úr szemébe, groteszkül, de végzetesen
komolyan, amire a következő két sorban rá is dupláz: „Borítsd rám /
avilágmindenséged!”
A magánélet körében maradva Podolszki igyekezett megfoszta
ni versét minden ékességjellegétől, hiszen tárgya nem kíván sem
milyen cicomát. Képei azonban a keresetlenségük miatt hatásosak:
„Találkoztam egy lánnyal. / A másik, sötéten hagyott szobában,
apró keblei fényében / kezdtek kirajzolódni a régi bútorok.”
„Szeretlek / ahogy mások soha nem szerettek” (Neked) - mekko
ra költői bátorságra volt szükség ezeknek a soroknak a leírásához a
nyolcvanas évek derekán, amikor már az újromantika is eltűnt.
Podolszki le merte írni őket, mert szépek és hatásosak. így kívánta
visszahumanizálni a verset a mindenféle kísérletezgetésekből, még
hozzá mindenekelőtt az őszinte, gyengéd viszonyok megteremtésé
vel és azok bevallásával.
Podolszki versei személyes hangon megszólaló, mélyen emberi
költemények, amelyekből az egyéni tragédia mögül a humánum
igénye tolul előtérbe.
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AKITASZÍTOTT
Rónay István: Késő álmok.. Életjel Könyvek 43.,
Szabadka, 1990.
„Ki fog megérteni, ha én már nem leszek? (...) Reám a feledés
örök homálya hull”- írja 1874-ben egyik versének kezdő és záró sorá
ban Rónay István, azaz Stefan Augsburger, a németül, magyarul,
latinul verselő prigrevica-szentiváni pap. Rezignáltan, látnoki fé
lelemmel vetette papírra ezeket a jóslatértékű sorokat, hiszen ek
kor még a kalocsai papnevelő intézetben a német nyelv tanára,
könyvtáros, kitaszítottsága csak négy év múlva következik be.
A megpróbáltatások azonban már megkezdődtek. Ebben az esz
tendőben tartották meg Párizsban az első impresszionista kiállí
tást, Amerikában megkezdték a Remington-írógépek sorozatgyár
tását - nyiladozott a világ, zajlott az élet, Rónay István pedig a
továbbtanulás egyedüli választható módja miatt a papi hivatás zárt
világát kapta és tűrte megbékéletlenül. A reverenda nem zárta el se
szellemileg, se fizikailag a világi élet óhajtásától:
Egy csöppet csak az élet folyamából!
Egy csöppet oh!, mert szomjan meghalok;
Fölöttem arany gyümölcs csüng a fáról,
Lábam előtt a gyöngyöző habok.
Utánuk nyúl a tikkadt ajk, hiába!
Bár látom őket, el nem érhettem...
E szép világ az élv s gyönyörnek árja,
S az én világom mégis gyötrelem.
(Tantalus)
Papként ilyen elvágyakozó, a kísértés kínjait ecsetelő sorokat
papírra vetni, megjelentetni - szentségtörés. Ugyanakkor kiállás,
erő, eltökéltség, még abban az értelemben is, hogy saját béklyóit
Rónay végeredményben sohasem oldotta fel: reverendában halt
meg, egy isten háta mögötti faluban, lírájának mellőzése tudatában.
Ma már sírhelyét se ismerjük. E mostanival együtt nyolc könyve
jelent meg, köztük németül írt verseinek két kiadása is, amelyek
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egyenként 271 költeményt sorjáznak. Érdeklődési körének vázolá
sára pedig álljon itt néhány cím tanulmányai közül: A műveltség
nemeiről, Egy könyv Musset Alfrédről, Nyelvek és irodalmak, Szépség
és kellem, A hang és a szóló-művészet, A hangsúly, Még egyszer a
magyar hangsúlyról, Amerikai költészet, Eugen Savoyai herceg három
hadjárata Bács-Bodrogh vármegyében stb.
A magyar hangsúllyal, költészettannal is foglalkozó prigrevicaszentiváni pap azonban magyarul csak 16 verset közölt, illetve
ennyit sikerült felkutatnia Silling Istvánnak, az előttünk lévő kötet
szerzőjének. (Az említett 16 vershez még három fordítást is csatolt,
amelyek Rónay magyar verselésének szellemét tükrözik.)
Talán sorsüldözöttnek is nevezhetnénk Rónay Istvánt (18401893), pedig inkább az emberi irigység és szőklátókörűség söpörte
félre: a kalocsai érsek a világ dolgaiban való változtatás csírázó
szándéka miatt büntetésből helyezte 1878-ban Szentivánra. Ugyan
akkor a korabeli kritika egyenesen említetlenül hagyta költői mun
káját. Mekkora nyomást gyakorolhatott ez az elhallgatás és a nagy
városi életből való kiközösítés bárkire, hát még egy olyan költőre,
akit művei a kor epigonizmusa és édes-bús almanach-lírája köze
pette korának igazi nagyjai, Vajda János, Revicky Gyula, Kiss Jó
zsef és Komjáthy Jenő közé emelnek.
Silling István szögezi le ezt a minősítő értékmeghatározást a
Késő álmok című kötetben, amelyben Rónay István magyarul írt
verseit gyűjtötte össze, látta el jegyzetekkel és kiváló kísérőtanul
mánnyal. Értelmezi és értékeli a verseket, amelyek alapvető ihlet
forrásaként a papi hivatásból eredő és nehezen vállalt magányt, a
vágyakozást, a szerelmet és az egyházi elkorcsosulásokat ostorozó
antiklerikalizmust jelöli ki. Silling István emellett kidolgozta Ró
nay verseinek, prózai műveinek, könyveinek, illetve a róla szóló
írások bibliográfiáját. Ezzel nem csupán az egy évszázaddal ezelőtt
elhunyt költőnek állított méltó emléket, hanem azt is igazolta, hogy
amikor az egyetemes magyar irodalomban a megtorpanás és a pol
gári érdektelenség uralkodott el, a Bácskában is alkotott egy költő,
akinek versei megérdemlik a legjobbakkat és legbátrabbakkal való
együttemlítést, még akkor is, ha magyar nyelvű opusa a lírikusi
adottságához mérten szűkösnek bizonyult.
Silling István a hivatásában magányos, hitében kétkedő, művé
szetében támogatás nélküli költő portréját nyújtja át az olvasónak.
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A TOVÁBBLÉPÉS BIZONYTALANSÁGA
Sinkovits Péter: Határsáv. Fórum, Újvidék, 1993.

Kérdésfeltevésében hagyományos költői vállalkozás Sinkovits
Péter Határsávja: hová is tartunk, merre is vezérelt létünk, mire
összpontosítsunk hátramaradt gyertyalétünkben, végső soron mi
végre is teremtettünk, van-e értelme a számadásnak, ha az eddig
megtett út visszafelé nem járható... és sorolhatnánk tovább a válasz
keresés állomásait. A filozófusokat és költőket permanensen izgató
kérdések között talán a legutóbbi nyer fokozott hangsúlyt Sinkovits
költeményeiben, ez költői alapállása is, gondolván: megmérettünk,
de minek; a költő életkorával mért, megtett útról tovább kellene
lépni, de itt a határsáv, vagy éppen a drótsövény (Sinkovits Péter
első önálló kötetének is ez a címe), amit ugyan át lehet és át kell
lépni, ámde nem valószínű, hogy a megtett út tanulsággal szolgál a
továbblépéshez; javíthatunk-e a jövőnkön, ha a múltunkat képtele
nek vagyunk megváltoztatni.
Nem szokványos, izgalmas gondolatkört tárnak fel a kötetbe
sorolt versek, a gondolkodó, nem pedig a szavakkal rutinosan játszó
költőt idézik. Emellett rendhagyó is a megszólalása, hangja vala
hogy más, nem mélabús, de visszafogott, nem anakronisztikus, de
nem hasonlít a közölt többség megszólalásához sem, tehát ilyen
mérce alapján nem korszerű, s ha ez lényeges, akkor nem is divatos.
Ellenben más, még ha ez nem is értékminőség, mégis ez a másság
valami módon minősiti a kötetet.
Sinkovits Péter szavainak súlyuk van, verseit a poéta doctus
elmés kimértsége feszíti, képalkotása a valós és az irracionális közti
határsáv peremén viliódzik, reflexiói pedig a lélek legérzékenyebb
szféráit tükrözik vissza. Akár veretes költeményeknek is nevezhet
nénk ezeket a verseket, ugyanis megfogalmazásuknak belső össze
tartó ereje a sorról sorra való haladás alatt folyton visszatéríti a
figyelmet a korábbiakra, egyfajta rekurzív olvasást követel. „Te
gyünk tehát rendet / itt / valahol a negyven alatt / jelentse a szó / azt /
ami” - fogalmazza meg irányelvét a Szófejtő évszakok című költemé
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nyében és ennek szellemében teljesül be a kötetben a szavak egysze
rűsödése, önmaguk tiszta jelölése, megfogalmazódik az egyszerű
számok felé törekvő egyenlet, hogy a kifejezés kagylóhéj-keménységűvé dermedjen, közben saját, azaz a költő helyét is pontosan kije
lölje a világban:
erősnek a tett
gyöngének az erény
bölcsnek az egyensúly-remény
a hírmondó szava pedig
száll leng valamerre
örökkön-örökké
(Ami maradt)
Sinkovits Péter válogatott szókapcsolatai összetett költői ké
pekké, trópusokká nemesülnek („golyó általi lét”), amelyeket kü
lönböző módon értelmezhetünk és ezáltal nyerik el létjogosultsá
gukat a versben. Lássuk csak a „szív-szótagú maradás” szókapcso
lattal kifejezett kötődést: szinte tapintható érzékletességgel ábrá
zolja a vonzódásnál erősebb, a szív által diktált, dobbanásonként
szótagolt ragaszkodást, ám ugyanakkor magára a költőre is utal,
hiszen a költő az, aki tagolja a szív hangjait. Költeményeit, szavait a
mívesség aprólékosságával csiszolja, illesztgeti, nemegyszer oly
annyira, hogy szókapcsolatai már a képzavarral kacérkodnak: „sudárulnak bukott reggelek; a véletlen éden a szédület törvénye; lazu
ló szótlanság didereg; alvadt ablakok, botorkáló sikátorok; foszlány-villamos-sínek”. Nem csupán költői képei idézik a szürrealiz
must, hanem versei is, és az ilyen jellegű közlés befelé fordítja a
verset, fokozza tömegvonzását, úgyhogy az olvasó egyre nehezeb
ben bonthatja ki őket. A költő pedig sokat foglalkozik a szavakkal,
hiszen az évekkel és történtekkel (valamint a jelennel) való elszá
molás mellett a másik létélménye a jeltelen lebegés, az űrbe kapasz
kodás, ahol kell valami biztos fogódzó: ezt nyújtják a szavak.
A kötet záró részében olvasható hosszú énekek, már-már versnovellák erőteljes lírai alkatról tanúskodnak, amely a kifejezésben
egyszerre éli meg az álmot és a valóságot, közben pedig a lét teljes
súlyát a maga intenzitásában képes versbe transzponálni.
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A legutolsó költeményből vett idézettel valószínűleg igazolha
tók az eddig elmondottak:
Nekünk nem voltak váraink, nem voltak hőseink, nem
volt senkink sem, csak magunk voltunk, néha egy
fészekben, néha egy anya dajkált bennünket, egy anya
szólt ugyanazon a nyelven, ismertük egymás nevét,
tudtuk egymás szokásait Mi kapaszkodtunk volna
valami kézfogás után. Mi, akiket nem dédelgettek Mi,
akik végül is a legmélyebbről indultunk. Ezért halk a
szavam Ezért kérlelő, még mindig. Ezért ragaszkodó.
Ezért megmásíthatatlan. Szép hajók úsznak el
csendesen. Van, hogyjelöletlen a szikla, segélykiáltása
csak mint egy tekintet. Tudjátok meg, mit akarnak
igazából mondani Lassan engedi magát, ami még élni
akar. Lassan engedi, lassan követeli Lassan érintené,
ami az övé. Lassítaná a lépteit. Mellékes, hogyan
eredeztetjük a napok mibenlétét. Érvénytelen a
számozása is. Csak az az érvényes, amit elmondani
akartam.
(Zárlat)
Sinkovits Péter költészetében az egyéni és a kisebbségi tovább
lépés elbizonytalanodása feszül, verseinek nemessége pedig abban
rejlik, hogy ezt a bizonytalanságot emberileg és művészileg egyaránt
a legmélyebben éli meg.
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FELTÁRÓ REJTŐZKÖDÉS
Szabó Palócz Attila: Résnyire nyitva. Fórum, Újvidék, 1993.

Alig néhány esztendeje, hogy szinte minden írástudó elhivatott
ságot érzett a költészet iránt, legalábbis versfaragó kívánt lenni,
amihez kizárólagosan a szabad formát találta alkalmas kifejezési
módnak, esetleg maga kreált egyéni versformát. A hajdani, merev,
poéta doctusi, tanult költői attitűd helyett sokaknál a puha, poéti
kai analfabetizmus jelentkezett, igaz, a költészet öntörvényűségének árnyas palástja mögé rejtezve. Azután újabb fiatalok jöttek, s
velük visszatértek a dallamos, magyaros verssorok, majd divatba
lendültek a merev formai megkötésekkel szabályzott távol-keleti
verstípusok, s velük párhuzamosan a már elfeledettnek, divatja
múltnak hitt nyugat-európai sörfajták is.
Szabó Palócz Attila is a klasszikus versformák segítségével
fejezi ki alanyiságát, a japán haikutól a hosszúversen keresztül az
itáliai szonetten, sőt szonettkoszorún edzi szellemét. Versei sze
mélyi vonatkozásúak, akár a verses olvasónapló, vagy a halott
baráthoz írt lírai reflexió. A lírai én azonban ezekben a versek
ben közel sem felszabadultan, közvetlenül tör a felszínre, hanem
többszörös áttételen keresztül: a választott versformára felfeszít
ve, mitológiai, történelmi figurák idézésével megbéklyózva; az
esetleg még így is túlcsorduló líraiságot az irónia segítségével
zabolázza meg.
Szívesen bíbelődik a gondolattal, a formával is, sőt, játszik, sor
végi rímeit beköltözteti sorközépre, vagy olyan sűrűn hinti el őket a
versben, hogy az olvasó akaratlanul is skandálni kezd. Máskor olyan
mondatokat konstruál, mint: „... a versteli könyvben / bús leledzést
gyakorol, mert félvén rátör a készség”, s ezek a gondolatok lelohasztják az olvasó szárnyaló képzeletét. Lexikai és szintaktikai archaizálásai azt az érzést sugallják, mintha a vers eltévesztette volna
az időt, amikor meg kell születnie. A szerző is jegyzi hasonló gondo
latait:
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Igen, tudom, drágám, más a kor,
más a hely - okát kutatni mégis minek?
(Csendélet rigóval)
Ugyancsak a „rossz helyen és rossz időben születtem” attitűdjét
pontosítja a Laurának szerelme című költeményének sora, misze
rint: „Téves a kor, melyben Laurát meglelni a vágyad”, sőt, egyik
címtelen versében kertelés nélkül fogalmazza meg kétségeit, költé
szetével szemben:
Mire jó ez: / én csak ülök itt melletted, s /
Hérodotoszról, Vergiliusról meg / Horatiusról mesélek neked...”
Kétségtelenül a másság, a különösség jellemzi Szabó Palócz
Attila költészetét, ám tagadhatatlan a rokonsága Beszédes István és
Papp p Tibor versélményével és versvilágával. Történelmi és mito
lógiai eszköztára nem határozottan jelentéshordozó, ám kelleme
sen összecseng a választékos stílusérzékkel, a formaszigorral, az
évszázados, sőt évezredes hagyományokat éltető versformákkal, a
többszintű archaizálással, aminek az irónia és az önirónia ad új
minőséget.
Szabó Palócz Attila könyvében igencsak becsülendő az ötlet és a
szándék, a klasszicizáló verssorok utcanyelvi töltete, a címadás rafináltsága, a rímzuhatag és a metrikai fegyelem - mindaz, ami a
szerző magabiztos jártasságát bizonyítja a költészet szakmai berkei
ben. Poéta doctusunk azonban, miként könyvének címe is sugallja,
résnyire nyílik csupán, nem enged szabad folyást se alanyiságának
(ami egyébiránt igencsak figyelemre méltó), se iróniájának (ami
vershelyzettermető). Jó, hogy ír, többet kell írnia. A fűzfapoéták
nem olvasnak, csak írnak. Szabó Palócz Attila ennek fordítottját
teszi, s olvasott már eleget.
Most előtte az írás.
Végül felvetődik a kérdés: minősíthető-e általánosságban a kö
tet? A nyelv- és az irodalomtudomány szempontjából vitathatatlan
a közlések relevanciája a könyvben, ám a versek esetében nem ez a
fontos, hanem az a maxima, hogy „minden olvasó egy másik költő;
minden vers egy másik vers”.
Nekem újra kellett olvasnom a könyvet, hogy megtaláljam ben
ne a magam versét. De benne volt, s idemásolom utolsó három
sorát:
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Szó szót nem lazít, ész a testnek
ellen nem áll: maradj ott,
hol vagy, s az, mi lenni akartál!
(Regulus igája)

IKAROSZ RÖVID RÖPTE
Székely Beáta: Az elkobzott bolygó-Zaplenjena planéta.
Bieliczky Károly Népkönyvtár, Zombor, 1991.

Egy zombori első könyves, hála a Népkönyvtárnak, amely az ál
landó kéziratpályázatát 1989-től első könyves pályázatra módosítot
ta. Székely Beáta (1972) középiskolásként tűnt fel a Zombori Rá
dió irodalmi pályázatain, majd a Pokret, a Képes Ifjúság és az Új
Symposion közölte írásait.
Kétnyelvű kötete - a verseket Salgó Judit fordította szerb nyelv
re - csupán tizenhárom költeményt tartalmaz. Pontosabban tizen
egy költeményt két prózavers fog közre. Szerkezetileg is lényeges ez
a kötetfelépítés, de fontosabb szerepe van a szerző ars poeticájá
nak közvetítésében. A kötetkezdő, A hattyú című prózai szöveg az
élmény és a leírás lehetőségének tudathasadásos ellentétét igyek
szik előrevetíteni, nem tudálékosan, de nem is kellően kimunkáltan,
inkább csak lejegyezvén az eleve axiómaértékű tényeket. Már a
kiinduló kép sem túl eredeti: a víztükör, a hattyú és a napfény
egymás közti viszonyából felépülő látvány impresszióját igyekszik
megörökíteni néhány költői kép erejéig, ám könnyedén feladja a
harcot - sugallván a látvány, a benyomás, az élmény megörökíthetetlenségét; hiszen azt látni és érezni kell, nem pedig megfesteni.
A kötet ilyen intonálása kettős sugallatú: képes-e a vers tovább
adni az eredeti élményt, erre kell-e törekednie a költőnek, illetve
feladata-e egyáltalán ez az élményleképzés a költészetnek? Nem
feladata - vállalja kategorikusan Székely Beáta -, szerinte a versnek
kell eredeti élménnyé lennie, amelynek „meg kell érezni az érinté
sét”^ hattyúban felvetett dilemmát idézi újfent a kötetzáró Ikarosz
ban: „...miként írjam le... Külső szemlélője vagyok a mindenségnek... Már nem írhatom le...”^
Ám mégis megkísérli. „Ósz óta látogat a csatornapart” - írja
Képajánlás című versében és sorjázza az impressziók sokaságát,
amelyek egy „barnazöld - tükörzöld”képpé mosódnak egybe, noha
egyes sorok hídpillér-csonkokként merednek ki a csatornapart kí
sértő látványából. Ez a költemény szinte természeténél fogva vonz
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za a Panoráma című alkotást, amelyben a költészet szinte teljes
artisztikus arzenálját beveti a szerző: képekből állítja fel a panorá
mát, váratlan metaforikus szerkezeteket hív egymás mellé, asszonáncokkal, soron belüli hangzó-hasonlatosságokkal nyomatékosítva feszíti éjből nappalba a látványt. S ha már a képeknél tartunk,
meg kell említeni a Délszél című költeményt is, ahol megdöbbentő
élességgel jelentkezik a látvány:
reggel cinke simakodott az ágon
a gépmadár alászállt
s a kép már nem jutott el hozzá
A cinke „simakodása” a szó hangalakjával, illetve a madárhoz és
annak reggeli tevékenységéhez való kapcsolódása útján értelmez
hető és fordítható közhelyre, mondjuk így: rendezgette tollait. Ám,
miközben a szót ízlelgetjük, nem világosodik meg előttünk, a cinke
vagy a gépmadár sorsa teljesedett be, hogy az eget elfödő rózsaszín
és fehér virágok képe nem jutott el hozzá(juk). S így, kimondatlanul
teljesebb a tragédia, amit kifinomult költőiséggel kerekít le a követ
kező két sor:
s a széljüvásban a halálba tántorogta magát
két lepke
A képek idillikusságát egyre fokozódó féltés- és félelemérzés
töri meg ebben a vékonyka füzetecskében:
nehezen indul a haldoklás
nem mintha valaki meghalna
de valami örökösen
valami elvihet
mindenkit
(Ima)
csontvázak jUstje vakít
e tűzön pörkőlődik a lét értelme
(Mégis)
A folyton súlyosbodó gondolatok talán a Sziveri Jánost idéző
(„Pannóniai voltál és János’7) költeményében teljesedik ki, ahol
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vonzzalommal ír a mártíromság kényszerű-kötelező vállalásáról, a
megértetlenség miatti kivetettségről, amit Székely Beáta is vállal és
tetszeleg is egy kissé ebben a szerepben: „az intenzivitás magamba
fojtott áradásaimba / fullad semhogy írnék ahogy te éltél...”
Kár, hogy költőnk esetében a szavak bűvölete olykor erősebb a
kifejezés szigoránál. Zavaró, hogy a 13 verset tartalmazó füzetben
egybevágó megoldásokra találunk:
reggel cinke simakodott az ágon
(Délszél)
hurkát töltenek a távoli hegyek a horizonthoz bújva így simakodnak
(Őszkereső)
s a szélfuvásban a halálba tántorogta magát
két lepke
(Délszél)
halálba tántorogta magát az esztendő
(Őszkereső)
Ennél is nagyobb baj, hogy az egyébként nyelvi tisztaságról, lele
ményességről, pallérozottságról tanúskodó kötetben olyan hátbor
zongató szintagmákkal is találkozhatunk, mint „égő vasziónák”,
vagy „ikebana massza”.
Ikarosz röpte rövidségét a Naphoz való közelítés szándéka szab
ta meg.
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BOGLYA
Tan István: Boglya. Fórum, Újvidék, 1993.

Az írók általában olyan könyveket írnak, amilyeneket maguk is
szeretnének olvasni. A témát a közlendő, a stílust pedig éppen az a
szándék határozza meg, a saját igények és elképzelések kielégítése,
illetve megvalósítása. A gyermekversek esetében is hasonlóan mű
ködik ez a mechanizmus, csak hát a költő, ha gyermekeknek szánja
verseit, vagy úgy ír, ahogyan felnőtt fejjel elképzeli a poézist, vagy
visszasiklik néhány évtizedet a múltba és igyekszik megtalálni azt a
hangot, amit gyermekként szeretett volna hallani. Időközben persze
a gyerekek látóköre kiszélesedett, ismereteik gyarapodtak, esztéti
kai értékrendszerük módosult, s emiatt bezárul a kör; ritka az olyan
szerző, aki képes verseinek zömével megragadni a kiskorú, ám an
nál igényesebb közönségének figyelmét, megpendíteni benne a gon
dolati és poétikai egybehangzás húrjait. Ennek híján a gyermeki
világtól elrugaszkodott zengemények vagy érdektelen „poétái rugamok” születnek a nemes vállalkozásból. Esetleg egy átlagos versgyűjtemény, amire azt mondjuk, igen, ez egy könyv, egy gyermekek
nek írt könyv, és amit lelkiismeret-furdalás nélkül adhatunk cseme
téink kezébe.
Ilyen Tari István Boglya című gyűjteménye, arányosan oszlanak
meg benne gyermekpoézisének csúcsai és völgyei, kedvvel olvasha
tó, s szerencsére a csúcsok, az igazi, értékes gyermekversek marad
nak meg az emlékezetben.
Tari István tudja, mi kell a gyermekversekhez: a játékos ritmika,
a kiemelt hangsúlyú rímpárbaj, a könnyen felpattanó metafora-burok és a játék következetességének fegyelme. Verseiben a szelle
messég érdemel külön kiemelést, gondolatmenetének villanásai
avatják egyénivé költeményeit, amelyekben például a muslincák
azért jelennek meg csoportosan minden palackban és hordóban,
mert hajdanán egy mustot tartalmazó csuporba beleesett a névso
ruk és folyton azt keresik, vagy éppenséggel zöld sünök hullanak a
fáról, ami természetesen nem más, mint a vadgesztenye valóban
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sünként tüskés és gömbölyű, zöld termése. A rímes, ritmikus játék
során azonban nem a legfegyelmezettebb, legkövetkezetesebb. A
Bordó című verse például egy, már a 18. század végétől ismeretes,
azóta is gyakran megújuló szójátékot idéz, amelynek szabálya, hogy
a versben csupán egyetlen magánhangzó szerepelhet és ezáltal kü
lönleges hangzást nyer a „költemény”. Igaz, hogy ez a játék ma is
fel-feltűnik a gyermekajkakon, de Tari parnasszusi elménckedése
végén a kiemelt „o”-k közé két „é” is befurakodott, ami ugyan lehet,
hogy költőileg indokolt, de rontja a játék felhőtlen zavartalanságát.
Ezzel szemben az avatott versolvasót is megigézi az a nemes
egyszerűség, amellyel üstökön ragadja a valóság egy-egy képét és azt
metaforákba transzponálja: „Alszik a mák mákonya / részeg álma /
zörög ma”.
Mint a gyermekverskötetek zömébe, ebbe a könyvbe is bekerült
néhány olyan ujjgyakorlat, amelyek valamilyen hangzásbeli össze
csengd ösztönzésére, vagy egyéb véletlen ötletből kipattanva szü
lettek meg, és így, puszta parnasszusi pimaszkodásként elszánhat
tak volna a szélben. Az állatkerti élményekről könyvtárnyi vers és
dal számol be, Tari se mulasztotta el megverselését. Egyes sorait a
paradox felhangok éltetik, mégis kételkedem benne, hogy például
az ilyen verssorok, mint „Morog a tigris / ha az ember dilis” megta
lálnák helyüket a gyermekirodalom gyöngyszemei között. Ezzel
szemben a rímjáték mögül néhol a jelen tragikumának mély meg
élése sugárzik át, fanyarítja meg a mondóka édes ízeit:
Minálunk a szobában
víz fagyott a lavórba.
Bemondta a rádió:
hidegben aludni jó.
Anyám szerint: megedződünk,
semmitől se kell már félnünk!
A hagymától erős lettem,
Meglátszik a leheletem.
(Téli vers)
A kötet szerkezete az ősztől indulva, szinte útjelzéstől kilomé
terkaróig haladva vezeti át az olvasót az évszakokon, a télen, a
tavaszon, hogy végül a nyárnál tartson pihenőt. A szerző a falusi, a
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természettel való együttélés képeit szervezi versekké, messze kerüli
az urbánus valóságot, ahol a gyermekek zöme talán még a kötet
címének jelentésével sincs tisztában. S ez a falusi, tanyai élet maga
az idill, amit egy-egy hascsikarás vagy az atyai intelmeket közvetítő
pofon zavar meg, az éjszakában fölvillanó töklámpás riaszt, de
egyébként még a darazsak is barátként mutatkoznak, s a tél szebb
virágokat fest az ablakokra, mint teheti azt bármelyik gyermekvers.
Se többet, se kevesebbet nem nyújt ez a könyv annál, amit ígér:
gyermekverseket, amelyeket lelkiismeret-furdalás nélkül adhatunk
gyermekeink kezébe.
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DEPOETIZÁLT SZONETTEK
Tan István: Fegyvertánc. Fórum, Újvidék, 1994.

Petrarca óta, aki a középkor napi aktualitásaitól elfordulva val
lotta, hogy a világ csodái között a legcsodálatosabb az ember, a
szonett a mesteri tökélyig csiszolt formának, valamint a természet
és a szerelem harmóniájának a megtestesítője, illetve így tartja
számon a költészettan. A vers a hétköznapoktól való elfordulásá
ban vált az olasz mester tolla alatt légiessé, éterien illanóvá, mégis
harmonikus szabályok tükrözőjévé.
Tari István a koronként divatossá újuló versformával a petrarcai
eszménnyel ellentétes eljárással kívánta megfogalmazni öntörvényű
versvilágát. Kisebb-nagyobb szabadossággal megtartotta a szonett
versmértékét, a klasszikusként elfogadott képlet szerint igyekszik
rímeltetni a sorokat, koszorúba fűzni a verseket a zárósorok
kezdősorrá emelésével, majd a tizennégy tagú láncot egy mesterszo
nettel köti össze, ami az előzők kezdősoraiból épül fel. Nem isme
retlen, ám mégsem túl gyakori strófaszerkezet a szonettkoszorú.
Tari azzal újította meg, hogy a vázolt versformát az attól idegen
tartalommal töltötte ki. Nála az ember gonosztetteivel, agy-vakulásával, elemi animalizmusával, javíthatatlan erkölcsi fertőjében fetrengve jelenik meg, környezetét és a versdekorációt a napi politika,
a szociális nyomor, a háború, a nemzeti értelem- és nemzetiségi
talajvesztés teremti meg. S a körbezárt, ismétlődően középkori sötétségű világból, akárcsak az önmagába kapaszkodó szonettkoszo
rúkból, csupán a szerelem pislákoló fénye mutat kiutat.
Magasztos légiesség helyett otromba mindennapiság tölti ki
Tari szonettjeit, a szellem szárnyalása helyett az ösztön tébolyult
földhözragadtságát fogalmazza meg, mégpedig a szűkre szabott vi
lághoz mért, minimalizált nyelvi eszközökkel. Miért éppen a szo
nettre esett a költő választása - tehetjük fel a kérdést -, miért keres
biztos fogódzót a szigorú versformában, ahelyett, hogy a költői
szabadság szárnyalásával gyűrné le az abszurditásában tobzódó vilá
got? A szerző versben ad választ e kérdésünkre:
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- Kötöttség kell ide, pattogó ostor!
A kötöttség nyegleséget száműző
durrogása! - abból épül a templom:
a szétlőhetetlen, a lenyűgöző,
ugyanis a nyegleséget kiebrudaló, követelmények teljesítésére
kötelező kötöttségekből építik a költők monumentális és lerombolhatatlan templomaikat, a verseket. S amíg a teremtés közepette a
költők mindvégig „nagykorú gyerekek” maradnak, addig az uszító
és romboló hadvezérek, a poézis szentélyeit (is) bemocskoló, bot
csinálta politikusok, ködlovas vezérek „kiskorú felnőttek” módjára
teszik a szellem építkezésével szemben az élet rombolásának a dol
gát.
Tari István a kötetbe foglalt négy szonettkoszorú egyikében se
kívánja poetizálni a valóságot. Helyette a versforma mechanikusan
alkalmazott strófaszerkezetének vázára feszíti a konkrétumokat,
megmaradván az újságírói tényközlés realitásánál:
- Inkább viszek a börtönbe csomagot
- haitik a zentai anyák sikolya -,
mint a gyermekem sírjára virágot!
A zsurnalisztikai közhelyek sajnos elárasztják a verseket, ame
lyek általuk inkább metrumba szedett sztereotípiákra hasonlítanak,
mint költészetre. Példázzák ezt a találomra kiragadott sorok: „Öle
lésre buzdít a televízió!”; „a politika a legnagyobb hentes”; „a józan
ész itt a legnyagyobb vesztes”; „a békefölhívás falra hányt borsó”;
„Tegnap még fegyvert követeltek / a tömegek. Megkapták!”; „Isko
lát teremt a szabadszájúság / az államilag támogatott szennyen”; s a
példáinkban idézett közhelyekhez hasonló nyelvi-fogalmi szerkeze
tek teljes versszakokat rántanak vissza a költőivé emelés szándéká
nak vonzásköréből:
A tankokkal védelmezett szegénység
értéktelen bankókkal hadonászik;
megjárta hadirokkantak mankóin
a háború poklát; hosszú gyötrődés (...).
A közhelyekből való építkezés része lehet egy sajátos írói prog
ramnak - én legalábbis annak látom és tekintem -, amelynek meg
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valósítása - mint minden egyéb szerzői magatartás esetében - vitat
ható értékű. Ezzel szemben azonban már nem fogadható el, hogy a
minimalizmus felé redukálódó nyelvi közegben a következőkhöz
hasonló képzavarok bukkanjanak föl: „Tűzkeresztségtől iszamós a
talaj”; „Mustszagú bánattól zavaros a táj”; „Fák ágain fölakad a
bölcselet”; „ökörnyáltól csillogó az öncsalás”.
A kötetben természetesen akadnak olyan szonettek, amelyek
szélesebbre nyitják a költő látószögét és költészetének körét:
A fölnőni nem tudók, nem akarók,
a nagykorúság elől menekülők,
a mindig csak a könnyebbet vállalók,
a felelősségük elől meglépők
nemzedékének sorsa az én sorsom;
a koszos köldökükkel bíbelődő,
az önmagoktólfolyton meghatódó
kiskorúak között éltem - dünnyögöm
Az ihletett pillanatok lecsapódásai azonban mintha beleveszné
nek a mindennapi aktualitások süllyesztőjébe. Kihullanak az emlé
kezetből, mert - régi gondolattal szólva - kevesebb több lett volna:
a kötelet befejező koszorú, az Aranytartalék megjelentetése például
elegendő illusztrációjául szolgált volna Tari István költői szándéká
nak. Ezzel szemben az olvasó variációkat kap egy témára a Fegyver
tánc című kötetben, anélkül, hogy a szerző magatartása irányt vál
toztatna és a ténymegállapításból iróniába fordulna át.
Tari István így szonettkoszorúiban nem csak a valóságot, hanem
a választott versformát is lecsupaszítja és költőítleníti.
Egyelőre azonban még megválaszolatlan kérdés, hogy lehet-e
egyáltalán az adott valóságról a költészet klasszikus eszközeivel
szólni.
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„MIT ÉR A SZÓ, MIT ÉR A KÖLTEMÉNY”
Te-leírt világ. Fórum, Újvidék, 1987.

Mintha megszaporodtak volna az utóbbi időben a költők. Amíg
korábban csak irodalmunk közismert neveivel találkoztunk a la
pokban és a folyóiratokban, addig ma egyre több, új, ismeretlen név
keveredik közéjük a kiadványokban. Nem a kritikus, hanem az
irodalomtörténész feladata eldönteni, hogy két-három esztendővel
ezelőtt hirtelen megnövekedett-e a toliforgatók száma, vagy csak
ekkor nyertek tömeges bebocsátást a jelentkezők a Parnasszus kertkapuján. Annyi azonban már bizonyos, hogy mára ezek az „ismeret
len” nevek közül is megjegyeztünk néhányat, méghozzá verseikről.
A fiatal költők ugyanis nem nemzedéki magatartással, hanem egyé
ni öntudattal léptek fel, külön-külön egyéni programmal, ami pedig
nem más, mint a célratörő öntudatosság. Ezek a költők biztosak
munkájuk értékében, egyikőjük se torpan meg egy pillanatra sem.
Ilyen alapon csak a hitvallásuk közös, amelyben irodalmi jelenünk
egyes tényezőit elvetik, másokhoz vonzódnak - vitát is kezdemé
nyeztek már a sajtóban, paródia is jelent már meg róluk, tehát
befogadta őket az irodalmi köztudat.
Az ifjúkori erények, a célratörő öntudatosság és a nemzedéki
hovatartozás keresése vagy elutasítása azonban még se nem versszervező erő, se nem esztétikai minőség, ergo ezeknek a költőknek
sem ér aranyat minden leírt soruk. Erre tapintott rá a könyvkiadó,
amikor nem külön kötetekben jelentette meg a pályakezdő alkotók
verseit, hanem antológiában; biztosítván ezzel a közös fellépést, a
szigorúbb válogatást, valamint a későbbi kibontakozás előfeltételét.
A Te-leírt világ tehát nem nemzedéki antológia, hanem alkotók és
alkotások gyűjteménye, amelyben mindenki egyénként mutatkoz
hat meg, ezért itt is külön szemléljük a szerzők munkáit.
Bata János személyes hangú költő. „Ismeretlen magyar költő”nek nevezi magát, verseit pedig abból az időből datálja, „mikor még
nem volt költő, s az élet nagyon fájt neki”. Bizonyára minden hu
szonéves számára ismerős az az életérzés, amiről a Mint a levél, mely
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hullani kész című versében vall:
kiégtem, még húsz sem vagyok, s
már / vénnek érzem magam...”, „... belefáradtam az Életbe...”, „...mi
ért folyik ki az élet a kezemből?” A magányosság gondolatai ezek, a
társtalanság kiábrándultságáé, amikor a lírai én magába fordul és
percről percre fokozza a desperáció érzését. Igaz, nem mindig a
legeredetibb gondolatokkal (éppen a kiemelt részekben), de már
költőien.
Az élettel való viaskodása közben Bata felteszi azt a kérdést is,
hogy „hol a lázadásom?”, ami nem a nemzedék, hanem az egyén
kérdése. Valóban, ő nem lázadó, hanem különös érzékenységgel
megáldott vagy megvert költő, akiben a ráció korlátozza az érzések
elemi felszínre törését. Mire papírra kerülnek, a fájadalmakból és
félelmekből finom, szinte légiesen könnyed, bátran intim költemé
nyek lesznek. Ilyen a Dobó Tihamér emlékének szentelt Csak kö
szöntünk egymásnak az utcán ha találkoztunk című verse, vagy a
félelemmel, bátorsággal, rációval átszőtt szép szerelmi költeménye,
a Vigasztaló. „El fog múlni, / mert el kell múlnia” - állapítja meg a
legjózanabbul ebben a versben, miközben a pillanatnyi elválásról
és a szerelmi kapcsolat esetleges megszakadásáról való gondolko
dása, emiatti félelme készteti írásra. Éppen ezek a versek bizonyít
ják, hogy Bata vallomása a költészetről inkább csak póz, mint őszin
te reflexió. A Születésnapomra című költeményében ugyanis a hány
szor hal meg az ember? kérdésére a következőket válaszolja: „nem
csak egyszer, a legvégén, hanem / minden egyes alkalommal, mikor
nem marad már más / neki, csak a papír és a toll.” Hamisan cseng ez
az állítás, mindenekelőtt azért, mert egy másik helyen nem a gon
dolat kényszerítő erejéről, a költeménybe transzponált életről ír,
hanem a közönségigényről, az írás értelmének magyarázatáról: „mit
ér a szó, mit ér a költemény / ha a költő egymagában él / s nincs kivel
megossza verseit”.
Talán nem is ellentmondás ez, hanem útkeresés. Erre vall az
antológiába felvett versek egyenetlensége (kettőből erősen kivirít
az utánérzés) is. Annyit azonban már most is bátran állíthatunk,
hogy Bata János őszinte, tiszta hangú lírikus.
Beszédes István formai és nyelvi szempontból közelíti meg a
verset. Mestere a szövegnek, azt is helyezi előtérbe az elemi létél
ménnyel szemben. Ismeretes azonban, hogy a szöveg stilizálása és
túlstilizálása kárára van a kifejezésnek; hacsak nem azonos a téma
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és a kifejezés, tehát maga a szöveg a formáló és a megformált.
Beszédes István az antológiában közölt versei zömének esetében
ügyesen egyensúlyoz a választóvonalon a stilizáció és a túlstilizáció
között. A költészethez való intellektuális (nem érzelmi) hozzáállá
sának legszebb példája a (Determinus) című verse, amiben külön
böző olvasati változatokat kfoál. Kimunkált költemény A ház is,
ahol egyetlen ténymegállapító mondatba ékel be egy hangulatle
írást, mely az impresszióból történeti távlattá vált át, amin keresztül a
gyermekkor és az öneszmélés folyamata tükröződik vissza. „Észszorító, új értelmek” felfedezéséről ír ebben a versében, és ez az érte
lem verseinek konstrukciós váza is. Költészete higgadtabb és hűvö
sebb Batáénál, még a költői maszkokat váltogató, szerepjátszó (er
go szubjektív) Dzsem herceg itáliai utazása című lírai librettóban is,
ahol a játék szenvedélyét lehűti a kifejezés higgadtsága. Beszédes
előszeretettel archaizál; szóhasználata kifejezetten nem mai, mon
datszerkesztése is keresett. „Ontat”, „vétetik”, „üresük”, „kövecs” írom ki csak a Nyárutáló című verséből. Beszédes nyelvi praktikái a
versbeszédben a reneszánsz „mívesség” követelménye, ugyanakkor
intellektuális távolságtartás is, nehogy a „tárgy” elhatalmasodjon a
szerző fölött.
A szerző intellektualizmusa, az említett távolságtartó machiná
ciók és maga a tárgy így, együtt gyakran kész remekműveket hoznak
létre - ilyen a Télutáló; könnyed, játékos és mégis mélyen intellek
tuális szerelmi költemény, vagy éppen a már em lítetté ház.
Bozsik Péter explozíván emocionális költő. Ellenpólusa, Beszé
des István, így ír az Engedd át magad a lebegésnek című versében:
Nem baj, ha a korláton át tengerbe löktek,
ha fosóhomokba jutva nincs kiért kiáltanod,
látni, sötéten elúszik a hajófenék,
de nem az élet: jön az égiávilágosodás.
Ezzel a folyton bizakodó magatartással szemben Bata Jánosnak
fáj az élet, Bozsik Péter meg egyszerűen nem szeret élni. Azon van,
hogy „... mind gyorsabban kihúzhassák nevem a / nyilvántartottak
öklükkel becézett névsorából”. Úgy érzi, az ég is pálcát tör fölötte,
ezért sajátságos taktikával küzd az élettel szemben: hajnali hazatántorgásokkal, háromnapos zsúrokkal, ebéd előtti és ebéd utáni pálinkázgatásokkal... Verseinek állandó motívumai ezek. Bozsik ifjúi
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fölindultságában és elkeseredettségében kiált az élet ellen, nagyon
őszintén és személyesen, de nem mindig igazi versben, hanem egy
szerűen nyersen. A nyerseség és a mély életérzés még nem költészet,
mint ahogy maga az életvitel se az. Egyedül Bozsik verseit olvasva
érzem a keltezés hiányát az antológiából, mert a néhány ifjúi sikolyt
igazi, költészeti értékű darabok követik, így olyan benyomásom
támadt, mintha a sorrend a fejlődési sort is követné. Ha nincs is így
(de bár lenne), őszinte egyszerűségükkel, élményanyagukkal, letisztázottságukkal lépnek be a költészet sorába a Mohón tapintlak És;
Érdekesség; Két mondatban; Hozzátok kik még és a Hagyomány című
versek. Ez utóbbiban írja Bozsik a költőről:
őt pedig illetik az ocsmány
szavak: a költő csak nyüszít.
Szobájában gyúrja a formát,
nem szidja a holnapot, sem a mát,
eszik, alszik őlel és ürít,
és bízik is hagyomány.
Annak ellenére, hogy Bozsik Péter költői élet- és magatartásfor
májának megjelenítésekor pózol, szenvedélyes hangját nem az igazi
érzelem, hanem a látványosság igénye vezérli, új kifejezésmóddal
gazdagította költői eszköztárunkat. Egy igazi versben pedig a tö
mör versbeszéd, a lendületes képek, az egzaltált gondolatok között
újszerűen, de szerves elemként hat a bárdolatlan nyersség.
„Még akartam valamit mondani / valamit jelenteni” - üzeni
Géber László a Mint a didergő tenger című költeményében, higgad
tan, tele érzékenységgel, könnyed légiességgel, kecsességgel és fi
nomsággal. Költészete is ilyen megfoghatatlanul légies. Nem azért,
mintha kicsúszna az ember ujjai közül, hanem mert arra kényszerít,
mint a kínai porcelán - ha már kénytelen az ember megfogni, akkor
a legkopottabb részénél nyúl hozzá. Géber László olyan fiatal költő,
aki a szépségre esküszik, és ehhez megvan a kellő érzékenysége,
valamint formaérzéke. Ellentétben a fiatalok többségével, akik szí
vesen vallják, ahogy a költészeti aktus olyan, akár a szülés, fájdal
mas, kiégeti a lelket, a kínok kínjaira vet, Géber már kevésbé tekinti
kegyetlennek a vers születését: „nem az a fontos / ami megindítja a
verset / de ami azután jön / gerincemen végigszalad a hideg / szava
kat gyűjtök / a versnek és a költőnek.” Amíg Bozsik Péter azonosítja
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önmagát a verseivel, Géber kivonul a költeményből: „kihagyom
magamat hadd / énekeljenek a verebek / s nyikorogjanak a sarokva
sak”. Két külön költői világ ez; egyikőjük nem akarja meglátni a
szépet, a másik meg csak arra hajlandó figyelni. A szépséget azon
ban Géber László is csak a természetben képes felfedezni.
„Gyorsan” - ezzel a szóval kezdődik Ladányi István első verse az
antológiában, címe is allegorikus: Gutenberg kutyája. A költő Marinetti futurizmusát idézi lendületével, de ez nem a sebesség dicsére
te, hanem a tempó elítélése. Ladányi a pillanat hangulatát kívánja
megragadni keresetlen eredetiségével; tudja, a „költők számtalan
szor behelyettesíthető szenvedése” számára elcsépelt, akár a „ka
masz égbe ordított vallomása”. Belső izgalmak ingerük, amelyek
nem idegenek a bizarrságtól, mint például a „hamvas leányok sosem
hallott szellentései”. Itt, a versben már nem is maga a gondolat,
hanem a megfogalmazás az izgalmas, az archaizáló „leányok” és az
örökké titokban maradó „szellentések” közötti kapcsolat/ellentét.
Költészetének egyik legreprezentánsabb darabja a Tanulmá
nyok. Kimért, nyelvileg és gondolatilag leszűrt, axiomatikus kétso
rosokból kezdi építeni a verset, előrejelezvén: „ha jön a rím nem
irtom hagyom”, rámutatván költészetének nyitottságára a pillanat, a
külső és belső hatás, a hangulat irányában. így építi be a költemény
be később a versírás idejében történő külső hatást, intvén az olvasót
is; ez már a vers, ez már a nem vers. Egyre gyorsítja az alkotás
iramát („szágulrohansuhh...”), a költő felett elhatalmasodik a vers,
„lógó karokkal áll a jelző”, hogy végül feltegye a kérdést a költő:
mi lett ebből a
ebbőlabőlebebből a
VERSBŐL
vagy miből
mindig új alakba foszlik
mintegy
felhőköltemény
A válasz: költemény, amely a költő és a vers igazi párbajának,
nem pedig szenvelgő szimulálásának eredménye.
Tornán Tibor versei mintha az avantgárd reminiszcenciái lenné
nek; arra az ars poeticára épülnének, miszerint a világban uralkodó
káoszt és értelmetlenséget a művészet is csak káosszal és értelmet
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lenséggel ábrázolhatja. Tornán Tibor ars poeticája valamelyest
azért eltér ettől. „Semmi sem történik! / Gyönyörű!” - írja végtele
nül értelmesen a zagyvaságnak tűnő sorai között, tele iróniával,
groteszkséggel. Ezzel a megállapításával egyetemben a verseiben se
„történik” semmi; valami átható, hideg kékség futja be ezeket a
néhány soros, groteszk gondolat-egymáshoz-szorításokat, amelyek
annak ellenére, hogy nagyon másak a kötet többi versénél, egyálta
lán nem akarnak másak lenni, és ezt végtelen egyszerűséggel teszik.
„Akárcsak Amerikában”, az önkiszolgáló kellős közepén traccsoló
háziasszonyok. Úgy érzem, költészetének ez is egyedüli érdeme.
Géber László mellett mindenképpen Tóth Gábor a leghiggad
tabb költő a fiatalok antológiájában. Sorai nyugalmat, hitet és ma
gabiztosságot sugallnak. így csak az képes írni, akinek valamilyen
egzisztenciális élményben volt része, majd megbékélt vele, túljutott
az izgalmakon, helyrerakta élményeit és benyomásait. Most egyen
ként nyitogatja emlékezete fiókjait, de nem azért, hogy újra élje
izgalmait, hanem mintha kényes tárgyakat venne kezébe, egyen
ként, szeretettel; így tekint végig a bensőjében elraktározott él
ményanyagon és a külvilág részletein. Tóth Gábor élménye az el
múlás, a pusztulás. Nála „az egész világ özvegy”, elpusztul az ember,
a rokon, de a kocsányáról leszakított meggy is, akárcsak a gaznőtte
tér, amikor parkolóhelyet építenek rá. Kifut az élet Tóth Gábor
ujjai közül is, akárcsak Bata költészetében, de ő a megadás és a
beletörődés erénnyé növesztett distanciájáról tekint a pillanat mú
landóságára:
... Mert mi vagyunk azok
az esendő lények,
kiknek minden pillanat
kínszenvedés, s egyben
küzdelem a kővetkezőért.
(Pilinszkyhez)
Tóth Gábor „egy kimerült világ érverését” kívánja kitapintani,
elmerülvén a költői szó szépségének varázsában, lényének humani
tásában, gondolati magabiztosságának rendíthetetlenségében. Ráér
észrevenni a szépet, sőt megteremteni azt. Képekre, metaforákra
építi költeményét, hiszen versének két összetevője az állandó el
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lenőrzés alatt álló gondolat és a pazar képekben megmutatkozó
látvány, amit a költő metaforáival felnagyít és kimerevít: „Jobbról
fekete galagonyák / Csüngnek, kövér mitesszerek, / Hideg páncél
ként a tó / Feszül - / Madarak bronzban, fagynak, / Ózoncsomagok
beszivárognak.”
Varga Szilveszter már megtalálta a hangját, költő ő, több, igazán
izgalmas verssel van jelen az antológiában, köztük olyan „antologikus” darabbal, mint amilyen a Bácska. Egyszerűen és megnyerően
szép ez a költemény; átértelmezi Bácska-képünket, a couleur locale-os magasztalást és az avantgárd tagadást is. Ha a költeménynek
valami köze lehetne a tárgyilagossághoz, akkor így nevezném ezt a
verset. De hát a költészet nem azért van, hogy tárgyilagos legyen.
Varga Szilveszter ezt nagyon is jól tudja, Bácska-élménye mély és
személyes, aminek megjelenítéséhez megtalálta a művészi for
mát.
Jobb szó híján ténymegállapító költőnek nevezném; konstatálja,
hogy „a nappalok sziklaomlása összezúzza / eredendő naivitásai
dat”, de ettől se nem retten meg, se nem esik kétségbe - egyszerűen
vállalja az életet. Vállalja és részleteiben rögzíti epizódjait. Lejegy
zi: „Ülök a papír előtt, cigarettázom”, ami könnyen lehetne a köz
hellyé vált, modern költői attitűd leírásának bejelentője, de nem,
Varga Szilveszter nem szenvelgő költő, nem kesereg az írás/alkotás
nehézségein és kínjain, hanem csak rögzíti a pillanatot, hogy elin
díthassa már-már epikus folyású versét.
Hangulatban, stílusban persze nagyon eltérőek versei; a folklór
elemeket felhasználó, sámánénekszerű Tavaszvárótói a beatköltészet nyomdokain járó Azon az őszön-ig terjed formai kutatásának
sora. Mégis, akkor a legszebb a hangja, amikor szinte az élőbeszéd
ritmusát követve, közvetlenül szól:
Olyan volt ez a nyár,
mint egy rosszul kidolgozott fotó:
most még élesen kirajzolódnak az
emlékek körvonalai, de idővel
foltokban bámulni kezd a kép,
majd egészen megfakul, kikopik s végül kivehetetlenek lesznek a részletek
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A múltban dicsőn, dicstelenül
vagy egyszerűen csak az elhulltakat
újabbfényképezkedők váltják majdföl,
mert új nyarak, új megörötítendőkjönnek,
ezerlálencszáznyolcvanhatbólpedig
a fotó hatványul, a kontúrok elkenődnek.
(Album)
Utoljára húsz esztendővel ezelőtt látott napvilágot hasonló an
tológia, a Hol 6 hol, 1968-ban. Akkor Tolnai Ottó tizenhárom fiatal
költőt és egy grafikust mutatott be. Közülük nagyarányban megma
radtak a pályán, ma már többkötetes költők, akiknek neve idehaza
és külföldön egyaránt fémjelzi a jugoszláviai magyar költészetet.
Toldi Éva nyolc költőt és egy grafikust (Csikós Tibor) prezentál
a Te-lefrt világbán. Utószavában a következőket írja: „Az itt bemu
tatkozó fiatal költők verseiről természetesen nem lehet még végle
ges ítéleteket mondani (...) Hogy a kötetben szereplők közül kik
azok, akiknek szövegei rezonálni tudnak, mélyre hatolva adekvát
emberi tartalmakat fejeznek ki, annak megítélése az olvasóra vár. S
ezután megírandó verseik, köteteik is bizonyítják majd.”
Az igazi bizonyítás még hátravan, ez igaz, de hiszem, bizonyos
idő elteltével valaki hasonló észrevételt tehet, mint most a Hol ó hol
kapcsán: közülük nagyarányban megmaradtak a pályán...
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AZ IDŐ ÉS A TÁJ VONZÁSÁBAN
Varga Szilveszter: Angyalcomb. Fórum, Újvidék, 1989.

Varga Szilveszter igazi és mély élménye az önemésztő történel
mi nemzetsors és a létformának a táj általi determináltsága. Leg
érettebb, legkifejezőbb és legátéltebb versei ebből az élményből fa
kadnak. Kár, hogy kötetének egésze mégse ezt a meghatározó él
ményt tükrözi, hanem a költői útkeresés különböző, lényegében
sikeres állomásait dokumentálja. A gyűjteményben szereplő versek
már napvilágot láttak a vajdasági lapokban, tehát az irodalmi szer
kesztők mércéjét megütötték, kötetbe kerülésük jogos. Ám éppen
ez a válogatásjelleg, a költemények keletkezésének eltérő ideje
tehet egyszerre jó és rossz szolgálatot a könyvnek, a költőnek egy
aránt. Varga Szilveszter ugyanis első kötetében több oldaláról is be
szeretne mutatkozni, hiszen költői útkeresésének számos állomása,
több megnyilvánulási formája, illetve kifejezési formája van. Nem
idegenkedik a tanítómesterek vállalásától, versei tükrözik is ezeket
a hatásokat. Ez természetesen nem a legnagyobb erénye a kötet
nek, de éppen ez a tudatos kiállás a vállalt költői formák és az
egyéni kifejezési világ mellett fokozhatja is a költői alkat példázását.
Annyit azonnal leszögezhetünk Varga Szilveszter költészetéről,
hogy egyéni hangzása a költőelődök hatása alatt született versei
ellenére elvitathatatlan. Igazi erejét a ténymegállapító és valóság
feltáró verseiben mutatja fel, ahol részleteiben ábrázolja és jeleníti
meg a bácskai, sorsüldözött, tájba kapaszkodó ember létezését,
írhat a nagyváros kormos tüdejéről, akkor is honfoglaló ősei járnak
eszében, verselhet a televízió hozta átokról, vagy a hatvanas évek
szülte konformizmus-ellenességről, nem szabadulhat a közép-kelet-európai létképlet szorításából. Talán túl fital is mindez megélé
séhez, de ha nem, annál jobb.
Márpedig úgy tűnik, nem a fiatalság kérdése a költészet. Varga
Szilveszternek sikerült számos olyan sallangot leráznia költői esz
köztárából, amelyek az ifjúságból eredő túlhevített lendületet vetí
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tik poézis név alatt közlési formába. Ha egy-egy ilyen verse be is
tévedt a gyűjteménybe, eleve elveszítette meghatározó erejét.
Elbeszélő-tényközlő költészet ez, amely a klasszikus verseleme
ket se veti el. A költő narrációja által jeleníti meg az olvasónak
sugallt képet, de közben mindenre figyel: hangzásra, mértékre, szó
képre, tartalomra és formára egyaránt, miközben el-elmosolyodik
egy-egy jobb ötleten. Lényeges ez a felszabadultság, oly kevés
költőnk mer játszani a költészettel, nem bízván benne, hogy a játék
is olyannyira nemesíti a műfajt, mint például a metafizika.
A tartalom és a forma klasszikus egységére utaltam az imént,
ami Varga Szilveszter költészete esetében távolról se lehet űrtöltő,
illetve űrtágító frázis. Éppen az ujjgyakorlatok, az útkereső versek
kötetbe sorolása domborítja ki a már érett költői alkotásokat, ame
lyek sajátos formával és tartalommal fejezik ki a költő belső indula
tait. Ezekben a versekben a legmélyebb lírát is egyfajta tömör epi
kával, már-már köznapi narrációval fejezi ki. Részleteiben ábrázol
ja a világot, ami a versben egésszé áll össze, és Varga Szilveszter
egészében vállalja ezt a világot. Költészetének ebbe a körébe tarto
zik a Bácska, a Magyar Helikon, a Megvagyunk, az Árpádfa, az An
gyalcomb, az Album, illetve az Eső után. Akad a költemények között
olyan merész lejtésű, amely a köznapiságot hozza a világharmóniá
val egy szintre (Eső után), van, ahol a világ múlandóságát ábrázolja
földközeli gondolatok képi kifejezésével (Árpádfa). A Magyar Heli
konban és a Megvagyunkb&n kifejezetten jelenik meg a nagy „középkelet-európai éjszaka”, amibe kötelezően beletorkollik a nemzet
sorsot példázó egyéni lét. Mély és egyéni élményként jeleníti meg a
Bácskát, ötvözvén a couleur locale-os tájlátást mai világunk minden
modernizmusával és posztmodernizmusával, a megélt élmények
mélyen gyökerező utóhatásával (Angyalcomb, Bácska).
A tájba és időbe gyökerezett versek mellett még számos értékes
darabot vonultat fel a kötet. Az Ősz például teljes egészében hason
latokból épül fel, amelyek a múlt század végének költői érzékenysé
gét tükrözik. Ez a vers éppen e miatt az érzékenysége miatt állja meg a
helyét, a haiku-forma felé törekvő Tél pedig tömörségével, ami itt
tökéletesebb tartalmi, mint formai elem. A Rajzok ciklusába sorolt
darabok Domonkos István és Fülöp Gábor vidám hangú verseit
idézik, amelyek a lényeg kifejezését nem az elvontsághoz, hanem a
közvetlenséghez, a tömör fogalmazáshoz és a józan gondolatmenet
81

hez fűzik. Nem kívánnak mélyebb értelmet adni ezek a versek olyan
dolgoknak, amelyek nem mély értelműek, de mégis részét képezik a
költői önkifejezésnek. A szerző alkotóerejét bizonyítják az olyan
versek is, mint amilyen a Nikkelezett cipőhúzó a párkányon. Itt egy
látott-érzékeit képet a költészet eszközeinek segítségével tesz ér
zékletessé, miközben nem a szuggesztivitásra támaszkodik, hanem
a megjelenítés erejére.
Varga Szilveszter egyike azon ritka költőinknek, aki ad a sorok,
a szavak hangzására is. Próbáljuk hangosan kiejteni a következő
sorokat:
Mint ajtónyikorgás beszél a házról,
úgy szóltak mindig egymásról Életük galamtojásvert kert volt, acsarkodástól is sárgálló.
vagy:
örökösen leltár nélkül bukik át
a bácska mának holnapjába, itt
vagy:
vérbe tért mérgekért sír a vizelet.
Az útkeresést dokumentálja a kötetben a beatköltészet „hagyo
mányait” idéző Cvijić utca 24, illetve az Azon az őszön. Ezekben a
versekben mégsem a beatköltészet eszköztára a meghatározó, ha
nem inkább a beatnemzedék érzésvilága, amit Varga Szilveszter
elbeszélő-tényközlő verselésével fejez ki, célratörő megfogalmazás
ban, ami mögül a gondolat sziklaszilárdsága villan át:
s készültem első öngyilkosságomra,
mert ha halni kell, legyen halál,
bérenc vagy haszonleső az,
ki meghátrál.
(Most itt vagyok, mint
férfihez illik.)
Érett költőként mutatja be első könyve Varga Szilvesztert, aki
ezek után bátran levetkőzheti útkereső köntösét és az igazán megélt
élmények kifejezésére összpontosíthat. Versei megtalálják olvasó
jukat.
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PRÓZA

naplót vezetek arról, ami nincs, amit
elképzelhetnék, vagy amit helyettem
elképzelhetne valaki (...) lezuhantam
az idő hídja alá ”
(Brasnyó István)

„SZÓFOLYAM”
Apró István: Regénybrikett. Fórum, Újvidék-Interetnica
Alapítvány, Budapest, 1993.

Apró István Kontra Ferenccel és Majoros Sándorral szinte egy
időben tűnt fel a nyolcvanas évek derekán-végén, hogy a kilencve
nes évekre megjósolja a vajdasági prózaíró triász beérését. A körül
mények időközben megváltoztak, a gyümölcs azonban érlelődik:
Kontra Ferenc prózája egyértelműen mérceértékűvé csiszolódott,
Majoros Sándor és Apró István is előállt a folytatással. Könyvfor
mában kissé megkésve, de Apró regényének „brikettjeit” a Híd már
1989-90-ben közölte. Két kisregény és egy regénypályázati, díjazott
alkotás előzte meg a jelen művet. Az utóbbiban megjelenő T. (Tiszabácskunszentjászrévi) B. (Bódog) T. (Tihamér), a regénykeret
ben szereplő regényíró nemzedékének nagy Közösségi Terve, vala
mint a megálmodott hippikommunák beteljesületlensége, kudarca
vezet át a Három folyó szövegéből a Regénybrikettbe, ahol az emlé
kezet által irányított alapossággal ismerkedhetünk a Tervvel, TBT.
(kelet-közép-európai) nemzedékének a hetvenes évek derekától a
nyolcvanas évek végéig tartó tapasztalatszerzésével és eszmélésének állomásaival.
Egy nemzedék hétköznapi történetét tárja elénk a Regénybrikett,
a megálmodott kommunában való közös élet illúziójától a rend
szerváltás céltalanságba vezető igényén át az utolsó nemzedéki fickándozásokon keresztül a házasélet családépítő szürkeségéig.
Mindezt gazdagon fűszerezve nőkkel, gáláns kalandokkal, borral,
ifjúkori, világmegváltó gondolatokkal. Végeredményben azonban
nem csupán TBT magánéletének krónikája és közép-kelet-európai
rokon leikeinek szellemi portréja a regény, hanem az ifjúság megis
mételhetetlen, meddő éveiről szóló alkotás. Meddő? Lehet, ám
ezek az évek megismételhetetlenségük folytán eleve értékesek.
Olyan világról szól a mű, amelyben „furcsán megkeverték a gyarló
ság démonai az emlékezet kártyalapjait” - s mintha csupán a szerző
emlékezete lenne egyedül objektív és mindenre kiterjedő, nemze
dékével szemben azonban már ironikus, ebből kifolyólag önironi
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kus is. Elbeszélésében folyamatosan jelen van a stílusát meghatáro
zó ironikus-önironikus feszültség, noha közlései olykor vagánykodóak is, a betyárvirtust idézik. Élvezi a jópofáskodást, a szellemes
kedést, a magvas gondolatok mintájára megfogalmazott csattanós,
de lényegében semmitmondó összefoglalásokat, amelyek általában
a kocsmai elménckedések közepette pattannak ki a nem különöseb
ben leterhelt agyakból. Ironikus magatartását szemléltesse csak
egyetlen gondolat, a szerző műhöz való viszonyának megfogalmazá
sa: a brikett-regény, „ha további (brikett)kockákat dobunk hozzá,
nagyobb rakás lesz, ennyi az egész”.
Apró István a következőképpen fogalmazza meg regényírói
koncepcióját: „Isten egyenesen nekünk teremtette a zűrzavart, és
csak azért próbálunk szakadatlanul rendet rakni benne, hogy a
bőrünkön érezzük, még drámaibban átéljük átkait és áldásait.”
TBT a regény narrátora, hőse és szerzője egy személyben. Kevés
bé hős, mert a események csak történnek körötte, mellette vagy
vele, hanem inkább író, mert a történések alakulására kívülről van
hatással, a regényszövegben és azon kívülről komponálja egymás
hoz a mozzanatokat. Szellemi kétlakisággal szembesül a világgal:
egyszerre csak erőt vesz rajta a megszólalás kényszere, a közlés
hajszoló igénye, aminek elengedhetetlen kellékei és eszközei a ce
ruza, a füzet, valamint esetében a pohár, mert - miként Tihamér
mondja - „néha jó összekeverni a bor fátyolát az utóbbi időben
örökösen körülöttem lebegő köddel, amely elzár másoktól, de meg
rázkódtatássá erősít számomra minden szót, amely kinetikus ener
giája folytán mégis átjut, átüt rajta”. Közlési kényszerének belső
motorja az a szándék, hogy a világgal szembeni kételyeit egyértel
műen megfogalmazza, egyfajta, az ifjonti céltalanságot faggató
kényszerű naplóírás, ami mégis valami lényegi reményt és optimiz
must sugall, hiszen mi másért vezetne naplót bárki is, ha nem a
jövőbe, esetleg az utókorba vetett hite ösztönzésére, annak remé
nyében, hogy személyes vonatkozású dokumentációja valakinek va
lamilyen okból eredően érdekes lesz. Mindezek fölött azonban
TBT-nek a naplóírás terén filozófiai, de legalábbis szépirodalmi
ambíciói is vannak, s ezen a dokumentálást meghaladó szándéka
indukálja benne a folyamatosan riasztó kételyt, hogy tolla alatt
szánalmas szemétté válik minden gondolata, agyának minden le
jegyzett rezdülése. Regénybrikett]ének kockáit ugyanis nem az
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életből kiszakított, monumentális tömbökből kívánja a tökéletes
illeszkedésig csiszolni, hanem a pillanatok leírását akarja „telepum
pálni élettel”, részletek sokaságával kitölteni a már-már semmit
mondó mag körüli teret, egészen odáig, hogy a mondanivaló árnya
latokból, részletekből, pillanatrögzítésekből, a szelekció nélküli
szenzibilitás dokumentálásából áll össze, nem pedig a tömören
megfogalmazott, magvas gondolat kifejtését szolgálja. A regénybeli
szerző azért kíván regényt írni, nem pedig papírpazarló verset köl
teni vagy kordába szorított novellát szerkeszteni, mert szerinte a
nagyepikai formába minden belefér, ami körülötte tesped vagy lük
tet. Túl fiatal, nincs még ideje szerkezettel és megformálással
törődni, mert akkor szerinte kicsorogna ujjai közül a rögzítésre
szánt pillanat. Regényírói elképzelése közel áll ahhoz a szubjektív
naplóírói célhoz, ami a világot a naplóíró bensőjén átszűrt árnyala
tok, benyomások rögzítése által kívánja újrateremteni. Az ilyen
koncepció alapján készült művekben a szerző rendszerint néhány
mondatba tömörít egy-egy elmondásra kész regényt, az írásmű egé
sze azonban alig mutat rokonságot a regény műfajával; mondaniva
lója van, témája azonban nincs az írónak. Vagy ha van is, időben és
érzelmileg olyannyira közel áll a szerzőhöz, hogy egyszerűen nem
engedi meg az adekvát kifejezési forma kialakulását. Apró István
regényében szerencsére ez csupán a zárófejezetben nyilvánul meg,
ahol szövege a szürrealizmus és a szájbarágás között villózik, általa
elbagatellizálja a történelmi közelmúlt és a ma regénybeli képét.
A Regénybrikett végeredményben nem kockák halmaza, hanem
igenis szerkesztett építmény, a lelkesedés és a kiábrándulás szelle
mes iróniával elővarázsolt története, Apró István írói pályájának
jelentős állomása. A mű a hetvenes évekbeli, közép-európai hu
szonéves nemzedék vágyainak, csalódásainak, eszmélésének sajátos
rekapitulációja, ahonnét félő, hogy a történet csak visszafelé, a múlt
irányába folytatható.
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BÓKA IMRE VÁNDORÚTJA
Beder István: Nagyböjt Abbáziában. Fórum, Újvidék, 1987.

Beder István 1986-ban a Nagyböjt Abbáziában kéziratával vett
részt a Fórum Könyvkiadó állandó regénypályázatán, amit a bírálóbizottság elsó díjra érdemesített. Nem azért, mert különösebb újí
tást és nagy léptékű előrehaladást jelentene a jugoszláviai magyar
prózában, hanem mert feltűnően egyszerű, tiszta, jól szerkesztett,
egyszóval a történetmondás szempontjából regényszerű írásmű.
Pontos műfaji meghatározása mégis nehezen adható meg. Tör
ténelmi regény is lehetne, mert alapos helyrajzzal, a korabeli társa
dalmi-gazdasági viszonyok részletekbe menő ismeretével vázolja
fel a szerző Közép-Európa század eleji térképére Bóka Imre pékle
gény négy évig tartó vándorlásának útvonalát. Ebből eredően tanu
lóregény is lehetne. Ám Beder nem szégyenli a korszerű próza
minden mesterkélt csínja helyett a regényesség ősi módszerét alkal
mazni, a mesét és a kalandosságot, ezért kalandregénynek is nevez
hetnénk.
Hihetetlen dolgok történnek meg Bóka Imrével, kezdve zentai
árvaházi neveltetésétől, ahol bepillantást lel az olvasó egy egyházi
intézmény falain belüli világ erotikus mozzanataiba, egészen Abbá
ziáig, ahol az Osztrák-Magyar Monarchia arisztokráciája a húsvéti
ünnep mellett hagyna éhen pusztulni egy fiatalembert. A szóban
forgó két végpont között az illető ifjú jár Szegeden, Hód
mezővásárhelyen, Brassóban, Kolozsvárott, Budapesten, Kaposvá
rott, Ljubljanában, Ptujban, Fiúméban, ahonnét Abbáziába veze
tett útja. És nem is olyan egyszerű vándorút volt ez: a rendőrségnek
gyakran benne volt a keze a gyors és sürgős helyváltoztatásokban.
Bóka Imrének menekülnie kellett, noha ártatlan volt. Utoljára
azért, mert pénztelenségében egy szénaraktárban aludt, ami később
leégett és őt gyanúsították egy égő cigarettavég eldobásával, noha
addigi 19 éve alatt sohase gyújtott még rá. Ha ez az eset nem
történik vele, már rég Amerikában van, mert idehaza hol a mester,
hol a mesterasszony elől kellett menekülnie, máskor nemzeti-nem
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zetiségi kérdéseken vitatkozott össze, vagy éppen nem akart sztrájk
törő lenni, szociális cikke jelent meg az egyik lapban... és a
rendőrség már vette is elő a péklegényt. Menekülését, munkakereső
vándorútját nyomon követve Beder István éles képet fest a század
elő viszonyairól, a szociális állapotokról, a munkásmozgalom ki
alakulásáról, a nacionalizmusról. Mindezt alapos helyrajzi ismere
tekkel fűszerezi meg, mint ahogy már említettük: kalanddal. Ha
valaki megtörténtként adná elő ezt a történetet, nem hinnénk el,
gondolván, ilyet csak az alkotó fantázia képes kitalálni, az élet ennél
sokkal egyszerűbb és sokkal kegyesebb. így érezhette ezt Beder
István is, mert a szöveg testén kívül kísérelte meg hitelesíteni regé
nyét, amikor a könyv fülszövegén arról számol be, hogy regényének
anyagát egy riportalanyával folytatott beszélgetései során gyűjtötte.
Bárhogy is legyen, a regényesített életanyag irodalmi köntösben
kerül az olvasó elé. Beder nyelvhasználata egyszerű és célratörő,
majdnem újságírói. Elbeszélését nem terhelik pompázó leírások (a
megjelenített korból ítélve ezt kevés író mulasztaná el), sem eszmefuttatások. Regényének szerkezete is ugyanilyen funkcionális:
idősíkváltásokkal építkezik. Hőse legutolsó üldöztetésének négy
napját meséli el, közbeszőve tizenkilenc évének számtalan epizód
ját, amelyeket ügyes nyelvi fordulatokkal vezet be és zár le.
Bóka Imre vándorútja egy kicsit a Monarchia, egy kicsit a század
elő, egy kicsit a munkásmozgalom regénye, ami Beder István re
ceptje alapján vegyítve érdekfeszítő és kellemes olvasmánnyá ala
kult.
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HIDEG PÁRHUZAMOK - ROMANTIKÁVAL
Beder István: Szomjúságföldje. Fórum, Újvidék, 1992.

Négy ízben nyert díjat Beder István a Fórum Könyvkiadó regény
pályázatán. Először a Kecsketemplommal, 1982-ben, 1986-ban a Nagy
böjt Abbáziában-ndl, két évre rá a Város a Barankapartján című kisre
gényével, majd 1990-ben a Szomjúságföldjével érdemelte ki a babért
Vészterhes idők előestéjén, az embert próbára tevő korokban az
írók szívesen fordulnak a múlt felé. A múlt ugyanis több szempont
ból is hálás témája az alkotóknak: erőt meríthetnek a letűnt korok
tapasztalataiból a jelen és a jövő megpróbáltatásaihoz, egy-egy al
kotás erejéig visszamenekülhetnek az idillikusnak tűnő időbe, illet
ve párhuzamot vonhatnak a kegyetlen korok történései és a jelen
folyamatok alakulása között.
Beder István regényében a múltba fordulás eme mindhárom ele
me fellelhető. A Szomjúságföldje önéletrajzi regény, a szerző életé
nek legboldogabb szakaszát örökíti meg, azt az egy évet, amit hatesztendős korában anyai nagyapja tanyáján töltött. Ez az 1938
őszétől 1939 őszéig terjedő időszak azonban csupán a szerző gyer
meki szemével látva és láttatva számít idillikusnak. A tanyán ugyan
is keserűség keserűséget követ. A tizenhét-tizennyolc esztendős
nagynéni, Viola csonttuberkulózisos, gipszágyba kényszerül és rapszodikus hangulatvilága mellett folyton csak kiéletlen, ifjúi álmai
beteljesületlenségét siratja. Testvére, Ábris, a kis hős, Pisti nagy
bátyja fejsérüléséből kifolyólag epilepsziás, kedélybeteg, ennek te
tejében még be is rukkoltatják. A nagyapát adógondok nyugtalanít
ják, képtelen menekülni a nincstelenségből, végül pedig tenyészbi
kája is majd halálra ökleli. A háború előszele ekkor már a tanyán is
fújdogál: védelmi vonalakat építenek a szőlőskertekben, lőszerrak
tárakat emelnek, megindul a részleges mozgósítás.
Az akkori történések mai megfelelőivel húzott párhuzam mel
lett a kisregényből erőteljesen, már-már didaktikusán érződik ki a
természettel való együttélés szívmelengető harmonikussága, amivel
a nagyapa győzögeti a városba vágyakozó lányát, vejét, illetve gyer
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meküket. Még akkor is idillikus ez a szegénységet, de ugyanakkor
becsületességet vállaló paraszti lét, ha a háttérben ott húzódnak a
közeli nagygazda és neje dzsentrimagatartásának dekadens képei,
az elsó világháború nyomorékainak koldusléte, az orosz fogságból
hazakerült bolsevikgyanús katonák csendőrök általi meghurcolta
tása, a gazdasági válság által utcára kényszerített, vándoriparossá
vedlett munkások sokasága, vagy a betyárromantika utolsó hajtása,
Csaruga csínytevései és dicstelen halála.
A kisregényben érdekes szerep jut az elbeszélőnek, egyszerre há
rom bőrben kell feltalálnia magát: a hatéves kisfiúéban, aki belecsöp
pent a tanyavilág rejtelmes, élménydús világába; az íróéban, aki vissza
tekint a gyermekkori élményekre, és az elbeszélőében, akinek megol
dást kell találnia azon részletekközlésére, melyeket a kisgyerekmég nem
érthetett, nem foghatott fel, vagy egyszerűen nem is vehetett részt
történésükben, mégis pillanatnyi élményeként kell azokat megjelení
tenie. Beder István korábbi regényeiben is bizonyított elbeszélői kész
ségével oldja meg ezt a feladatot, szinte egy szuszra meséli el a szóban
forgó esztendő történetét, igyekezvén hiteles képet rajzolni a tanyavi
lág korabeli életéről, miközben ma már szokatlan népies romantiká
val, dramatizálással kísérli meg közvetlenebbé tenni a közlést
A béna lábú, púpos nagynéni, Viola gyógyulását például szinte
vadromantikus jelenetbe illeszti: a javasasszony és az édesanya éjszaka
a határdombra viszi a lányt, ahol a halva született csecsemőket hántol
ják el, hogy Viola felkússzon a pléhkrisztusig, ahonnét tehetetlenségé
ben visszagurulván a csalán csípése után bizsergést érez a lábszárán,
felfedvén így a csalánkúra jótékony, gyógyító hatását. Ugyanígy, ami
kor Csaruga, a rettegett betyár, illetve közönséges tyúktolvaj akkor
látogat a tanyára, amikor csak a béna lány és a hatesztendős kisfiú
tartózkodik odahaza, Viola előbb az életét, majd lányságát, végül
mindkettőt (csak fordított sorrendben) kínálja fel neki, a betyárnak
megesik a szíve, mondván, nem kell már nagyobb csapás ennek a
családnak, úgyhogy nem csak a felkínáltakat hagyja érintetlenül, ha
nem a sonkát, kolbászt, sőt a tyúkokat is.
Mesés, anekdotikus hangulatot teremtenek az ilyen és ehhez
hasonló jelenetek a gyermeki perspektívából felvázolt korképben,
amely időszerű, vészjelző párhuzamokat is előrevetít.
Részleteiben talán szokatlan olvasmány a Szomjúság földje, ám
már az elbeszélés élvezetessége miatt is érdemes elolvasni.
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EGYÉNI SORSOK - KÖZÖSSÉGI LÉT
Bordás Győző: Fűzfasíp. Fórum, Újvidék, 1992.

Két, egymással párhuzamosan futó, gyakran összefonódó, majd
eltávolodó élet történetének négyévnyi szeletét elmesélve igyekszik
Bordás Győző ábrázolni a századelő bácskai kisvárosának polgári
életvitelét.
A helyszín Verbászként lokalizálható, a történet 1910. augusz
tus 22-én, Sauer Jakab gimnáziumi tanár városba érkezésével
kezdődik és 1914. június 28-án zárul, amit a helybeli földgázkitörés
tett emlékezetessé. Sauer Jakab, a földrajz és a természetrajz taná
ra, majd doktora mellett a másik hős Pichler József, a Monar
chia kereteiben országos hírű festő, akinek neve mögött Pechán
József alakja és életútja rejtőzik. Ebből kiindulva akár művészre
génynek is gondolhatnánk a Fűzfasípot, amely a benne bőséggel
halmozott kordokumentumok által még művelődéstörténeti érté
ket is nyer - a képlet azonban nem ilyen egyszerű. Mert ugyanígy
lehetne csatornaregény, hiszen akár a városka, úgy lakói életének is
meghatározója a Ferenc József-csatoma, de lehetne kulcsregény is,
hiszen tulajdonképpen kulcsot ad Pechán József életéhez és nem
egy festményéhez is. Ezek ellenére én mégis csak a város és a falu
között lebegő polgári élet regényének tartom.
Erre utal a két hős létképlete: Sauer Jakab minisztériumi kine
vezés útján kerül Budapestről a bácskai kisvárosba, amelynek léte
zéséről friss földrajztanári diplomája ellenére se tud, Pichler József
Frankfurt és Dubrovnik, Fiume és Budapest között igyekszik meg
találni magát, de tavaszonként, akár a fecske, visszatér Verbászra.
Sauer egy, legfeljebb két évet kíván tölteni kinevezési helyén, hogy
utána tudós ambícióit Budapesten váltsa valóra. Közben kísérle
tező és kutató kedvének megfelelő táptalajt talál a kisvárosban is,
itt teljesül ki élete. Pichler folyton elvágyódik, művészi ambíciójá
nak legjobb műveit azonban mégis idehaza valósítja meg.
Bordás Győző alapos hely- és művelődéstörténeti ismereteire
alapozván jeleníti meg a századelő kisvárosi polgári világát. Regé
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nyében szinte a szemtanú hitelességével számol be Molter Károly
irodalmi estjéről, Bosnyák Ernő vándormozijának vendégbemuta
tójáról, Száríts János repülőattrakciójáról, amit a fikciója kitágít a
korabeli társasági élet ábrázolására, a polgári létforma rekonstruá
lására, a múltba való kalauzolás könnyeden mesélő regénystruktú
rájának kialakítására. A regényben szereplő alakok tablója nem
népes, mégis érezhetővé válik a város szokásrendje, hangulata, sőt
fejlődése, átalakulása. A hősök se túlzottan kimerevített alakok, az
olvasó lassan ismerkedik meg velük, miként fel-feltűnnek a szöveg
ben, újabb éles vonallal gazdagítván a portrét. Bordás ebben a
regényben Majtényi Mihály prózájának erényeit, a gördülékeny me
seszövést és az alapos nyelvismeret gondos alkalmazását kamatoz
tatja, elannyira, hogy például Pichler boszniai utazásának leírása
dekorációszerűvé válik, inkább szolgálja egy Ivó Andrić-i történet
elmesélését, mint Bosznia és Ausztria összevetését, noha erre törté
nik benne utalás. A szerző megjelenítő ereje éppen a bevezető
fejezetben a leggyengébb, de talán csak azért, mert egy már agyon
mesélt urbánus folklórtörténetet ad elő (szó szerint) halálos ko
molysággal, majd elcsépelt morális önvizsgálatot tartat a fejezet
egyik szereplőjével az eutanáziáról. Ám a fejezet végén az író
leszűkíti a perspektívát és egy családi fotóról (amely Saueréket
ábrázolja és valószínűleg Pichler készítette) egy emberöltőnyit
visszasiklik az idő a múltba, és kezdetét veszi a történet, amely
lenyűgöző lendületességét dokumentumok és áldokumentumok
tartják egyensúlyban az érdekesség és a hitelesség között. S a Fűzfajipban egymást követően nyílnak a témák és kérdések. Mert a két
hős ambíciódús élete mellett Bordás megnyitja azok családi, szerel
mi és társadalmi életét is. A német, magyar, szerb és rutén lakossá
gú városban (és a Monarchia idejében) szinte természetszerűleg
vetődik fel a kérdés: miként lehetett a német Maiéterből (Molterből) magyar író, vagyis az átnemzetiesedés kérdése, ami már
felhangokkal ugyan, de ma ismét fájó időszerűség. De ugyanígy
megnyílik, s akár a kötetkezdő kerettörténet, nem zárul le a sza
badkőművesség kérdése, vagy a cukorbajkutatás és a szűrővizsgá
lat, a föltörő ásványvíz és földgáz története és sorolhatnánk még
tovább.
A regénykeret és a történet lezáratlansága, a szálak elkötetlensége azt sugallja, hogy a regénynek folytatása várható; a történet
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elrekesztésének dátuma, 1914. június 22. pedig azt, hogy nem. Az
olvasó méltán vár a szerzőtől új regényt, mert olyan klasszikus írói
kvalitásait mutatta meg a Fúzfasípban, amelyek maradandó értéket
jeleznek irodalmunkban.
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ÖRÖK DISSZIDENS
Bosnyák István: Sinkóék. Jugoszláviai Magyar
Művelődési Társaság. Újvidék, 1995.

A Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság kiskönyvtárának
Elet- és Korrajzok elnevezésű sorozatában, második kötetként je
lent meg Bosnyák István Sinkóék című könyve, amely Sinkó Ervin
és Rothbart Irma életútját beszéli el hang-, szín- és tévéjátékban.
Miért éppen (vagy megint?) Sinkó? A választ a szerző már kere
ken húsz évvel ezelőtt megfogalmazta a Vázlatok egyportréhoz című
könyvében: „A sinkói életmű drámája a századnak, a fasizmusok és
sztálinizmusok között morzsolódó, emberségével inkognitóba szo
rított embernek. (...) a szóban forgó dráma (...) egyetlen magyar író
életművében sincs jelen akkora intenzitással és olyan teljességgel,
mintSinkónál.”
A téma (a sinkói életmű) és a forma (dokumentum-hangjáték és
drámai dokumentumjáték) tehát már eleve adott, eredményük pe
dig századunk kollektív drámájának egyetlen személyiségen át tör
ténő fókuszálása. A huszadik század permanens drámájának hősévé
Bosnyák István az individuumot és korát teszi meg, ábrázolásukhoz
a filológiai és a történelmi dokumentarizmust hívja segítségül.
Könyvében azzal az értelmiségivel, azzal az alkotótípussal foglalko
zik, „akinek alapvető létélménye az egzisztenciális hontalanság és a
nosztalgikus - utópisztikus honvágy”. Az írói alapállásában az eti
kai elvekre esküvő szerző azt kívánja feltárni drámai szövegeiben,
hogy mi volt Sinkó Ervin életében és életművében „az a disszidensindividuumi, sejtető, előrefutó, transzcendáló, tagadó, eretneki és
oppozíciós többlet, amellyel ő is, mint minden e századi vérbeli társa
az alkati és alkotói disszidensségében, kisebb vagy nagyobb mérték
ben meg-meghaladta a kortársi perc-emberkék »izmusait«”, tehát a
divatokat és a kor kényszerítő erejével szembeni megalkuvásokat.
Bosnyák István harcos etikája rímel a sinkói életmű erkölcsi
alapkérdésével, a személyes cselekvés és az immobilitás, a „sorban
levés” és a kívülállás dilemmájának problematizálásával, ezért je
lennek meg nála olyan utópisztikus etikai fogalmak, mint az emberi
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Hon, a Világethosz, az Emberiséghaza. Ugyanakkor a kor és az
egyén erkölcsi mércéje között feszülő problémahálózat koordinátarendszere túlnő a kisebbségi sorsban tevékeny utat választó értelmi
ségi predesztinációs és létproblémái határán; az emberi tartás jelképszerű egyetemességet nyer, ami a huszadik század probléma-ütközési csomópontjaiban fogalmazódik meg - általános érvénye
hangsúlyozott értelmezést kíván a ma fájó időszerűségeinek köze
pette. A magánjellegű és közösségi történések történelmi, cikliku
san jelentkező, illetve permanensen jelen levő megfogalmazását
olvashatjuk Bosnyák István drámai szövegeiben. Középpontban
mindvégig az énje egyensúlyát kereső Sinkó áll: zsidósága miatt
esett gyermekkori sérelmében, a Tanácsköztársaság idején, vulgáris
marxizmusában, az emigrációban, a Drvaron töltött időben, az újvi
déki Magyar Tanszék megalapításakor egyaránt.
A hang-, szín- és tévéjáték visszhangként ismételve kérdezi újra
és újra Sinkó, s vele az etikus ember morális alapvetésének kérdése
it: „Mit tettem, mit tettünk, mit teszük és mit tehetnénk az egyszer,
kétszer, százszor is megszerzett Honunk - újbóli meghódításáért?”
Az olvasó nem csupán ezekre a kérdésekre keresheti a megfo
galmazott válaszokat a Sinkóék szövegében, hanem a szerző Sinkóvonzalmának értékelését - újraértékelését is felfedheti, vissza- és
előretekinthet az etikai kérdések sorjázásában.
A szöveg a múltat idézi, a mával folytat párbeszédet, konkrétan
egyéni szemszögből, a minden emberre vonatkozó kérdések felveté
sével, ugyanakkor rákérdez önismeretünk érvényességére is.
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INTELLEKTUÁLIS KALAND
Brasnyó István: Árvaház. Fórum, Újvidék, 1989.

Brasnyó István regényében a modem ember és a modem regényhős
dezintegrálódását jeleníti meg sziporkázóan gazdag stílusával, hatal
mas nyelvi készségével, az ismeretanyagot a megéléssel ötvöző való
ságfedezettel. Az Árvaház a jugoszláviai magyar próza artisztikus
irányzatának tartalmában és nyelvében egyaránt a vajdasági valóság
ban gyökerező reprezentánsa - ezért is érdemelte ki a Fórum Könyvki
adó állandó regénypályázatán 1988-ban az első díjat
Brasnyó István a misztérium alcímet vagy műfaji meghatározást
adta regényének. Ennek a szónak legalább kettős jelentése van: az
egyik a titok, a rejtély, vagy az Értelemző Szótár szerint, a csak a
beavatottaktól ismert vallási titok; a másik pedig irodalmi műfaj
megjelölés, ami feltételezi a szcenikusságot, a szimultaneitást és az
epikus előadásmódot. Ezek az attribútumok valóban mind megta
lálhatók Brasnyó regényében. írásművészete csak a beavatottaknak
tálja fel mély szépségét, esztétikumát. A beavatottság ez esetben a
Brasnyó-művek ismeretét, olvasását jelenti. Az Árvaház megértésé
hez, szövegének élvezetéhez elengedhetetlenül fontos a szerző
előző regényének, a Maculának az ismerete, mert arra épül, abból
ragad ki egy pillanatot, hogy tapasztalatával, gondolatmenetének
sodrásával és barokkosán túlcsorduló nyelvével regénnyé duzzassza
azt. A pillanat kitágítása nála azonban nem az idővel történő játék,
hanem szublimáció, a közönséges sár-por anyag légiesítése, éteriesítése. Ezért is nincs szilárd kapaszkodó a regényben, amihez egy
cselekményvonalat köthetnénk és kijelölhetnénk annak mindenne
mű vagy bármilyen koordinátáit. Ehelyett olyan fogódzókat ad, ame
lyek a Maculára utalnak, az ott ábrázolt egyént és személyeket, helyszí
neket, hangulatokat, eseményeket jelölik meg kitapinthatóan.
A soknevű hős, a Manilában bábként jelenik meg, először mari
onett, majd sakkfigura, végül próbabábu a lövöldében. De rengeteg
alteregója van, különböző állapotaiban kislánykorára emlékszik
vissza, egy dokumentumban mint házaspár szerepel, de szólítják
Szabó Miklósnak, Lajcsiül-nak, de volt már vadász, puttó, kishiva97

talnok, naplóíró, írnok, pléhboy (útszéli pléhkrisztus), vagy éppen
festőinas. Az Árvaházba.n mint Énke jelenik meg, de aztán egysze
rűsödik a dolog, Árvaházi Fiú lesz, aki a mesélő álmaiból érkezett.
Ő is kislánykorára emlékezik, valamint arra, amikor egy kanca
árnyékából megszületett, és megjelennek a már ismert figurák és
motívumok: Mácsás, a naplóíró, a tintahal a fejben, a halottvirrasz
tás, a hintaló, a sötét huszár a bábszínházi sakkszínpadon, a csuklós
busz, a kainozoikum, Óbecse, Szabó Miklós, Rilke Miklós, a koraétás, Moustache, Tökösb...
A soknevű hős egyben sok hős is, akivel, illetve akikkel szimul
tán történnek a dolgok. Mintha egy hatalmas színpad nézőterén
ülne a könyv olvasója, ahol több képben különböző történéseket
mutatnának be, ugyanabban az időben. A figyelem mindig oda össz
pontosul, ahol erősebb és magával ragadóbb a játék. Az Árvaházi
Fiúban is mindig fölülkerekedik egyik vagy másik lénye, a valóság
vagy a képzelgés, a múlt eseményei, a jelen történései és a jövő
kitalációi. Nem folyamatos létezésű az Árvaházi Fiú, hanem szimultán
él több szerepet, hiányzik belőle a kontinuitás. Üldözött és üldöző
egyben, attól függően, hogy melyik oldal kerekedik felül bensőjében. A
modem kor és a modem regény hőse ő, aki egy végtelen, zűrzavaros és
szétszórt világban kénytelen élni Ezt a világot teremti újjá Brasnyó
István szubjektív szintézisével. Nem kíván zárt és véges műalkotást
létrehozni, hanem nyitott lenni és annak maradni, akár a világ a hős
előtt Ezért van szükség a folyamatosság eltörlésére, hogy a regény
ben ne jelentkezzen a valahonnét valahová tartás igénye, és ezért van
szükség a perspektívaszűkítésre és -cserélésre, hogy a szerző a hős
szemszögéből láttasson és változásával 6 is változni tudjon.
Rendhagyó regény az Árvaház mindenképpen, olvasóköre se
lesz átlagosamért nem történetet, nem mesét kínál, hanem intellek
tuális kalandot, artisztikumot, esztétikumot. Ez a rendhagyó regény
teljes egészében a vajdasági földből nőtt ki. Az alakok, a helyszínek,
a történések, a nyelv egyaránt ezt bizonyítja, példázván, hogy a
vajdasági talaj van olyan termékeny, mint a világirodalom bármely
más kiskertje, és hogy a legnemesebb értelemben vett irodalmi
regionalizmus megteremtése nem a táj, hanem az írói magatartás
kérdése.
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KESERVES KERINGÉSEK
Brasnyó István: Gyöngyéletünk története. Fórum,
Újvidék, 1989.

Brasnyó István novelláskötetének olvasása során úgy érzi az
olvasó, hogy nem szakadt ki a korábbi regényeinek világából, stílu
sából, érzelmi-hangulati-képi szövevényéből. Mindenekelőtt a tes
tes Maculára és azÁrvaházta kell gondolni ez esetben. Már maga az
Árvaház, az 1988-as regénypályázat első díjas regénye is olyan,
mintha szervesen beépülne a Maculđba, pontosabban, mintha on
nét szakította volna ki a szerző. Az itt vázolt világba (Brasnyó
ugyanis minden regényében, minden novellájában csak hozzátesz
egy-egy újabb vonalat a gorombán felvitt kontúrokhoz) kapcsoló
dik a Gyöngyéletünk története, nem folytatásként, vagy előzmény
ként, hanem mint az alkotás párhuzamos terméke. Másként ugyanis
nehezen lenne elképzelhető, hogy ennyire egybehangzó, csak árnya
lataiban eltérő világról közölné benyomásait a szerző, ennyire
összefonódó motívumok kapcsolnák egymáshoz történeteit, hangu
latait, alakjait.
A Gyöngyéletünk történetét novellákként hirdeti a könyv belső
borítója, de a vártnál sokkal kompaktabb, sokkal egymásra alapozottabb, sokkal összefüggőbb novellafüzérrel szembesül az olvasó.
Ha a cselekmény hiányát leszámoljuk, kisregényként is élvezhet
nénk az itt sorjázó szövegeket, amely megkomponált képben állítja
szemünk elé Brasnyó örök kedvenc témáit (témáját), az ötvenes
éveket, az észak-bácskai tanyákat, a közép-bácskai városokat, a ma
gukba hülyült embereket, ifjúkora tájait, élményeit, rekonstruált
hangulatait, mindazt, amit ma inkább a vajdasági szociográfia fel
adatának szeretnénk tudni, mégis az elbeszélő irodalom közelíti ko
runkat a korábbi időkhöz. Brasnyó István esetében természetesen
nem a valóságfeltárás szándékával és erejével, hanem egy felidéző,
vagy még inkább felvillantó stílussal, amelyen keresztül nem csak a
szereplők és az elbeszélő mosódnak össze, hanem idők és terek
egyaránt. Bármennyire hangsúlytalan marad is ez az összeolvasztó,
egybemosó szándék, mindvégig ott érződik a novellákon, a cikluso
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kon, hogy a szerző által felkínált adatot a végső esetben se szabad
tényként elfogadni (mi szükség is lenne rá?), mert a szövegeken
belül úgy hullámzanak át egymásba a különböző helyszínek, alakok
és történések, mint az emlékező agyban az arcok, mondatok, időbeli
pontosítások...
„...nem felidézni akarom, hanem megragani...”- írja egyik novel
lájában, mintegy megfogalmazva írói programját, azzal, hogy az
említett megragadás nem a tények valós megállapítását jelenti, ha
nem az emlékezetből való kiszakítást, abban a tagolatlan állapotá
ban a realitásnak, amikor egy-egy villanásnyi jelenethez nem hely és
idő kötődik, hanem fény vagy sötétség, egy-egy íz vagy illat, vágy
vagy hangulat. Ennek alapján minemű lehetne Brasnyó novellisztikája, ha nem lírai. így van valóban, az én, az egyes szám első személyű lírai én uralja szövegeit. A témához való ily módú hozzáállás
meghatározza a kifejezést is. A Brasnyó-novellák eleve monologi
kus szövegek, magas fokú érzelmi-hangulati felhevítéssel. Ábrázo
lásmódja higgadt, mégis érzéki és kifejező. A megragadott, kiraga
dott képeket és pillanatokat maximális nyelvi intenzitással jeleníti
meg, méghozzá nem csupán a könyv második részében tapasztalha
tó, kifejezetten lírai stílusban íródott novellákban, hanem az előtte
lévő, az epika jegyeit fokozottabban magán viselő elbeszélésben,
illetve novellafüzérben is. A Kocsmák című elbeszélés is hatalmas
monológ, aminek időbeli kerete azonban nem halad meg néhány
percet, amíg a kocsmaajtóban tébláboló csirke eltűnik és újra meg
jelenik a mesélő látókörében. Időközben a mesélő bejáratja az olva
sóval Dreá, Brazília, Gunaras, Kavilló, Kevi, Pecesor, de Topolya és
Szenttamás kocsmáit is. Persze mint a Brasnyó-történetekben általá
ban, itt is az emberekről tudunk meg többet, mint a háború utáni
idők italméréseiről. A nehéz sorsú, „tetűéletű”, a társadalom pe
remvidékén tengődő egyének azonban nem egyediségükben érde
kesek, hanem az általuk körülhatárolt létforma tömörödik ki a szö
vegből. Brasnyó belülről láttatja a hajdani önpusztító duhajságot, a
vigalomnak álcázott szerencsétlenséget, a levegőbe kapaszkodó
árny-embereket, és ezáltal kissé romantizálja az ábrázolt világot. A
további ciklusokban (Gyöngyéletünk története; Ki vadászik a fekete
bárányra; Téli nyelv) ugyanezt a keserves körbejárást folytatja a
szerző, függetlenül attól, hogy továbbra is az epikusságnál marad,
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vagy lírai prózavers formájában tálalja a novellát, nyelvi, képi bra
vúrral mindenképpen. Csakhogy...
A testes novelláskötet talán önmagában nem is, de az előző két
regénnyel (sőt, ide sorolhatnánk még az 1984-es Majomévet is)
együtt szemlélve már a csömör ízét hagyja maga mögött. A körbe
járt utat Brasnyó István már mélyen kitaposta, valahogy ideje lenne
beljebb lépni a körön, vagy letérni az útról. Mindez persze nem
csorbítja a novelláskötet immanens értékét, esztétikai bravúr a ma
ga nemében, még ha nem is vetekedhet a szerző Família (1979) és
Macula (1988) című regényeivel, amelyek íróisága magasra emelt
mércéjének csúcsait jelentik. A Gyöngyéletünk története ennek elle
nére meghódíthat olyan olvasókat is, akik most ismerkednek a
Brasnyó-írásokkal.

101

„MINDIG IS TARTOTTAM VALAHOVÁ”
Brasnyó István: Szokott-e ősz lenni Paraguayban? Fórum,
Újvidék, 1992.

Brasnyó István regényeiben, ebben is, örökös a vándorlás. Az
elbeszélő vándor, akinek alakja az egyes szám első személyű közlési
módon kívül semmi mással sincs körülhatárolva, így nem egy művé
ben több alakváltozáson is megy keresztül, a legritkább esetben
változtatja céltudatosan helyét, inkább sodortatja magát ösztöne
itől, képzelgéseitől és kíváncsiságától vezérelve. Ki tudja hányszor
járatta már körbe Brasnyó hősét és olvasóját egyaránt azokon a
regénybeli tájakon, amelyek oly közeliek és ismerősek, biztonsággal
és hitelességgel mégsem azonosíthatók. Már annál inkább sem,
mert a tanyák, az erek és pocsolyák, a kisvárosok, az utcák sohasem
jelennek meg teljességükben, illetve a valóságot megközelíteni
szándékozó leírásban, hanem részleteik kiemelése idézi meg a vaj
dasági táj elemeit.
A regény címe ugyan Paraguayt idézi, de szó se esik róla a
szövegben, az elbeszélő, noha máshol szeretne lenni, idehaza tart
folyton valahová. Olyan helyen kénytelen élni a mesélő, ahol na
gyon korán képes besötétedni, ahol annyira kicsi és szűk a világ,
hogy a szobában, az ablakszárny mögött ülve még az ágyig se lehet
ellátni, ahol nincsenek illúziók, minden leszopott és lerágott csont
csupán. Úgy érzi magát, mint aki beesett az időtlenség pincéjébe,
vagy mint ahogy máshol írja, az idő hídja alá. Itt kellene lakhelyet
találnia, de bárhová viszi is útja, újfent csak azt állapíthatja meg,
hogy nem jó helyre csöppent, s miként az elbeszélő is rákérdez:
„micsoda kapcsolatom volt itt nekem a külvilággal azonkívül, hogy
megtalpaltattam a cipőmet...?”, szinte jelképszerűen emelve ki ezál
tal is a folytonos vándorlást, amelynek egyetlen pihenőjénél se
mondhatta el, hogy végre megérkezett.
Az út során az elbeszélő ezer dologra figyel, de értékesebbnek
tart megőrizni emlékezetében egy furcsa szögben beeső fényhasábot, egy penészfoltot a szoba falán vagy egy szétroncsolt pofájú
ebet, mint a tájat élő, településeket lakó embereket. Alakjainak
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nincs nevük, kivéve Sőregit, a gyermekkori barátot és Sík urat,
akivel a ritka párbeszédek egyikét folytatja, hanem valamilyen jel
legzetességükről, öltözékükről, magatartásukról elnevezve tartja
őket számon.
Ebben a világban minden viszonylagos és esetleges; a parányi,
efemer dolgok, mikroszkopikus, jelentéktelen részletek fölnagyí
tódnak, míg a fontos események tiszavirág-életűvé zsugorodnak,
vagy említés se esik róluk. Természetesen lehet, hogy ez a látásmód
az igazi, lehet, hogy mi nem a világ valós képét látjuk, vagy nem jól
látjuk azt. Szinte a regény mottója is lehetne a második fejezet
kezdetéről idézett szöveg: „Sugaras vetülék valaminek a fehér hom
lokzatán, meg ahogy belepotyog valami, gyümölcs talán, apró sze
mű, szinte sodródik a levegőben, az erősebb légáramlat is kibillenti
zuhanásának merőlegeséből, forog vagy hánytorog netán (...) és
egyáltalán el fog enyészni az afféle képzelet, hogy kívül vagyunk-e,
avagy belül, és a számunk sem lesz fontos, sem az egymáshoz való
kötődésünk, kapcsolatunk, amennyiben eddigre kialakult, más vi
szonylatokban fogjuk átélni létezésünknek ezt az óráját (...) ideje
korán fel fogunk ébredni, magunkhoz térünk majd kábulatunkból
és villanásnyi ideig tartó szomorúságunkból, amit külön-külön
élünk át.” (Kiemelés tőlem.)
Az idő pincéjébe zuhanva azonban a szomorúság eme pillanata
a végtelenségig tart, s a történet-elbeszélés sarokba szorítaná a
szerzőt, ezért inkább részleteket figyel meg, ír le, hogy onnét szám
talan irányba ágazó asszociációin át barangoljon a valóság és a
képzelet tájain, ügyelvén arra, hogy egy-egy motívum át- vagy viszszavezessen a fejezetekbe és kapocs alakuljon ki a regényszöveg és
az igazi regényhős, az elvágyódás között.
A Brasnyó-féle elbeszélői módot maga jellemzi a regényben:
„... én, aki árnyékok után osonok gondolatban, képzeletben vagy a
valóságban, kifordítom a szememet, hogy máshová lássak, mint
ahová valóban láthatnék... (...) Végleg elmúltak azok az idők, ami
kor ilyesmire kényszeríthetnének, meg hogy szépen és szabatosan
fejezzem ki magamat, majd baszok én kifejezni akármit is, a legelső
kanyarban már el is fordulok, magamba fordulok, akár a sün...”
Mi is akkor tulajdonképpen ez a regény? A választ maga a szerző
fogalmazza meg: „új életrajzot agyalok ki magamnak, naplót veze
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tek arról, ami nincs, amit elképzelhetnék, vagy amit helyettem kép
zelhetne el valaki (...) lezuhantam az idő hídja alá.”
Valódi, igazi Brasnyó-regény a Szokott-e ősz lenni Paraguayban?,
ugyanis elbeszélő művészete megteremti azt a hiteles regényvilágot,
amelyben az olvasó ugyanolyan rászakadt idegenséget érez, mint
maga az elbeszélő. Ám meg lehet kedvelni ezt a világot, mert sze
rencsére regényszerűbb a valóságnál.
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ZOMBOR REGÉNYE
Herceg János: Módosulások. Fórum, Újvidék, 1989.

Az útirajzok és emlékiratok olvasására minden bizonnyal az
örökös és olthatatlan kíváncsisága hajszolja az embert. Az útleírá
sok forrásvidékére ugyanis térben, az emlékiratokéra pedig leg
gyakrabban időben nem juthat el az olvasó. Az idő- és térbeli distancia természetesen fokozott érdeklődést kelt, különösen ha még
szellemi korlátok se határolják be a távolról tudósító jelentést.
Önkéntelenül vetődtek fel bennem ezek a gondolatok Herceg
János regényének olvasása közben, amely egy elvitathatatlanul iro
dalmi önéletrajz segítségével a nem is olyan távoli, de részleteiben a
köztudatból kihulló múltba kalauzol. Túl igaz, túl őszinte ahhoz, hogy
fikciós regény legyen, már szigorú tényhez ragaszkodása miatt is.
Emellett olyan figurákat vet fel, akik Herceg elbeszéléseinek vagy
Milán Konjovié festményeinek ismerete híján nem teljesülhetnek
ki valódi regényfigurákká, epizódszerepük azonban annál inkább
kiemelkedő, nem is annyira a Módosulásokban, mint magában a
város történelmének egy szakaszában. Hiszen az okítás előtt álló
kisdiák Herceg János, vagy a már első novellás írópalánta csupán
annyi szerepet kap a regényben, hogy szemtanúja lehessen Zombor
korabeli életének, vagy hallomásból idézze fel annak egyes pillana
tait. Végeredményben ugyanis a két háború közötti Zombor és a
mindenkori kisebbségi lét az igazi hőse Herceg János regényének.
A város létének vérbő, eleven képén belül pedig ott lüktet az idők
módosulása, a viszonyok módosulása, a helyzet módosulása, a tör
ténelem módosulása, a különbségek módosulása...
Helyhez és személyekhez kötöttségük ellenére végtelenül izgal
mas a regényben megrajzolt állapot, amit csak a múzeum tárhatna
fel az érdeklődő előtt. Az első világháború előttről írja például,
hogy a főutcát keresztező körúton kettős sétányt létesítettek, hogy a
sétálók mellett azoknak is legyen helyük, akik még lóháton illegetik
magukat. Ugyanakkor ezen a körúton kívül még parasztházak sor
jáznak, az utcákat reggelenként még csordás járja. Gazdag tárháza
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ez a könyv a városról szóló ismereteknek. Megjelennek itt, mint
ahogy Juhász Géza írja a könyv fülszövegében: „... az akkori Zombor lakosai; tanárok, iparosok, papok, kereskedők, tisztviselők,
ügyvédek... a régi Zombor utcái, házai, fasorai, az Olvasókör, a
Kaszinó, a vármegyeháza, a városháza, a gimnázium, iparosok mű
helyei, boltok, a Városi Könyvtár, a Vadászkürt...” Mindezeknek
csupán a kapcsolatai mögött húzódik meg a gyermek-, illetve ifjú
korú szerző. A saját élettörténetét azonnal félreteszi, amint fölbuk
kan egy-egy érdekesebb figura, vagy esetleg intézmény, amiről töb
bet lehet és kell elmondani. Magával akkor foglalkozik legtöbbet,
amikor állítólagos holdkórosságáról vall. Itt elmondja az előzmé
nyeket, de jócskán előre is halad az időben.
A történeteket és a módosulásokat a megéltség és az időbeli
távolság által táplált bölcsességgel szemléli és szemlélteti. Csak a
figyelmes olvasás képes igazán élvezetessé tenni ezt a higgadt stí
lust. Amelyben minden szónak legalább félszázados megéltségi sú
lya van. Herceg nem ábrázol, hanem érzékeltet. Olvashatunk a
könyvben például egy erotikus mikro-leírást: „(A vasalólányok)
»Pruszlikban« voltak, fehér vászon szűkre szabott mellénykébe szo
rítva, melynek a melltartót is helyettesítenie kellett...” Nem is kép
ez, hanem csak indukáló erő, amihez hozzá kell még nagyon sokat
gondolni, többek között azt is, hogy valószínűleg ettől a látványtól
lett „holdkóros” a fiatal Herceg, aki fél század után is emlékszik a
legördülő izzadságcseppekre, az olvasót is megcsapja a vasalómű
hely forró levegője...
S ahogy az imént a „pruszlikra” absztrahálta a vasalólányokat és
a hozzájuk fűződő érzéseket, nem bánik kesztyűs kézzel senkivel se,
mindenkinek megadja, ami dukál, elismerés vagy kézlegyintő fe
ledés, mint ahogy Csihás Benő és felesége esetében is teszi:
„Ennyi maradt a várost parkosító polgármester után. Egy töksü
ket özvegy, aki öregen is kitartott a darázsderék mellett, úgy befűzte
magát, hogy dús keblei még nagyobbaknak látszottak, s állítólag
mindig szerelmes volt valakibe.
Meg a fák, a celtiszek, amelyek négy sorban állták körül a belvá
rost a körúton, de jutott belőlük még a mellékutcákba is, úgyhogy
nem győzték söpörni a járdát a lehullott bogyó után.”
Mintha kifogyhatatlan lenne Herceg János történeteinek kútja:
ha egy mondatában hasonlatot alkalmaz (az se akármilyen soha) a
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viszonyok összevetésének érdekében, a hasonlat második tagjából
egy teljes epizódot kerekít, beékeli azt a megkezdett mondatba,
majd könnyedén folytatja az eredetileg megkezdett fonalat. Lendü
letbeli törést csupán az ötödik fejezetben fedezhetünk fel, itt meg
törik a mesélőkedve, megtorpan az emlékezetrekonstrukciója. A
korábbi fejezetekben nem tapasztalt gyakorisággal jelentkeznek az
idősíkváltások, témacserék, a Margalits Ede emléke által felidézett
asszociációk nem olyan gördülékenyek, mint a korábbi történetkanyarítások.
Nem fikciós regény a Módosulások, hanem szellemi útirajz szá
zadunk első évtizedeinek jellegzetes kisvárosában, ahol egymást
követték a változások. Az éles szemű tanú a kor kifogástalan stílu
sú, olvasmányos krónikáját tette le az olvasó asztalára.
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GOGOLAND
Herceg János: Gogoland. Fórum, Újvidék, 1992.

Gogoland képzeletbeli állam. Olyan hely, ahol sokat tapsolnak
és sokat éljeneznek. „Gogoland forradalmi ország, ahol nem az a
fontos, ami van, hanem ami lesz.” Itt „nem az igazság a fontos, nem
a szabadság, az egyenlőség, hanem a rend, amelynek örve alatt
zavartalanul csinálhatják (a hatalomtartók) a disznóságokat! Csak
rend legyen, s maradjon a status quo, az örök egy helyben topogás,
és a hatalom!” Talán ennyiből is kiviláglik, hogy Gogoland nem egy
rózsás utópia szüleménye, hiszen kitalálni szebb, boldogabb helyet
is lehetne. Azaz Gogoland mégse annyira kitalált, mint amennyire
azt a róla szóló regény igyekszik elhitetni.
Gogolandban a gogók élnek, a történelmi, szellemi keresz
teződés olyan sarjai, akik mindig másnak kívánnak látszani, mint
amik, akik a folytonos lemondást és a gyümölcsöző megalkuvást
választják vezérelvükké, törvényük pedig: „Alakoskodni, hazudni,
dicsérni, amit szidni kéne, ez itt a lényeg. S aki vinni akarja valami
re, megtanulja a talpnyalást. A szemérmetlenebbek, akik még több
re akarják vinni, a talpnál feljebb merészkednek.”
Gogoland társadalmi életének sajátságos, utópisztikus forgatókönyve minden polgárnak szerepet szán: a legfelsőbb hatalomtartó
kon kívül a többieknek igen kalandos sorsot szab ez a szereposztás:
amilyen könnyű elnyerni, olyan könnyű el is veszíteni a hatalom
bizalmát és jóindulatát, így lesz az első számú közellenségből udvari
tanácsnok vagy kocsmárosnőből kirakatper-hősnő. Ilyen körülmé
nyek közepette a hatalmi szervek és a nép egyaránt boldogok.
A gogoista berendezés nem utópia: a cirkusz öntörvényű társa
dalma is, ahonnét Gerard bohóc, a regény főhőse az „eszmét” követ
ve végül eljut Gogolandba, magában hordozza e rendszer ele
meit: vitáznak a vezetés irányelveiről, rendőrségi, besúgói módsze
rekkel viselnek gondot a manézs szereplőgárdájának lelki egyensú
lyáról... és nem utolsósorban a cirkuszkocsit vontató Gogo, az ösz
vér az egész rendszer modellje, hiszen kicsit ló, kicsit szamár, de se
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a műlovarnő, se a hobóc nem szerepelteti produkciójában, igavo
násra azonban igen kiváló.
Talán a kelleténél egyszerűbb ábrázolása ez a gogolandi vázlat a
regény által pellengérre állított szemléletnek, de hát a túlzás (ha
ugyan az egyszerűsítést valamilyen értelemben túlzásnak nevezhet
jük) a művészet szabadsága.
Éppen ez a kérdés, a művészet őszintesége és a szabadság korlátai közötti adott helyzet felmérése Gerard gondja, és ha művészre
gényről lenne szó, a mű alapmotívumának is mondhatnánk, témája
az írói gondolatmenetnek. Gerard már a cirkuszban is nehezen
igazodik el a mit kell és mit szabad kimondani dilemmája között,
folyton kételyek gyötrik; a korhoz képest nem elavult-e bohód
eszköztára, avagy nem túlontúl időszerű-e az, amit a rizsporos paró
ka, a lócitrom utáni futkosás, az örök kiszolgáltatottság beidegzett
szerepkörén át közöl a közönséggel. „Én is addig keseregtem, hogy
a kor nem érti meg a művészetemet, amíg egy szép napon teljes
erejével nem vágott mellbe a kérdés: hát megértem én a kort?
Akkor határoztam el, hogy nem kullogok többé az idő után. És
idejöttem!” - magyarázkodik Gerard már Gogolandban, miután
felcserélte a porondot az élet színpadával és művészetét kénytelen a
demokratikus monarchia kiskirályai által kiagyalt nyakatekert tár
sadalmi-gazdasági baklövések és visszaélések propagálásának, illet
ve eltussolásának szolgálatába állítani Már a cirkuszban rámutatott,
hogy a szépség és a harmónia nem érdekli a tömeget és ezt a tapasz
talatot később kénytelen annyiban módosítani, hogy a szépség és a
harmónia a kimanipulált tömeget nem érdekli, ami sokkal súlyo
sabb történelmi-társadalmi felhangokat hordoz magában, mint a
korábbi, a művészettel kapcsolatos megállapítása.
A valóság keserű árnyoldalát nem csupán Gerard bohóci hivatá
sa jelképezi a regényben, hanem az áttételes, allegorikus társadalmi
szatíra is ebben a keserédes hangulatban fogant. Még nem lázadás
ez az ideológiai torzkép, hanem sokkal inkább megbékélés a megváltoztathatatlannal, az érett éveit taposó szerző vissza- és előrete
kintése korában, a beletörődés védelmező biztonsága mögüli, intel
mekkel elegy komédiázása.
A regényalakok mikroközösségére szűkített társadalmi összkép,
ami Kafka és Orwell tragikus látomásait idézi, nemegyszer a keserű
kacaj felett már paródiába csap át, a szöveg ironikus felhangjai
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költői túlzássá nőnek. Ezt még pozitív értelemben tetézi, hogy Her
ceg játszi könnyedséggel szövi az elbeszélés fonalát, egyszerűen
hanyag nagyvonalúsággal igazít el egy-egy idő-, illetve történésbeli
kapcsolódásban; így a szöveg inkább olvasmány marad, mint egy
adott koreszme adott megnyilvánulásának hiperbolikusán elstili
zált képe. Ám az olvasmányban az a kedves, ha felismerjük a szöveg
tér-, idő- és eszmerendszeri helyét, vonatkozásait Herceg János
regényében ezenfelül mindenki magára ismerhet egy kicsit
Hiszen Gogoland nem is olyan távoli tőlünk. Bár a szerző rejte
getni kívánja az ország mi-, illetve hol-voltát; a földrajzi meghatáro
zások szétszórtságával, a több európai nyelvből összeválogatott ne
vekkel semlegesíti az elképzelt állam behatárolási lehetőségét. Ez
zel a bújtatással szemben a helyzetrajz, a helyi szokások leírása
nagyon is konkretizálja az ország földrajzi/történelmi elhelyezkedé
sét. S legalább egy oldalról kulcsregény is a Gogoland: a művészeté
vel, állhatatos ittmaradásával egyaránt kompromisszumra kénysze
rült Gerard alakja - kimondhatjuk bátran - a szerző alteregója,
akinek végül idézzük a művészetével szembeni állásfoglalását:
„... művészete sosem maradt meg az olcsó szórakoztatás lehetőségé
nél. Meghatódni, eltűnődni, elégikusan elmerengni az élete értel
mén fontosabb volt a harsogó hahotánál, amire egyébként is csupán
ezért volt szükség, hogy utána még nagyobb legyen a szívek bánata.
De rég leszokott már róla, hogy művészetét önérzetesen megvédje.
Úgy gondolta, hogy a produkció önmagáért beszél, s aki megérti,
megérti, aki nem, hát nem! ”
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„SZAVAKKAL TÖLTÖM KI AZ ÜRESSÉGET”
Jódal Kálmán: Bakancs és fal. Fórum, Újvidék, 1994.

Mintegy tíz évvel ezelőtt Bada Dada egyik költeményében a
következőképpen fogalmazta meg a „lázadó tinédzsergeneráció”
világérzését: „nyakig a szarban, / mint hal a vízben”. Jódal Kálmán
ugyanezt az életérzést dolgozza fel rövid novelláiban és hangjátéka
iban. Állandó szereplőinek egyetlen perspektívája van csupán, az,
ami a lábán betoncsizmával, nyakában malomkővel a Dunába hají
tott egyén előtt tárul fel. Kizárólagos céltalanság és indokolatlan
cselekedetek jellemzik Jódal Kálmán szövegeit.
A Bakancs és fal című írásának kezdetén műfajmeghatározási
kísérletet tesz: „Ez történet. Ez meseszövés. Ez fordulatokban gaz
dag cselekménysor. Ez írásbeli dolgozat. Ez élménybeszámoló. Ez
többsikúság. Ez mélystruktúra. Ez vasárnapi krimi.” Szövegei ter
mészetesen ezen meghatározások egyikébe se illeszkednek be. In
kább filmnovelláknak, vagy még közelebbről videonovelláknak ke
resztelhetnénk ezeket az írásokat. Az elektronikus képrögzítő mű
vészetben alapvető vágások gyakori felhasználást kamatoztató szö
vegek erénye leginkább a How Good Nőt To Lőve című írásban
mutatkozik meg, ahol az egymás után sorjázó vulgárszocialista szó
lamok, az automatizált gépsorok munkájának tőmondatos leírása a
totalitáris társadalom embemyomorító képét jeleníti meg, közvet
lenül, erőltetésmentesen.
Jódal Kálmán szövegei a megtervezettség és a váratlan történé
sek között feszülő harsány ellentétekre építkeznek. A videonovella
megnevezéssel cseng egybe az is, hogy ezek az írások nem szöveg
ként kívánnak megjeleníteni és ábrázolni, hanem látványt és illúziót
teremtenek. A cselekvő alakokat a céltudatosság, a pedantéria, a
higgadt kimértség vezérli ezekben az írásokban, majd szinte dr.
Jekill és Mr. Hyde-féle metamorfózis után valami borzasztóan indu
latos, indokolatlan cselekedetbe fognak, amit megint csak a hideg
ség, a kimért, de dühöngő, romboló céltudatosság irányít.
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Jódal Kálmán szövegközlése arra az új stílusú nyelvre épül, amit
Bada Dada és a köré csoportosulók kultiváltak; a célszerű, tárgyila
gos, ugyanakkor ironikusan szenvtelen megfogalmazásokkal érze
lemmentesítve a közlést, a tárgyak, tények, dolgok megnevezésében
a körülményesebb megoldásokra törekedve. Szórendi inverziókkal,
a személyes névmások túlhajszolt alkalmazásával kettős elidegení
tést jelöl ez az új stílusú közlés: egyrészt a világ és az ábrázolás
közötti hatalmas űrre mutat rá, megkérdőjelezvén ezáltal az ábrá
zolás lehetőségét, másfelől pedig a szerző érzelmi távolságát hatá
rozza meg az ábrázolt anyaghoz mérten. A túlhangsúlyozott vi
szonylagosság is jellemző erre a közlésre, ugyanis minden állítás
egyszerre tartalmazza az esetlegesség meghatározását is. Ha a szö
vegen belül valami megtörtént, akkor eleve valószínű, hogy nem is
történt meg, vagy ha mégis, akkor talán nem úgy, miként a szerző
állítja.
Az új stílusú közlés és az általa épülő szöveg erénye, hogy meg
teremti az illúziót, látványt, de van egy fogyatékossága is, nevezete
sen, hogy néhol nem eléggé világos, hogy a körülményeskedő meg
fogalmazások és a rendezői utalások mintájára gyártott mondatok
nyelvi pongyolaságról („a belső szállítás jól meg van szervezve”),
vagy tudatos írói programról („műanyag talpú cipője a padlóburko
laton nyugszik”) tanúskodik.
A jobb híján új stílusú közlésnek nevezett nyelvi formáció teljes
életidegenségében jelenik meg a kötet két rövid hangjátékában. A
dialógusok abszurditását fokozza, hogy a szereplők azt is kimond
ják, amit a dramaturgia általában a narrátor feladatkörébe utasít.
Illúzióromboló - és a hangjátékok esetében célirányossága miatt
pozitív értékként jelentkezik -, amikor az egyik szereplő megszólal
és a következőket mondja: „Hallgatok. A közlekedési jelek és a
reklámfeliratok lekötik figyelmemet. (...) Indítok, az autó fürgén
suhan a bekötőúton. Körbetekintek. A fák, a haszonnövénytáblák,
a táj mozdulatlanságba fagyva virít.” Az effajta közlés a hagyomá
nyos értelemben vett hangjáték illúzióját rombolja, ellenben meg
teremt egy másik világot, amely Jódal Kálmán egyéni és sajátosan
stilizált írásmodorának és valóságszemléletének szüleménye. Kö
zöny, ragyogás, értelmetlen cselekedetek, urbánus csömör Anthony Burgess Gépnarancs című regényét, a belőle készült kultusz
filmet és az összes hasonló félfuturisztikus alkotásban fellelhető célta
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lanságot, közönyt, viliózó glamourt és patkányarcú aljasságot idézik
ezek a szövegek, kivételesen erőteljes megjelenítésben. A Jódal
Kálmán által meghirdetett „milyen jó semmit se akarni mondani,
semmit se akarni kifejezni”-program alapján pengeéles, kegyetlen,
abszurd szövegek formálódnak. A kötet második hangjátéka még az
Orsón Welles-féle valós-döbbenetes hangjátéksémára is rájátszik,
borzongatóan és valósan, és itt világosodik meg a bakancs és a fal
relációja: a csömör által indukált cselekvések hiábavalósága egy
totalitáris uralomra épülő társadalom kétes morális értékeket él
tető viszonyai között.
Hogy miről szól a könyv? Bőrfejűek és divatosak leszámolásá
ról, mint ahogy a hatvanas-hetvenes évek nagy filmjei vetítették
vászonra? Vagy az itteni, mai urbánus jelen hardcore image-áról?
Nem tudom. De baj van. Nagy baj van. Ezt a legegyszerűbbnél is
egyszerűbb üzenetet érzem - szemmel, képzelettel Jódal Kálmán
szövegeiből.
Jó író-e, jók-e a szövegei - kérdezem a narancs óraszerkezeté
nek árnyékában, időmúlatásra pepecselt videoprodukdók emléké
vel. Egyértelműen igenlő a válasz, hiszen Jódal Kálmán megtanult
varázsolni, megteremtette öntörvényű világát és ebben az illúzió
ban az olvasót is aktív „nézőként” képes mozgatni, és semmiképpen
se elhanyagolandó, hogy a világához kitalálta az adekvát stílust,
amely szokatlan, idegenszerű, de kifejezetten hatásos.
Mindezek ellenére Jódal Kálmán könyve valószínűleg nem irat
kozhat fel a bestsellerek listájára, ám az első könyves szerző általa
igazolta művészi attitűdjét.
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„KOMOR TÖPRENGÉSRE SZÜLETTEM ÉN!”
Juhász Erzsébet: Esti följegyzések. JMMT-Forum,
Újvidék, 1993.

„Az olvasás számomra a világ legfőbb jója,
ennél csakími jobb.”
(J.E.)
Mit csinált az elmúlt három évben a vajdasági magyar író? Töp
rengett. Afölött, hogy sohasem tudhatott jelentősebb olvasótábort
maga mögött, most is napról napra csökken az egyáltalán magyarul
tudók száma a néma tartományban. Arról, hogy valamiképpen meg
kellene találnunk helyünket Közép-Európában, de másként, mint
amire a történelmi jelen idő késztet: elmenekülni a délszláv nemze
tek „gyilkos egymásnak feszülése” elől, vállalni a hontalanság nem
zedékeket meghatározó állapotát. Elmélkedett arról, hogy miért
pontosan az értelmiségi az, aki még akkor se gondol menekülésre,
ha már a szomszédra rágyújtották a házat, illetve hogy miből táplál
kozik ereje szellemi épelméjűségének megőrzésére. Töprengései
hez a jelen ordas ideje adja az aktualitást, szellemi fogódzókat pedig
olvasmányélményeiben talál. S ha gondolatait le is jegyzi, másoknak
támpontul kínálja a továbbgondoláshoz, akkor hajszálpontosan úgy
jár el, mint Juhász Erzsébet esti följegyzéseiben.
A közép-európai, kisebbségi értelmiségi közérzetéről és maga
tartásáról ad egy időben számot már a sorban első följegyzés beve
zetője, miszerint: „Fejtetőre állt a világ, a nyugalmat adó éj életve
szélytől terhes szorongások idejévé alakult át, a halálfélelem idejé
vé, nem is olyan messze tőlünk. S én, mi mást tehetnék, olvasok.”
És ír - tehetnénk hozzá. Ugyanis „írni és elmélyülten olvasni szá
momra is a létezésem konkrét tér- és időkoordinátái közül való
kiszabadulás átmeneti élményét jelenti” - szögezi le a kisebbségi író
helyzetéről gondolkodván. Kiszabadulás, nem pedig menekülés fűzhetnénk tovább gondolatát, ugyanis az írás „szellemi-lelki felül
emelkedés a helyi szűkösségeken”.
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írói, emberi közérzetéről és az azt indukáló társadalmi háttérről
vallanak az Esti följegyzések. Az írónő azért fordul egykori és új
olvasmányélményeihez, hogy felülemelkedhessen a mindennapok
rettenetén, s végső soron olyan magatartásmodellt találjon és épít
sen ki, amelynek segítségével ép ésszel élhető meg a világ. Az olvas
mányélmények azonban az egykoron volt ország új szituációja kö
zepette új értelmezést nyernek, közelebb hozzák az abszurd realitá
sát, illetve újfent tudatosítanak tényeket, mint például, hogy „a
történelem másból sem áll, mint újra meg újra olyan idők eljövete
léből, amikor az látszik beigazolódni, hogy mindenféle töprengés
önmagunkhoz méltó életről és önmegvalósításról nem több, mint
széplelkű hőemelkedés, hisz egy kemény parancsszó mindenkor
elegendő ahhoz, hogy hűlt helyét találhassuk addigi életünknek,
törekvéseinknek”.
„Vajdasági magyar írónak lenni sorsformáló körülmény” - írja
egyik följegyzésében. Engedje meg az olvasó, hogy erről nekem is
eszembe jusson valami. Iszaak Bábel gondolata, ami gyakorta előto
lakszik emlékezetemből, ugyanis lejegyzése óta semmit se veszített
időszerűségéből, annak ellenére, hogy egyes meghatározó jelzők
mára már mással is helyettesíthetőek az idézetben: „Magyarnak
lenni már magában szerencsétlenség, de ez valahogy még megjárja.
Magyarnak és zsidónak lenni, ez azonban már kicsit több a soknál.
Magyarnak és zsidónak és kommunista magyar írónak lenni, ez
valóságos perverzitás. De magyarnak, zsidónak, kommunista ma
gyar írónak és hozzá jugoszláv állampolgárnak lenni - emellett a
megboldogult Sacher-Masoch fantáziája ártatlan pincsikutya.”
Tépelődései során számtalanszor felteszi a kérdést, nem széplel
kű álmodozás, gyávaság vagy egyenesen kisebbségi beidegződés irá
nyítja-e ítéletalkotását, igaza van-e végső soron, amikor könyvtől
könyvig haladva igyekszik felülemelkedni a mindennapok nyomasz
tó kiszolgáltatottságán, amikor a magyarság körében is élesen elíté
li azokat a megnyilvánulásokat, amelyeket mélységesen amorálisnak és hazugnak tart más nemzetek esetében is. A gyűlöletről írt
jegyzetei meggyőzően bizonyítják, hogy meglátásai mély erkölcsiségre alapulnak.
A kisebbségi értelmiségi közérzetéről szóló tudósítást kissé me
taforikusán, mégis szemléletesen támasztják alá a szerző észrevéte
lei, amelyek azokra a dolgokra, emberiességünknek tényezőire mu
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tatnak rá, amelyeket kiölt belőlünk a szerencsétlen idő, hiányukat
szinte nem is érezzük, mindaddig, amíg belénk nem hasít a „nincs
már” tudatosulása: „... régmúlt gyermekkoromban léptembe utoljá
ra olyan lakásba, ahol zongoráztak. Évtizedek peregtek le anélkül,
hogy kapcsolatba kerültem volna a bensőségességnek e rituáljával.
Minden metszően mindennapi, közönséges, sőt az utóbbi időben
egyenesen kíméletlen, vad és kegyetlen, ami bennünk és körülöt
tünk zajlik.”
Igen, minden tunyán közönséges körülöttünk, s erre fokozottan
ráfigyel az, aki oly módon lát, olvas és gondolkodik, mint Juhász
Erzsébet, aki magán keresztül igyekszik fókuszálni az ember, a ma
gyar, az értelmiségi, a vajdasági és az író számtalan közép-európai
problémáját. Magatartásától ezek a gondok természetesen nem ol
dódnak meg, a könyvek által támasztott gondolatokba merülés csak
felemelkedést biztosíthat, de nem menedéket, tehát nem igazi válasz
út. Az írónak azonban az, hiszen ez a dolga, amit Juhász Erzsébet is
csinál, és végzi a feladatát, nem a maga számára és nem az olvasókö
zönségnek, hanem együtt, mindkettőnek. Esszéi, jegyzetei, írásai
épp ezért néha az intimitás, máskor az elvontság hangulatköréből
tudósítanak, de mindig olyan morális alapállással és kiélezett köz
érdekűséggel, hogy kitűnő továbbgondolási alapot kínálnak mind
azoknak, akik képesek vállalni a valóság fölé való emelkedést, illet
ve a virtuális jelen gondolati megvalósítását.
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MEG-MEGÚJULÓ MONOLÓGOK
Kalapis Rókus: Kis keleti nők nincsenek Fórum,
Újvidék, 1990.

Kalapis Rókus hétköznapi történeteket mond el hétköznapi
emberekről, hétköznapi szövegekben. Mondatai az átgondolt, gyak
ran lírizáló stílus és a nyegleség között cikáznak. írásaiban talán
éppen azt a legnehezebb eldönteni, hogy mi a szándékos, mi az
ösztönös és mi került véletlenül a szövegekbe. Hiányzik belőlük a
kellő körülhatároltság, ugyanúgy, mint hőseiből. K. úr olyannyira
hétköznapi, hogy még becsületes neve sincs, felesége, amint „élni
akar” és kilép a megszokott keretek közül, gyámoltalansága miatt
folyton a férfiak istápolására szorul. Hermann, a szépreményű ifjú
cselekedeteit pedig nem a kiforrottság, hanem legtöbbnyire a pózo
lás határozza meg; ő másmilyen szeretne lenni, mint a környezeté
ben élők, ám a különbözni akarása kissé izzadságszagú.
Az igazi, vastagon meghúzott körvonalak hiánya ugyanakkor
erénye is Kalapis Rókus könyvének. Kisprózát, illetve kisregényt
ígér a kötet, ám a láthatatlan szálak, amelyek'a történetekből kilóg
nak, teljes képet adnak Hermann és K. úr világáról, ahol minden
megtörténik, aminek egy hétköznapi ember hétköznapi életében
meg kell történnie. Kötetbe sorjázva egy teljes regényvilágot vázol
nak fel ezek a rövidtörténetek. Csak az a kérdés, minek. Az emlí
tett, láthatatlan szálak összefonódnak ugyan, de az általuk font
regényháló lyukain kihullik élet és irodalom egyaránt. Ennek a
könyvnek egyetlen szerepe és feladata van, mégpedig az, hogy szóra
koztasson. Ezt a feladatot pedig mesterien teljesíti; könnyed, olvas
mányos, hangsúlyozott folytonosságú, közvetlen stílusú szövegeit
talán a legtürelmetlenebb és legigényesebb olvasó se tudná a sarok
ba hajítani. Éppen a szándékosan tárgyilagosra szorított, néha a
líraiság felé bicsakló, a pongyolasággal kacérkodó közlése miatt.
Kevés az olyan könyv, ahol ennyire irodalomellenes, iskolai dolgo
zatfüzetből kimásolt mondatokkal találkozhatunk, mint pl.: „Ez a
findzsa porcelánból készült.” Ugyanakkor a prózaíró szellemessége
is kiemelt hangsúlyt kap az ehhez hasonló passzusokban: „Már volt
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alkalma megismerni a kispénzű emberek geográfiáját, mely e cso
dás szigetcsoport földrajzi helyzetéről csak annyit tud, hogy Szamoa
messze van, messzebb, mint tíz éve volt, de sajnos még mindig
közelebb, mint lesz holnapután.” Hermann, a „búsképű lovag” vilá
gát pedig a líraiság lengi be: „Az eső elállt, a veréb rózsakehelyből
iszik. Talán van még remény.”
Kalapis szövegei könnyedségükkel, közvetlenségükkel, átgon
dolt higgadtságukkal, metsző csattanóikkal lesznek többek a puszta
közlésnél. Kisprózasorozata állandó alakjaival szélesebb epikai te
ret rajzol körül, a szerző által felfedezett lehetséges világot. Erős
pillérekre építette a kisprózába írt virtuális világát, amelynek fiktív
léte ellenére is alapos valóságértéke van, más szóval sikeresen he
lyezkedett bele a sugalmazás narrációjának poétikájába.
A kisprózában igazán otthonos Kalapis Rókus, bizonyítja ezt
például a Szecesszió című darab is: párhuzamokat von múlt és jelen,
felnőtt és gyerek, álom és valóság, érzéklet és cselekedet között, a
párhuzamokból pedig plasztikusan domborodik ki Hermann, min
den bizonnyal a szerző alteregója, a búsképű lovag, saját szorongá
saival, méla beletörődőségével, mozdulataival, cselekedeteivel, iro
nizáló kedvével, árnyalt különcködésével. A több szálon indított
kispróza egyik motívuma a harci ösztön, amelynek két pólusát a
következőképpen fűzi egymáshoz a szerző: „... mindenféle háborút
játszanak a gyerekek. Komolyan csinálják pedig: fejükön zörög a
pléhsisak, övükről műanyag kézigránát fityeg, a lakótömbök között
szünet nélkül kerepelnek a pici géppuskák.
Készülnekvalamire.”
(...)
„... holtra rémítette a gondolat, hogy új játékszerekkel lepte meg a
gyerekeket a játékipar, de később, miután kinézett az ablakon, meg
nyugodott. Csak a felnőttek lövöldöztek.”
A rövidtörténetek között akadnak azonban az átlagnál naivabbak,
egysíkúbbak, stílusbeli vadhajtásokkal, fogalmazási nyegleséggel.
„Élet nincs. Álmodni kell”- bizonyítja és tagadja is ugyanakkor ezt a
tételét Kalapis. Nem álmodja az életet, hanem az életből kifelé álmodozó
Hermannt teremti meg, aki az egyes szám harmadik személyű közlés
ellenére is meg-megújuló monológokban teremti meg epikai világát.
Kalapis Rókus prózája azt a reményt kelti, hogy alteregójának
felnőtté válásával elbeszélő művészete is markánsabb lesz.
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HALÁLTÓL HALÁLIG
Kontra Ferenc: Nagy a sátán birodalma. Fórum,
Újvidék, 1991.

Kontra Ferenc megjelenését a jugoszláviai magyar irodalomban,
bármennyire szeretném is kerülni a közhelyszerűséget, csak úgy
fogalmazhatom meg, hogy „berobbant” literatúránk színterére.
Első verseskönyvét ugyan, az Eszéken megjelentetett Jelenéseket
(1984) a kritika nem tette igazi helyére, mert ez a kis példányú
kiadványok sorsa. Annál inkább felhívta magára a figyelmet az újvi
déki Fórumnál napvilágot látott Fehér tükrök (1986). Az autentikus
költői értékek jellemzik ezt a könyvet. A szerző időközben számos
elbeszélést jelentetett meg a lapokban, illetve folyóiratokban, két
ízben pályadíjat nyert a Majtényi Mihály novellapályázaton.
Ezek az elbeszélések és a költemények eddig ismeretlen minősé
get jelentettek; a fiatal költő nem követte az utánérzésként jelent
kező posztavantgárdot, sem a már hagyományossá lett költészeti,
illetve prózaírói irányzatokat. Költészete a rockszövegek és a lírai
tájversek között viliódzott, prózája pedig a ballada, a népmese és a
korszerű esszépróza, a lírai monológ között kereste útját. Nem csak
kereste, meg is találta azt az önálló kifejezési formát, amelynek a
sajátságos ritmusa adja meg azt a varázst, amit másutt, ilyen formá
ban nem találhatunk meg irodalmi olvasmányainkban. Ez a próza
világ emberekhez és tájhoz kapcsolódik, hatalmas ismeretanyagot
dolgoz fel benne Kontra Ferenc, olyan korból is merítvén, amelyet
nem élhetett meg, ám ábrázolása hitelesebb, mint a szemtanúé - ez
a fikció fölénye.
Az 1987-es regénypályázat első díját a Drávaszögi keresztekkel
érdemelte ki, amiben „...sorstragédiák sorakoznak egymás mellett,
balladai láncot alkotva. Egy meghatározott tájegység belső világá
nak feltárása a Drávaszögi keresztek, melyben az író a jellegzetes
alakok megjelenítése mellett egyetemességre is törekedett: a közel
múlt eseményei mellé került mindaz, ami több emberöltőn át hagyományozódott és egy kis népcsoport szellemi örökségévé vált. Ebben
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a világban valóság és tündérmese egy tőről fakad. A visszatérő múlt
kísérleteinek útját az ábrázolás életerős pontossága követi.”
Azért idéztem ilyen hosszasan a regény fülszövegéből, mert az
ott kiemeltek jórészt vonatkoznak Kontra Ferenc elbeszélésköteté
re, a Nagy a sátán birodalmára. A kötet a szerző eddig lapokban és
folyóiratokban megjelent szövegeit tartalmazza, ám korántsem
gyűjtőkosár- vagy almanachként, amit csak a borító tart egybe, ha
nem a Kontrától megszokott és elvárt alapossággal és fegyelmezett
séggel megszerkesztve. A kötetkezdő Csáth a boncolóasztalon az
1986-os Majtényi Mihály novellapályázat első díjas munkája, a be
fejező szöveg pedig, az Egy távoli fényes pont két évvel korábban
harmadik díjat nyert ugyanezen a pályázaton. A két szöveg közti
kapcsolat nem csak ebben áll, hanem az a lényeges, hogy általuk
vázolódik fel a kötet íve az elmúlás és az elmúlás, a halál és a halál
között. Az ív alatt pedig ott virágzik az élet, rengeteg élet!
A szerkesztés rétegeit tovább is hámozhatnánk, például hogy a
két elbeszélés tulajdonképpen esszépróza, míg a többi inkább mo
nológ vagy párbeszédes megjelenítés, vagy hogy a befejező írás nem
csupán a kötetet zárja le, hanem egy több elbeszélésből álló vendégmunkás-történet-sorozatot is. Azt sem hagyhatjuk említés nélkül,
hogy az elbeszélések a történeteken, illetve a szereplőkön keresztül
jószerint egymáshoz kapcsolódnak és így laza füzért alkotnak. Ám
már nem balladait, mint a regényben, hanem inkább meseit.
Az elbeszéléskötet is sorsok jegyzéke, akár a regény, sőt a földol
gozott drávaszögi sorsok kivétel nélkül tragikusak, ám az elbeszélé
sek higgadtabb, kevésbé rapszodikus ritmust követnek. Gyakori
formaként jelentkezik a kötetben a monológ, ami a (bőbeszédű)
élőszó ritmusát idézi: így csak azok mesélhettek, akik a baranyai
szőlősök aljából a Dunára függesztett tekintettel adták elő mondókájukat.
Kontra prózaírásának másik jellemzője, hogy hatalmas ismeretanyagot sűrít egy-egy szövegébe; egy egész sor olyan történetet ad
elő, amiből külön elbeszéléseket kerekíthetne. A történetek, mint
maga az emberi lét eleve, tragikusak, a hősök „gyertyalétüket” élik,
és mindig valahol félúton vannak a halál felé. A ritmus mellett még
a szövegekben tapasztalható lirizálás is a népmesékre utal; néhol
nem is maga a történet a megkapó, hanem az előadásmód finom
szálú hálója, amely ugyanúgy elszakadna az érintéstől, mint a mese
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fonala, ha a hallgatóságból valaki közbeszólna. Végezetül, ugyan
csak a népköltészetre utal Kontra Ferenc novellaírásának az a jel
legzetessége is, hogy ő nem befelé halad a történetben, a mag,
illetve a szereplő felé, hanem fordítva, egy-egy történet vagy sze
replő köré újabbnál újabb koncentrikus mesét von és így kapcsol
egymáshoz személyt és eseményt.
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NOVEMBERI ESŐK - HOLDVILÁGOS ÉJSZAKÁK
Kontra Ferenc: Ősökjussán. Fórum, Újvidék, 1993.

Az irodalomtól mindig is múltunk és jelenünk ábrázolását kér
tük számon, persze nem a váteszi megnyilatkozásokat, hanem in
kább a múlt vállalásának gerinces bátorságát és a kisebbségi lét
peremre szorultságának felmutatását. Az utóbbi években Németh
István és Burány Nándor műveiben értékelte a kritika a vajdasági
magyarság „elkésett balladájának” megfogalmazásait. Legszóki
mondóbb azonban mégis Kontra Ferenc, aki a versek birodalmából
bukkant fel egyszerre, hogy prózájában dokumentáris erővel, lírai
expresszivitással jelenítse meg történelmünk sötét korszakait.
A baj, az emberöltőkön át ismétlődő csapások füzére regényé
ben, az 1988-ban megjelent Drávaszőgi keresztekben még jószeré
vel néprajzi szociográfiai dokumentaritással ragadta meg szülőföld
jének partszakadásait, mielőtt végleg eltűntek volna a vízbe vesző
löszhát emlékei. Keresztek jelzik azon a vidéken a volt életet, tragé
diákat sorjáznak a hegybe vájt gádorok, a lerombolt templomok, az
eke után a fölből kiforduló csontok. És az életre emlékeztetnek
holdas éjszakákon Sztárai Mihály ébenfa hegedűjének a laskói lösz
felett sejlő, elnyúló hangjai, a templom előtt álló Zsolnay-szobor
felirata: Ősök jussán.
A Nagy a sátán birodalma című, 1991-ben megjelent kötetének
elbeszéléseiben már erősebb felhangokat nyer a kisebbségi lét, kife
jezésre jutnak a tragédiák belső lerakodásának egymás után felre
pedező rétegei és a számkivetettség, a hontalanság külső megélése
is. Mostani novelláskötete pedig ott folytatja, ahol az előző félbe
szakította, 1944-nél, azoknál az eseményeknél, amelyekről eddig se
írónak, se emlékezőnek nem lehetett beszélnie, hallgatni kellett,
lobogólengetéssel és iskolai ünnepélyekkel kiiktatni a történelmet
az egyéni és a kolektív emlékezetből. S a Drávaszőgi keresztek lidér
ces világafölül az Ősökjussán kötet hámozza le az új réteget, amely
már nem félelmetes, hanem egyenesen iszonyatos.
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„Ezen a vidéken régi »hagyományai« vannak az üldöztetésnek és
a népirtásnak” - mondta egy interjújában Kontra Ferenc, és termé
szetesen a Drávaszögre gondolt, szülőföldjére, amelynek a vészes
gyorsasággal harmadozódó magyarsága az ősök jussán folyton az
ellenségképet idézi fel a hívatlan honfoglalókban, egyszerre csak
kiszorul hazájából, létéből. Az eddig elhallgatott tragikus esemé
nyeket tárja most az olvasó elé Kontra Ferenc. Történeteket, mert
Kontra következetesen épített baranyai legendáriumának elbeszé
lései valós, megtörtént eseményeket dolgoznak fel. A kötetbe válo
gatott monológok, narrációk és esszénovellák eseményei közvetle
nül hallott történetekből épülnek fel, gyakran a legközelebbi csalá
di vonatkozásokat is feltárva, mint például az író nagybátyja eseté
ben, akit a bezdáni malom pincéjében vertek agyon a partizánok,
vagy a Drávaszögi rekviem című esszénovellában, ahol édesapja, a
családban negyedik Kontra Ferenc laskói temetésének képét növeli
Laskó népe és a Drávaszög aknatüzes temetési freskójává. Hiteles
ségre mutat az is, hogy a legújabb baranyai honfoglalás, felszabadí
tás vagy megszállás háborújának embertelen brutalitását megjele
nítő River of No Retum című elbeszélés első megjelenésekor a
szereplők még teljes vezeték- és keresztnévvel tárták fel identitásu
kat, a kötetben csak iniciálékkal szerepelnek, de azok megegyeznek
a teljes név kezdőbetűivel. Az elbeszélések már mind kiállták a
hazai és a magyarországi folyóiratok próbáját, ám a kötetbe kerülés
előtt gondosan átfésülte őket a szerző, a címek módosítása mellett
többet lerövidített, átdolgozott, átírt, ami azt eredményezte, hogy
az Ősökjussán nemcsak témájában, a kimondás bátorságában egye
dülálló könyv, hanem esztétikai minőségeiben is párját ritkító.
A könyv hármas tagolású. Az első, Hazudtak szép hazát nekünk
című egység pörölyként taglózó súlyú mottója lehetnének a követ
kező mondatok: „Átok a közeli határ, mert minden csapat győztes
ként érkezik és vesztesként megy el, közben mi vagyunk a föld a
talpunk alatt, melyen az a kenyér is megterem, amit mindig meg kell
osztanunk velük.” Az ide tartozó négy elbeszélés történetei a no
vemberi esők metaforájába zárt tragédiákat fűzik egybe, rétegen
ként tárják fel a tájban szövődő emberi viszonyokat, családi esemé
nyeket, véletlen találkozásokat, sorsfordító pillanatokat. Itt olvas
ható a kötet egyik legmegrázóbb és leglenyűgözőbb formaérzékkel
megalkotott története, az Esős napok. Ez, az „isterbáci péntek”-et
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feldolgozó írás fogalmazza meg a ma oly időszerű és annyi józan
fejben megforduló gondolatot: „Miért féltünk volna, ha senkit sem
bántottunk, miért menekültünk volna át a Dunán, a part sem óvta
meg azt, akinek megpecsételődött akkor a sorsa, de aki csak ott
tudott élni, ahol a világra jött.” A szabad szerkezetű novella azt a
hatást kelti, mintha az elbeszélő folyton nézőpontot cserélne, min
dig annak a szemével látná az eseményeket, illetve magát a történe
tet, aki a valóságban a legközelebbről láthatta, így a szöveg hol az
archaikus népi ima szürrealista lírájával szólal meg, hol a múlt
vonatán gördül az idő és a „titkoktól bebábozódott áldozatok” el
maszatolódó képei előtt, hol pedig a tárgyilagos szemlélő aprólé
kosságával leltároz.
A második, A túlélés elátkozottal című témakörbe sorolt írá
sokban is, akárcsak a Drávaszőgi keresztekben és a Nagy a sátán
birodalmában, feltűnik a halottak szürrealista, lidérces vonulása.
Ám amíg az élők gonosz szándékkal, sanda szemmel járják a vilá
got, a halottak az asztalra készített kalácsból jönnek tömi, a kancsóból inni a mindszentek és halottak napja közti éjszakán. A han
gulatot meghatározó, baljós eseményeket suttogó novemberi szél
járja át ezeket az elbeszéléseket is, amelyekben a morális értékek
olyan mértékű vesztéről esik szó, mint az örökség reményében és
éppen a rend őre által elkövetett rokongyilkosság, vagy a sírrablás
ba torkolló kitaszítottság és kilátástalanság. Mindenképpen ki kell
emelni a Sármadár című elbeszélést, amely az urbánus folklór vi
dám epizódjával kezdődik, a PB-gázos, a jószág felrobbanásában
csúcsosodó disznóöléssel, ami átvezet az első tragédiába, hogy a
horror legszínvonalasabb mestereit dicsérő mértékkel, a köznapi
misztikával bontakoztassa ki a szörnyűnél szörnyűbb epizódokat
sorjázó történetet. Amíg egyes elbeszélésekben az író csupán le
hetővé teszi, hogy a történet az események súlya által fejtse ki
hatását, itt a pszichologikus ábrázolásnak ad elsőbbséget, késlelte
téseivel, kitérőivel misztikummá növeli a hétköznapok tornyosuló
sejtelmeit és tudatosítja, hogy a horror műfaját is avatottan érzi át.
Háborúk vigyáznak ránk a címe a könyv harmadik, legtöbb elbe
szélést tartalmazó egységének, és ez a legújabb háború történetei
alapján döbbent rá, hogy az ember, az egyén, a pótolhatatlan, meg
ismételhetetlen érték, itt és most, az értékrendszernek az önmagá
ból való teljes kifordulása közepette pusztán nyilvántartási számmá
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alacsonyul. Hiszen „Ezen a vidéken harci egységeket, repülőgépe
ket »állítanak« és tagadnak le. Mindenki csak átmeneti figura”.
Állapotrajzok ezek az elbeszélések, bármennyire elképzelhetet
len is, hogy a félelem és a gyűlölködés, a kizárólagosság és a háború
állapottá képes lenni, nem lobban el szalmalángként, hanem bele
ivódik a tájba, az emberek bőrébe. Pedig az emberek különbözőek:
van, aki, mint a méh, „saját hajlékába hordja a mézet. Szárnyait
megfeszíti a szélben”. Van, aki vaddarázs módjára beköltözik eme
zek kaptárába, mindent elpusztít maga körül és folyton csak a ful
lánkját öltögeti.
Kalandos és bátor vállalkozás, igazi kihívás a jelenről írni, ami
kor ismét olyan dolgok történnek, amiről nem szabad beszélni sem.
Az írónak ellenben az a kötelessége, hogy beszéljen ezekről a dol
gokról. „Nem véletelenül játszódnak a mesék mind a múltban” írja a szerző A mi búvóhelyünk című elbeszélésében és folytatja:
„Nem habzó királykisasszonyokért estek el a délceg hercegek, ha
nem számítógépekért, fűnyírókért, autókért és videókért.” Innen teszi hozzád hold hazavezet című írásában - „mindent elvittek, amit
csak lehetett: az erdőt, a szőlőtermést, a hidakat, az emberek lelkét
meg a futballmérkőzést”. S mint a Vörösboros poharak befejezetlen
epilógusában olvashatjuk: „A határzóna hányatott sorsú népe most
sem hallathatja szavát, hiszen megint mások beszélnek helyette. A
különböző irányból érkező érdekek - ahogy a tankok - simán átgá
zolnak a kisebbségek »hídján«. A nagyvilág pedig megint nem ható
dik meg azon, hogy ezt a maroknyi népet folyton marhakereskedők
terelgetik egyik vásártól a másikig.”
Kontra Ferenc megírta az emberi szenvedés drávaszögi legendá
riumát és ennek alapján hittel állíthatjuk, hogy megtalálta emberi
és írói azonosságát. Könyve irodalmunk újabb fejezetének méltó
bevezetője.
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CSENDES BELETÖRŐDÉS
Kontra Ferenc: Holtak országa. Kecskemét, 1993.

A délvidéki magyar kisebbség sorsáról, szorongásairól, hányat
tatásairól már akkor is szóltak a szerzők, legalább az irodalom
nyelvén, amikor ezt nyíltan vagy hallgatólagosan, ám annál nagyobb
fondorlatossággal tiltotta a marxista irodalomszemlélet nómenkla
túrája és az önigazgatású szocializmus gyakorlata.
Kontra Ferenc prózaírói munkásságával új minőség jelent meg a
kisebbségi létábrázolás irodalmi eszköztárában: a szókimondás. A
korábbi allegorikus, áttételes, utaló és jelzésértékű megfogalmazá
sok helyébe nála és általa a konkrét hely-, idő- és névmeghatározás
lép, hogy az író fikciójával társulva a tényirodalom sajátosan lírai
formáját hozza létre. Az Ősök jussán (1993) című elbeszélésgyűjte
ményében számos novellája dokumentum jellegű, az elbeszélő a
megtörtént eseményeket közli bennük, első személyben, a magnó
szalagon rögzített emlékezés hitelességével. A Kecskeméten megje
lent Holtak országa (1993) elbeszélései is megőrizték ezt a tényfel
táró és dokumentáló eljárást, amely tényképek mozaikjából re
konstruálja a drávaszögi magyarság kálváriájának drámáját a törté
nelem forgószínpadán, kiemelten hangsúlyozván annak utolsó,
1991-ben kezdődött felvonását, az embertelenség tablóját.
„Mintha elmesélném, úgy történt” - írja egyik novellájában, té
telesen megfogalmazva „az egyensúlyát vesztett világ” jelenét,
amelyben a valóság gonoszabb és kegyetlenebb, mint a kiagyalt
fikció. Fordítsuk meg Kontra Ferenc vezérgondolatát: úgy történt,
mintha mese lenne, azaz a tények írják az elbeszéléseit, nem pedig
az irodalom fogadja magába a történeteket.
A Holtak országának hiteles, lírai epikája az 1991-ben
kezdődött honfoglaló/testvérháború bestiális történetei alapján
döbbent rá, hogy az ember a Drávaszögben (is) puszta nyilvántartá
si számmá alacsonyult az értékrendszemek az önmagából való tel
jes kifordulása közepette. Kontra Ferenc elbeszéléseiből szemléle
tes képet kapunk arról, hogy a rendszerek gyorsabban váltakoztak,
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mint ahogy az emberi magatartásformák módosulhattak volna. A
legújabb háborúról még eldöntetlen, hogy felszabadítás vagy éppen
megszállás-e; még nem tudni, melyik fél történelemszemlélete lesz
a kitartóbb. A drávaszögi magyarság szempontjából ez azonban
lassan lényegtelenné válik; aki még maradt, hol ettől, hol attól
kénytelen elfogadni a fegyvert, hogy utána oly buzgalommal ássa el
a kert végében, mint tették ötven évvel korábban a bezdáni katonaszökevények, akik egyik oldalon se kívántak vért ontani, hiszen a
puska ezen a vidéken a sportként űzött vadorzás, nem pedig az
egymás mellett élés feltételei megteremtésének sajátos eszköze
volt.
Negyvenezer bácskai magyarnak nem maradt ideje változtatni
álláspontján.
A baranyai áldozatok száma egyelőre ismeretlen.
„»Holtak országa« a hely, amit a világ csak a hírműsorok törté
neteiből és színes képeiből ismer - pillanatnyi lidércnyomás két
reklám között” - olvashatjuk Szécsényi Endre könyvajánlásában.
Kontra Ferenc pedig azt tárja fel, hogy a lidércnyomás tartós álla
pot. A folytonos kisebbségbe taszított magyarság csendes bele
törődéssel tűri a megaláztatást, szellemi és tárgyi javai meggyalázását, a vérzivatart és az aknaesőt, mert az övéi között akar maradni,
ahol a körülményektől függetlenül otthon érezheti magát.
Mint ahogy Kontra Ferenc is itthon maradt, hogy megírja a
Drávaszög legendáriumát és az ott élők elnyújtott pokoljárást.
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EMLÉKEZETÜNKBEN ÉLNEK
Kontra Ferenc: Kalendárium. Fórum, Újvidék, 1993.

Kevés író kötődik olyannyira szülőhelyéhez, környezetéhez,
gyermekkorában hallott történetekhez, mint Kontra Ferenc, a Drávaszög legendáriumának szorgos szerzője. Szövegeiben egyre
erősebb körvonalakkal rajzolja meg Baranya mozaikját, amelyen a
művészi elrendezés folytán egybefonódik a jelen és a régmúlt, a
vallomás és a dokumentum, a szociográfiai helyzetrajz és a legenda.
Alkotásaiban nem háttér a táj, nem hangulatkeltő dekoráció, ha
nem hős, sőt főhős, mert a szerző számára a drávaszőgi táj egyszerre
jelent embert, létezési módot, történelmet és életrajzot.
A Kalendárium tizenkét hónapra osztott ugyanannyi történeté
nek megélője és elbeszélője így tulajdonképpen nem hőse is egyben
a könyvnek, hanem csak narrátora. A hős szerepét itt a gyermekkori
történetek veszik át, amelyek úgyannyira önéletrajzi indíttatásúak,
mint amennyira megtörténhettek és megtörténtek bármelyik más
gyerekkel. Ha nem is eseményszerűen, de hangulat- és élményvilág
ban mindenképpen, ugyanis ki ne élte volna át közülünk a kályhá
ban lobogó lángok delejes táncát a szoba falán, kinek ne lett volna
titka, amit boldogan osztott meg a kiválasztottal, kit ne borzonga
tott volna meg a homályos padlás vagy a koromsötét pince izgalma,
és kinek nem kellett átélnie a szüleitől való első hosszabb időre
történő elszakadást?
Kontra Ferenc azt a mágikus teret teremti meg könyvében,
amely bizonyos alkalmakkor és körülmények között minden gyerek
világában jelen van, s azon belül megtörténnek bizonyos esemé
nyek, amelyeket mindenki egyéni módon él meg. Elhanyagolható
lehetne így az események megtörténésének ideje, ha az egyik elbe
szélésben nem tűnnének fel sorozatosan a hatvanas évek slágerszö
vegei, vagy a másikban ne Josip Broz tökösi vadászatáról esne szó.
Az általános élményvilág miatt a tér, a színhely is elhanyagolható
lenne, alig is tesz róla másként említést a szerző, mint hogy „a
szomszédban”, „az iskolapadláson”, „a futballpályán”, „a te
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metőben”, ám egy helyen, egy őszi utazás kapcsán fél Baranya térké
pét megrajzolja. Tehát amennyire általánosító, olyannyira konkrét,
egyéni, mondhatni „privát” könyv a Kalendárium, a drávaszögi le
gendárium újabb mozaikköve, egyben a szerző önéletrajzának
újabb fejezete.
A gyermekkor eseményeinek, meghatározó pillanatainak, emlé
keinek, érzéseinek, tapasztalatainak és látomásainak elbeszélésbe
zárásával egyszerre állít emléket Kontra Ferenc a gyermekkor me
tafizikájának és saját élete reáliáinak; a szülői háznak, a tájnak,
szüleinek, nagyszüleinek, testvérének, barátainak, azoknak, akik
ezentúl mások emlékezetében is tovább élnek. Ez a kettősség hatá
rozza meg elbeszéléseinek bensőséges, közvetlen hangját, termé
szetes ritmusát, ami hátborzongatóan igazzá varázsolja akár a meg
nem történt dolgok emlékeinek felidézését is, az olvasó magáénak
érzi a helyi legendák életre kelésének varázsát ugyanúgy, mint a
megjelenített pszichológiai helyzeteket, a szomszéd házak mágikus
vonzerejét, az iskolapadlás misztikus horroiját, vagy éppen egy
diáktárs elvesztésének tragikumát.
A Kalendáriumban szinte állandóan elegyedik az álomvilág a
valósággal, ám az álomvilág nem azokat az idillikus tartalmakat
hordozza, amelyeket a gyermekkorukra nem emlékező felnőttek
elgondolnak, hanem a félelmet. A Privigyiék háza című elbeszélés
ben a kisfiú például a következőket gondolja, amikor szirénabúgásra ébred és megpillantja a szomszédok égő házát: „Biztosan rossz
helyen ébredtem fel! Mi nem itt lakunk, és az sem a szemközti ház.
A szél felkapta az utcát, és álmomban lerakta.” Az elbeszélések
egyik kulcsszava az „óriás”, amely szinte minden történetben
előfordul, szemléltetvén a gyermekperspektíva szemléletbeli meg
határozó voltát. Az óriás megjelenése a gyermeki képzeletben szi
gorúan és szorosan kötődik az álomhoz, illetve a látomáshoz:
„Én voltam az óriás. Néhány órára vagy egy délutánra csak, nem
emlékszem pontosan, mégis megmaradt az érzés: legfelül lenni,
legyőzni a saját erőmet, kilökni a falakat, hogy sose legyen vége a
szobának, kiűzni a rosszat, a talpam alá szorítani, mint a szőnyeget,
kiporolni, hogy messze szálljon.
Akármilyen óriás voltam, mégsem vihettem el a markomban azt
a délutánt.”
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Az idézett gondolat a Mielőtt elmennek a fák című elbeszélés
bevezetője. Ebben a szövegben teljes pompájával ragyog fel a gyer
mekkor időtlen, misztériumokkal teli világa, ahol keveredik a ter
mészet rendje és az emberi tapasztalat, a tájba fonódó pogány hie
delem és keresztény hitvilág, a képzelgés és a valós tapasztalás.
Ezzel szemben a Senkiföldje című elbeszélés zárógondolata, misze
rint: „a virágok mind szabadok, elviheti magjukat a madár vagy a
szél, bárhol kikelhetnek, és az lesz a hazájuk, ahol gyökeret ereszte
nek”, már nem gyermekkori reflexió, hanem a jelen bántó aktualitá
sának lecsapódása. A Nádméz című szöveg pedig a Kalendáriumot
megelőző, Ősök jussán című kötetnek a titkoktól bebábozódott
áldozatait idézi, amikor az anyuka pionír egyenruhába öltözteti a
kisfiút, mert két hét leforgása alatt immár harmadszor viszik a
diákokat integetni a kopácsi kanyarba, ugyanis az országelnök érke
zik vadászatra a tökösi erdőbe.
A Kalendárium történetei is füzérbe sorjáznak, akár minden
eddigi Kontra-könyvben, nemegyszer az előző történet befejező
mondata indítja a következő elbeszélést, vagy helyszín és szereplő
jelenik meg újfent, sőt, a történetek kapcsolatot tartanak a koráb
bi regénnyel, elbeszélésekkel is; motívumok, helyszínek, esemé
nyek, tárgyak kötik össze őket. Sajátos hangulatú ez a könyv, külön
értéke pedig, hogy nem gügyögve szól a gyerekekhez, hanem kitart
a kifejezés esztétikumának maga állította mércéje mellett, ezenfelül
a szerző szövegillusztrációi is élményt jelentenek.
Kontra Ferenc ebben a könyvében felnőttként közelít a gyere
kekhez, a felnőtt olvasóhoz pedig gyermekként szól, új minőséget
jelezvén a gyermekeknek és gyermekekről írt szövegeknek.
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DRÁVASZŐGI GOLGOTA
Kontra Ferenc: Úgy törnek el Fórum, Újvidék, 1995.

Az Úgy törnek el című elbeszélésgyűjteményben Kontra Ferenc
egyfelől folytatja a korábbi prózaköteteiben kitűzött célja megvaló
sítását, azaz a délvidéki, mindenekelőtt azonban a drávaszőgi ma
gyarság golgotájának dokumentálását. Enyhe túlzással egy kisebb
ségbe szorult nép lírai enciklopédiájának is nevezhetnénk azt az
opust, amelyen Kontra szorgalommal dolgozik. Ugyanakkor ebben
a kötetében tovább is lép a korábbi szemléleténél; a megfogalma
zott tartalmak általánosabb érvényt nyernek, kifejezésmódja pedig
részben eltávolodik a történet korábbi, dokumentarista, szinte be
tűhív lejegyzésétől és az esszénovellától egyaránt. Könyvének címe
arra utal, hogy a dolgok mindig úgy törnek el, hogy később összeilleszthetetlenek legyenek, vagy ha mégis, az összeillesztés vonala
kitörölhetetlen nyomot hagy, örökös figyelmeztetést, nem csak a
tárgyakon, mert így törnek el az emberi viszonyok, kapcsolatok,
lelkek is az emberi lét során gyakorta előforduló megpróbáltatások
alkalmával. Kontra Ferenc szerint a hatalmas társadalmi és az álta
luk indukált emberi törések, magán- és kollektív tragédiák cikliku
san jelentkeznek, miként korábbi könyveiből és jelen gyűjteményé
nek befejező, 3 háború című szövegéből kitűnik, egy emberöltő alatt
három ilyen törésre is sor kerülhet. Az ilyen törések kitörölhetetlen
nyomot hagynak a múlt és a jelen között. Az emlékezet mindig
megszépíti a múltat, mindig a jelen csapásai a legnehezebben elviselhetők.
Éppen ezért érdekes, hogy Kontra Ferenc továbbra is kitart
azon írói elkötelezettsége mellett, hogy a jelen háborús eseményei
ről, háborús világáról, háborús légköréről fogalmazza meg emberi
és művészi meglátásait. Az irodalomtörténetből ismerős, hogy az
ilyen, háborús jelenközpontú kísérletek sematizmusba fulladtak,
túl általánosítók, vagy messzemenően partikuláris értékűek voltak,
hiszen nem adatott az a szépirodalomban elengedhetetlen epikai
távolság, ami az értékes alkotás létrehozását feltételezi. Az iroda
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lomtörténet általánosítása azonban ez esetben sem egyetemes érvé
nyű, hiszen például a háború közvetlen élményéből születtek olyan
remekművek, mint Norman Mailer Meztelenek és holtak, vagy Hans
Helmut Kirst Farkasok című regényei, és bizonyára a több ezer
második világháborús regény közül felsorolhatnánk még tíz-egynéhányat, amelyek akkor is, azóta is érvényes esztétikai hatással van
nak az olvasóra.
Kontra Ferenc is olyan szerencsés alkotó, akinek sikerült meg
fogalmaznia a mát. Más magyarázatot erre aligha találnánk, mint
hogy nem ő, az író kereste a témát, hanem a ma sajnálatos háborús
témája választotta az írót, aki a megíráshoz kellő tapasztalattal
rendelkezik. Pontosan tudja, mikor kell valamit kimondani és mi
kor kell valamit elhallgatni, valamint hogy mikor születik e kettő
között olyan feszültség, amely mozgatni képes az elbeszélést. Azt is
tudja, mikor kell a szó szerinti dokumentálás technikájával élnie, és
mikor kell a belső monológot szinte a káoszig összezúzni és általa
kifejezni a dúlt tudatállapotot.
A szövegek második csoportját egy korábbi elbeszélés címe, A
mi búvóhelyünk fogja át, ami cikluscímként bővebb értelmezést
nyer, mint az eredeti elbeszélésben. A mi búvóhelyünk a Délvidék
kel azonos, de ugyanakkor a mával is, tehát kettős, tér- és időbeli
meghatározás. Nem tájat jelöl, mint Kontra Ferenc korábbi köny
veiben, mindenekelőtt a Drávaszögi keresztekben, hanem tudatálla
potot, emberek közötti viszonyokat, törésvonalakat, a társadalom
ban megjelenő új, számunkra korábban ismeretlen pozitív és nega
tív értékeket.
A Fogolycsere ennek ellenére egy már ismerős szociális tünet
megfogalmazásának hangulatát idézi, az itt és most többletével.
Talán William Golding A legyek ura és Ladislav Fuks A hullaégető
című regényében érezni valami hasonlóan dermesztő légkört, de
amíg az egyik szinte egzotikus, a másik pedig csupán időbeli távol
ságban játszódik, ezek a játékból felszabaduló energiák és abszurd
cselekedetek, amelyek megdermesztik a szívet és elfásítják a lelket,
itt és most hatalmasodnak el, miként az említett két regényben is: a
gyerekekben. Szinte már mellékes, hogy a Fogolycserében a háborús
övezetekből menekült gyerekekről van szó, ugyanis a felnőttek vé
res játékait mímelő háborús játékaikból szinte természetes követ
kezményként kipattanó abszurd és indokolatlan cselekedetek, a
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Fogolycsere mellett a Léglék című elbeszélésben is, nem csupán
menekült gyerekekkel történhet meg. Ez a mi világunk, ez a mi
búvóhelyünk - ezt üzeni Kontra Ferenc. Az első ciklus öt, úgyneve
zett kórház-novellát tartalmaz, köztük a kötet címadó, Úgy törnek el
című én-elbeszélést.
A kórház-novellák gyakoriak éppen az 1991-es háború folytán,
de ez nem a magyar nyelvterületre jellemző. Kontra ezekben is a
beavatottság, a bennfentesség magabiztosságával jár el; a szövege
iből folyton kitetsző másság, a másként való közlés jellemzi ezeket
az írásait is. Az 500000000000 című elbeszélésében a legújabb há
ború sebesültjei között történő eseményeket mondja el, de miként
már jeleztem, másként, szenvedélytelenül, mégis líraian. A sebesül
tek itt, a korábbi kötetekben megjelenített harcosokkal szemben,
noha ezek a harcosok lesznek később sebesültek, visszavedlenek
emberré, a kivetkezett mivoltjuk egy-egy végtagjukkal egyetemben
ott marad a harctéren, kórházi körtáncuk egyszerre' groteszk és
sajnálatkeltő együttérzést fakasztó. Sajátos világuk, amit a háború
és a kórház teremtett, a morális emberi tartalmak megjelenése által
válik hátborzongatóvá, az említett mellett, a Sötét kötés című elbe
szélésében.
Kontra eddigi írásaiban nem fordult még elő az én-novella, illet
ve tudatnovella olyan sarkított kifejezési formája, amilyet a Iatrogén
ártalom című novellájában alkalmaz és folytatja a Break of Day
című írásában. Korábban ugyanis konkrét, azonosítható koordiná
ták és időbeli meghatározások, vezeték- és keresztnév alapján azo
nosítható hősök nyomatékosították a történetelvű szövegek jelenidejűségét. Ebben a két novellában ez a koordináta-rendszer lebomlik a történetről, a belső megélés kerül a külső cselekvés fölé, el
egészen a megbomlott érzékek és rendszertelen tapasztalatok kö
zött eligazodni vágyó agy gondolat-akváriumáig, amelyben egymás
hoz folyton változó viszonyba kerülnek a tapasztalatok, érzések,
emlékek és a szavak. A cikluszáró, Úgy törnek el című én-novella
pedig a Kontrára talán legjellemzőbb, igazi történetfüzér, amelynek
fő meghatározói a költőiség és a megfontoltság.
A kötet harmadik részébe sorolt elbeszélések a már ugyancsak
korábbi elbeszélésből ismert Forgószínpad cím köré sorakoznak. Ez
a cím is legalább annyira jelképértékű, mint a kötet, vagy a második
rész címe, ugyanis ez a drávaszögi vagy délvidéki forgószínpad a
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történelem Véres Szamarának metaforájával azonos. Ezen a forgó
színpadon a színészek maradnak, de eltolják alóluk a határt, az
áldozatok maradnak, az agresszorok változnak, a sorsok megma
radnak, de ezeket a sorsokat mindig újabbaknak kell magukra ölte
niük, mint a színpadi jelmezt, és végigjátszani a megaláztatásba, a
porba sújtásba, a megsemmisítésbe vagy megsemmisülésbe torkolló
történelmi szerepet. Az idesorolt elbeszélések, talán bátran fogal
mazhatunk így, a klasszikus Kontra-elbeszélések stílusát hordozzák
magukon, feltétlen esztétikai és morális értékeik vannak, kötetbe
sorolásuk ezért szinte magától adódik és nyeri el érvényét. A haza és
a jelen szinte már összebékíthetetlen kérdéseivel foglalkoznak a
második részbe sorolt elbeszélések. Feltétlenül említést érdemel a
dokumentarista stílusban írt, A laskói ember című elbeszélés,
amelyben a legújabb háború összes dühe, embertelensége, lélektipró szorítása egy baranyai falucska hétköznapjaiban jelenik meg. A
nagyepikai formát követelő történések egymáshoz szorulnak ebben
a monológban, és ezért még élesebben merednek ki belőle a béke
időben abszurditásnak tűnő magatartásformák; egyik oldalon a
háború tényének, például az ágyúzás miatt a falból folyton kieső
kályhacső köznapiságának elfogadása, a másikon pedig a hatalomit
tasságba való, napról napra fokozódó beleállatiasodás.
A kötetzáró, 3 háború című nagymonológban olvashatjuk: „Mi
lyen furcsa, hogy a halál kövei jelzik elhullatva az utat, amin hala
dunk, és visszatekintve az egyetlen látható állomások lesznek.” Egy
emberöltő alatt történt kegyetlen megpróbáltatások, majd végső
passióként a legutóbbi háború szennyének lecsapódása jelenik meg
ebben a szövegben. „Mindaddig megérem a reggelt - mondja a
visszaemlékező amíg megvéd egy maréknyi emlék”, de az emlékek
felett már leereszkedőben a sarkaiból kifordult világ kriptájának
fedele. Ezzel a gondolattal zárul Kontra Ferenc könyve.
A kötet erényeit összefoglalva elmondhatjuk, hogy a történelmi
máról Kontra azon képessége által szólalhat meg hitelességgel,
hogy narrációját egészen a hűvös higgadságig képes visszafogni.
Ugyanakkor a történetelvű szövegekben megjelenő, szinte indulat
nélküli, szenvedélymentes közlés mellett ebben a gyűjteményben
már a sarkítottabb állapotkifejező narrációval is kísérletezik, ami
szaggatott gondolathalmaz, benyomás-tobzódás, töredezett, belső
monológ formájában jelenik meg; mindez mintha nem is az agyban
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fogalmazódna meg, hanem az érzékek egymás között, közvetlenül
érintkeznének.
Az első részből hiányzik az a mély líraiság, amivel Kontra a múlt
történéseihez nyúlt korábbi elbeszéléseiben. Itt a jelen konkrétu
maival szembesül, valamint azzal a törésvonallal, ami lehetetlenné
teszi az összeillesztést. A múlt megszépítő távolsága tehát ködbe
veszik egy limesen túl, marad csak a mi búvóhelyünk, a jelen, amely
ben a megjelenő tragédia bármennyire személyi lebontásban tárul is
fel, általános érvényűvé, állapotértékűvé növekszik, burjánzik, a
puszta eseményből egyetemessé válik.
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SZÍNES TINTÁK NÉLKÜL
Lovas Ildikó: Kalamáris. Fórum, Újvidék, 1994.

Lovas Ildikó első novelláskötetének szövegei alapján több olyan
lényegi összetevőt emelhetünk ki írásművészetének meghatározó
jegyei közül, amelyek bizonyára fontos elemei lesznek további szép
írói munkájának is. Elsőként a lírai költők jellemzőjeként ismere
tes alanyiságot említhetem e jegyek közül, ami a novellákban a
világgal szembeni védtelen érzékenységgé fokozódik fel, miáltal
pedig az érzések, benyomások felnagyítódnak és rátekepednek a
szöveg elbeszélő vonulatára. A hansúlyozott érzékenység mellé kí
vánkozik a feminin érzékiség megjelenítésére való készség kiemelé
se, ugyanis Lovas Ildikó íróságában büszkén vállalja és nyomatékosítja női mivoltát, néhol szövegszerűen, máshol áttételesen. Az em
lített két jellemző vonás a novellák szemléleti síkjára karakteriszti
kus, a harmadik inkább a tartalmi-tematikus szintre vonatkozik. Ez
az általános vonás a szerzőnek a Szabadka iránt érzett féltő vonzal
maként fogalmazható meg, és ez az érzelmi/érzéki viszony lak
helyből otthonná, témából inspirációvá varázsolja a várost. Lovas
Ildikó írásművészetének jelentős meghatározója még Kosztolányi
Dezső jelképiséggé magasztosuló öröksége, s távolról sem utolsó
ként az eddig felsoroltak megjelenítését lehetővé tevő nyelvi-stiláris
adottság.
Mindez rövidebben is megfogalmazható, maga a szerző foglalja
a következőképpen össze íróságának lényegét: „...nem láttam az
életet, csak a várost, a házakat, Kosztolányik lábnyomait.” Termé
szetesen az életet is látja az írónő, de csupán a nem-élet, vagy
alig-élet, saját szavával „mintha-élet” minősége iránt fogékony. A
kilátástalanság, a létbizonytalanság fogalmazódik meg már a kötet
kezdő, Levelek című novellájában, amelynek színhelye jelképszerűen Szarajevó, az események idején még a béke és a továbblépés
reményét éltető barátság városa. Lényeges, hogy ez a szöveg, akár
csak a kötet vége felé olvasható Képek című novella, még a teremtett
alaphelyzet szerint is fiatal nő írása, amelyben leplezetlen érzéki
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séggel, a mindennapi erotika felmutatásával vállalja az író azt, hogy
nő, azt, hogy fiatal - mégis a reményvesztettség mozgatja kezében a
tollat. Ennek a desperáltságnak a szemléleti meghatározóvá való
lombosodását bizonyítja a kötetben már a második novella, amely
ben az élet látszatszerűvé válását fogalmazza meg a szerző: „A város
lakóinak élete már régóta a »mintha« jegyében telt. Többek között
úgy tettek, mintha élnének, mintha az ő városuk még mindig az
egyik legfejlettebb, legszebb épületekkel körülvett kis birodalom
volna, a lakosok, nemzeti és vallási hovatartozásra való tekintet
nélkül - ahogyan ezt az újságok és egyéb tömegtájékoztatási eszkö
zök hangsúlyozni szeretik - kölcsönös megbecsülésben és kellő
civilizációs közönnyel járnának munkára, szórakozni és szeretkez
ni, mintha a város közelében elterülő kis tóban meg lehetne fürde
ni, halat fogni vagy homokvár építéséhez homokot bányászni a
tóból. De mindez nem így volt (...) Ki emlékszik arra, hogy volt idő,
amikor locsolókocsi járta a kandeláberes utcákat, sűrű vízsugárral
mosta a kövezetet, csapkodta le a lányok lábát, amiért oda lehetett
szólni nekik, elküldeni őket a ... anélkül, hogy megremegne a gyo
mor: »Nem köt ezért belém az a szembejövő, idegen akcentussal
beszélő három?« Bár az odaszólásra már sor sem kerülhet, hiszen
régóta nem locsolják az utcákat. A szürke por finoman lepte el az
őslakosok lelkét. Ekképen csináltak hát úgy, mintha élnének.”
Ez a „mintha-lét”-érzés nyomasztóan üli meg Lovas Ildikó min
den írását, allegorikus áttételek útján igyekszik tudatosítani - vagy
csupán magából kiírni? - azt a borzalmas felismerést, hogy szülővá
rosa, s vele együtt tágabb pátriája a „Vergiliusok földjévé”, egy
halott nép földjévé lett: „Fájdalom számomra, hogy életem leg
szebb szakaszában egy más világ érkezett el a helyre, ahol egész
életem leéltem, egy más világ, amely szerint a latin nyelv oktatására
nincs szükség, mert nem mindenki tanulhatja, s még kevesebben
értik meg, arról nem is beszélve, hogy még ezeknél is kevesebb
emberben van meg az akarat a nyelvtanulásra. (...) Nyomorogtam,
s nem értettem máshoz, mint amit több éven át tanultam, s nem
mehettem máshová, hisz Vergiliusok földje sem létezett már.”
Lovas Ildikó érző alanyisággal szemléli városának depoetizált
jelenét, érzelmesen idézi a múlt „keserűmandula-ízű történeteit”, s
noha hőseinek sorsa, az elmondott események az érzelgősség hatá
rát súrolják, a szerző írás közben soha nem esik se a rózsaszín
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sziruposság, se az émelyítő keserűség csapdájába, megnyugtató
nyelvi-stiláris készsége biztosan vezeti a kötetbe foglalt novelláiban.
Lovas Ildikó tiszteletre méltó prózaírói eszköztárával jeleníti
meg a poéta szemével látott/láttatott világot. A túladagolt keserűmandula-íz a történetekben egyáltalán nem zavaró, akárcsak a szí
nes tinták hiánya sem - azok csak elmaszatolnák az életet.

138

VISSZATÉRÉS BÁCSKÁBA
Majoros Sándor: Távolodás Bácskától. Kézirat Kiadó, 1994.

Majoros Sándor első novelláskötetét (A visszhangkísérlet, 1989)
azért is dicsérte a kritika, mert a szerző szinte azonos hitellel jelení
tette meg történeteit a múltról, a jelenről és az utópisztikus jövőről.
A könyvből világosan kiérezhető volt, hogy Majoros esetében a
múltidézésnek nem kell kötelezően a jelenből való menekülést,
egyfajta kivonulást jelentenie, hanem ihlető alkotói témaként segíti
a jelen megfogalmazását.
Második novellagyűjteménye arról tanúskodik, hogy kísérle
tező kedve megállapodott, témája a félmúlt, a szerző (és az elbeszé
lés narrátora) gyermekkorának ideje, illetve az onnét a ma felé
sorjázó esztendők történéseinek letisztult emléke. Témája a táj, a
Telecskai dombok vidéke, ahonnét az emberek szívesen elmennek
és ahová még a halottak is visszatérnek. Témája a gyermek- és
serdülőkor felfokozott képzeletvilága és kalandvágya, ami rejtelme
sen csodássá varázsolja a tájat és az ábrázolt időt. E három pillérre
épül - miként a soha fel nem billenő háromlábú vargaszék - Majo
ros Sándor epikai világa; a bácskai tájra, a háborútól máig történt
eseményekre és a gyermekkorból megőrzött fantáziavilágra, amit
fölülről vitathatatlan elbeszélő tehetsége fog egybe. Első kötetében
az írót üdvözölhettük, e másodikban a bácskai tájirodalom biztos
kezű alkotójaként jelentkezett Majoros Sándor. Kiforrottan, kiér
lelten, minden stiláris cicoma mellőzésével, tisztán, őszintén és ami
különösen fontos, elbűvölően.
Már a bevezető, a Telecskai dombok című elbeszélés képzeletet
felülmúló története a hétköznapi eseményeket a tájjal és a korral
meghatározott misztikussággal ruházza fel. A történet szerint a
családapa szidta a rendszert, természetszerűleg rosszkor, 1945-ben.
A börtönlátogatásra induló família szinte szempillantások alatt
szóródik szét egy életre a Telecskai dombok nyári fülledtségét eny
hítő zivatarban. A kezdetben csak baljóslatú események látványos
gyorsasággal sorjáznak az alig fél délelőttöt tartó út során. Hol a
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kor, hol a hely szelleme kísért: egyszer egy „titovkás” katona feltű
nése ugrasztja szét az anyát követő népes gyermeksereget, máskor a
környezete ölt mágikus, misztikus jelleget: „Jancsi bátyám (...) úgy
zuhant bele a tanyát körülvevő nagy csöndességbe, mint egy rémséges kútba. Elborzadva látta, hogy a vödörbe töltött víz nem csobog,
a lépések nyomán nem zörren a kavics, s a kutyák is hangtalanul
acsarognak. Olyan kábulat volt ez, amihez csak az októberi álom
hasonlítható. Amikor fölnevetett, szinte természetesnek hitte, hogy
nem jön ki hang a torkán. Bólintva köszönte meg a friss kútvizet, és
magától érthetődőnek tartotta, hogy Vereckei kezet nyúj neki. Bol
dog megnyugvással követte ezt a behemót embert, aki lám fiává
emelte őt, pedig azt sem tudta, honnan jött és hová igyekszik.”
Ehhez a gondolathoz fűződik a történet fantasztikumot meghazud
toló realitásának szövegbeli kibontása: „...minden helyzet, amit az
ember megél, vagy átvészel, csak közbülső állapot. Nincs végpont,
csak egy végtelennek tetsző folytonosság, ami magától érthetődővé
teszi az előbb vagy utóbb bekövetkező változást.” Tegyük hozzá
ehhez a kötet végén található gondolatot, s talán sikerül velük
meghatározni a történetek hangulatvilágának koordinátáit: „...a vi
lágon nincsenek egymástól elkülöníthető helyek és helyzetek. Bár
hol előbukkanhatnak olyan összefüggések, amelyek kellemetlen
képzetek felé terelik gondolatainkat.” (Az angyal)
Majoros Sándor megtalálta a Bácsidban azt, ami által irodalom
ba emelheti mind a tájat, mind a vele együtt élő embert - a regionális
irodalom lehetőségeit aknázza ki teljes művészi öntörvényűségével.
Újabb hazai prózairodalmunkban Brasnyó István, Kontra Ferenc és
Majoros Sándor bánáti, baranyai és bácskai történetei vezetik to
vább azt a vonulatot, amelynek közelebbi mérföldköve Herceg Já
nos novellisztikája, a távolabbit pedig Szenteleky egyes elbeszélései
képezik.
Majoros elbeszéléseiben természetes egyszerűséggel bújnak
meg a mágia vagy éppen a babona olyan jelei és elhárító mechaniz
musai, amelyekből a későbbiekben a szereplők sokértelmű általá
nosításokat és következtetéseket vonnak le és élnek meg. A valóság
metafizikai megközelítése és már-már naivan költői megfogalmazá
sa hallatszik ki egy-egy olyan tényrögzítő közlésből, mint a követ
kező: „Anya kinyitotta az ablakot, hogy mindazt a sok rémséget,
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amit éjjel kifújtunk, kiköhögtünk álmainkból, a léghuzattal együtt
kipenderítse az udvarra.” (A zongora)
A rejtelmek és csodák a gyermeki világban fokozottan vannak
jelen, a mesék és a valóság határvonalán játszanak tréfás vagy go
nosz szándékkal: „Öreganyám tanított erre az igazságra, mondván,
hogy a vadidegeneket a furcsaságokban lehet fölismerni. Padlászu
gokban porosodó gipszfigurák, filigrán szobrocskák, meg számtalan
más, sosem látott »bigyula« vezet el hozzájuk. Az ismerkedés szán
dékával kell megközelíteni őket, és szépen, engedelmesen föltárják
titkaikat. Ezzel a módszerrel pécézte ki a nagyapám is: hallotta,
hogy a szomszéd faluban él egy nagyhangú, selyre legény, s addig
kutatott utána, amíg egy szódásüveg mögött meg nem pillantotta
lelkének körvonalát.” (.Egy hosszú délután)
Mintha csak Brasnyó István valamelyik regényéből lépne ki a
bácskai és a bánáti táj jellegzetes figurája az Egy hosszú délután című
elbeszélésben, akiről azt tartja a gyermeki képzelet, hogy „amerre
megfordul, kámforszaga lesz a levegőnek és az embereket megsu
hintja az álomtalan álom”. Az illető személy valóságalakja pedig,
akárcsak Brasnyó vízióiban, nem a bűbájos, érinthetetlen, légies
férfialak, hanem a falu utolsó alkoholistája, egy jellegzetes vajdasá
gi mínusz-egzisztencia.
A gyermekkor emlékeit idéző elbeszélések a látomásosság és a
képzelet bonyolultsága mögül villantják föl a bácskai valóságot és
ezek a kötet legsikerültebb elbeszélései. „A gyanú, hogy rendkívüli
elmékkel vagyok körülvéve, már klottgatyás koromban megsejdült
bennem” - írja Majoros Sándor egyik történetében, indokolván,
hogyan is vállalta fel a tollat és lett a klottgatyás időket idéző
történetek írója.
A Légióstrükkök című elbeszélés a megírásához túl közeli időt
elevenít fel, ezért közvetlenebbül ábrázolja a reáliákat. Ám ebben a
szövegben is megjelenik a táj-egzotikum, mégpedig az első személyű narrátor/szerző édesanyjának sajátos szóhasználatában:
„...anyám pedig oly különös szókészlettel rendelkezett, hogy ha me
séjét hallgattam, nem is a történetre, hanem a sosem hallott kifeje
zésekre kellett koncentrálnom” - írja a történet bevezetőjében,
hogy a folytatásban be is építse a szövegbe a tájszókat. Ezáltal lesz
az ember „plengyuha”, aki ha „szítyomos”, könnyen leeshet a
„drajglijáról”, sőt az is megeshet vele, hogy az utcán „elklípolják”. A
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szerző minden alkalommal hozzáteszi a furcsának tűnő kifejezések
hez, hogy „ahogy anyám mondaná”, ezzel is nyomatékosítja a szavak
tájjellegét. Narrációjában a választékos közlés, az irodalmi nyelv a
mérvadó, ám mivel tájjellegű prózát ír, nem kerülheti meg a nyelv
romlás nyilvánvalóságát, mindenekelőtt a szláv jövevényszók bete
lepülését a köznyelvbe. A közszájon forgó, a megfelelő magyar
fogalmat helyettesítő szerb kifejezések ezért valóságarányosan je
lennek meg szereplői beszéltetésekor.
Majoros Bácska-képében meghatározó jellegű a „Dolgozz,
egyél, aludj!” imperativusának kiirthatatlansága, és ezt nem csak
újabb novelláiban, hanem a korábbi kötetéből átvett néhány szöve
gével is illusztrálja. A kiirthatatlan mentalitás tükröződik a Tartalé
kos behívóiból, az ugyancsak már kötetben közölt Eperszedőkből, az
Egyedül a moziban-ból, a Fehér damaszt asztalterítőből, és más
felhangokkal bár, de a Kálvária körút parabolájából is. A tájhoz
kötődés már-már vallásos fanatizmusát, a munka egyeduralmát a
család fölött mégis a Megkövetés című elbeszélés hordozza teljes
súlyával, ami noha szerepelt Majoros előző kötetében is, irányadó
szövege második könyvének is. Ebben a szövegben érzékletes meg
jelenítésben tárul az olvasó elé egy bácskai sváb család életének a
munka és az erkölcs iránti vak fanatizmusra alapuló belső szerkeze
te. A vallási elvakultsággal vetekedő konoksággal tagadja meg a
család az egyik fiút, aki „gépészetet tanult, ami nem más, mint
tagadása a földnek, a munka szeretetének. A gép csak zúg, zakatol,
de nem helyettesítheti az embert. Aki elkötelezi magát mellette, a
lustálkodást választja”. Ám a Búrgmüllerek választását se igazolta a
kor és a hely: rá kellett eszmélniük, hogy valóságértelmezésük téves
volt, de eddigre már „idegen koreográfiák” szerint kénytelenek cse
lekedni. Az életet kellene ekkor már konokságuk miatt megkövet
ni, de erre már nincsen mód. így kési le a Kálvária körút elbeszélésé
nek gyászmenete az idő sohasem veszteglő vonatát, és ugyanennek
a tipikusan bácskai létképletnek a megfogalmazását halljuk vissza
teljesen más hangszerelésben Az angyal című szövegből: „A hiába
valóság emlékműve volt; a szökőkút nevet viselő tákolmány. A víz
csak egy bizonyos pontig emelkedhetett fölfelé, utána menthetetle
nül visszahullott és szétporladt a betonkockákon. Cél és értelem
nélküli körforgás. Mennyivel kifejezőbb egy sima víztükör! Már a
neve is sokkal megkapóbb: tengerszem. A szökőkút látszólagos
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mozgása olyan változásokat hirdet, amelyek nem hoznak létre sem
mit. A tengerszem pontosan ellentéte ennek: a nyugalom, a várako
zás, sőt, ha úgy tetszik, a harmónia hirdetője.”
A Bácskának a reáliákban gyökerező mágikus-misztikus légköre
mellett elbeszéléseiben, a Fehér damaszt asztalterítő címűben ki
emelten is kibontja a szerző a táj egy súlyosabb jellemzőjét, ami már
nem a véletlen jelenségek és események egybejátszásának eredmé
nye, hanem sorsmeghatározó törvényszerűség, történelmi determi
náció, vagy még közelebbről megnevezve: istenverés. A vaksors
szabályai értelmében ugyanis a táj éppen attól fosztja meg az em
bert, ami miatt az a leggörcsösebben kapaszkodik bele: „A megma
radás, az otthonteremtés itt olyan illúzió, ami rögtön semmivé fosz
lik, ha feltámad a Kősavának nevezett déli szél. Az elvándorló régi
ek helyébe új honfoglalók jönnek: rácok, bosnyákok, vlahok, lícsánok, szkipetárok, de ők is belépnek a bácskai nyugalom vészes
kelepcéjébe. Ez a hely talán az egyetlen vidék az egész földkerekén,
ami nem hálálja meg az iránta való gondoskodást. Széljárta és ha
lott marad akkor is, ha az őslakók megfeledkeznek a fölszántott
hadiutakról.”
A Bácska azonban nem csak taszít, vagy mondjuk, hálátlan lakó
ival szemben, hanem talán még erősebben vonzza azt, aki innét
egyszer már felkerekedett, hogy másutt próbáljon szerencsét. A
Bácskától való kényszerű távolodások gyötrő lélektani mechaniz
musát is az említett szövegben fogalmazza meg Majoros Sándor.
Elbeszélésének hőse a Telecskai dombok alól a tengeren túlra ké
szül, ott kíván jobb életet teremteni magának: „Azzal, hogy elintéz
te a formaságokat, Karcsi már el is távolodott Bácskától. Már nem
tartozott közéjük, de még oda sem, Kanadába. Lebegett térben és
időben, akár a civilizációt megvető, ám a természetbe beilleszkedni
nem tudó remeték. Fájdalom és rettegés hatotta át, »az utoljára
vagyok itt« érzés melankóliája, s az ebből eredő feszültséget legha
tékonyabban könyvek segítségével tudta semlegesíteni. A könyvek
feledtették vele mindazt, amit az új hazát keresőknek nehéz elfeled
niük. Olyan élethelyzetek, tájak és országok felé kalauzolták, ahol a
legszörnyűbb történetek is csak játszadozásnak tűntek.”
Az idézetet befejező két mondat akár mottója is lehetne a bács
kai ember léthelyzetét kivetítő kötetnek, hiszen egyszerre fogal
mazza meg a sehová se tartozás paradoxonát és a reménybe mene
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külés önámító mivoltát. A Majoros által ábrázolt bácskai ember
pórusaival is érzi, hogy bár gyökerei a bácskai rögbe kapaszkodnak,
ez a táj nem elég erős ahhoz, hogy megtartsa, ám azt is sejti, hogy az
idegen vidékről szövögetett álmok, ha valóságkeretet nyernek, rém
álommá változhatnak. S akkor aligha marad más kiút, mint vissza
térni Bácskába.
Majoros Sándor első novellagyújteményének darabjai közül az
egyik ezt a címet viseli: Visszatérés Bácskába. Távolodás Bácskától
című kötete is az eltávolodás lehetetlenségét tükrözi, a visszatérés
imperativusa mellett tesz hitet Könyve azonban nem csak a Bács
kát dicséri, hanem az írót is stiláris kiforrottságában mutatja fel:
epikája eredeti történetalakítással, hiteles nyelvezettel, célratörő
szerkesztéssel és kifejező hangulatteremtéssel transzponálja szépirodalomba a tájat és az embert.
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KÉTBALKEZES MESÉK
Podolszki József: Csacska Csacsi menyegzője.
Fórum, Újvidék, 1989.

,,A régi szép időkbe, kellett visszamennem ezért a meséért, olyan
messzire, hogy egyetlen pár hétmérföldes csizma elegendő sem volt
hosszú utamhoz, hanem pontosan hét párat kellett elkoptatnom
belőle (pedig hétszer foltoztattam, sarkaltattam, talpaltattam mind
a hét párat). így jutottam én el (hétszer huszonegy kiváló varga
segítségével) Messsziországba.”
Podolszki József könyvének első meséje alapján (Arról akarok
mesélni), kóstolgatva a halmozott meseformulákat, úgy véli az olva
só, a mesemondóval egyetemben neki is sikerül majd eljutnia
Messziországba, vagy a Másik Zöld Malac lakhelyére, aki/ami „ré
pahegyeken túl, kendererdőn innen, kukoricadzsungel valamely
tisztásán, búzaóceánok parányi szigetén élt”. Ehelyett a mesélő
folytonos kitérőkéi tesz, elindul egy-egy ösvényen, de a mesevilág
helyett legtöbbször „papírvilágba” vezet, ahol a leírt mondatok
az élet illúziója helyett az írás illúzióját képesek csupán megjele
níteni.
„Furfangos meséket” ígér a kötet alcíme és ilyen kedvcsináló és
valóban furfangos mese a sorrendben első, az Arról akarok mesélni.
A mesélő ugyanis a történet végén is csak odáig jut el, ahol az elején
tartott. Gondolatbizsergető történetet ígér, de a sorozatos közbe
vágások, ismétlések, epizódtágítások és sorjázások (mind-mind me
seépítő elem), háttérbe szorítják és lehetetlenné teszik a téma ki
bontakozását. Végeredményben csalimese ez a történet, amit bizo
nyára szívesen olvasnak, hallgatnak a gyerekek. Emellett a Csacska
Csacsi menyegzőjének dramatizált szövege áll a legközelebb mese
elképzelésünkhöz. Története szinte egybevágóságig hasonlít a szok
ványos királymesékhez, amelyekben az uralkodónak kötelezően
van egy eladó lánya, aki már megunta a lustálkodást, kényeskedést,
férjhez akar menni... Ebben a mesében azonban a király nem más,
mint a birkanyájat vezető szamár, a királylány csacsi, a kérője pedig
nem más, mint egy birka. Bármennyire meseszerű is ez a történet,
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van benne egy forradalom is, ami pedig inkább valós ízű, hiszen
minden ugyanúgy megy utána tovább, mint korábban. A szöveg a
klasszikus történet kapcsán teret ad a klasszikus meseelemek alkal
mazásának, amelyek közül a folytonos ismétlődések a leghatásosab
bak, hiszen fokozatosan növelik a történet feszültségét, meg hát a
gyerekek is jobban kedvelik az ismétlődéseket, mint az újdonságo
kat. Remek szójátékokra ad lehetőséget a szereplők megválasztása
is, arról nem is szólva, hogy milyen groteszk helyzetet idéz meg a
mese, amikor az uralkodót folyton szamárkirálynak, szamarak kirá
lyának, királyok szamarának titulálják. Igazán alapos, szórakoztató
munka ez a mesejáték.
Ugyanez sajnos nem mondható el a vékonyka kötet többi mesé
jéről. A lila kecske például kifejezetten sikerületlen darab. Érde
kes ötletből fakad, de a kidolgozása már fárasztó. Túl hosszadalmas
és nyakatekert az expozíciója, emellett érzésvilága is tisztázatlan: a
kis hős egyedül a lila kecskét szereti álmodni - noha még sohasem
álmodta, hanem a társaitól irigyli, akik meséket mondanak a kecs
kéről ^zóló álmaik alapján. Ez az érzésvilág sokkal közvetlenebb
megjelenítést kívánt volna, mert így szinte önmaga ellen fordul a
történet. Mindenesetre nem olyan, amit a gyerekek kétszer elolvas
nának. Ötletként a Másik Zöld Malacról szóló mese is megállná a
helyét, hiszen mese a mesében, de sajnos az abszurdsága mellett is
semmitmondó, üres, nehézkes. A Kétbalkezes Katóka se több egy
vidám (eltúlzott) képnél, a gyerekkorban előadódó ügyes-bajos dol
gok sűrítésénél, lélektani elemekkel tarkítva. Furfangosnak azon
ban korántsem furfangos mese.
Szándéka volt-e Podolszki Józsefnek kötetbe gyűjteni meséit
vagy sem, sajnos nem tudhatom. Hiszem azonban, hogy talán nem,
mert nem igazán mesék ezek a történetek. Vagy inkább olyanok,
mintha Kétbalkezes Katóka keverte volna őket. Ahová egy kis cu
kor kellett volna, bizony só került. A történet elveszik a „ki
térőkben”, figyelemmegtartó erejük bizonytalan és szórakoztatóságuk is igen kifogásolható.
Természetesen az, hogy képtelen voltam igazán élvezni a Csacska Csacsi menyegzője furfangos meséit és jót szórakozni rajtuk,
közel sem jelenti azt, hogy nem lehet sikere a legifjabb olvasók
között, hiszen évtizedek választanak el tőlük. Ám éppen ezeknek az
évtizedeknek a tapasztalata ébreszt bennem kételyt e mesék iránt.
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KÖLTŐI FELJEGYZÉSEK- PRÓZÁBAN
Sáfrány Imre: Jegenye-gambit. Fórum, Újvidék, 1986.

Öt, tulajdonképpen különböző jellegű könyv őrzi Sáfrány Imre
emlékezetét. Egy, Kopeczky Lászlóval közösen írt, humoros regény
(Mire a teknősbéka odaér) 1961-ből, a Vinkler Imre művészetéről írt
Zsombékok 1968-ból, a naplójegyzetekből összeállt Várnak az apos
tolok 1971-ből, a Menetelés cím alatt egybefogott válogatott írásai
1972-ből, valamint az 1978-ban napvilágot látott Sáfrány-kismonográfia.
így hatodik kötetének is tekinthetjük a Jegenye-gambitot. Jelle
génél fogva is hatodik, mert sajátos egységbe ötvözi a korábbi ötöt.
Sáfrány Imre, a képzőművész, író, publicista alakjától ugyanis
elválasztahatatlan a humor, amit ez a könyve is tükröz; ugyanakkor
képzőművészeti tanulmány is a könyv, hiszen számos alkotását itt
szavakkal kénytelen újrateremteni; naplójegyzetek gyűjteménye is
ugyanakkor, akár a Várnak az apostolok folytatása is lehetne. Emel
lett válogatásjellege is van a kötetnek, mert gyakorlatilag a Sáf
rány-hagyatékból áll össze, sőt monografikus is, mert a művészt
nem ismerő számára is élethű portrét ad a festőről, íróról, emberről
egyaránt.
A kötet önálló részét, három nagyobb szövegegységét két interjú
fogja keretbe. Az első, egy 1970-ből datáló rádióinterjú bizony elég
gé semmitmondó, szinte kong az ürességtől. Alkalmi beszélgetés Sáfrány ebben az évben kapta meg Szabadka Októberi Díját -,
életutat kíván vázolni, de a festő felülkerekedik a témán és csak
egyetlen eseményre összpontosít: arra, hogy a szabadkai városházán
kiütött tűzben a műtermében égett számos, természetszerűleg pó
tolhatatlan alkotása. Ez az egyetlen mozzanat ragadja meg az olva
sót, joggal, hiszen, mint ahogy később kiderül, lényegés vezérmotí
vuma ez a többi szövegnek is, sőt a záróinterjú végén is felbukkan a
tragédia emlékezete, így zárva le a keretet, mint ahogy az szokás is
az európai festészetben.
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A műteremtűz, ez a tragikus következményekkel járó (és a
festő bizonyos pillanataiban inspiráló) baleset végigvonul a kötet
egészén. A könyv ugyanis az esetet követő öt esztendőből szakít ki
hosszabb-rövidebb időszeleteket - abból a periódusból, amikor a
művészt a belső tűz is emészti - a betegség. Az 1971-es keltezést
viselő Hamu című fejezet még a valós tűzzel foglalkozik. Időben is a
legközelebb áll ez a kézirat a festmények elvesztéséhez, nem csoda
hát, hogy az eset folyton, erőszakosan előretolakszik. Mert ugyan
ebben a részben Sáfrány egy színes fotóval is foglalkozik, amit egy
ismerőse készített a még ép műterméről, és egy helyen ezt írja róla:
„Most írhatok Boso felvételéről, mert nincs a kezem ügyében.” Mit
jelent ez a gondolat? Igazi művészi-irodalmári hozzáállást, amikor
az alkotás létrejöttét az indukáló tárgytól, élménytől való távolság
teszi lehetővé - vagy úgy is mondhatnánk, hogy érzelmi distanciára
van szükség ahhoz, hogy az élményből műalkotás szülessék, ne
pedig giccs. Ez, a szóban forgó distancia csupán a „Boso felvétele”
esetében van meg, a műterem, a képek olyannyira közel állnak a
szerzőhöz, hogy a kapcsolat vizsgálata nem az irodalomkritika, ha
nem a pszichológia körébe tartozhat. Az érzelmi közelség azonban
nem zavaró a Hamu szövegének esetében, mert az, mint ahogy már
említettem, naplójegyzetekből áll össze, akárcsak a további két feje
zet, s így nemhogy eltűri az intimitásokat, hanem meg is követeli
azokat.
Végeredményben izgalmas, vallomásos olvasmány a Hamu, nyílt
és beszédes szöveg az elvesztett festményekről, alkotásokról, kom
munikációról, életről, szereplésről...
Amit pedig el kell marasztalnunk ebben az esetben, a túl mecha
nikus szerkezetet, azt a másik két írásban is felfedezhetjük, sőt, ott
válik csak igazán csikorgóvá. A Jegenye-gambit és Az Atomfílrdőben
egyaránt számtalan ősszemontázsolt részből áll; a vallomásos napló
jegyzeteket levelek, fordításkísérletek, idézetek tarkítják, még min
dig funkcionálisan, de már izzadságszagot terjesztve. Mert Sáfrány
nem csupán a betéteket applikálja penzumszerűen, hanem a naplóját
is így írja: „Minden új bekezdés új kávé új lokálban vagy a söntés
pultjára könyökölve.” Kalandozás ez a két újabb napló térben és
időben; kórházból Párizsba, onnét Szabadkára, majd a Čačak mel
letti gyógyfürdőbe... a gyógyulásból a művészet tágra nyílt szemű
habzsolásán keresztül az újabb betegségbe...
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S ahogy a festő az elmaradhatatlan naplóját vezeti, sokszor
kényszerítve magát a napi adat lerovására, egész mitológiát sző
maga köré: kopasz, szakállas feje, bőrzekéje, kávéi és cigarettái szin
te emblémaként tűnnek fel a könyv lapjain, akárcsak a folyton
magával hordott kéziratcsomók, az állandó munkaláz, a művészet
teljes, odaadó szeretete... Ám ha leszűkítjük az életrajzi elemeket,
megmarad az, ami a festő naplójában igazán izgalmas. A művészet
feletti gondolkodás dokumentumai, pl.: „átfogalmazódtak a dolgok
az új biológiában, és a régi emlékeket az emberek mitológiákba
sűrítették, nehogy teljesen elveszítsék őket. Ennek a sokrétű tömö
rülésnek a művészet nem csak eszköze, hanem krónikája is lett, és
így a mai ember nyaktörő expedícióit az idő burkában éppen ezek a
jelek tájolják.” A másik lényeges és maradandó vonása a kéziratnak
a költői megélés: „Az éjszaka vastag csendjét időnként párzó macs
kák kéjteli hangja teszi még csendesebbé.” „A kép hamuja más,
mint a fa hamuja vagy a szén hamuja. A kép hamujában benne van
az elégett kép látványa.” A harmadik, az egész könyvet átfogó jel
lemző vonás pedig a tragikum. A tragikum, ami nem is annyira a
napló soraiból, hanem a szerzőből fakad.
Sáfrány Imre posztumusz könyve a szerkezet belső darabossága
ellenére szép emberi dokumentum.

A KISEBBSÉG VÁLLALÁSA
Szenteleky Koméi: Nyári délelőtt. Fórum, Újvidék, 1993.
Ezen a szép földön szépen lehet meghalni.
(Sz. K )
Irodalmi vizsgálódásainknak köszönhető, hogy ma is élő jelen
ség Szenteleky, a Vajdaság Kazinczyja. Akad, aki ma is támogatja,
tovább gondolja elképzeléseit a helyi színek elméletével kapcsolato
san, mások ebben az elméletben továbbra is a sírva vigadó népies
ség, a sárba ragadt vőfélyízlés megtestesülését látják. Ezt a felfogás
beli különbséget hivatott tisztázni a maga módján Szenteleky Kor
nél életműsorozata, amelynek második kötete az 1923 és 1933 kö
zött keletkezett novelláit foglalja egybe, valamint az Isola Bella
című regényét tartalmazza.
1928 végén a Csuka Zoltánnal indított Vajdasági írás program
cikkében fogalmazta meg Szenteleky a következőket: „Ez a föld
kövér, kevély gabonát terem, de itt nemigen tud gyökeret verni a
gondolatnak, az álomnak, a szépnek virága, mely nem hajt hasznot
és nem jelent életfeltételt. A bőséges, vegetatív örömök élvezése, a
boldog, egyszerű, telthasú materializmus mostohán bánik a szellem
mel, mely messze, sugarak és sasok magasságában szeretne szállni,
de melyet ezen a tájon mindig visszahúz az anyag súlyossága és
túlértékelése.”
Alig néhány évre rá írta a Sorrentói napló című fiktív naplójába a
mottóként kiemelt gondolatot, miszerint „Ezen a szép földön szé
pen lehet meghalni”. A két gondolatot a tér- és időbeli mellett
szemléleti különbség is elválasztja egymástól.
A már idézett programcikk ugyan nem a szellem és az irodalom
szülőanyjaként tünteti fel a vajdasági tájat, mégsem vitatja el, hogy
itt is születhet irodalom. Abban az évben, amikor papírra vetette az
idézett gondolatokat, 1928-ban tehát, egyfajta pálfordulás állt be
Szenteleky irodalomszemléletében. Korábban a finom szépségek
iránt érzett elkötelezettséget, legfőbb élménye és témája a halál
volt. Ezt példázzák a jelen kötetbe gyűjtött novellák, amelyek gya
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korlatilag állapotrajzok. Felajzott líraiság feszül bennük, ahol az
alanyiság találkozik a nemlét bizonyosságával. Nyelvileg túlcsordu
ló díszítések, többjelzős szerkezetek, enyhe képzavarok („feltátott
szem”, „fulladó térd”, „rekedt fénysugár”, „lágy, szőke fej”) jellem
zik. Olyan, képzeletet és valóságot egybemosó világban gyülemlenek a novellákat indukáló melankolikus érzések, ahol: „Fáradt iílatsóhajok siklottak be az ablakon, s ezekben az illatokban hatal
mas, káprázatos őszi bánatok zokogtak.” Az elmúlás mély és mámo
ros hatalma uralja az érzékek világát.
Szenteleky a korai novelláiban a mindennapi énjét kívánja
meggyőzni a rffúvészi elhivatottságú énje által, hogy „... nálam (te
hát a művésznél) szebb, szomorúbb és színesebb az élet”. S valóban,
novelláiban, regényében szebb, színesebb és szomorúbb az élet,
mint a vajdasági Sárszög realitásában, hiszen a realitásábrázolás
nála nem a naturalizmus eszköztárával jelenik meg, noha annak
elemei néhol hangsúlyozott kifejezést nyernek. Sőt, túlhalad a világ
dolgai iránt érdeklődő alkotó tájékozottságán; már a művészetüket
bíráló szemmel vizsgáló regényírók tapasztalatát fedezhetjük fel
nála, amikor az éppen naturalista elemekkel tűzdelt elbeszélésében
nem a természet leírására törekszik, hanem egy másik művészetet, a
festészetet helyettesíti be helyére, a polihisztorikus regényírók mo
dorában, ahol maga a természet giccsesebb képes lenni bármilyen
leképző alkotásnál: „A táj egyre vadregényesebb lett, olcsó olajnyo
matokra emlékeztetett: fenyvesek, vízesések, fűrésztelepek, zsubogó patakok, idillikus erdészlakok, megnyúlt testű krisztusok, piros
tomyú hegyi kápolnák.”
Novelláinak alakjai „nyugtalan” életet élnek. A szépség, művelt
ség, okosság, gazdagság mellett szövegeiben folyton megjelenik „va
lami visszatérő fáradtság, valami csömörös ellenkezés”. Hősei az
álom és a valóság határvonalán élnek. Ebben a világban azonban
egyszer emlékké válnak az álomképek és bizonyosságokká az álomszerüségek. Addig azonban, ahelyett, hogy tényekkel, eseményekkel
indokolná hősei hangulatát, „valami édes, szirupos, szédülős köd”del tölti ki a leírás és az elbeszélés helyét.
Szenteleky 1928 után teljességgel a vajdasági kisebbségi lét és
életábrázolás megszállottja lett, kultúrateremtővé növekedett.
Ettől már sokkal nyitottabb szemmel látta a „helyi színeket”, amivel
párhuzamosan megváltozott kifejezésmódja is. Novellák helyett el
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beszéléseket írt, megjelent nála a történet, a párbeszéd, majd egyre
hangsúlyozottabb körvonalakat nyert a kisebbségi lét ábrázolása,
amelynek legkiforrottabb és legmegrázóbb hatású példája az 1933ban írt, Érvényesülni! című elbeszélés. Ebben a szövegben a kisebb
ségbe kényszerített nép gerinctelenségét fogalmazta meg, a folyto
nos hajlongásra kényszerülést. Hőse úton-útfélen letagadja szárma
zását, családját, pusztán annak érdekében, hogy egy fokkal feljebb
léphessen a társadalmi ranglétrán, ennek érdekében árulásra is
kész, amiért a katarktikus feloldozást éppen az elárulttól, nemzet
társától kapja meg.
1932-ben Szenteleky programnyilatkozatban fogalmazta meg szép
írói munkájának kisebbségi tárgykörét íróifelelősségünk című írásából
idézem: „Ki ne látná társadalmunk ezernyi fekélyét, de kevesen van
nak, akik minderre őszintén rámutatnának. Az írástudók legnagyobb
része vakok és süketek módjára mosolyog, mintha nem látnák a bajt,
nem hallanák a beteg szervezet siralmas nyögdécselését.”
Szenteleky nem hunyt szemet a tények felett, aminek eredmé
nyeként nála kiegyenlítődik a kisebbségi mentalitás a hazugság, a
hízelgés, a gerincgörbítés, az árulkodás, a megalázkodás, a szemet
hunyás fogalmával
Tervezett, kisebbségi témájú regényének részletében a talaját
veszített értelmiségi jövőjét találó metaforával, finom pontossággal
„céltalan küzdéseként fogalmazta meg. A vajdasági magyar joghall
gató egy parasztszoba sötétjében, a londoni rádió dzsesszmuzsikája
mellett ébred rá az izzadságszagú realitásra: szerb nyelven ő sohase
mondhat védőbeszédet a bíróságon, erőfeszítése hiábavaló, nem
lesz belőle soha semmi.
„Ó, hogyan és hova lehetne menekülni?” - kérdezi Szenteleky,
akinek hőse a nagykezdőbetűs Ma elől menekülne, majd az avant
gárdok programnyilatkozatai szellemében találja meg a megoldást:
„Az igaz ember felé megyek, aki felépíti a jobb, a tökéletesebb
világot. Igen, a tökéletesebb világot!”
Szentelekynek sajnos rövid életet szabott a sors, éppen csak
hogy elindulhatott ezen az úton, csapást vágva a kisebbségi magyar
irodalomnak. Ebbéli szerepét világítja meg egybegyűjtött novellái
nak gyűjteménye, amihez Bori Imre írt eligazító tájékoztatót.
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ÉLETTELEN KÉPEK
Urbán János: Örömnap. Fórum, Újvidék, 1986.

A zsánerkép a képzőművészet egyik (alacsonyabb értékűnek
tartott) műfaja volt, innét vette át az irodalom ezt az emberi csele
kedeteket, jeleneteket ábrázoló formát, hogy rövid, tizenkilencedik
századi tündöklés után kivesse magából. A más esztétikai mércéket
kielégítő elbeszélő műfajok váltották fel, ma már alig emlékszünk
az életképszerzőkre, amelyekre meg mégis, azok nevét se ennek a
műfajnak a kapcsán jegyezte fel az irodalomtörténet.
Az életkép betöltötte szerepét, s dolgavégeztével eltűnt az iro
dalom színpadáról. Pedig nem is kis feladatot vállalt magára - az
1830-as években (a műfaj lombozódása táján) az alakrajzok, életké
pek, zsánerképek voltak hivatottak a német nyelvű literatúráról a
sokasodó magyar hírlapok olvasótáborába csalogatni a közönséget.
Emellett ujjgyakorlat is volt ez az íróknak a típusalkotáshoz. Csakhát kevés maradandó akadt közöttük. Bár élvezettel forgattam
Nagy Ignác Magyar titkok című munkáját, de bizonnyal azért, mert
az életképeit már regénycselekmény fonja át.
Nincsenek tehát előítéleteim a műfaj iránt, Urbán János életké
peit azonban képtelen voltam élvezettel olvasni. Talán az Örömnap
huszonnégy rövid szövegének is inkább napilapunkban lenne a he
lye, ahol az olvasó átfutja, nyugtázza a bennefoglaltakat és hamaro
san elfelejti. Egymás után sorjázva a vérszegény történeteket olyan
összhatást nyerünk, amely sokkal gyengébb a szövegek egyedi érté
kénél.
Tartalmi szempontból jórészt a nagyapa-unoka viszony megfo
galmazásai ezek a kis rajzok, derűs pillanatok, oktató beszélgeté
sek, csalafintaságok pillanatfelvételei. Urbán János még azokban az
életképeiben is nagyapásan tekint szereplőire, ahol csupán a gyere
kek jelennek meg. Mert minden történet gyerekekről szól. És éppezért mindegyik negédes, mesterkélt, didaktizáló, érzelgős... amiért
azonnal fel kell tennünk az első, egyben legfontosabb kérdést: kinek
íródott ez a könyv?
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Már a borító is azt sugallja, a gyerekeknek. Csakhogy azoknak
éppenséggel nem negédes, mesterkélt, didaktizáló, érzelgős szöve
gekre van szükségük az olvasóvá nevelésben, az életre nevelésben.
További kérdések helyett inkább néhány illusztráció; pl. a Dinnyeföldön érik a mese c. jelenet szituációja szerint a koros dinnyecsősz,
Simon bácsi mesével szórakoztatja a köréje sereglő gyerekeket.
Köztük iskolás is van, egyikőjük ugyanis egyszer elszólja magát,
hogy „Ezt a tanító néni is mondta” ”, mégis ilyesmiket kérdezget
nek: „Mit mond a liba? (...) ...hogy beszél a tyúk? (...) És a kakas?”
Később Simon bácsi a reumáról beszél, amire azonban nem kérdez
nek rá a gyerekek. Ugyanebben a történetben hangzik el, hogy
„Sokat gyalogol a mese, amig ideér? (...) ...hívja ide a mesét!” A
szóban forgó szöveg egyébként a szülők iránti érzés elmélyítésének
didaktikus szándékát tűzte ki maga elé, akárcsak a Felhők alatt a
szeretet-didaktikát, vagy a Zsebpénz a jóság-didaktikát, hangsúlyo
zottan, édeskésen. A mélységesen tragikus alaphangulatú Elpihen a
jutó felhő minden esztétikai hozadékát elveszíti negédessége miatt.
Szirupos már az expozíciója is: „A lugas alatt két lányka ajkán
fonódnak a szavak.” A két lány a mostohasorban élő Antika halálá
ra emlékszik. Emlékeik szerint Antika így beszélt: „Nagyon szépen
köszönöm az ízes ennivalót.” Sőt, az iskolában megköszönte a bün
tetést. Ez a szöveg nem más, mint szándékos érzelgősségkeltés,
más néven giccs. Az illusztrációkból kitűnik talán, hogy az életké
pek hemzsegnek a naiv párbeszédektől. A Nálatok jót játszanak a
vendégek című írás az osztálykülönbség témáját boncolja, amit a
gyerekek nem értenek, inkább a felvetődő szavakra csodálkoznak
rá, és a humor műfajának eljárási módján szó szerint értelmezik azt:
„Nem tolakszunk egymás hegyén-hátán.”
- Nektek van hegyetek?” Az elgondolás ötletes, a megvalósítás
már sántít, de a folytonos ismétlése már egyenesen bosszantó.
Az Örömnap írásai nem történetek, hanem metszetek külön
böző beszélgetésekből, irodalmiasítva. Ez az irodalmiasítás azon
ban csak didaktizálás, és épp ezért olyanok ezek az életképek, mint
ha egy múlt századi gyermeklapból ollózták volna őket.
Természetesen akad közöttük jobb, rosszabb is. A jobbak közé
tartozik a Keserűvíz, a Készülődés, az Emberke fája, a Terepszemle,
amelyek visszafogottabbak a többieknél. A szövegek között vannak
olyanok, amelyek témája már nem újszerű, sőt részleteiben is is
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merős (pl. Türelemjáték), meg olyan is, ahol a szerző a gyermekkö
zönség nyelvéhez közelítve iskolai dolgozat-szerűen ír (pl. Gyógyító
beszélgetés, A feszes fakalap). Olyat is találunk közöttük, amelynek a
története ellentmond a gyermekpszichológia állításainak, ami iro
dalmi mű lévén nem is lenne vitatható, az azonban már sokkal
inkább, hogy egy ilyen téves alapszituációból nem nő ki semmi
esztétikai hozadék.
Urbán János Örömnap című életképgyűjteménye nem az a
könyv, amely kiemelkedő szerepet játszhat gyermekeink olvasóvá
nevelésében.
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A szerző kötetei
Olvasat. Esszék Szentkuthyről. Újvidék,
1986
O lvasat II. Ú jabb esszék Szentkuthyről.
Z om bor, 1993
Próbafüzet. M űbírálatok az 1980-as
é v e k ju g o s z lá v ia i m ag y ar p ró z á já ró l.
Újvidék, 1993

X ^ekcte; J. József kritikai m agatartásának alapvonása, hogy tu datosan Kerüli az olvasói prekoncepci
ók csapdáit. Nincs eleve k ialakított, m egcsontosodott
elképzelése arról, h o g y mely írói tájékozódások és in
tenciók érték terem tő k , illetve melyek m eghaladottak,
zsákutcát előlegezők. Nem abszolutizálja teh át a m o
dern vagy posztm odern próza kiem elkedő m egvalósu
lásait, nem teszi meg őket vízválasztónak, hanem m in
den egyes m ű esetében a tehetség m egnyilatkozásának
m ódo zataira összpontosít (...) a súlyt a szövegeket
m eg h atáro zó rendezőelvek, a szerkesztés, a stílus,
egyszóval a művészi hogyan kérdéseire helyezi.
fír. Utusi Csaba
TZJ'ekete J. József kritikusi tevékenysége egyedi jelensége irodalm unknak. Eddigi, mintegy másfél évti
zedes m unkássága során az újabb kori jugoszláviai
magyar irodalom teljességigényű kritikai tablóját „te t
te le” elénk. N em csak a bírált m űvek jegyzéke gazdag
e kötetben, hanem az eszköztár is, am ellyel a kritikus
a vizsgált m űvekhez közelít, s amely iro d a lo m tö rtén e 
ti összefüggéseket éppúgy figyelembe vesz, m int ahogy
a m otívum elem zés terü letén is fontos észrevételekhez
nyújt alapot.
Bence Erika

