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ELŐSZÓ

\
Miután a hetvenes évek második felétől az Új Symposion mun

katársai, az idősebbekhez alkalmazkodva, irányító szerepet kezdtek 
betölteni a vajdasági magyarok művelődési életében, az ő virágzá
sukkor elsőrendű fontosságú kritikát mint műfajt másodrendűvé 
fokozták le, s az ő pragmatikus vagy doktrinér kritikai eszményük
nek rendelték alá. Nem véletlen, hogy a harmincas éveik vége felé 
járók csak a legutóbbi időben adhattak ki kritikai írásgyűjteményt 
az újabb vajdasági könyvek lehetséges megközelítéséről. Ám a rá
juk nehezedő körülmények miatt ezek a méltatások nem mindig 
tudják levetkezni az alkalmiságnak a jegyeit.

Szándékom szerint ebben a kötetben kevés az ilyen érintőleges 
szöveg, még akkor is, ha a könyvkiadásunkat szívesen dicsértető folyó
iratok kevésbé örültek is a hosszabb és határozottabban értékorientált 
elemzéseknek. Ennek ellenére néhány alaposabb felmérés is megszü
lethetett, úgyhogy talán viszonylagos megbízhatósággal eligazíthatják 
az olvasót az újabb vajdasági költészeti értékek között.

Könyvem abból a szempontból teljesen rendhagyó, hogy majdnem 
két évtizede nem állítottak össze kritikakötetet kizárólag a vajdasági 
magyar líráról. Olyan eset viszont egyáltalán nem volt, hogy valaki 
irányzatoktól függetlenül szemlézze a legismertebb költők műveit. E 
függetlenség mindazonáltal csak a témaválasztásra vonatkozik. Ha 
ugyanis az értékkritériumokról van szó, akkor e sorok írója egyértel
műen kötött. Az az esztétikai szemlélet köti, amely a vers ránk gyako
rolt lenyűgöző-felszabadító hatásának megnevezésében válik funkcio
nálissá; amely tehát a vers erőterét méri. Ennek érdekében (a költő 
irányzatosságától minél függetlenebbül) lehetőleg minél több értéket 
igyekszik tudatosítani -  a szellemi szélhámosságok, felületességek elle
nében. Remélhetőleg nem sok melléfogással.
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EMBERI ARÁNYOK

Fehér Ferenc Szenteleky-képéről

Nem véletlenül nőtt Szenteleky Kornél a jugoszláviai magyar 
irodalomtörténet mitikus alakjává, hiszen alig alkotott valaki elmé
lyültebb pályaképet az ő munkásságáról. Ha róla beszélünk, akkor 
hajlamosak vagyunk ugyanazt a megállapítását vagy programjavas
latát unos-untalan idézni, megfeledkezve ennek a számunkra kulcs- 
fontosságú egyéniségnek az önellentmondásairól. Arról, hogy ő is 
csak ember volt, egyre súlyosabban beteg ember, akinek -  immár 
mint a kulturális élet szervezőjének és új realistának -  az ízlése nem 
alakulhatott át teljesen a halálát megelőző egy-két évben. Az önma
gát minden tekintetben elveszettnek érzőnek valószínűleg felcsil
lant a szeme, amikor a neki felkínált szerep igézetében úgy érezte: 
vége a három évtized óta vonszolt fáradtságnak s végre értékesítheti 
magát, csak éppen alkati hajlandóságát, az újromantikus elvágyódást 
kell kordában tartania, lehetőleg megszüntetnie. A váltásra természe
tesen csak a felszínen kerülhetett sor, hiszen egy negyvenéves ember 
legfeljebb az akarata célját, irányát változtathatja meg, kialakult s már- 
már megmerevedett lénye valamiképpen mindig ellenállást tanúsít.

Erre az egyéniségnek a lényegbeli megoldatlanságára érzett rá 
hibátlan költői intuíciójával Fehér Ferenc. Az a Szenteleky-kép, 
amelyet ő rajzolt meg a hetvenes évek elején a Szenteleky, valamint 
a Párbeszéd c. versében, példaként áll a kutatók előtt, akiknek elfo
gulatlanoknak kell lenniük vizsgálódásaikban. Annál is inkább, 
mert nálunk a Szentelekyhez való viszonyulást eddig a vezérre eskü
vés megszépítő szándéka vagy az egyoldalú elutasítás értetlensége 
határozta meg. A vezér viszont, akinek szellemében alkotni illendő 
és ajánlatos, csupán minden tekintetben makulátlan férfiú lehetett. 
Tehát szegénypárti és lelkiismeretes orvos, önfeláldozó irodalom
szervező s a mi helyi különlegességeink rajongója. Aki elfogulatlan 
igyekezett lenni, annak helyét az ellentáborban látták; azok között, 
akik alig érzékeltek többet nacionalista színezetű polgári kísérlet
nél vagy konzervatív dogmaerőltetésnél Szenteleky Kornél kései 
elkötelezettségében.
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Annak a képnek az értelmében, amelyet Fehér Ferenc rajzolt 
Szentelekyről, irodalomszervezőnk egészen élete végéig az iroda
lom, az álmok rajongója maradt s szemben állt az ábrázolás köte
lező témájaként kiemelt valósággal. Fehér Ferenc tehát nem veszi 
egészen komolyan a fellegekbe menekült szépleiket, a Vajdaság 
Kazinczyjává tevő fordulatot. Ez a művelődés- és irodalomtörténeti 
szempontból oly fontos pálfordulás Szenteleky számára valóban 
csupán az élet utolsó, noha sokat ígérő fogódzóját jelentette. Mi
ként prózája és versei tanúsítják, mindvégig életidegen maradt ő. Ez 
persze nem jelenti azt, mintha nem elsősorban a szegényekkel és a 
szenvedőkkel azonosult volna, s hogy alkalmasint nem gyógyította 
őket ingyenesen. Ez a sorstársak iránti nyitottság viszont nem cáfol
hatja azt a Fehér Ferenc által is hangsúlyozott tényt, mely szerint 
irodalomszervezőnknek sem idege, sem pedig ideje nem volt az 
orvosi hivatás önfeláldozó és rendszeres gyakorlására. A sziváci 
orvos -  miként a Szenteleky c. versben olvassuk -  azt leste, „mit 
hozott a posta mára”, mert ez volt számára „a porban fuldoklók 
szalmaszála”. Fehér Ferenc, poétái beleérzését vállalva, még azt is le 
meri írni, hogy a hivatására felesküdött orvos a díványra dobta 
táskáját, felkiáltván: „Vigye más!”, s a betegére is tudott ingerülten 
ráreccsenni. Fehér itt a szakmai etika felől értékeli Szentelekyt, akit 
még a betegsége sem menthet fel előtte, ezért jóságát literárisnak 
minősíti s hűtlennek nevezi. Az viszont már egyértelműen túlzás
nak tekinthető, amikor megfeledkezik róla, hogy Szenteleky csak 
Pesten a tüdőszanatóriumban engedhette meg magának a Proust 
Atlantisz vizébe merülést, míg ugyanis itthon volt, egy másik, újon
nan vállalt magatartást erőltetett. Ugyanakkor ott igaza van Fehér
nek, ahol Csáth Géza ópiumélvezetéhez hasonlítja a vidéki széplé- 
lek Isola Bella-élményét, a „helyi színezet” kiegészítőjét.

Ez azonban csupán impresszionista portré, csak vázlata a lé
nyegnek. Fehér szemlélete teljesebb kifejtésének igénye hozta létre 
a Szenteleky-téma további boncolását, a Párbeszéd c. verset. A költő 
számára létfontosságú e dialógus s ezt nem is tagadja, hiszen kije
lenti: „Világunk teszem próbára vallatásod közben / Tőled -  ma
gunkhoz másképp nem jutok”. Ez a kitétele egyébként arra is ma
gyarázatot ad: miért volt olyan szigorú előbb tárgyalt versében 
Szentelekyhez, akit különben a bátyjaként invokált. Talán nem lesz 
erőltetett, ha a jobb megértés érdekében (lélektani meggondolás



ból) József Attila Kései siratójával állítjuk párhuzamba Fehér Fe
renc szóban forgó versét. Túlságosan szorosan kötődött ő a meste
réhez ahhoz, hogy ne a saját legbenső dilemmáit fogalmazza meg, 
Szenteleky szellemével dacolva. A kétségek elősorolása természete
sen a különbségek feltárásától, Fehér ars poeticája kidomborításá
nak céljától sem lehet független, -  s tulajdonképpen ezeknek az 
indítékoknak köszönheti létrejöttét a Párbeszéd c. vers.

A sziváci mester egyik legteljesebb opusú tanítványa vesz annyi 
bátorságot, hogy megbírálja az utókor által többnyire bálványozott 
tekintélyt. Ezt azért is megteheti, mert nála közvetlenebbül senki 
sem valósította meg a helyi színek koncepcióját, a vajdasági föld
munkások életének ihletett irodalmiasítását. Fehér életműve azt 
adja, amit Szenteleky Kornél követelt, következőleg természetes
nek tűnik a mester alkotói gyakorlatára való rákérdezés, a mester 
művészi eredményeinek fölülbírálása. A Fehér-kritika a Párbeszéd 
c. versben is elevenbe vág. „Szép témák helyett a témák szépségei” -  
mondja s ezzel egyetlen csapással elvágta a fát a legtöbb Szenteleky- 
alkotás alatt. De hogy ne legyenek kétségeink, a harmadik versszak
ban így taglalja tézisét: „Az ábrándokon csak úgy uralkodunk / Ha 
nem tagadjuk -  ízeire bontjuk őket”. Az analitikusságot, a díszítő 
jelzők mögé látás képességét hiányolja mesterénél, akinél „A sza
vak csak kígyózó indák meandervonalak”, s akinek idejében a való
ságélmény nem lehetett több akarásnál, mivel „Csak a szándékunk 
akarta azt amit mondtunk”. Fehér Ferenc költőiségét éppen az 
élteti, ami Szenteleky attitűdjének halálos ellensége volt. Ezért a 
Párbeszéd ötödik versszakában ez az axióma is olvasható: „írót szó 
fojtogat s nem trágyaszagú szél”. A folytatásban egyre határozot
tabb körvonalat ölt az ars poetica, amely az érzelmes szószaporítás 
helyett a tömör lényegérzékeltetésre esküszik, jóllehet nem a téved
hetetlenség csalfa hitével. Végül a halálközelség nagy élménye mö
gül is eltávolítja a romantikus kulisszát, amikor arra céloz, hogy a 
nagy megrendülés belülről is jöhet, nincs feltétlen szükség az olyan 
grandiózus környezetre, mint amilyen Pompeji.

Fehér Ferenc Szenteleky-képe meggyőző és eredeti alkotás, 
amely abban a kutatóban is tiszteletet ébreszt, aki tüzetesebben 
tekinti át a feltétlenül megbecsülendő Szenteleky Kornélnak és 
világának összefüggéseit.
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A KÖLTŐ RÉMEI

(Fehér Ferenc: Daruballada)

Fehér Ferenc költészetének egyik kiemelkedő alkotása, a Daru
ballada című vers, mely mindenekelőtt zeneisége révén ragad magá
val. Elsősorban azért annyira szuggesztív a „muzsikája”, mert meg
határozott szótagszámú sorai egyrészt rövidek, másrészt pedig 
összecsengnek: az első a harmadikkal, a második pedig a negyedik
kel. Az ún. magyaros verselés alkalmazása a verssorok ütemezettsé
gében nyilvánul meg. Minden sort két ütem alkot, ám az ütemek 
eltérő számú szótagból állnak. Míg az első és a harmadik sor ütemei 
két szótagosak („Áll egy szép gém / vár rá hét rém”), addig a máso
dik, a negyedik és az ötödik sorban mások az arányok. A „feneket
len tóban” és a „birkaitatóban” két-két ütemének szótagképlete 
4-1-2, míg a refréné -  Szállj daru, szállj! -  viszont 3+1. Ha tudjuk, 
hogy a több szótagból álló szavak gyorsabban hangzanak el a kisebb 
szótagszámúaknál, akkor máris megértettük: mi okozza azt a sajátos 
hullámzást, mely ugyanazt a dallamot kölcsönzi minden versszaknak.

Figyeljük csak:

Áll egy szép gém 
feneketlen tóban; 
vár rá hét rém 
birkaitatóban -  
Szállj, daru, szállj!

A refrén a maga sajátos hangzásbeli különlegességével, rendha
gyó ütemképletével, mintegy megzavarja az elhangzott szabályosan 
váltakozó ütemformájú soroknak a keresztrímekkel lezárt harmó
niáját. Ez a váratlan fordulat a vers alap jelentésével van összefüg
gésben, amire már a vers címe -  Daruballada -  is utal. Ami azonban 
a strófaszerkezetet egyedülállóvá és szinte talányossá teszi, az szer
ves része a magyar nép- és műköltészetnek. Gondoljunk csak Arany 
Vörös Rébék című balladájára.

Fehér Ferenc versében a zeneiség elsősorban az érintett ütem
kezelésnek a függvénye. Ebből a szempontból a rímek szerepe ún.
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„tompa”, illetve „női” voltukban domborodik ki, mivel mind a 
hosszabb, mind pedig a rövidebb verssorpárok páros szótagszámú- 
ak. Egyébként ragrím és főleg asszonánc is akad közöttük, jelezvén, 
hogy a költő e versében nem a nyomatékos összecsengésnek, hanem 
a gondolatiságnak adott elsőbbséget. Ha ugyanis teljes lenne a sor
végek összecsengése, akkor részben feloldódna a balladai jellegnek, 
a sejtelmes hangulatnak megfelelő feszültség. Hosszabb sorok ese
tében viszont a kidolgozottabb, tehát a két szótagra kiterjedő ríme
lés bizonyos mértékben akadályozná az alkotói elképzelés megvaló
sulását. Feltűnő azonban, hogy a legtöbb esetben két egy szótagos 
főnév (gém; rém) a rímek hordozója. E ténynek alapvető jelentés
funkciója van Fehér Ferenc versében. Az ugyanis, hogy a „gém”-re a 
„rém” kivétel nélkül minden versszakban rímel, a költemény szüle
tésének indítékáról, a vers egészének a jelentésköréről árulkodik.

S ezzel a vers formai jegyétől a tartalmi jellemzőihez érkeztünk. 
Ezek megértéséhez tudnunk kell: a madár úgyszólván a költészet 
őskorától kezdve a szabadságnak, a képzeletnek és a költői sorsnak 
a metaforája. Ahogyan a madár röptét sem befolyásolják lényege
sen a tér és a fizika törvényei, hasonlóképpen a költő gondolatait 
sem fékezhetik a társadalmi lét kötelmei. Nem fékezhetik -  ám ez 
nem jelenti azt, hogy nem igyekeznek befolyásolni. Nos, a befolyá
solás kísérleteiről, s ennek a költői énben zajló belső drámájáról 
szól a vers. De elszegényítenénk a költemény gondolatgazdagságát, 
ha a versszakonként, fogyó számuk ellenére is folyamatosan jelen 
levő rémeket a külső világ fenyegetésével, a költészetet, a költőt 
kívülről támadó veszélyekkel azonosítanánk. A költemény csatta
nójának tanúsága szerint ugyanis a külső veszély a gémnek, tehát a 
képzeletnek, a költőnek a hallucinációja, vagyis csak önámító kép
zelődés. A rémeknek a fokozatosan fogyó száma részben a helyes 
tudat kialakulásának kínos folyamatát érzékelteti, részben a költőre 
nehezedő gondok megnevezésére nyújt lehetőséget.

Az első versszakban még hét a rémek száma, mint a népmesében 
a sárkány fejének. A madár a feneketlen tóból, vagyis a bizonytalan
ságból közeledik feléjük. A birkaitató, ahol megjelennek, paraszti 
hátteret idéz, azt a környezetet, amely mellett Fehér Ferenc indulá
sától kezdve elkötelezte magát. A birkaitatónak emellett más funk
ciója is van. A birka ugyanis általában a belenyugvó tűrésnek, a 
tehetetlen kiszolgáltatottságnak a jelképe. S mint ilyen, a költőket
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kétségbeesésbe kergető vidékies közönyre, műveletlenségre utal, 
arra a szellemtelenségre, amely ellen a háború előtt Szenteleky 
Kornélék lázadtak fel. A második versszakban felrémlő éhhalálnak 
a rémképe az említett élménykörben merül fel.

Száll egy szép gém 
végenincsen égen; 
vár rá hat rém, 
meg is halhat éhen -  
Várj, daru, várj!

Ugyanezt mondhatjuk a folytatásról is, még akkor is, ha itt 
közvetlen szó helyett a kémény tetejében füstölődő madár látványa 
által teszi még nyomatékosabbá, egyértelműbbé, amit először a bir
kaitató képe tett szemléletessé, majd pedig az éhen halás ténye 
fejezett ki egyértelműen.

Vár egy szép gém 
kémény tetejében; 
füst száll, öt rém 
fonja körül éppen -  
Szállj, daru, szállj!

A költői lét nyomorúságát a negyedik versszak új szemponttal 
gazdagítja.

Száll egy szép gém, 
szél röpíti régen; 
vár rá négy rém, 
közöttük a szégyen -  
Várj, daru, várj!

A szél ugyanis régi politikai toposz. Jelen esetben a gémet 
irányító szél a költői létnek a történelmi események általi befolyá
soltságát, irányítottságát jelenti. Hogy ez így van, a szégyen fogal
ma biztosítja, mely egyedül említődik meg a már négyre csappant 
rémek közül. Ahogyan tehát a gém szégyelli magát, mert ahelyett, 
hogy saját szárnyai röpítenék, a légáramlás sodorja, ugyanígy a 
költő számára is megalázó, ha szavait a politikai elvárásokhoz kell 
igazítania.
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Az ötödik és hatodik versszak az említett okok miatti szenvedést 
emeli ki. A jelzett kínoknak a magány, a kiteljesületlenség, a költő 
önmagára utaltsága az oka:

Vár egy szép gém, 
se napja, se éje; 
három csúf rém 
soha el ne érje -  
Szállj, daru, szállj!

Száll egy szép gém 
erdő közepébe; 
ráfúj két rém: 
magánya emléke -  
Szállj, daru, szállj!

A hetedik versszakban a gondolat arra a szintre tér vissza, ahon
nan elindult.

Száll egy szép gém 
kuruttyoló rétre; 
rétnek tükrén 
csak önmaga képe -  
Várj, daru, várj!

Itt a birkaitató helyett a kuruttyoló rét várja a gémet. Ekkor már 
azonban a rémek helyett önmaga képével kell szembenéznie a ma
dárnak. Nehogy kételyünk legyen a költői üzenetet illetően: a nyol
cadik versszak egyértelműen levonja a végkövetkeztetést.

Gubbaszt egy gém 
se földön, se égen; 
ő a hét rém, 
halt volna meg éhen -  
Vén daru, vén...

A gémnek a se földön, se égen-léte, teljes bizonytalansága az 
indításban említett feneketlen tóra utal vissza. Az a gondolat pedig, 
hogy jobb lett volna neki éhen halni, a második versszakban kifeje
zett éhen halás miatti félelemmel függ össze, annak feleslegességét 
jelzi.
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Fehér Ferenc e kiváló versében azért vonultatta végig allegória- 
szerűen a gém metaforáját, hogy a költői sorssal kapcsolatos tapasz
talatának adhasson kifejezést. Az utolsó versszak tanulsága szerint 
a költőnek nagyobb ellenállást kell tanúsítania lehúzó környezeté
vel szemben, mert ha túl sokat vár az élettől, a valóságtól, akkor 
saját maga is azokhoz lesz hasonlóvá, akiket nevelni, felemelni 
szeretne. E hasonlóságnak a felismerése pedig rémeket, vagyis lelki- 
ismereti bántalmakat szül.

Fehér Ferenc Daruballada című verse elsősorban a mi tájunk 
költőjének tragédiáját panaszolja el balladaszerű tömörséggel. 
Amit mond és ahogyan mondja az az alföldi művészekre, sőt általá
ban a művészi létre vonatkozik.
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VALLOMÁS EGY KÖLTÉSZETRŐL

Ács Károly évfordulóján

Ács Károly költészetével középiskolás koromban ismerkedtem 
meg az Életjel vonzáskörében. Mivel akkor a versekkel többet fog
lalkoztam, mint minden más egyébbel, a Kéz a kilincsen és a Csönd 
helyett vers című köteteket is gyakran forgattam. Egyes soraik olyan 
mélyen elraktározódtak emlékezetemben, hogy néhány évvel 
ezelőtt ezek a hajdani olvasmányélmények döntötték el bennem: jó 
lenne fogalmilag, költészettanilag is tisztázni azt, amit addig inkább 
csak a „tetszik” fokán őriztem tudatomban. Több mindent feltár
tam, megállapítottam Ács költészetével kapcsolatban, ám a „miért 
tetszik?” olyan kérdés, amelyet időről időre újra fel kell tenni, s a 
válaszadás pillanatában sem lehetünk egészen biztosak benne: való
ban azt mondjuk-e, ami a leglényegesebb számunkra.

Már az érzelmeivel bajlódó kamaszt is a költői világ teljessége 
bűvölte el. Ács Károly költészete azért lehetett számomra a szabad
ság megtestesítője, mert formai zártsága ellenére is mindent befo
gadott, költőivé minősített, ami számomra, mint a romantika tabuit 
részben még tisztelő verselő számára, többnyire összeférhetetlen 
volt a költészettel. Az Ács-vers ugyanis nem csupán érzelmes tudott 
lenni, hanem erotikus, sőt prózai is. Mi több: időszerű társadalmi és 
politikai témákat is megverselt olykor s akkor sem volt taszító, mint 
a szólamirodalom. Igaz, voltak olyan sorai, sőt versei is, amelyeket 
nem értettem meg. Ez lehangolt, mert abban az időben még az az 
előítélet uralkodott, hogy a vers akkor jó, ha maradéktalanul meg
értjük. Ezért például Adyt is részben félreértettük, mert gyanakod
va siklottunk át azokon a szimbólumain, melyek „egy az egyben” 
nem jelentettek valamit. így aztán Ács verseinek olvasása közben is 
inkább éreztem, mint tudtam, hogy a költemény értelme jóval tá- 
gabb annál, mint amit a mi kis politikai és termelői hasznosságra 
idomított eszünk befogadhat.

A felnőttek világához való hozzászokás küzdelme is lehet (s 
méghozzá milyen könnyen lehet) költészet -  ámultam el. Ács versei 
(különbözőségükben) „pántolt kapukéként könnyen vagy nehe
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zebben nyíltak egy világba, ahol minden elveszítette fölösleges sú
lyát, s a mindennapokban összeegyeztethetetlennek látszó dolgok 
természetszerűleg egészítették ki egymást. Mit számított az akkor, 
hogy a Kéz a kilincsen a költői felkészülés dokumentumait is tartal
mazza, s hogy ezekben a költő ugyanúgy hódolt a Nyugat folyóirat 
legnagyobb költőinek, mint a középiskolás diák más költők (Baude
laire, Szabó Lőrinc, Radnóti, Illyés, Cocteau, Fehér Ferenc stb.) 
mellett a részben még formálódó, részben már megért Ács-költé- 
szet lírai hangulatú, könnyed belső drámájának. Az volt a fontos, 
hogy Ács az akkori ifjúság dilemmáját is kifejezte:

Tudok-e kérni?
Tudok-e szépen adni?
Ökölként odacsapni, 
és lenni tenyérnyi?

(Kéz a kilincsen)

Vagyis a rendkívüli erkölcsi érzékenység is azok közé a minősé
gek közé tartozott, melyek a fiatalkori Ács-verseket igen vonzóvá 
tették. Az erkölcs nem csupán a társadalom által elvárt szerep 
gyakorlását jelentette, hanem szentségtörő nyíltságot is. A költő 
minden erejével hinni akart az új eszmékben, s ha teljesítménye 
nem elégítette ki a saját magával szemben támasztott igényét, akkor 
szomorúan panaszkodott. Néha azt is bevallotta: másféle erők is 
ösztönzik, nemcsak azok, amelyek eredményeiért dicséret járt. A 
kételyeit is szóvá merte tenni s ezzel együtt az is nyilvánvalóvá vált, 
hogy az új társadalomban az egyén szociáletikai szempontból nem 
elsődlegesen fontos érzelem- és gondolatvilágának nyelvi tükre az 
igazi költészet. S hogy ebben a Nyugat polgárinak mondott költői 
igazán példamutatók, az kétségtelen. Ám a költő haladásigényének 
megfontoltságára, emberi kiválóságára mutat, hogy a „batyu” tartal
ma nem célt jelent számára, hanem eszközt. Vagyis Ács Károly nem 
vált a klasszikus költészet epigonjává, ahogyan a dilettantizmus 
politikai divatra hallgató szolgalelkűségével is képtelen volt megbé- 
külni. A mindenkori fiatalság örömeit és fájdalmait, sikereit és 
csalódásait zengte, ám testével-lelkével a konkrét valóság ingereire 
válaszolt. Merengéseinek, elvontságainak is tapasztalati fedezete 
van, az életélmény, a beilleszkedés vágya, az önfegyelmezés impera-
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tivusa a legtöbb versből kiérződik. S az is, hogy az olcsó érvényesü
lés érdekében nem hajlandó letagadni azt, ami illetlennek számít
hat a művelődési élet irányítóinak szemében. Akkor, persze, nem 
tudhattam, hogy Ács asztalfiókja szép számmal zsengéket is rejte
get, amelyek a következő évtizedekben, a történelmi idő hatásától 
sem függetlenül, megérhettek, s mint irodalmunk kiváló alkotásai 
kerültek és kerülnek a nyilvánosság elé.

A Csönd helyett vers című második Ács-kötet, nem hiába kapott 
Híd-díjat, a világban a helyét már meglelt embernek a magándalait 
tartalmazza. Ami rossz és veszélyes, az inkább csak kívülről, főleg az 
országhatáron túlról fenyeget ebben a bizalmat és hitet árasztó 
költői világban. Jó volt olvasni ezeket a rímekbe szedett vallomáso
kat, amelyek azt bizonyították, hogy az ember ura lehet önmagának, 
s hogy egyensúlya féltéséből ered a békéért felhangzó szózat. Az 
emberre léthelyzete, sőt boldogsága kiküzdésének vagy megtartásá
nak vágya parancsol etikát -  jó volt átérezni (ha fogalmilag még nem 
is tudtam megemészteni) a belső szükségszerűséget, amely mind az 
otthonról jövő szülői elvárásokban, mind a társadalmi viselkedés 
kódexében kívülről érkező kinyilatkoztatás, követelés volt. Ma már 
látjuk: eléggé egyhúrú volt a Csönd helyett vers zenéje, noha a maga 
behízelgő hangnemében, ám viszonylag változatos versformában 
hirdetett szerelmet, megértést és életféltést. S az is nyilvánvaló, 
hogy e gyűjteményből még inkább hiányoztak a későbbi megjelené
sükre váró, a borító halványlila színéhez kevésbé illő nyersebb 
kételyek, mélyebbről feltörő vallomások. Ez nem jelenti azt, hogy 
Ács Híd-díjas könyvének anyaga ma már elavult, inkább azt, hogy 
szocializált énjének líráját prezentálta benne s inkább az alkalmaz
kodó készségét juttatta kifejezésre, míg a lélek alvilágának csak 
egészen kis mértékben adhatott szabad utat. Azért egyik-másik ver
se olykor fejtörést is okozott. Például a következő, sajátos bölcses
ségről, tudatosodott alkatról, egy eltökélt s mindmáig érvényes ma
gatartásról tanúskodó sorai.

Se gyáván hangos, se hősin szelíd
Szigorú szívvel állok egyedül
Vallató mához idézett tanú.

(Tanú)
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A második és a harmadik verseskötetet még több idő választotta 
el egymástól, mint az elsőt és a másodikat: majdnem tíz év. Ekkor, 
1968-ban már lényegesen megváltozott a művelődéspolitika és az 
ízlés. A negyvenes és az ötvenes években sem az egyén volt a társa
dalom célja, ám olyan volt a helyzet (nem utolsósorban azért, mert 
összehasonlítás alapjaként még igen közel volt a háború koromfe
kete háttere), hogy a fiatal egyén viszonylag könnyen azonosult a 
közösséggel, hitét még egészen közeli példák erősítgették. Hogy az 
akkori közösség inkább csak látszat jellegű volt, ezt nem csupán 
költőnk akkor nyilvánosságra hozott versei bizonyíthatják, hanem 
sokkal inkább az a tény, hogy a hatvanas években a pesszimista 
létezés konjuktúrája köszöntött be, amikor amellett, hogy a háború 
végétől kezdve írt szkeptikus, sőt cinikus versek végre felszínre 
kerülhettek, újak is születtek. Abban az időben az ideológia már 
lemondott a magánéletbe hatolás jogáról s az individuum kedvére 
méricskélhette tragikomikusnak, sőt groteszknek tartott helyzetét 
az egyre inkább elüzletiesedő világban. így aztán már etikai ki
égésről tanúskodhat Ács Károly Menetrend dicsérete című harmadik 
verseskötete. Ez a kiégés úgy jelentkezik, hogy az egyén nem a 
másokhoz való viszonya jelzéseként szólaltatja meg érzéseit, gon
dolatait, reményeit, aggályait és megoldatlanságait, hanem akkor is 
egyedül marad és saját kiszolgáltatottságának érzete hatalmasodik 
el rajta, ha szerelmi kettős alkotja témáját. Ennek megfelelően az 
egzisztenciális vonatkozások kerülnek előtérbe. Az első két verses- 
kötetben a halál nem kizárólag a költő magánügye volt, vagy ha 
igen, akkor lelkiismeret-furdalást érzett miatta. Nem így a Menet- 
rend dicséretének összeállítása közben, 1967-ben, amikor a körül
mények is megkísértették azzal, hogy a halál rémének engedje át 
birodalmát. Ebben az évben ugyanis mindössze két hét alatt öt nép 
hat nagy költője hagyta el az árnyékvilágot, s ez mélyen megrendí
tette a lét alapkérdéseinek faggatására különben is hajlamos Ács 
Károlyt. A „halál oldalán” való fekvése, válsága azonban látszóla
gos, mert szigorú, individualitásának megfelelő formakultúrával vá
laszol a kihívásra, akár szabad versben, akár pedig verstanilag kö- 
töttebb strófában szólaljon is meg. Ez játékösztönének, manierista 
kedvének töretlenségét jelzi. Úgyhogy a születésük idején idősze
rűtlen versek is méltán kaptak helyet a Menetrend dicséretében. A 
költő nem hagyta magát, mert többnyire cinikus fölénnyel nevezi
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meg a megsemmisülés és a jellegtelenség fenyegetéseit. így születik 
a groteszk és prózai elemekben bővelkedő Máglya című szonettko
szorúja, az első ilyen jellegű művénél, az Új élet koszorújánál jóval 
összetettebb művészi teljesítmény. S ez ösztönzi rondeljeinek halál
táncára is, no meg a nyelv elemeinek önkényes felhasználására. 
Mindez arra figyelmeztette az akkor publikálni kezdőket, hogy mi
nél kifejezettebb a nihilélmény, annál felelősségteljesebb az író 
munkája, hiszen az életgyakorlat okozta rossz közérzet a nyelv je
lentőségét, kommunikatív szerepét is leértékeli. Ács élvezetesen és 
viszonylag világosan beszélt arról, ami önmagában lehangoló és 
magánügy. Ezzel új stratégiát dolgozott ki költészete számára. Szel
lemesen, magával ragadóan, tehát ébresztőén szólni arról, ami sen
kit sem érdekel, mert kivethetetlen teherként szinte mindenkiben 
megvan -  ez volt Ács Károly viszonylag vékony, nem egészen új 
tartalmú verseskönyvének kiemelkedő tette.

Noha a költő szerkesztőként a Fórum Könyvkiadóban dolgozik, 
tehát, ahogy mondani szokás, a „húsosfazék” könnyen hozzáférhető 
számára, ismét nyolc évet kell várnunk következő verseskötete 
megjelenésére. Ennek az önmaga iránti szigorúság, a nagyfokú igé
nyesség érzékeltetése is célja. Különben aligha szánta volna rá ma
gát arra, hogy a szokásos jelentésbővítő, tematikai-motivikus cik
lustervezés helyett évszámokat sorakoztasson a tartalomjegyzékben 
-  alattuk egy-két eredeti verssel és egy műfordítással. A pesszimista 
létélménynek a Menetrend dicséretében felfokozódó kihívása a 
költői szereppel kapcsolatos kétely elmélyülését is jelenti. A Köz
bülső világban című 1983-as verseskötet azonban ennek ellenére 
sem áraszt egyértelműen pesszimista hangulatot. A költő ugyanis 
társadalmi kötelességének érzi, hogy néhány versében enyhítsen 
világképének szigorúságán és a bizalmat, a reményt akarja belop
ni olvasója szívébe. Legmélyebbről s ezért legmeggyőzőbben az 
olyan verseiben törnek fel szavai, mint amilyen a Keserű felis
merés:

Becsvágy? Igazság? Jóérzés? Bűntudat?
Kit érdekel: milyen vagy? Mit érzel? Mit akarsz?
Elszakadás: egyetlen dolgod. Eltűnés.
Önérzetesen? Gyáván?Egyre megy...
Vállalni nem fog senki, utólag se.
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Manierista kedve azonban ennek ellenére sem hagyja el. Alko
tás közben talán az olvasó árnyát is érzi maga mögött, s az is lehet, 
hogy olykor az utókornak, egy megértőbb, emberségesebb világnak 
ír, ám mégis elsősorban önmaga szórakoztatására, illetve saját lelki 
egyensúlya érdekében csiszolgatja verseit. Ezért olvashattuk leg
utóbb a Hídban a Verseim végére című „búcsúversé”-ben, hogy a 
„maradék fájásfélé”-re „úgyszólván élvezet / ráhurkolni a ritmus 
kényszerét”. Ám úgy látszik, ez sem elég önmagában, mert különben 
nem akarna „hosszú mondat’-a „végére pontot” tenni Ács Károly.

Tudtommal az asztalfia még tartogat meglepetéseket. Mostaná
ban ezeknek a napvilágra kerülésére várunk. Azután pedig a továb
bi Ács-versekre. Mert számunkra az emberhez a költő is hozzátar
tozik. S biztosak vagyunk benne: a költő belső drámája mindannyi
unk javára dől el. A tagadás ugyanis csak kezdő mozzanata a palinó- 
diának, a költő egyik versszerkesztési elvének...
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BEFEJEZETT OPUS?

Ács Károly Összes versei. Fórum, Újvidék, 1988.

Ritkán szánja rá magát költő olyan lépésre, mint legutóbb Ács 
Károly. Ki az, aki életének hatodik évtizedén alig túl „összesének 
nevezi verseit s vaskos kötetként kiadja őket? Költőnk vállalkozása 
annál meglepőbb, mert szigorú önkritikát alkalmazott, amikor (egy 
ízben) válogatást készített verseiből. Vagy az önmagával szembeni 
kíméletlenségnek most az lenne a jele, hogy Ács Károly néhány 
javíthatatlannak érzett zsengéjétől eltekintve az eddigi opusát vette 
számba s ily módon le is zárta azt? Hogy műremekeinek és töredé
keinek a nagy többségét az olvasó asztalára téve csupán a „jóindu
latra” apellál? E kérdések valószínűleg magukban rejtik a helyes 
választ.

Ha sokszor elolvastuk is már az Ács-versek nagy többségét, még
is tagadhatatlanul magával ragadó élmény kézbe venni ezt a három 
és félszáz oldalnyi versanyagot, amely (legalább látszólag) nem csu
pán a költőnek az egyéni fejlődését, ízlésmódosulását, hanem társa
dalmunk egészének (sőt talán részben az európai kultúrának) a 
változásait is magában foglalja. A társadalmi élet és mű között 
azonban fordított az arány. Mikor ugyanis az élet a háború utáni 
szocializáció jelszavával sokat ígért és tágasnak látszott, akkor a 
költészet akaratlanul is a sarokba szorult az akkori teremtő sürgés- 
forgásban, vagy véka alatt tartotta eretnek gazdagságát. Amikor 
viszont kiderült, hogy az örök ki-ki magának elve a minőségileg 
újnak tartott világban is kimondatlan vezérelvvé válik, akkor a köl
tészetben elsősorban Ács virtuóz poézise alkotta meg, ami a társa
dalomból egyre inkább hiányzott: az eszményihez legalább a képze
letében, a szépérzékében ragaszkodó embert. A reménykedőt, a 
vívódót, az önellentmondásba keveredőt, az eretneket, az eljátszo- 
gatót, az önfeledten dalolót s a rettenet ellen annak megnevezésével 
küzdőt.

így most az is kitűnhet az „összes” verseknek e kiadásából, hogy 
Ács Károly költői jelensége és tájunk között legfeljebb erkölcsi 
kapcsolat van: misztikus vagy származásbeli kötöttség nem érződik.
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Költőnk a szellem munkása, aki kezdettől fogva emberiségi kategó
riában gondolkodik, noha otthon, polgári és baloldallal rokonszen
vező környezetében, a nemzetközpontú (jóllehet nem nacionalista) 
és baloldali magyar írókat is megismerhette. Költő lévén, nem jut
hatott önmagán túl (s később is azok a versei a legjobbak, amelyek
ben akár szellemes nyelvi csűrés-csavarások formájában saját létél
ményéről és élettapasztalatáról vall), de -  s ez a teremtő alkat 
csodája -  kifejezés-faragó szubjektivitása versként objektív érvé
nyűvé lett, tehát az Ács-költemény mintegy helyettünk, századunk 
embere helyett beszél. Ezért ismerik el nyelvi és földrajzi határain
kon túl is. S a teljességérték miatt is. Mert naivitás és cinizmus, 
érzelmesség és töprengés, magabiztos kinyilatkoztatás és drámai 
vívódás, erkölcsi tanúságtétel és bevallott kétely egyaránt szolgál 
témaként ebben a költészetben. Az ellentétes princípiumok oly
kor egy-egy versen belül is feleselnek egymással -  az alkotói 
nyitottságot, polifonikusságot bizonyítva. Az egység nem a 
költőben, hanem a formateremtő erőben, egy-egy helyzet kihívá
sára adott válaszában van.

Mivelhogy olyan darabokkal is találkozom Ács Károly „összes” 
verseiben, amelyekről korábban nem volt tudomásom, még inkább 
látszik: „tartalmi” fejlődés, magatartásbeli evolúció nincs ennek a 
költőnek az opusában, -  ha nem csupán azokat a verseket vesszük 
tekintetbe, amelyeket többnyire már a keletkezés idején kötetbe 
gyűjtött, s amelyek -  miként írásunk elején jeleztük -  a korízlést is 
kielégítik. A változás a formai érésben, a műdarabok időnkénti 
csiszolgatásában van, mivelhogy az érő és az érett költő egyre elmé
lyültebb nyelvtudással és mind gazdagabb formakultúrával rendel
kezett. Ezzel azonban a későbbi években csupán azt hozta felszínre 
a zsengékből, ami már eleve megvolt bennük. Ács költészetének 
ismerői tudhattak róluk, hiszen többségük már megjelent a Hídban 
és az Üzenetben. Éppen ezért meglepetésnek, sőt csemegének az a 
zömében közöletlen nagy töredékhalmaz számíthat, amely két évti
zed kiérleletlennek tekintett termése és a Rögtönzések, miniatűrök, 
torzók cikluscímet viseli. Ide kell azonban számítanunk azt a 11 
verset is, amely Kései termésként, tehát az utóbbi néhány év gyümöl
cseként „zárja le” Ács opusát, illetve fejezi be a kötetet.

Az utolsó előtti ciklus azokból a versekből is tartalmaz néhá
nyat, amelyek már korábban kötetek formájában napvilágot láttak,

22



csakhogy formai és tartalmi okok miatt ez alkalommal nem a ver
seskötetek címeivel jelölt ciklusokban, hanem ebben az újdonság
nak számító miniatűrgyűjteményben kaptak helyet. Ezekben a rö
vid, rendszerint rímes, grammatizál6, szójátékra épülő szövegekben 
a gondolati súlyosság és a rövid terjedelem ellentéte kelti a művészi 
hitelesség képzetét az olvasóban. Többnyire olyan epigrammákról 
és aforizmákról van szó, amelyek megformálásakor a költő manie- 
rista hajlandóságának is érvényt szerzett. Feltűnő, hogy nincs nagy 
különbség az induláskor (tehát a negyvenes évek végén) és az ellan- 
kadáskor született versek gondolatvilága között. Az eltérés inkább 
csak annyi, hogy a világ csalárdságaival és önmaga belső ellentétei
vel küszködő Ács Károly legalább a költészetben hitt, míg az érett 
költő, akinek pályafutását sikerélmények is kísérték, a költészetet is 
illúzióval azonosítja. így aztán ezeknek a verses reflexióknak a szép
re és jóra való törekvést megsemmisítő ellenmondások felvillantása 
a lényege. Az abszurd életérzésének kivetüléséről van tehát szó, egy 
olyan állapotról, amely a körülmények ellenállása s részben magá
ban az emberben benne levő inerció következtében minősíthető 
megoldhatatlannak, reménytelennek. A fiatal Ácsot, hála az idealis
ta nekihevüléseknek, a szellem erejébe vetett hit legalább időnként 
hevítette. Nem így az érettet, a túlérettet, aki immár a saját egyéni 
és egy egész társadalom tapasztalatának jóvoltából jutott el oda, 
ahol négy évtizeddel ezelőtt főleg Schopenhauer biztatására kellett 
időnként vesztegelnie. Ha tehát a költészet az embernek az anyag 
törvényei fölött naponta aratott győzelme, ha nem eleve adott, 
akkor legalább állandóan kivívott, megszenvedett idealizmus (mint 
akár a szocrealizmus!), -  abban az esetben Ács Károly az utóbbi 
években nem költő többé. Önnön mércéje szerint nem. Áz érettkori 
cinizmusból, ha nem életerőnek a túláradása, már csak araszoló 
gondolatokra futja. Hogy viszont ezeket nem csupán a költő iránti 
tiszteletből, egy jelentős költészet kisugárzásától elbűvölten fogad
juk el, az azért van, mert a nyelvi fegyelem magas szintre emeli 
ezeket a kínos-humoros semmitmondásokat, a régebbi lángoláso
kat csak sejtető füstölgést. S ezzel talán nem vagyunk messze annak 
a kérdésnek a megválaszolásától: miért akar végleg elnémulni Ács 
Károly költészete? (Könyvének utolsó verse ugyanis a Verseim végé
re címet viseli. Az utolsó másfél sor pedig így hangzik: „... könnyű 
szívvel teszek // -  hosszú mondat volt -  a végére pontot.”) Egészen
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közel a válaszhoz azonban talán csak akkor juthatunk, ha a költő 
könyvének az utolsó előtti versét is elolvassuk. Az Üzenet-várásban 
reményét fejezi ki, hogy az „őszi írógyülekezések idején” valahova 
majd őt is meghívják. Valóban meg nem értett költő lenne Ács 
Károly? De vajon vannak-e ma „megértett” költők? Nyilván itt a 
lényeg, hogy sikeres költőnk rendszerint távol tartotta magát az 
alkotócsoportosulásoktól, melyekben (miként a kötet végétől 
visszafelé számított harmadik versében írja) csak „tervek, fogadal
mak, kérész- / életű hitviták -  / hívők, hipokriták...” vannak, úgy
hogy fel kell kiáltania: „Micsoda kísértetjárás!” S itt a lényeg: -  a 
lényegtelenségben. Abban, hogy az alkotó lét leginkább csak a bü
rokrácia által rendezett kirakat-lét: a minőségi változás illúziójának 
keltése. Ezért nem vágyódott egyértelműen Ács Károly költői mun
kássága során a „kísértetek” közé. Úgy érezte: nem is akarják meg
érteni: ezért inkább meghívják vagy díjat adnak neki. A meghívást 
(mint a modern ember Godot-t) valóban várja, csak éppen a jelen
létre nem vágyik egyértelműen. Az igazi jelenlét ugyanis az ő számá
ra az lenne, ha legalább egy kevés megvalósult volna abból, amit 
csekély számú optimista versében megálmodott: ha legalább vala
mennyire emberszabású lenne világunk.
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A SZÁMVETÉS IDEJE

Pap József összegyűjtött verseiről

Pap József jugoszláviai magyar költő elhatározta, hogy 1987-ben 
Jegy köteteim alatt, tehát „jegyként” szinte valamennyi eddigi művét 
felmutatja, amelyekkel az ötvenes évektől bebocsátást nyert az iro
dalomba. Abban a tudatban tette ezt, hogy versei nem csupán a kor 
bélyegét viselik magukon, hanem az ő alkotói személyi jegyét is. 
Elsősorban számvetésnek kell tehát tekintenünk Pap Józsefnek, e 
míves, nem termékeny költőnek eddigi legterjedelmesebb, ám két
száz oldalnál mégis kevesebbet számláló kötetét. Ebben a legkoráb
bi, az olvasmányok és részben a történelmi idő közvetlenebb hatá
sára született versek is helyet kaptak. A mélység (minőség) szem
pontja viszont a meghökkentően nagy ciklusszámban jut kifejezés
re. A tizenkét cikluscím ugyanis azokra a viszonylatokra hívja fel az 
olvasó figyelmét, amelyek által a költő az ember világban való hely
zetét egy-egy verscsoporton belül megragadja. íme, mi mindent 
látok én meg eldologiasodott viszonyaink ellenében -  hirdetik köz
vetve a költő törekvését az érintett kiemelések.

Magától értődik: e kötetbeosztás nem követheti a versek kelet
kezésének sorrendjét. De merev ellentétben sincs ezzel. Nem lehet 
véletlen ugyanis, hogy éppen az Élő táj c. ciklus került az első, a 
Fanyar bor a második, az Emberpár pedig a harmadik helyre. Mert 
noha a motívumoknak, tematikai jegyeknek megfelelően a költő 
jóval későbbi verseiből is kerültek be a ciklusokba, mégis a régebbi, 
Vajdasági ég alatt c. antológiában már megjelentetett s az annak 
idején Híd-díjjal kitüntetett Rés c. kötetben közölt versek vannak 
itt többségben, hogy hátrébb (pl. a Képzelgések c. ciklus kivételével) 
átadják a helyet a későbbi termésnek. Először annak, ami a Rendha
gyó halászás c. kötetben újnak számított, s amiből az első ciklusok 
csak keveset tartalmaztak; később pedig az 1984-es kiadású Véralá- 
futás anyagának, a gyermekverseknek és az újdonságnak számító 
haikuknak.

De vajon mi a közös jegye e majdnem fél évszázadot felölelő 
verstermésnek? Ami a legtöbb Pap-versben megtalálható, az a férfi-
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asan tartózkodó emberszeretet. Ez nyilatkozik meg az őstehetség
nek mondott Csépe Imrének, a vajdasági parasztköltő emlékének 
szentelt, finoman ironikus Akrobatikában.

Pap József költészete a hajdani, már tűnőben levő, esetleg egy- 
ben-másban tovább élő értékek tömény leltározója. Legtöbbször a 
konkrét táj, az emlékezetében el nem halványodott emberalakok s a 
hozzájuk fűződő kapcsolatok ihletik. A költő erkölcsi elkötelezett
sége csupán egy tucat versben (főleg az ötvenes és hatvanas évek 
fordulóján) adott helyet annak a földrajzi tértől és történelmi időtől 
független költői látásformának, amelyet fenomenológiainak 
minősíthetünk. A fenomenológiai látás nemcsak a háború utáni 
években eluralkodott retorikával való szembeszegülést jelenti, ha
nem a jelenségeknek és a tárgyaknak különös összpontosítást 
igénylő szemlélését is. Ennek megfelelően a fiatal Pap József szá
mára nem csupán a fa jelenthet költői élményt, hanem a szikla is. A 
Szikla a fák közt és a Fa sziklák közt című, egymással kapcsolatban 
levő verseiben -  a maga konkrétságában és elvontságában -  a léttel 
szembesülünk.

A későbbiekben Pap József azt a kifejezésformát műveli, amely 
a mindennapi élet jelenségeinek érzelmi-gondolati kritikája is. Né
hol, saját, többször hangsúlyozott verseszményével ellentétben, az 
epikus leírás csábításának is enged. Ezért a személyen túliért, az 
egyetemes érvényűért folytatott belső küzdelmét is megverseli.

Pap József költészetében nem egyszer egyik vers ellenpontozza a 
másikat. Arról van szó, hogy századunk költőinél általában, s több
ször Pap Józsefnél is, a mondanivaló nem célként kitűzött realizá
landó, hanem a kialakuló szókapcsolatoknak, a vers keletkezésének 
a függvénye. Vagyis: a költő nem csupán a vers befejezéséig, hanem 
néha még azt követően sem tudja racionálisan kifejezni, miről mit 
írt. Az ő mondanivalója: a vers. Mivel sok szó-, illetve emberi hely
zet van, ezért egy-egy életművön belül csak az ellentmondások egy
sége lehet egyenlő az igazsággal. Két ilyen, egymással vitatkozó 
verse, az Ének és a Találkozás nem véletlenül került egymás mellé 
Véraláfutás c. verseskönyvében: ha másképpen is, lényegében 
ugyanarról beszélnek. Az Ének arról a beteljesülésről, humanista 
bensőségről szól, amely leginkább az ember tudatos törekvésétől 
függetlenül, egy nem várt pillanatban valósul meg. Az ember mások 
ellenében keresi boldogulását, s aztán az „üdvösség” váratlan irány
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ból lepi meg rövid időre. A „váratlan kézfogás” ugyanis a közösségre 
találás alkalma. Ezzel szemben a Találkozás a várását fejezi ki an
nak, ami az Énekben teljesen véletlenszerű volt. A Találkozás, 
nőről lévén szó, olyan hiánynak ad hangot, amely betöltésének 
módjához nem fér kétség. Itt konkrét személytől függ a remélt 
beteljesülés. A lírai hős várakozása nem eredménytelen, a kívánt 
találkozás mégis tartalmatlan; az érzelmektől irányított törekvést 
követő beteljesülés ugyanis csalódáshoz vezet, unalmat szül. A vágy 
és az élet akkor sem járnak egy úton, ha az utóbbi látszólag követi, 
igazolja is az előbbit. Szándék és eredménye, kívánság és beteljesü
lés nincsenek okszerű összefüggésben egymással -  sugallja Pap Jó
zsef e két költeményében.

A rossz közérzet és az erkölcsi elkötelezettség költőjeként olyan 
alkalmi retorikai nekifutásai is vannak, mint amilyen az Ezredvégi 
kérdés, melyben az emberi lény gyilkos hajlamainak változatlansága 
miatt panaszkodik. Mindazonáltal Pap József nem csupán a lét 
külső feltételeinek, bölcseleti felismeréseknek a költője, hanem a 
belső rezdüléseknek, láthatatlan drámáknak is. A béke nála nem 
csupán társadalmi kiállásnak a kérdése, hanem a lelki életé és a 
személyi kapcsolatoké is. Ezt nyilvánítja ki a Négysoros egy körkér
désre, amely egy kissé az előbbi transzparensszerű szöveget is ellen
pontozza. A békének a „tűrése” különben ironikusan jelzi az élet 
minden területét, tehát a külsőt és a belsőt, az alsót és a fölsőt, a 
kicsit és a nagyot alkotó lényeget, a kíméletlen ellentmondásokat.

Pap József költői humanizmusát a lemondás hangulata is áthat
ja, sztoicizmusa mégis inkább a derűhöz vonzódik. Jóllehet érzékeli 
a lehúzó erőt, a sár végső diadalának elkerülhetetlenségét, humora, 
bölcsessége nem hagyja cserben. A másokhoz beszélés tudata teszi 
kiegyensúlyozottá hangját, sőt helyenként (mint pl. az Itt című, 
viszonylag terjedelmes költeményében) a másokkal, a pannon sors
társakkal való azonosulás a „mi” többes számába tágítja a költői 
alanyt, fölszökellő költői hevület helyett a költői próza kényelme
sebb medrét választva. A közösségi tapasztalat előadása feloldja a 
szabad vers feszességét.

Költőnk egy kis közösség közepén tudja magát, s e pozíciójának 
inkább csak az előnyével néz szembe. Költői missziója olykor egé
szen közel kerül a társadalmihoz. Nem törnek rá lehengerlő erővel 
a kételyek. Nem izgatja különösképpen (Hatvanévesen), hogy „A
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bölcsek bizonytalanok, / és nemcsak idejük, / merszük sincs már / 
kőbe vésni észleléseiket.” Nem izgatja, ti. tisztában van vele, „hogy 
semmit sem jó elhamarkodni”. A költői etika mégis fölülkerekedik 
az emberi gyarlóságon. „Magam talán különb vagyok?” -  kérdezi 
önmagától {Képzelgések), miután megemlítette azokat az egykori 
társakat, akiket „egy elragadó látvány csábít”, vagy „a következő 
fok a létrán”, esetleg „a csinnadratta maga”, / hogy ne kellejen a fejét 
használnia...” A tehetetlenségnek e bevallott állapota talán azokban 
az egyébként igénytelen sorokban tükröződik legközvetlenebbül, 
ahol a költő ocsúdva töprengő medvéhez hasonlítja magát: elhagy- 
ja-e barlangját, vagy visszatérjen „a bűzhödt odúba”.

Legalább ennyi önkritikával tartozott Pap József az újabb nem
zedéknek. Hadd érezze az Összegyűjtött versek ifjú olvasója, hogy 
ez az idősebb népszerű költő sem oldódhat már fel zavartalanul 
abban a csoportmagatartásban, amely az alapot szolgáltatta költői 
törekvéséhez. Az expanzív nagy etika helyett most a kis etika bás
tyáit kell védeni. E feladatnak Pap József költőhöz méltó állhata
tossággal tesz eleget. Sokszor -  miként a haikuk tanúsítják -  megál
lított pillanatok formájában.
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INDULATKITÖRÉSEK 

Koncz István: Ellenmáglya. Fórum, Újvidék, 1987.

Koncz István verseskötetében többféle verstípussal találkozha
tunk. Elsőként közöttük az önéletrajzi témájú tényközlőt említjük 
meg, amely A  tárgyról címet viselő első ciklusban kapott helyet. 
Mindenekelőtt három egymás után következő versre: a Fohászféle 
azért, hogy soha ne kelljen ölnöm, az Élmény, in perfectum és az 
Én-vers vagy líra címűekre gondolok. A vallomásnak természetesen 
különféle szintjei lehetnek, attól függően, vajon tudatának mely 
rétegét és milyen közvetlenséggel tárja fel a költő. E három versé
ben Koncz István szinte adatszerűén közli létének polgári összefüg
géseit, a mélyebb emberi vonatkozásait alig érintve. Pedig -  miként 
a jéghegynek a tenger felszíne alatt levő nagyobb része -  ezek is 
jelen vannak. Igaz, a szónak nem az esztétikai, hanem a pszicholó
giai értelmében. Ez különösen a Fohászféle azért, hogy soha ne 
kelljen ölnöm című versnél tűnik szembe. Olyan benyomást kelt itt a 
költő, mintha valamiféle (külső vagy belső) vád ellen védekezve 
tárná fel családjának múltját és jelenét. (Mellesleg e hajlandósága 
másutt is kifejezésre jut. Például a Róma égése -  ellen-máglya című 
versében, ahol az esetleges versesztétikai kifogások miatt szorong: 
„szemfüles ügyész / majd kétszer is aláhúzza / a zagyva fogalmat.”) 
Hogy e vallomás nem lehet független a bűntudattól, a magyarázko
dás szükségletétől, az Koncz István háza hajdani zsidó tulajdonosá
nak említéséből és a költő apja tanúk által is bizonyítható baloldali 
rokonszenvének hangsúlyozásából látszik. Meg aztán abból is, hogy 
a „félek” szó háromszor is (kétszer felkiáltásként, egyszer kijelen
tésként) szerepel a versben. Az embernek mint ostobán önző, társa
dalmilag és személyileg egyaránt rövidlátó lénynek a problémája a 
törvénytisztelő polgárnak a formális ártatlansága mögött marad 
rejtve. A játékszabályok tiszteletben tartása a fontos tehát, nem 
pedig az: vajon jók-e a szabályok s megengedik-e egyáltalán a tisz
tességet.

Ha mi is formálisan bánnánk a fogalmakkal, mint Koncz az 
érintett versében az etikával, akkor meghökkentő ellentmondást
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kellene felfedeznünk e verse és az utána következő között. Az Él
mény, in perfectum első strófája ugyanis a következő kijelentéssel 
végződik: „En Mástól, egyedül, sosem féltem.” Vajon annyira han
gulatközpontú lenne költőnk, hogy amit egyik versében állít, azt a 
másikban visszavonja? -  gondolhatjuk, ha nem tartjuk szem előtt 
azt a különbséget, amelyet az egzisztencialista filozófia tesz a fé
lelem és a szorongás között. Eszerint a futólagosan áttekintett vers
ben a szorongásra, vagyis a megnevezhetetlen (mert ismeretlen) 
veszélyre egy háborúban való részvétel vagy egy váratlan téboly 
következményeire gondolt Koncz, amikor háromszor is leírta, félek. 
Emiatt viszont konkrét emberekre céloz, akiktől nem fél, mert az 
élet írott szabályait betartva semmi rosszat sem tett. Az idézet 
előtti mondatban a „Más” utáni vonatkozó névmás (akik) szemé
lyekre utal. Hogy a félelem elutasítása itt az adott körülmények 
közötti biztonságot, a felszíni rendet jelenti, azt az utolsó strófa 
nyíltan kimondja: „Én mindig egyedül éltem, / de biztonságban és 
szeretetlenül, / senkinek sem tartozom, csak épp, hogy / itt járt 
Koncz István, feljegyzem emlékezetül.” Ez azonban mélyebben gyö
kerező hiányok rekapitulációja, mert előzőleg a „nincsek” is felso
roltatnak -  a bevallott létidegenség okaiként. Mindezt tömörebben 
s ezért határozottabban fejezi ki a diszharmóniát és csömört árasztó 
harmadik vers, az Én-vers, vagy líra.

Koncz Istvánt már első kötete kapcsán bölcseleti ihletésű 
költőnek minősítette a kritika. Az Ellen-máglyában is kevés olyan 
verset találunk, amely valamiképpen ne függne össze a költő pesz- 
szimista létszemléletével. Közöttük néhányban tisztán is érvényesül 
a szentenciózus, az aforisztikus és az epigrammatikus jelleg. Az 
ilyen Koncz-versek nélkülözik a képszerűséget s közvetlenül az 
olvasó értelméhez szólnak. Mögöttük indulat pulzál: „Mózes óta / 
Quintus Horatius Flaccus / az egyetlen szabad talpnyaló.” (A  szem) 
Általában azonban rezignáltságban fejeződik ki ez az attitűd, ame
lyet a torz értékviszonyok miatti keserűség alakított ki. A  rossz 
szerep című vers például az etikának és az esztétikának egymással 
való megszüntethetetlen szembenállása miatt panaszkodik. A fáj
dalom fogalmi sommázata azonban a Jó mulatságban még egyértel
műbben fojgalmazódik meg: „... erkölcstelen / korban nem korszerű 
a morál.” Ámbár csupán az etikus cinizmus teheti igazán szellemes
sé, esztétikailag kiválóvá a lehorgadásra, beletörődésre hajlamos
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indulatot. Mikor tehát az emberi tehetetlenségnek, a cselekvés kor- 
látainak így ad hangot: „Jó azt is tudni, hogy / a talaj védtelen, és / a 
kertész egyedül csak / a féltést / vállalhatja, és azt, / amire a féltés 
képessé teszi majd.” {Botanika)

A táj versek külön típusként vannak jelen az Ellenmáglyá bán. 
Azokra a darabokra gondolok, melyekben természetélmény formál
ja meg a költő gondolatmenetét. Az olyan versekben, mint amilyen 
példáuM palánk és a Kanizsai tájkép, a konkrét látvány fokozatosan 
szimbolikus, sőt már-már allegorikus töltetet kap. Egy pillanatra 
feltűnik a palánk mellett a „fakó lovon marcona vitéz” (Don Quijo
te) árnya, hogy azután -  a Koncz-féle cinikus pesszimizmus egyete
mességének kifejezéseként -  a szél szava uralja a tájat, de úgy, hogy 
a régi palánk továbbra is megosztja azt. S hasonlóképpen a másik 
versben sem egyértelműen a látottak poétizálásáról, reflektálásáról 
van szó, hiszen a versnek a befejezésében, a fogas útját figyelő 
halász képében már a költői kivetítés gesztusát, a halvány önarckép 
megformálását érhetjük tetten. Ennek lényegét A Tisza partján té
telesen is kimondja: „a tények lelke a táj.” Más szóval, miként az 
idézett vers is tanúsítja, a tájkép Koncznál az össztapasztalat hordo
zója; ti. „nem több / a puszta múltnál.” így aztán „A létezés / már 
csupán- / csak kép, egy makacs látvány...”, melybe a személyi és a 
közösségi múlt emlékképei járnak vissza kísérteni. A tényszerűség 
fegyelmezettsége teszi jelentőssé e verset, melynek víziója a jö
vendő apokalipszis határtalanságáig terjed. Érdekes, Heinére céloz 
a költő és Petőfit említi, pedig elsősorban a már súlyos beteg Juhász 
Gyula borzongató kozmikusságára kell gondolnunk, miközben 
Koncz kötetzáró versét olvassuk.

A Koncz-versek következő típusaként azt említem, amelyben az 
abszurd létélménye a maga elementáris közvetlenségével, tehát 
úgyszólván a poétikai elveket félrelökve, a tudatalattinak a szinte 
teljes felszabadításával kerül felszínre. Az ilyen versek (szerencsére 
nincsenek nagy számban) a modern törekvések felé nyitott kritikus 
számára is többnyire bosszúságot okoznak. Olyan automatikus szö
vegekről van szó, amelyek papírra vetéséhez Koncz István valószí
nűleg a beatköltészetből merített bátorítást. Mikor ezt állítom, 
akkor elsősorban A vers utánzása és az Ártatlan szövegek című „ver
seket” tartom szem előtt. Az előbbit a „miért”-tel való folyamatos 
rákérdezés tereli meghatározott asszociációs keretek közé, az elégia
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hangulatába. Ám a keserűség az alkotókedvet is lohasztja, ezért az 
utolsó strófában maga a vers is zavarossá válik. Mert ha ezek a 
sorok még csak tudálékosak (a tisztázatlan összefüggés miatt): 
„csillagsors lehet / a fény; / fénye átvilágítja / a rossz anyag / szerke
zetét”, a következő strófa már bosszantón eloszlathatatlan ködbe 
burkolja a költő gondolatát: „Miért / a kiábrándult vándor / szajkó 
szeretése, / félti talán, / hogy az az ünnep, / lázad a tor, / vele 
majmoltatja / a verset.” A másodikként említett vers anarchiáját 
már semmiféle formai elv sem igazolja. Igaz, beletudálékolhatnánk 
egyet-mást s így több mindent is bebizonyíthatnánk, csak azt nem, 
hogy ez a vers -  jó. A korábbi verstípusok esetében láthattuk, hogy 
Koncznál a meditációból vagy a tudatosulás, a formaérzék alkothat 
jó verset (epigrammát), vagy pedig a konkrét látványhoz (tájhoz 
vagy nőhöz), esetleg egy tárgyhoz való kapcsolódás. S még valami: a 
humorrá enyhülő indulat. Erre az ugyancsak a beatek bátorítására 
írt Bokszvers és a Pantomim a legjobb példák, melyek ironikussá 
teszik a költő hangnemét.

Azonban a metrum dobolása is felhívja néhol a figyelmet Koncz 
költészetében. Ilyenkor a mitológiai kellékekkel együtt a travesztá- 
ló szándék is szembetűnik. Az ilyen versek (Thészeusz útja Pelopon- 
nészosztól Athénig Antik vadászat, Epigramma) leginkább alig töb
bek a halandzsánál, a nihil-élmény ritmikus variációinál.

Koncz István új kötetének egy verscsoportjában meditáció for
májában fejeződik ki a költő disszonáns létélménye. Ennek követ
keztében a vers azon fogalmak után tesz kérdőjelet, amelyek nélkül 
elképzelhetetlen a társadalmi élet viszonylagos szervezettsége, az 
életmódnak legalább a minimális kulturáltsága. A költő, aki a min
dennapi életben a „szabályinak és a „fegyelemének az embere, 
versében (Mértan) ironikusan kénytelen említeni e kifejezéseket, 
mintha mindaz, amit hivatásból cselekszik, bumerángként ütne 
vissza. Az ő világában nem egészíti ki egymást szervesen és harmo
nikusan a reális és az irreális, a gyakorlat és az elmélet, az érzet és a 
vágy -  s ez az indulatok különféle formáját teremti meg nála. A már 
érintett Mértan című versben ez az ellentét az „álom és mértan” 
kettősségének gyötrő felismeréseként jelentkezik, ami viszont csak 
iróniával, cinizmussal küzdheti le önmagát mint rossz hangulatot. 
Az ellenméregnek a cseppjei abban a jelzőben („remek”) vannak, 
amelyet a „szabály” szó elé tesz. Ám Koncz nem elégszik meg a
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hamisan bonyolult létnek ezzel a közvetett elutasításával, mert „jó
zan csalódás”-ának egyértelműen is hangot ad. Annyira ingerli a 
látszat és a valóság ellentéte, „a kacér fénytörés” illúziója, hogy a lét 
egészére, álteljességére gondol, amikor szerinte „álom és mértan, / 
többet nem ígér / a józan csalódásnál...” E helyzet is (vagyis a pohár
nak, a benne levő folyadéknak és a fénynek a játéka) „uzsora csak”, 
következőleg csupán a „káromkodás” lehet az ember megfelelő 
reakciója. Ha az előbb ellentétes, de a költői értékelésben egymással 
kiegyenlített fogalomként került azonos mondatrész funkciójába az 
„álom és mértan”, akkor a vers befejeződésében „a trükk s a szó” 
lesznek hasonló nivellálásnak az áldozatai. Magától értődik: Koncz 
nem a „trükk” (itt) negatív fogalmát emeli semleges értékű „szó” 
szintjére, hanem fordítva: a „szó” veszíti el közömbösségét. Még
hozzá úgy, hogy a költő számára nem „jelenthet / többet a káromko
dásnál.”

Egyébként most érkeztünk el ahhoz a ponthoz, ahol nyilvánva
lóvá válik: miért volt szükségünk erre a futólagos verselemzésre. 
Koncz István Mértan című versének a jelentősége ugyanis számunk
ra nem önmagában, nem esztétikai értékében van, hanem elsősor
ban utolsó három sorában. Ha ugyanis e versnek eddig érintett 
jellemzői a versalkotás okaira mutattak rá, akkor az utolsó sorok a 
költő versének formájába, illetve formátlanságába nyújtanak bete
kintést. Először is: az egymásnak nem megfelelő vagy jelentéskor 
tekintetében egymástól távol eső fogalmaknak kölcsönös elértékte
lenedése (azonos mondatrészi funkcióba való állítása) Koncz István 
költészetének szembetűnő poétikai eszköze. Másodszor: az így jel
zett kényszerű értékvesztésből következő indulat nem vezetődhet le 
pusztán a cinizmus által, hanem -  az avantgárd szabadosságaira 
emlékeztetve -  „káromkodásaként nyilvánul meg. Valóban, Koncz 
gyakran nem tartózkodik a triviális, obszcén kifejezések használatától.

Visszatérve a paralelizmusokhoz, egy-egy versen belül néhol két 
példát is találhatunk: „A tél romjain / verten, a szántóvevőt / s az 
elherdált jövőt (...) többé már megcsalni, / a kikelet s a vágy, / 
egyformán képtelen... (Hosszú tél után) A „szántóvető”-höz gyorsan 
csatlakozik az „elherdált jövő”, nehogy egy másodpercig is illúziónk 
legyen a kora tavaszi munkálkodó heroizmusának pesszimizmusát 
illetően, s ugyanígy a „kikelet”-et is mindjárt kiegészíti a „vágy”, 
hogy a természetbeli korlátlanságot az ember egyre súlyosabb ter
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he ellensúlyozza. A versszerkesztés összetettségére és a költő tömö
rítő szándékára vall, hogy az első szópár első tagjára (a szántó
vetőre) a második szópár első tagja (kikelet), míg az első szópár 
második tagjára a (jövő) a második szópár második tagja (vágy) 
felel, olyképpen, hogy a tárgyak (mint halmazott mondatrészek) 
alanyokkal (mint halmazott mondatrészekkel) egészülnek ki.

A dolgokról alkotott képzeteknek erre az ikerítésére néhol 
pusztán hangulati alapon kerül sor. Például akkor, amikor azt ol
vassuk, hogy „... ólomszürke esőfelhők / (s a gondolat) / dolguk után 
néznek...” (A füst dolga) De hasonlóképpen annak sincs mélyebb 
értelme, hogyyl Tisza pariján című versben „... hullám s lelkiismeret 
összecsap...” A Hold és ikebanáb&n azonban már jelentésbeli (oksá
gi) összefüggés van a „mögöttes gondolat és / bomba robbantása 
között. S hasonlóképpen magyarázható „a tyúktolvaj és az alkimis
ta” azonos mondatrészben való szerepeltetése is (A füst dolga). 
Előfordul azonban, hogy a második mondatrész csupán bővítő, ma
gyarázó, kifejtő, esetleg némileg tautologikus funkcióval csatlakozik 
az elsőhöz. Mikor például valakinek „vállalnia kell / áltudományt s 
hazugságot” (Időjárás), akkor a „hazugság”-gal nyomatékosít és ál
talánosít a költő. Nem különben akkor, amikor a Tücskök, szita
kötők című versében azt írja, hogy: „a sóhaj független és / szabad.” 
Ugyanitt a „tücskök / s neszező szitakötők” alanyokként „terelik” 
(...) „a témát és figyelmet”, vagyis a tárgyakat. A befejezésben (egy 
másik tagmondatban) a „jelenlét” alanyt azonban már minősítőleg 
követi a másik alany: „a lámpaláz”.

A halmozott mondatrészek elemzésével olyan messze jutottunk, 
hogy az utóbbi példák már nincsenek is közvetlen kapcsolatban 
„ősokukkal”, a látszat és valóság kibékíthetetlen ellentétéből adódó 
költői válsággal. Ezt azonban az attitűd meghatározó erejű motívu
maként kell kiemelnünk, hiszen a már említett „káromkodások” 
közvetlen bizonyítékként szolgálhatnak. Koncz ti. „tetves földön” 
„rohadt világ ellen” küzd, mert „hülye kéjjel lehet csak a húsnak 
örülni”. Nem marad hát más hátra, mint „tépni a szép erkölcs 
rongyait” s „üvölteni”, míg „átver a gatyán a kockázatos indulat” -  „a 
pofája istenit” (!), ha már „a mérnök” csak annyit tehet, hogy „em
beri és állati szarból isteni szobrot mintáz”.

Ezek szerencsére olyan rétegei Koncz István költészetének, me
lyek még érthetők, mélyen érthetők.
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FÁZISKÉSÉSBEN

Tolnai Ottó: Wilhelm-daloL Jelenkor; Pécs, 1992.

Mint ismeretes, a clown-szerep jól jött századunk művészének, 
aki úgy érezte, nincs hely gyötrődő, tehát valóságos énje számára a 
civilizációban. Választott alkalmi szerepével nem csupán önmagát 
szórakoztatta, hanem viszonylag sok olyan embert is, akik nem 
lettek volna kíváncsiak ellentmondások között kínlódva vergődő 
énjére, a lényét közvetlenebbül kifejező tragikus színezetű művé
szetére.

Nálunk a bolsevista diktatúra és a kisebbségi sors is fokozottabb 
alakoskodásra késztette a művészeket. Ez különösen Tolnai Ottó 
munkásságán figyelhető meg. Egyáltalán nem előzmény nélküli te
hát a költőnek az a vállalkozása, hogy egy félkegyelmű világával 
azonosulva fejezze ki mindazt, amit fontosnak tart önmaga és kör
nyezete kapcsolatában. A bátorító példák között Faulknernek 
A  hang és a téboly c. regényét is meg kell említenünk, amelynek 
Benjy nevű gyengeelméjűje a tudatszint mélyebb, ősibb rétegeinek 
feltárására is alkalmasnak mutatkozik. Ez azonban csak ihlető pél
da. Ennél fontosabb az a rokonszenv, amely Tolnait Pechán József 
festői alanyához fűzte: „A kopaszra nyírt Wilhelm egy ládán ül. 
Kezében gitár. Szája tátva, csak metszőfogai vannak meg. Vicsorít? 
Nyüszít? Üvölt? Sír? Énekel? Ez az ének számomra nem más, mint 
Pechán éneke, muzsikája, a portrékon látott vörös egész képen való 
elömlése... Wilhelm Faulkner Hang és tébolyának Benjyje. Wilhelm 
itt mosolyog... itt vicsorít vissza a művész is tragikus sorsára. Pechán 
nagy győzelme ez a kép, amelyet senki sem említ, amely még ma is 
nehezen viselhető el...” Wilhelm, a gitározó félbolond és póttartalé
kos a szabadságnak az adott körülmények között lehetséges formá
jával volt azonos Tolnai számára, hogy múltról és jelenről, a gyer
mekkor csínyeiről és a felnőttkor szorongásairól a törvényes le
hetőségekhez képest minél teljesebb képet formálhasson. Wilhelm 
alakját történetek, anekdoták övezik, s mint sajátosan gátlástalan 
figura (aki pl. a róla festett kép iránt érdeklődő Ferenc József 
császárnál is tiszteletét akarta tenni), eleve jó ürügyként szolgálha
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tott volna a vajdasági élet (művészi és átlagemberi) nyomorúságá
nak a kifejezésére. Tolnai bizonyos mértékig tekintettel van a Wil- 
helm körüli társadalomra is, úgyhogy a kor jellemző színei közül 
néhányat a Wilhelm-dalokban is megtalálhatunk, ám sokkal fonto
sabb volt számára mindaz, amit Wili alakja révén a saját gyermek
korából és a kanizsai környezetből feltárhatott. Egyáltalán nem 
zavarja az a körülmény, hogy versről versre vallomást tevő hőse 
verbászi volt, hiszen Wiliben akkor is a költőre ismerünk, ha a 
képjegyzék arról tájékoztat bennünket, miszerint a versekbeli vak 
Vigh Tibiké a szerzővel azonos. Valószínűnek tartjuk, hogy a figye
lemnek ez az átterelése több játékosságnál, mivel Tolnai a szó 
hagyományos alkotói értelmében nem teremti meg Wilhelmnek a 
világát, s egyes szám első személyben aránytalanul többet beszél 
önmagáról, mint egy, a kor ellentmondásai s az emberi gyarlóságok 
között vergődő gyengeelméjűnek a kalandjairól.

Azért is elgondolkodtató a költőnek ez a (formális) rejtőzködé
se, mert Tolnai eddigi költészete tele van (nem a politikát, hanem) 
a közerkölcsöt megbotránkoztató gesztusokkal. Vagyis ha a költő 
eddig nem volt szégyenlős a megnyilatkozásaiban, akkor miért len
ne éppen most, amikor különben is konjuktúrájukat élik a vallomá
sok. A szóban forgó rejtőzködés, részleges önmegtagadás minden 
bizonnyal azt a formai változatosságra való törekvést szolgálja, 
amely -  mint játékos bújócska s az olvasó átmeneti félrevezetése -  a 
mai írók jelentős részénél megfigyelhető.

A különböző színtereknek az összehozása, az eltérő időrétegek
nek az egybemosása a mindenkori vajdasági emberi színjátéknak s 
általában az emberi sors abszurditásának a kidomborítását szolgálja 
Tolnai elképzelésében. Hogy ebből nem lett meggyőző művészi 
valóság, annak több oka is van. Az alapvető az, hogy mivel nálunk 
az értékelő kritika hivatása nem juthatott kifejezésre, ezért az el
múlt évtizedek során költőink egyre inkább elhanyagolták a mű
gondot. Kritikusaink sokkal inkább alkotói törekvéseket, mint al
kotói eredményeket vizsgáltak, s ennek következményeként a rejté
lyes szógubancok mind nagyobb mértékben szaporodtak el költé
szetünkben. Igaz, Tolnai általában nem a bonyolítás, hanem az 
egyszerűsítés tekintetében túloz. Azokkal a szövegekkel szemben 
tehát, amelyek a végtelen felé indázva ontották magukból a semmit, 
költőnk többnyire egyszerű mondatokban és leplezetlenül árulja el,
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hogy nincsenek eszményei, semmi lényegeset nem akar mondani, s 
magát a verset sem tartja fontosnak. Úgy esküdött föl a nihilizmus
nak a zászlajára, hogy ezt sokszor szövegeinek a formátlansága, 
kifejezéseinek az obszcenitása is tükrözi. Magától értődik: én a 
műforma minimumán az átgondolt szabad verset értem, s ugyanak
kor az erkölcsi megbotránkozásnak a szitokszavai sem botránkoz- 
tatnak meg. Itt azonban egészen másról van szó.

Az előbb azt mondtam: Tolnai legfeljebb egyes külsőségekben 
azonosul félkegyelműje világával, s a magáét mondja. Nos, ami a 
magáé, az sem a lényéből fakad. Iróniája és cinizmusa révén elidege
níti magától a szereplőket és az eszményeket. Sok mindent elmond 
ebben a végtelenül hosszú (és unalmas) verssorozatban abból, ami 
az életéhez tartozik, ám ezek inkább csak külsőségek: az erőszakkal, 
a gyermekkori játékokkal és a szexualitással kapcsolatban levők. 
Tájunk emberének mindenkori kiszolgáltatottsága, a megalázások 
különféle formái, az autonóm személyiség kialakulatlanságának 
okai, a félelem történelmi és társadalmi valósága -  tehát mindaz, 
ami formaként faj súlyt és rangot adhat a műalkotásnak, hiányzik a 
verssorozatból. A sorok többsége óvatosan, de teljes összpontosítás 
nélkül került papírra, hiányzik belőle az igazi alkotói felelősség, a 
teljességigény. Igazi szellemességről, humorról is csak ott beszélhe
tünk, ahol a létezés emberi csúcsai meghódításának kísérleteit s 
ezeknek látszólagos megvalósulását, illetve meghiúsulását tárja 
elénk a költő. Csakhogy többnyire az értékeknek az eleve elutasítá
sát tapasztaljuk, s ennek megfelelően csak ritkán mulattató bohóc
kodásokat, sokszor inkább valóságos, mint mímelt ügyetlenségeket.

Wilhelm látásában hol a dolgokra való szelíd vademberi rácso- 
dálkozás, hol pedig az agyafúrt összefüggés-érzékeltetés dominál. 
Egyszer valóban hülye, másszor pedig -  mintegy összekacsintva az 
olvasóval -  csak adja a bolondot. így vagy úgy, de mindig bohócru
hában van. Ekként a költő által felkutatott életrajzi tényeinek és az 
ezeket kiegészítő alkotói szeszélynek megfelelő szerepet játszik. 
Helyenként némi szimbolikus többlettel. Ha pl. arról számol be, 
hogy talicskázza a sárgaföldet a vakvágányról, akkor rövidesen kide
rül, miszerint e kifejezések nem véletlenül kerültek a szövegbe 
(íakárhova lépek föld). A sárgaföld ugyanis korábban már vert fal
ként szolgált, vagyis, miként az egyértelműbb célzatú vakvágány, 
emberi kéz nyomát őrzi. A vert fal emellett a félkegyelműnek az
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Isten általi megvertségével való párhuzam szójátékára is lehetősé
get ad. Nem véletlenül, hiszen a versek többségében kisebb-na- 
gyobb szerepe van a szavakkal való játéknak. Még akkor is, ha ez 
sokszor csak viccelődésre ad alkalmat. Az irónia szintje lassan 
emelkedik, amikor a sárga földdel szembeállított, építkezésre alkal
matlan fekete és szürke föld fogalmához a földnek mint földgolyó
nak a fogalma is társul, hogy a magukat rajta hanyatt vető, a semmi
ben kalimpáló rovarok a félkegyelműnek és a költőnek a világide- 
genségét egyaránt kifejezzék:

mert megelégelték a földet 
az égen szeretnének mászkálni 
esni kelni a csíborok korcsolyázni

Ezek a befejező, metafizikai távlatú sorai az idézett versnek, ám 
olyan szövegek is vannak a verseskötetben, amelyek még egyértel
műbben csak az utolsó sorok kedvéért íródtak. A Poroszkálni a 
meleg sóban c. versben a kisfiúként ágylábhoz kötözött Wilinek a 
sirámaiból szinte teljesen hiányoznak a versszerűségnek a kritériu
mai. A homokban, a forró sóban mendegélésnek, a menta morzsol- 
gatásának a vágya, a pingálóasszonnyal való beszélgetés óhaja a 
csodakútnál lehet valóságos vagy kitalált életrajzi adalék, de nem 
versépítő elem. Akkor sem, ha az ágyhoz kötözöttség kényszere és a 
meleg poroszkálás vágyának ellentéte ismétlődéssel kap nyomaté- 
kot. Legfeljebb a szöveg közepén találkozhatunk tréfás színezetű 
költői többlettel: „miként kipingálni az eget / hogy a bárányfelhők 
meg ne kergüljenek / a szelekkel / forgószelekkel szét ne széledje- 
nek”. Ha ez halvány utalás a környezetét alakítani igyekvő emberi 
gesztus törékenységére, akkor a befejezés öncélúan groteszk képbe 
torkollik: „nem dobálhatom magam az égre / a vak pingálóasszony 
fekete mennyezetére”. Ha meggondoljuk, hogy a szöveg huszon
hat rövid sora közül alig néhány rendelkezik némi lírai értékkel, 
a többi szimbolikus utalást nélkülöző, nosztalgikus hangulatú 
prózai közlés, akkor még közepes versnek sem igen tekinthetjük 
ezt a szöveget.

A rövidebb Tolnai-versek jobbak. Ezekben kevesebb száraz 
tésztán kell átrágnunk magunkat, hogy eljuthassunk a befejezés gro
teszk mazsolaszeméig. Az ott a budi mögött c. vers a budi mögött 
látszó búzatábla vörös pipacsfoltjaival sem ígér sokat, hiszen el kell
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gondolkoznunk azon, hogy az életkép esetlegességén túl, hogyan 
kerülhetett bele a harmadik sorba a posztópapucs. A rejtély nyitja 
az ötödik sor pipacsának a papucsra válaszoló hangalakjában van, 
jóllehet az adott formában nehezen hozható rím-összefüggésbe a 
két szó („posztópapucsot” -  „pipacsokat”). Az említett költői ma
zsola tehát a tizenhét rövid sor közül az utolsó három: „ki hányta le 
vérrel a búzatáblát / nem látod mama / az isten”. A groteszk csatta
nók a megsemmisülés vágyáról, a semminek, a végtelennek a von
zásköréről tanúskodnak. Mindazonáltal, minthogy a költőt nem 
érdekli létünk a maga teljességében, ezekben a groteszk képekben 
sok a bohózati elem, a naturalista nyerseségű és a szexualitás foga
lomköréhez tartozó, hol szellemesen, hol pedig ízléstelenül ható 
kifejezés. Tolnai érezhetően a mindennapi életnek a mikrovilágát, a 
lehető legközvetlenebbül (minden politikától, ideológiától és egyéb 
társadalmi manipulációtól függetlenedve) akarta megközelíteni, 
szinte a tapasztalásnak és a vele összefüggő sejtelemnek, gondolat
nak az egyszeriségében. Valahogy úgy, ahogyan a tehetetlen ember 
tudomásul veszi, elszenvedi a dolgokat s valamiképpen fölülkereke
dik rajtuk: legalább a humora által győzi le őket. Sokkal több a 
súlyos kölönc, semhogy azok többnyire ne húznák le magát a verset is.

Wili természetesen jóval többet botladozik az átlagembernél, s 
jóval többet vét ártatlanul az illem ellen. Éppen ezért nem botrán- 
koztathat meg igazán, hiszen akkor sincs felelőssége tudatában, ha 
helyenként jóval okosabbnak, ravaszabbnak mutatkozik is mások
nál. Minthogy azonban veleszületett hajlama a bámészkodás, gyak
ran nem fér több a tudatába az őt vonzó látványnál. Ez korántsem 
lenne baj, ha a költő (mint alkotó) súgna neki. Tolnai azonban 
hajlamos a könnyebb megoldást választani, s néhol egy az egyben 
leírja a lírai alanya elé tárulkozó látványt. Ettől, sajnos, leginkább 
nem leszünk sem bölcsebbek, sem pedig lelkesültebbek, hiszen rí
mes formában kis költőknél olvashattunk már olyan szimpla leírá
sokat, mint amilyen pl. a vacogó lila testekkel című. Ennek a harma
dik, a negyedik és az ötödik sorban felmerülő dilemma kölcsönöz 
némi ízt. Az alternatíva ugyanis nevetségesen látszólagos: „loholás 
közben választhatok / krisztus- vagy szamártövis / szamár- vagy 
krisztustövis”. A többi szimpla naturalista életkép: Wili elmeséli, 
hogy szeret jelen lenni a kopasztásnál, s hogy neki mi a teendője. A 
szöveg indítása -  „loholok a kisszékkel / átlósan a sziken” -  s a
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leírásból kiugró sor -  „olykor egy-egy hattyúnyak beszorul / felsza
lad a torkukig” -  valamiféle távlatot jelez ugyan, de ettől még nem 
válik tartalmasan összetetté az egyszerű helyzetkép.

De nem is akar. S erről az egyik nyolcoldalnyi vers -  budi a 
délibábban -  már a címében is tanúskodik. Tolnai ugyanis -  az 
esztétikai ideálját tekintve -  továbbra is makacsul ragaszkodik in
dulása verseszményéhez: a mindent tagadó, mindent megszentség- 
telenítő vulgarizmushoz. Ebben a társadalmi-ízlésbeli okaiban is 
mélyen érthető magatartásában először is azzal a nemzedékkel osz
tozott, amely világunknak mind a szocialista látszatait, mind pedig 
az idillikusán privatizáló külön útjait elutasította. Tolnai attitűdjé
ben a szocialista eszményből a dezillúzió közösségi tapasztalata, a 
különbéke reményéből viszont a kivonulónak a szkepticizmusa ma
radt meg. így hát nem véletlen, hogy Joyce Bloomjának egyik kései 
utódját tisztelhetjük Wiliben, amint az említett vers tanúsága sze
rint a budiban ül s eközben látásai és látomásai összemosódnak. A 
hosszúra nyúlt anyagcsere a félkegyelmű asszociációit is kitágítja, s 
azok behálózzák a tájélmény felületi rétegeit. Többnyire az ürítke- 
zéssel túl sokáig bajlódó embernek egyszerre nevetséges és szánal
mas helyzetéből eredő lapos komikumra s az erotikus ingerektől 
meghatározott képekre esik a hangsúly, miközben a költő élvezettel 
dúskál a nem szalonképes, polgárpukkasztó kifejezésekben. A sze
xuális motívum körül gyűrűző, erőltetetten természetes fecsegés 
legfeljebb a civilizáció nyűgét viselők iránti nagyobb szabadságot 
domboríthatja ki. Ám a szerző ezt sem eszményíti, hiszen egyes 
verseinek tanúsága szerint Wili, ha mást nem is, de önmagát súlyo
san megkárosítja. Hiába otthonosabb a természetben, mint bárki, 
őrült cselekedete következményeként a kórházat is kénytelen meg
járni.

Ha igaz az, amit mondanak, hogy ti. a zsenit nem választja el túl 
éles határ a bolondtól, akkor Wili ezen a határon egyensúlyozgat, 
miközben hol erre billen, hol pedig arra. Nem véletlenül csúfolják 
Habakukknak, hiszen úgy tér el a normális viselkedéstől, hogy 
időnként valamiféle titkos fedezet sejlik fel tettei mögött. Legjobb 
példa erre a habakukk a katonatükörben című, az előzőhöz hasonló 
terjedelmű vers. Ebben több helyen az a benyomásunk támadhat, 
hogy a szövegnek létezik egy mélyebb -  habár szaggatott vonalú -  
rétege is. Már a vers hangütése gyanút kelt bennünk: „hol is kezd
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jem amikor már / amikor már rég megkezdődött / megkezdődött és 
már vége is szakadt / vége is szakadt réges-rég befejeződött”. A 
sorvégek sorkezdetekként való megismétlése determinisztikus-mi
tikus távlatot ad a jelentésnek. A folytatás viszont groteszkül konk
rét: „ott guggoltam a huzatos műhelyajtóban / amikor a bús sógor 
kitépte saját nyelvét / pedig ő volt a családban a legbeszédesebb”. 
Ezután csak Wili alkalmi tudatzavarával magyarázható elkalando
zás következik, amiből csupán a húga iránti alkalmi ellenszenvét 
olvashatjuk ki, s a fejünkbe ütött szög oldalakon át mozdulatlan 
marad. Csak a vers vége felé húzza ki belőle a költő, ott, ahol előbb 
megtudjuk, hogy még annak idején Wili Hermán bácsi szatócsboltja 
előtt állt sorba zsírért. Ezután a már ismerős, némileg megváltozta
tott, kibővített mondatok következnek egy értelmező közbeékelés- 
sel: „Hol is kezdjem amikor már rég vége szakadt / a hermán bácsit 
is feltuszkolták a kamionra / a bús sógor meg mandulástul kitépte 
saját nyelvét”. Itt egyszeriben megvilágosodunk és el is sötétedünk. 
Tolnai ugyanis félreérthetetlenül bevallja, hogy részben magáévá 
tette a második világháború történelmi eseményeinek tájunkra vo
natkozó hivatalos értelmezését. Azt a szörnyűséget ugyanis, amiről 
beszámol, a múltra korlátozza. Mintha az időtlen emberi lényegre 
vonatkozó intuitív tapasztalatát itt felfüggesztené.

Viszont el kell ismerni: költőileg a lényeget ragadja meg, aho
gyan Bús sógor öncsonkító némaságával érzékelteti azt a szomorú 
tényt, amely szerint a jugoszláviai magyarság nagy többsége közö
nyösen (esetleg kárörvendve vagy sajnálkozva) szemlélte a zsidóság 
deportálását. Ám semmi és senki sem tart nagyobb mértékben 
igényt a teljességre a költői képzeletnél, világképnél. Ez utóbbi 
viszont Tolnai versében (mint második jelentésréteg) figyelmen 
kívül hagyja a folytonosságot. Éppen a legfájóbbat és a legszembe
tűnőbbet. Ha ez előtt (miként kötete borítójának hátlapján) nem 
huny szemet, akkor a képei, gyakran öncélú burjánzásuk helyett, 
sokkal több új ismeretet is közöltek volna velünk: a mitikus állan
dónak megfelelően, az élmény szintjén, tehát a költői, nem pedig a 
történettudományi szenzáció erejével.

A kötet egésze egyfajta szennyáradatként mond teljesen elutasí
tó véleményt az emberről s közvetve az adott történelmi időről is. 
Ezen belül azonban találhatunk szimbolikus utalásokat konkrétan 
a nemzedéki magatartásra vonatkozóan is. Ilyennek tekinthető az
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idézett versben Wilinek az a gesztusa, amikor öntudatlanul nem az 
apjának a katonatükrét, hanem a saját arcát keni be ürülékkel. 
Csakhogy aligha szabad értelmezni ezt a szimbólumot, hiszen kü
lönben dogmatikusnak kellene tartanunk azt a költőt, aki a leg
idősebbek katonatükrét eleve tisztának látja, szemben az elvtelenül 
mocskolódó félidióta ifjúsággal. Hogy Tolnai költői szabadságát 
ideológia béklyózza, az a tolbuhin a velenczei tükörben című, az 
érintett motívumot részletesebben kifejtő verséből derül ki. Itt már 
„velenczei” méretűvé nőtt a katonatükör és a felszabadítóként érke
zett Tolbuhin tiszteletére kellene minél megtisztelőbb, minél szebb 
képet mutatnia. Ám a neves hadvezért a megérkezésekor, mindenki 
számára váratlanul, sértő látvány fogadja:

a hatalmas vakító velenczei tükör szarral volt bekenve
tolbuhin csípőből lőtt
kecsenovics leütötte az igazgatót
majd felzakatoltak a kísérők tányéros géppisztolyai is
csak úgy szecskázták a tükörcserepet
a velenczei tükörcserepet
aztán hirtelen csend lett
a drága faragott aranyrámában ott állt
habakukk alias wili
ott állt szarral bekent arccal

Legalábbis ebben a helyzetben fekete-fehér emberlátásról van 
szó, ha szem előtt tartjuk, hogy a költő itt leginkább a marsallal 
azonosul, mondván, hogy „wilinek szaros még a leglelke is”. Vagyis 
Tolnai, ahelyett, hogy a „csöbörből vödörbe” élményét vállalná, a 
dicső szovjet felszabadítókról lemossa az elkorcsosodott fiatalab
bak által rájuk kent rágalmakat. Nem mintha a legkisebb mérték
ben is hinne a bolsevizmusban, hanem mivel tűrhetően érzi magát 
annak hatalom védte bensőségében, a pragmatizmus nyújtotta ké
nyelemben. Erre azonban nem költői, hanem csupán törvényes joga 
volt.

Mindez azt jelenti: Tolnai nem alkot költői érzékletességű képet 
saját koráról, arról, ami őt naponta foglalkoztatta, amiről a leghite
lesebben, legérdekfeszítőbben szólhatott volna. Ehelyett az izmu
sok módszereivel (főleg a dadaizmus és a szürrealizmus elemeiből), 
de a hígabb epikai eljárástól sem mindig tartózkodva, inkább csak
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sokkoló időtlen helyzetekben sorakoztatta az erőszak és a több 
vonatkozású emberi alsóbbrendűség képeit. Ezt annál inkább meg
tehette, mert „lírai hősének”, a félnótásnak a figyelme, ahogyan a 
szakemberek is állítják, eleve az anyagcserére és a szexualitásra, 
tehát a biológiai létfenntartásra irányul. Tolnai szerint Wilhelm 
magával az emberi lényeggel azonos. Az eddigi történelmi tapaszta
lat mindenképpen őt igazolja. Az olvasónak legfeljebb az lehet a 
kifogása, hogy a költőnek ezt a negatív világképét miért nem veheti 
tudomásul az esztétikai élménynek a szintjén. Kevesebb vers többet 
mondott volna. Kisebb mennyiségű, de szellemesebben, versbeli 
funkciója szerint átgondoltabban „tálalt” mocsok hamarabb ráesz- 
méltethette volna a nyárspolgárt önértékelésének hamisságára. Saj
nos, költőnk már ebben a jobb értelemben vett polgárpukkasztás- 
ban sem bízik. Mintha teljességgel biztos lenne benne: egyrészt 
senki (beleértve a szerkesztőt is!) sem olvassa el kellő figyelemmel 
automatikusan írt szövegeit; másrészt pedig képtelen olyan rosszul 
írni, hogy mint irodalmi-háborús veteránnak ne közöljék le a leg
több helyen emberutálata adott változatát.

Ez a groteszk, undorító kifejezésekbe, funkciótlan vágásokba, 
olykor röhögtető fordulatokba sűrített embergyűlölet ennek az el
képesztően vastag (280 oldalas) kötetnek a 253 szövegében a trágár 
kifejezések túlburjánzásában tűnik szembe. Az ürítkezéssel kapcso
latos szavak a verseknek több mint felében fordulnak elő. S ugyanez 
mondható el a férfi és a női nemi szervekről is. Nem beszélve arról, 
hogy a visszataszító helyzetek, jelenetek és utalások akkor is olvas
hatatlanná teszik Tolnai időrétegeket öncélúan váltogató, sok funk
ciótlan elemet tartalmazó szövegeit, ha a színek ironikus kultusza 
időnként legalább látszólag másmilyen dimenziót ad a Wilit csak 
megalázó ellenvilágnak, ahol csupán a szex és a bosszú nyújthat 
örömöt. Sajnos, a szerzőnek a kanizsai barátairól, ismerőseiről 
adott információ által -  a szó esztétikai értelmében -  nem leszünk 
okosabbak. Túl sok itt a csak a költő világa felől átélhető vonatko
zás. Mindez anekdotának sem elég s igazi mai irodalomnak is kevés.

Végezetül sajnálkozva kell megállapítanunk, hogy egyetlen ki
emelkedő verset sem találtunk Wilhelm ellen-dalai között, legfel
jebb néhány közepest. Véletlenül sem azért, mintha dalokat, a szó 
hagyományos értelmében vett lírát vártunk volna el Tolnai Ottótól. 
Nem; ellenben meggyőződésünk szerint a tagadás (anti)esztetikájá-
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nak különösen akkor kell sziporkázóan szellemesnek, mélyen át
gondoltnak lennie, ha nem időszerű egzisztenciális kérdéseink áll
nak középpontjában, ha az alkotó nem mer ujjat húzni az idővel. 
Tolnainak e kötete, sajnos, nehezen olvasható. Nem a mélysége, 
hanem többnyire a felelőtlen felszínessége, unalmas szürkesége, 
rutinos „avantgárdja” miatt.
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AZONOSULÁSOK

Tolnai Ottó: Árvacsáth.
Orpheusz, Budapest - Fórum, Újvidék, 1992.

Csáth Géza élete sokat ígérő témaként kínálja magát az írónak. 
Egy -  a családja s többnyire a kortársai által is támogatott -  zseni -  a 
külső szemlélő előtt érthetetlen okokból -  váratlanul lelassulva és 
visszafordulva, képtelen megfutni azt a távot, amelyen nagy siker 
vár rá. Vajon mi lehetett az oka a híres novellista, a modern műértő, 
a kiemelkedő zenekritikus, a tekintélyes orvos és a nők bálványa 
önmagával való meghasonlásának? Az emberiség haladásáért ra
jongót, a polgári demokrácia lelkes képviselőjét mi kényszeríthette 
egyszeriben halálos veszéllyel fenyegető pótélvezetre? Mikor és ho
gyan lassult le az emelkedés s változott át egyre fokozottabb lecsú
szássá? Mi ebben az átváltozásban a mindenkori emberi életben, a 
túl mozgalmas korban, az írónak az élethelyzetében s magában az 
alkatban gyökerező lényeg?

Mindez a maga teljességében kevéssé érdekelhette Tolnai Ottót, 
mikor rászánta magát: versek formájában igyekszik megközelíteni a 
hozzá hasonló alkatúnak érzett írók létélményét. Költőnk jobbára 
csak az élet- és környezetrajzra s legalább ennyire saját lelkivilágára 
ügyelt. Azt lehetne mondani: Csáth Géza groteszk sorsa csupán 
ürügyet szolgáltatott számára saját mondanivalója újrafogalmazá
sára. így aztán hiába íródik egybe mindegyik verse fölött a jelző és a 
tulajdonnév, szürkén, kis kezdőbetűvel („árvacsáth”); s hiába épül 
be a szövegekbe számos, többé-kevésbé fontos vonatkozás a Csáth- 
kutatás eddigi eredményeiből, a hangsúly a költő már ismert motí
vumain, ihletének természetén van. Ez magától értődő, hiszen nem 
tudományos munkáról, hanem szépirodalomról, mi több, versekről 
van szó. A probléma csupán annyi, hogy a szövegek egy részében a 
versenként ismételt azonos cím ellenére sem ismerünk rá Csáth 
Géza tragikus világára, vagy ha igen, akkor nem érezzük mélynek a 
jellemzést. A sorsdöntő és az apróság, aligha függetlenül a költő 
mindenkori ironikus törekvésétől, egymásba folyik, kiegyenlítődik. 
Ezen azonban csupán ott akadunk fenn, ahol a szöveg ahelyett, 
hogy összetettebb struktúrát rejtene magában, csupán pillanatot és
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helyzetet idéz meg. A vallomásos hangnem, az önfeltárás különben 
is csábít az elsekélyesedésre. A következő sorok pl. nem emelik 
jelentős esztétikai szintre a gyermekszadizmus ismereti közhelyét: 
„mint lasszóval csíptem el / ródlim gurtnijával / azt hitte magától 
gabalyodott bele / esett térdre előttem a havon”.

Amiben Tolnai intuíciója telibe találja Csáth Gézának a gyakori 
közérzetét, az a félelem. Míg azonban a vajdasági költőt ihleti a 
szorongás, addig Csáthot agyonterheli s végül megsemmisíti. Tolnai 
egyensúlyban tartja, kiaknázza azt, ami lelki rokonát a kábítószer 
rabjává és művészileg impotenssé tette. Innen van az a játékos 
fölény, felületes problémalátás, amely e versek egy részében kimu
tatható. Jellemző példaként egy szójátékra épült átlagos minőségű 
szövegre hivatkozhatok, amelyben a „nem sül ki a szemed” kifeje
zést nem csupán a szokásos metaforikus értelemben használja, ha
nem -  veszélyeztetettség érzékeltetése céljából -  szó szerint is. En
nél teljesebben, szürrealisztikusan homogenizált az a szöveg, 
amelyben a szabadkai városközpontban agarak által űzött nyúl és 
annak vére sorsszimbólummá nő s olykor másutt is felbukkan. A 
túlérzékenységből és a részleges sikertelenségből ered a nyers 
erőszaknak, a gyilkolásnak a komplexusa abban a versben, ahol a 
zenei antikváriumból „véresen” kitámolygó költőt azzal támadja le 
ismerőse, hogy megölt valakit, holott ő csupán dudorászva partitú
rákat lapozgatott. Emögött valójában az illetéktelenségnek a prob
lematikáját érzékelteti Tolnai. Annál is inkább, mert Csáthnak nem 
csupán zenei, hanem festészeti ambíciói is voltak, s az, aki őt az 
antikváriumból kijövet megvádolja, nem más, mint Aiglon, akinek 
a grafikáiról kritikát írt.

Tolnait a gyermek és a felnőtt Csáth egyformán érdekli. A gyer
mek, ahogyan a költő beleérzése közvetlenül valószerűsíti, s aho
gyan a végzetével dacoló férfi visszaemlékezése által megjeleníti. A 
háttérben az író néhány kortársa, ismerőse tűnik fel, akik között 
Kosztolányi a legfontosabb, minthogy kora gyermekkoruktól kezd
ve összefonódott a sorsuk. Ennek tudata helyenként már-már kedé
lyes elbeszélőelemek közbeiktatására csábítja költőnket: „désirével 
a kiserdőn lázasan / még lázasan / mindketten közvetlen skarlát 
után / illetve már ismét komolyan belázasodva / mert a skarlát 
mégiscsak gyermekbetegség / désirével a kiserdőn lázasan: a fűszál
ról”. És így tovább. A fűszál megfoghatatlan metafizikai jelentés
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többlettel (szimbólumként, semmi-allegóriaként) fontos motívum
má nyomatékosodik, ahogyan Kosztolányi számára valamiképpen 
magával az élettel azonos. Ezután természetszerűleg a halál (mint 
rossz alternatíva) kerül a szabadasszociáció útjába, majd a Buddha 
megállója következik, a „pacsulivá buggyant” kifejezés fékjével. 
Hogy erre miért van szükség, azt csak a Buddha vonatkozásában 
tudjuk meg egyértelműen: a Csáthtal azonosuló költő tudat alatt 
alliterálni akart. (De vajon fontos-e ez a racionális alkatú prózaíró 
szempontjából?) Valahogy úgy, amiképpen a pacsuli a Palics-víz 
hangalakját és fogalmát hívja elő. Hogy itt a végtelennek, a fensé
gesnek, az egyensúly iránti vágynak az önmarcangolón triviális el
lenpontozásáról van szó, azt a már említett Buddhán kívül a (nem 
véletlenül) zárójelbe tett ég és tenger is jelzi.

Ezután a költő tovább távolodik az írótól, hiszen képtelen ellen
állni öntörvényű iróniája kísértésének s a létnek a végleteit igyek
szik egyeztetni, a fából vaskarikának a gondolati bukfenceivel szó
rakoztatva olvasóját. Azúr csikóhalügyről, azúrral üzemelő lovacs- 
káról beszél, a vasalónak és a benne rejlő parázsnak az ellentétével 
bohócosan tovább szaporítva a paradoxonokat. Végül az emberileg 
elérhető távolnak és az érzékletes közelinek az azonossága lesz a 
két öreggyerek (Csáth és Kosztolányi) számára perdöntő a tehetet
lenséggel való dacolásban. Ennek következtében Désiré a Kis
erdőben, a fűre rogyva zokogni kezd (ahogyan Esti Kornél a párizsi 
étteremben). S ennek tudatában kénytelen belenyugodni Csáth ab
ba, hogy a „kékhájszerű anyagok” helyett, tehát a zeneszerzői és 
festői pályát pótolva, „lombfűrésszel” dolgozzon, vagyis novellákat 
írjon. S ha ez nem megy, akkor „postabélyeg szűz fogazatával / 
fűrészel véres kis jeleneteket”, illetve hatásvadászó történeteket ír.

A valóságos Csáth Gézában -  a Tolnai alkotta portréval ellen
tétben -  kevesebb volt az irónia s több volt az életszeretet. A fiatal 
Csáth számára a legszubtilisabb művészet sem az életből való kivo
nulás, az életen való bosszúállás lett volna, hanem az élet meghódí
tásának egyik (korántsem kizárólagos) lehetősége. Vagyis mindad
dig magában, nem pedig maga fölött érezte a darwini-schopenhau- 
eri-nietzschei akaratot, míg részben a viszonylagos (átmeneti) si
kertelenségek, részben pedig a jellemgyöngeség nem vitték rá az 
ajzószerek használatára, s ezzel a racionálisan tisztázott életprog
ramnak, tudományos világképnek, írói módszernek a feladására.
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Ennek a meggyöngülésnek, meggyávulásnak a tragikuma hiányzik 
Tolnai verseiből. Ezek hitelességének előfeltétele az, hogy a költő 
az önmagával meghasonlott íróval azonosuljon, azzal az ideg
ronccsal, aki a lét és nemlét szorításában vergődve már csak a súlyos 
helyzetének megfelelően képes értelmezni hajdani emlékeit. Tolnai 
szerencsére gyakran ellenáll a rutin kísértésének s az író megfelelő 
lelki-szellemi állapotával egyezteti a saját világképét.

Sokszor jelenik meg nála egészen közvetlenül az egy a minden
ben, minden az egyben elve, s Csáth útjának irányát is e (távol-kele- 
ti) bölcsesség felé való közeledésében, az ilyen metafizikai feloldó
dásra irányuló kísérletek sorozatában látja. Eredendő költői szkep
ticizmusát ebben az esetben az író egyensúlyteremtő próbálkozása
inak meghiúsulásai, sőt, iszonyú pusztulása igazolják. így aztán a 
kötet számos versét olvasva az a benyomásunk, hogy az író megta
lálta költőjét. Annak ellenére is, hogy helyenként megsokallhatjuk 
a tenger motívumát s ezzel összefüggésben a főleg kék szín általi 
vizuális utalásokat, mivel a képzőművészet csupán egyik megvaló
sulatlan dimenziója volt Csáth Géza tehetségének. Tolnai erre 
freudista alapon azt mondhatná: a krízishelyzetekben a vereségek 
tolakodnak a tudat előterébe. Márpedig mind az új romantika vágy
világa, mind pedig az ezzel mindenképpen összefüggő adriai élmé
nyek feltehetőleg egyeduralomra tehettek szert a jelen befogadásá
ra már képtelen, alkotásra meddő, mindinkább beszűkülő gondol
kodású, immár csak az évei száma szerint fiatal Csáth Géza tudatvi
lágában. Miből táplálkozna a végtelen felé megindult lélek, ha nem 
a végtelennek a már régen megélt képzeteiből, a földi örömöknek 
már-már anyagtalan közegéből: a tengerből, az azúrból? Főleg ak
kor, ha -  miként egyik vers kiemeli -  az alföldi homokon fuldokló 
ember már csak a tárgyakon ragadt sóként, a színek egyikeként 
érzékeli azt, ami egykor a magasabb rendű létnek a világa volt.

AzÁrvacsáth c. verseskötet nemcsak a lélek fájásai, hanem a test 
kínjai fölött is ironizál. Ez annál is inkább természetes, mert egy
részt Tolnai költészete már a kialakulásától kezdve álmodozó állat
ként jellemezte az önmagáról alkotott ideába burkolózó embert, 
másrészt pedig Csáth életgyakorlata viszonylag pontosan támasztja 
alá a költő kegyetlen kritikáját. Ezért cseppet sem csodálkozhatunk 
az erőszak, a durvaság-motívumok és az erotikus képzetek elural
kodásán, hiszen az író novellisztikája leggyakoribb témái költőiesí-
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tésének vagyunk tanúi. A szónak nem a lírai, hanem a groteszk, vagy 
legalábbis humoros értelmében. Olykor a triviálisnak, a mindenna
pinak, az esetlegesnek a szintjén. Mert aligha rendelkezhet különö
sebb esztétikai értékkel ez a két, önálló verset alkotó sor: „valaki 
rám zárta a kiskamrát / bujálkodjak csak a partvissal”. A következő 
sorok viszont már némileg összetettebben ígérik a leendő eroto- 
mánt: „a női fürdőnél korcsolyázunk / angóra sálam angóra érmele
gítőm van / a női fürdőnél korcsolyázunk mert alant / akárha mezte
len hölgyek hemperegnének / a napon / száll az angóra akár a 
nyárpehely / a szeméremdomb is mind angóra és nyárpehely”.

Csáth szubjektív ideje után nem a történelmi vagy a társadalmi, 
hanem a civilizációs-kulturális idő alkotja Tolnai Ottó költői kro
nológiáját. A szabadkai szülői ház és a Pest közötti távolság hiánya, 
a sárhoz-homokhoz kötöttséget a tenger-élménnyel még áthidaló 
fiumei gyors, a másajkúakkal, az akkori kisebbségiekkel való szóér
tésnek a közvetlensége, a vidéki családi életnek a bensősége és 
nyitottsága, a vásott gyerekességnek a gyönyörteljes szabadsága -  
egy tragédia előérzetében. Ez utóbbi inkább csak egzisztenciális 
fenyegetettségként van jelen; Tolnait nemigen érdekli a két unoka
testvér magyar kulturális szupremácia-komplexusa s annak lehetsé
ges kritikája. A maga módján a Csáthoz való viszonyában is hű 
marad önmagához: a hősét környező dolgok által tükrözteti mind a 
hőse, mind pedig az olvasó számára csupán a nevetségessége miatt 
nem ellenszenves lényeget, a dolgoknak nem csupán a funkciótlan- 
ságát, hanem egy tágabb, az embert megalázó, sőt fenyegető jelen
téskörhöz való tartozását.
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ÁTALAKULÁS?

Brasnyó István: Bestiárium. Fórum, Újvidék, 1990.

Ma már mindenki tudhatja: az idő végérvényesen hitelesítette 
Brasnyó létélményét, hiszen az emberi világ olyképpen süllyed, aho
gyan azt írónk profetikus ösztöne szinte a jelentkezésétől kezdve 
megjósolta. Más kérdés, hogy e szélsőségesen pesszimista világlátás 
milyen mértékben szab határt az esztétikai megformálásnak, s hogy 
az olvasók -  részben emiatt, részben pedig az alkotói hermetizmus 
következményeként -  milyen mértékben képesek azonosulni e 
szélsőségesen negatív világképpel.

Brasnyó István a szövegeinek írása közben éli ki (illetve tudato
san utánozza) azt, amit az emberek világuk rendszeres rombolása 
során juttatnak érvényre. A többség egészen másként beszél, mint 
ahogy cselekszik. Brasnyó keveset beszél (közönség előtt nem jele
nik meg) s alig cselekszik. Ő ír, rengeteget ír. Eközben indulatait is 
szabadjára engedheti. A maga áttételes módján nem csupán a világ 
lényegbeli ember- és értelemellenességét rögzíti számtalan válto
zatban, hanem saját nemlétezését is sokféleképpen karikírozza. 
Szerencsére nyelvünk kiváló ismerői közé tartozik, s egészen spon
tánul ereszkedik le a tudatnak azon rétegéig, ahol szinte maga a lét 
szólal meg emberi nyelven. Legalábbis többnyire emberi nyelven. 
Igen, még ha a „sorozatgyártás” néhol olyan hibával jár is, mint 
amilyenre a Köpeny az átutazónak c. ciklus első versében bukkanha
tunk: „... semmim sincs a szürke fagyon kívül; / nos, mindössze ennyi 
világosság a lehámló, nyirkos falnak, / mint szívemben a salétrom, 
szoros.” Ha eltekintünk is attól a problémától, amit a klasszicista- 
racionalista ízlés mint képzavart vetne el, a grammatikai megoldat
lanság akkor is szembetűnő maradna. Különösen nálunk, ahol már 
lassan a magyar nyelvű újságot sem érti meg a többséghez igazodó 
olvasó.

Még egyszer hangsúlyozom: annak az embernek a munkáját 
vagyunk kénytelenek kettőzött figyelemmel olvasni, aki meghök
kentően nagy számú s a közösségünk pénzén előállított „portéká
ját” legfeljebb másokkal viteti piacra. Ha ezzel kapcsolatban beszél
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hetünk is visszaélésről, az nem elsősorban Brasnyót terheli. Még 
akkor sem, ha rutinja olykor kifáraszt is bennünket olvasás közben, 
vagyis ha tüdőnk nem viseli is el sokáig azokat a mélységeket, 
amelyekben költőnk lírai énje lakik, s amelyekben ugyanazt, de 
legalább új szókapcsolatként tárja elénk. Költőnk évek óta úgy ír, 
ahogyan az mind a könyvkiadó (nem elsősorban a vajdasági olvasás
kultúrát szolgáló) érdekeinek, mind pedig a saját alkatának s egzisz
tenciális helyzetének megfelel. Erről feledkezik meg Bori Imre, 
amikor a kötet fülszövegében a következőképpen vélekedik: „Bras- 
nyó István Bestiáriuma egy új »Tisztaság könyve« nemcsak a jugo
szláviai, de az egyetemes magyar lírában is: a szürrealizmus támad 
fel benne fényben és dicsőségben. S ahogyan Kassák Lajos egykori 
könyve, a teljességet idézi, a lét gazdagságát hirdeti a Bestiárium: 
ahány ciklusa van, annyi költői lehetőséget villant fel, a világról 
mond lényegeset, s ugyanakkor annyira a miénk, hogy minden sorát 
olvasva mintha hazaérkezne az ember. Ne zavarjon bennünket, 
hogy Brasnyó maga „válogatott fondorlatainak” nevezi gyűjtemé
nyét, mert a mai magyar irodalom egyik legkompaktabb és legmé
lyebb szürrealista verseskönyvéről van szó, tegyük hozzá: a letisztult 
szürrealizmus verseskönyvéről, amely akár esztétikai szenzáció is 
lehetne, mert minden együtt van, ami ehhez szükségeltetik: a kép
zettársítások szabadsága, a szabad ötletek pattantyúi, s a látvány, 
amit ezek a szürrealista fények bevilágítanak -  mind-mind a költé
szet magasába emelt hazai valóság, képzeteink enciklopédiája!” Ha 
nem ismerném Bori Imrét, azt is hihetném, hogy nem kell komo
lyan vennünk ezeket az inkább egy Nobel-díjra érdemes alkotóra 
illő himnikus sorokat. Valójában Bori a meggyőződését vetette 
papírra e minősítés formájában. Más kérdés azonban, hogy a verses- 
kötet igazolja-e az irodalomtörténész véleményét.

Csupán kismértékben. Bori lektori jelentésének mindenekelőtt 
az a tézise pontatlan, amely egyértelműen szürrealistának nyilvánít
ja a Bestiáriumol. Tulajdonképpen az előző Brasnyó-verseskötetek- 
ben kifejezésre juttatott dikciók együttes szerepeltetéséről van szó. 
Van számos olyan vers, illetve versrészlet a kötetben, amely a lírai 
szociográfia eszközeivel íródott, tehát semmi köze sincs a szürrea
lizmushoz. Előfordulnak talajszintű, szentenciózus bölcselkedések, 
sőt kimondottan tudálékos töprengések is. Viszont újdonságnak 
kell tekintenünk a Mit beszél ez? c. versciklust, amely az anekdotikus

51



színezetű nyelvi naturalizmus példáit sorakoztatja. Nem véletlenül, 
hiszen az anekdota elemei a költő számos szürrealista és szociográ
fiai jellegű versében feltűnnek: portrévázlatokban és történetmor
zsákban.

Borinak annyiban van igaza, hogy a Bestiárium darabjai többsé
gének legalább valamennyi köze van a szürrealizmushoz. Ez azon
ban majdnem annyira akadályozza, mint elősegíti a kötet esztétikai 
kiteljesedését. Mert ha ma már alig van költő, aki tudatosan vagy 
öntudatlanul nem alkalmazná az avantgárdnak (és a mindenkori 
poézisnek, valamint a népköltészetnek) a szóban forgó alkotómód
szerét, ez még nem jelenti azt, hogy ez az eljárás önmagában üdvö
zítő is, illetve hogy a szürrealizmus jegyeit őrző vers jó is. Nálunk, 
sajnos, két évtizeden át az avantgárd valamely irányzatának ihlető 
hatása önmagában olyan nagy esztétikai értéknek számított, hogy 
alig akadt kritikus, aki szóvá merte volna tenni a versnek a formalis
ta beskatulyázhatóságon túli jelentőségét, az olvasóra gyakorolt 
hatásának titkát, a szóegyüttesnek műegész voltát, oszthatatlansá
gát, újabbnál újabb magyarázatokra csábító misztériumát. Ez az 
általam többször is kihangsúlyozott probléma Brasnyó István 
legújabb verseskötetére is árnyékot vet. Olyannyira, hogy maga a 
kritikus is többször tanácstalan, hiszen egyrészt tudja, hogy a 
költőnek nincs igaza, amikor veleszületett tehetségtelenségét kár
hoztatja, másfelől pedig számos vers csiszolatlansága miatt kényte
len megbotránkozni. Költőnk, akinek műveivel kapcsolatban oly 
sok jót és rosszat leírt már, ma is a vadzseni szerepét játssza. A vers 
ahogy esik, úgy puffan. Az egyik annak az ízlését is kielégíti, aki 
mindenekelőtt a szöveg „fogyaszthatóságára”, romlékonyságára ér
zékeny, a másik azt kápráztatja el, aki nem is olvassa el figyelmesen, 
mert csak arra kíváncsi: vajon belefér-e a vers az ő tanításának 
keretébe. Ha a világ értelmetlen és céltalan (s erről azok is többnyi
re így vélekednek, akik valamiféle rendezettséget várnak el a 
műtől), akkor miért és hogyan legyen értelmes és céltudatos a 
költő, illetve a vers, amely a maga módján, miként Brasnyó többször 
is sejteti, igenis tükrözi a világot, vagy legalábbis az alkotó tudatál
lapotát? Ebben, persze, több minden van, amit a bolsevik diktatúra 
idején főleg annak nem illik szellőztetni, aki az írásaiból, a könyveiből 
élt. Emiatt azonban a civilizációt megvető, a kultúrát pedig nem lé
tezőnek tekintő költő nem érezhet lelkiismeret-furdalást, hiszen a
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korszerű tudomány a mindennapi élet jeleitől különböző jelrend
szernek tekinti a műalkotást. Ha viszont ennek a jelrendszernek a 
kulcsa nem ritkán e költő egy, azóta rég megsemmisült helyzethez 
fűződő hangulatában veszett el, úgyhogy a szerző a becsületesen 
erőlködő kritikusnál is kevesebbet tudna mondani a szöveg belső 
összefüggéseiről, művészi lényegéről, akkor ezt a költő bosszújának 
kell tekinteni az iránta méltánytalan világgal szemben. De önmagá
val szemben is, hiszen számos Brasnyó-vers a költői alany önhibájá
ból eredő tehetetlenségének a fogcsikorgatása. Már a címében is 
sokat mondó kötetnyitó Szemét vers is ennek jegyében indul, hiszen 
az eleve felemás értékűnek tartott mívességnek az igényét szegezi 
szembe önmagával: „...felébred-e majd valaha bennem / a tákolásra 
hajlamos ember / akár a versben ahol legalább a szavak / találnak 
egymásra / idegen szavakkal keresztezem a sajátjaimat / összehor
dok szelet-havat / igazodok és válogatok fondorlataim között”; majd 
lejjebb: „...eldugni a felhalmozódott szemetet / versben rejteni el a 
vers mindent megeszik / a vers úgyis elissza utolsó ingét is”. Vég
eredményben ez is túlzás, ám mégiscsak Brasnyó látja legösszetet
tebben saját íróságának problejmatikáját. Eszerint költőnknek az 
alkatából eredő feladata a verssel való harc, vagyis -  negatív világké
pének megfelelően -  a hagyományos vers kialakulásának még a 
csírában való elfojtása. Ennek fő oka nem elsősorban Brasnyó vers
tani felkészültségének fogyatékosságában, hanem -  ismételten 
hangsúlyozom -  a (látszólagosan) létező világgal szembeni mély 
ellenszenvben van.

A Bestiárium is tehát olyan, a költő számára szinte naponta 
nélkülözhetetlen közeg, amelyben, anélkül, hogy tartania kellene a 
kellemetlen következményektől, megszabadulhat az indulataitól. 
Az önterápia, önkarbantartás fontosabb itt annál, hogy a lelki tisz
tulásoknak az írásbeli nyomaira többnyire a legigényesebb olvasó 
sem kíváncsi, minthogy képtelen esztétikai örömmel azt fogyaszta
ni, amit a költő megkönnyebbülésként vetett ki magából. A felfris
sülés csupán a teljes beleélés eredménye lehetne. A nagyfokú azo
nosulást viszont nem csupán megnehezítik, hanem lehetetlenné is 
teszik a túlbonyolított mondatok, a túlszaporított váratlansági ef
fektusok, amelyeknek két, egymást támogató alapoka van. Az 
egyik az a hiedelem, hogy a mindennapi élet banalitásait, a lét- 
fenntartás elkerülhetetlen közhelyeit kizárólag a szavak legszo
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katlanabb, az értelemre és a grammatikára is sokszor fittyet hányó, 
fantasztikus kombinációjával lehet a leghitelesebben fölülmúlni. A 
másik az a félelem, amely mind a kiadót, mind pedig az írót bizton
sági okokból rejtőzködésre, az uralkodó viszonyokról alkotott mű
vészi vélemény túlcsomagolására ösztönzi. A legtisztább emberi 
igény (érzéseinknek, gondolatainknak, nyelvünknek egy új, képi 
valóság általi újjá teremtése) és a haszonelvű, manipuláló szándék 
(a hiteles valóságkép megalkotásának a megakadályozása) látszólag 
tehát egy malomban őrölnek. Viszont egészen természetes, hogy ez 
az ellentmondás éppen a legtehetségesebb írónknál, Brasnyó Ist
vánnál a legkifejezettebb. Egyáltalán nem véletlen tehát, hogy Bras
nyó műveivel, azok rendkívül nagy száma ellenére, szinte egyáltalán 
nem foglalkozott esztétikai szempontból és tanulmányok formájá
ban a kritika. Ezek az értékelések ugyanis vízválasztók lehettek 
volna, s az adott körülmények között a művelődéspolitikának 
éppen az volt az érdeke, hogy az író minél körmönfontabban 
fejezze ki egyre nyilvánvalóbban bomló társadalmunkkal szem
beni fenntartását.

Mindazonáltal igazságtalanok lennénk, ha azt állítanánk, hogy a 
Bestiárium, az utóbbi évek Brasnyó-könyveinek szellemében, csupa 
öncélúan elvonatkoztató, szógubancos szövegekből áll. Erre már a 
köteteim is felhívja a figyelmet, hiszen a jelzett állatkönyv, aligha 
képzeletbeli lényekkel, hanem inkább valós emberi tulajdonságok 
indulatos-játékos megjelenítésével szórakoztatja az olvasót. Lénye
gében az állati kiszolgáltatottság az, ami meghatározza a kötetnek a 
nyelvét és hangulatát. Az ember csak felemásan létező furcsa lény -  
ezt a tapasztalatot árasztja a maga módján minden egyes szöveg. 
Hogy miért olyan, amilyen, az ezzel kapcsolatos utalások főleg a 
mítosz mindig így voltára, változtathatatlanjára utalnak, s csak rit
kán irányulnak a konkrétan meghatározó erőre, a kor politikájára.

Hogy Brasnyó István mennyire mélyen érti a vajdasági magyar 
írástudó feladatát (amelyet saját maga csak ritkán vállalt) s ezzel 
együtt a műesztétika egyik kulcsfogalmát, az A ló másik oldala c. 
verséből derül ki egyértelműen. Az alcím -  couleur locale -  önma
gában nem ígér sokat, hiszen Brasnyó előző műveinek ismeretében 
költőnk egy meghatározott tájegység felidézett vagy elképzelt em
beri pillanatainak, helyzetének megjelenítésével tesz eleget a Szent
eleky óta időnként gyakran hangoztatott művelődéspolitikai igény
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nek. Vagyis az alcím a költő régi gyakorlatának elméleti megalapo
zását ígéri. A vers ezzel szemben a mi mindannyiunk által megta
pasztalt világunkra való reakció, mely formailag legalább annyira 
távol van a költői realizmustól, mint a kötet szürrealista áttűnésű 
darabjai. Csakhogy itt egy meghatározott célpontja van a költő 
indulatainak, vagyis egy mag köré kristályosodnak a látszólag 
nem csupán a mi tájunktól, hanem a vers terétől is független 
gondolatok.

A ló másik oldala c. vers a maga közvetett képszerűségében 
vallomás a költőnek és egy embercsoportnak a végletes társadalmi 
kiszolgáltatottságáról, a szorongásnak a nehezen elviselhető álla
potáról. Ez a vers ad egyértelmű magyarázatot arra, miért kénysze
rült ez a kiváló tehetségű író feltűnően sok könyvében „szűrös” és 
„szűrtelen” mikrorealizmusba préselni magát; miért volt kénytelen 
bújócskázni nem létező olvasójával, vagyis önmagával. Nem csupán 
az ihlet spontaneitása, hanem a félelem öncenzúrája is arra kény
szerítette, hogy homokdombba, ne pedig a vármegyeházba csapdos- 
son indulatának mennyköve.

A költő -  mondja a vers -  az állandó szigorú önellenőrzés tuda
tában él, vigyázva, nehogy a ló túlsó felére essen, amitől a hatalom 
is óvná. A vers asszociációs tere formailag a lóért van, ám hogy 
lényegében allegóriáról van szó, azt a helyenként kilógó lóláb teszi 
egyértelművé. Talán túlságosan is, mert ilyen kibeszélés is előfor
dul: „...minden szándékom állítólag / túlkapás.” Bori idézett mél
tatására gondolva, csak -  persze -  ironikus nyomatékkai, valóban 
szürreális fényű látványról kell beszélnünk a következő versszak 
kapcsán:

Pedig árnyék az egész,
ámyéklovakon nyargal az obskurencia,
vad hadtesteket vet be az elvakítottak ellen,
és nem látni mást a sötétségen kívül,
miközben tilos tapogatózni,
és majd viseli a következményeket, aki
bizonytalan kimenetelű jóslatokba bocsátkozik.

A szabadságát hasztalanul kereső értelmiséginek a népbutító 
politika hálójában való vergődését szemléltetik a versnek az allego
rikus üzenethez illeszkedő metaforái. „Át ne ess!” -  hallja a költő
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ismételten a demagóg figyelmeztetést, miközben a megélt helyzet 
képi kifejezése igencsak érzékletes, hiszen az egyensúly megtartásá
ra ösztönzők már előzőleg kikapcsolták a nyereghevedert, a pokró
cot is kirántva. A hatás a folytatásban még fokozódik, minthogy a 
többes szám első személyre való átváltás egyetemesebb érvényt sze
rez az egyéni keserveknek. Az „így nőttünk fel, / fél lábbal a ken
gyelben, félig útra készen” képpé vált vallomása ugyanis egyike a 
leghitelesebb költői kitételeknek, amelyek valaha is a mi tájunkon 
papírra kerültek. Ezzel a költő azt is bevallotta, miért kényszerült 
korábbi könyveiben, s részben ebben is, olyan bujdosásra, melynek 
során a legjobb szándékú kritikus is alig találta meg rejtőzködő 
költői énjét. Féktelen indulatok tárgyiasultak ebben a versben 
ahhoz, hogy költőnk régebben, a még áttörhetetlen falúnak lát
szó ideológia teljhatalma idején is ilyen közvetlenül merte volna 
tükröztetni belső világát. Kár, mert nagyfokú indulatossága az 
idézett versnek egy-két publicisztikai szintű mondatát is megne
mesíti.

A méltatott vers s a többi, nem ennyire nyílt és kompakt, de 
hozzá kisebb-nagyobb mértékben hasonló, a kötettel azonos címet 
viselő első ciklusban található. Ez a Bestiárium c. könyv anyagának 
több mint felét teszi ki. Ami nem kevés, ha azt is tudjuk, hogy 
összesen négy ciklusa van a kötetnek, vagyis a többire összesen kb. 
hetvenöt oldal esik, szemben az első ciklus majdnem száz oldalt 
számláló terjedelmével. Ez azért van így, mert szemmel is felismer
hető formai (s részben elemzés által kimutatható tartalmi) különb
ségek vannak az egyes ciklusok között. Az elsőnek darabjai többnyi
re abban a hangnemben íródtak, amely az elmúlt évtized közepén az 
Óda a regényhez c. Brasnyó-poémának az alaptónusa volt. A szóban 
forgó ciklusnak főleg a néhány hosszabb verse a világgal való leszá
molás és költői számadás. Ezek közül a már érintett Szemét vers 
után a sorrend szerinti harmadikat, az ismerősen hangzó Bestiáriu- 
mot említem meg. Ez azért fontos, mert kiderül belőle, hogy Bras- 
nyónak helyenként több köze van a dadaizmushoz, mint a szürrea
lizmushoz. Méghozzá azért, mert a valamiben (tudatalattiban, tu
dat- és valóságfölöttiben) hinni igyekvő szürrealistákkal szemben 
túlhangsúlyozza nihilizmusát, s ennek eredményeként ürességélmé
nye sajátos humornak is lehet a forrása:
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gondolataim majdnem olyan üregesek 
akár a madár csontja 
hogyhogy nem tudok repülni 
megáll az eszem csapongni sem tudok 
szárnyalni
olyan súlyos vagyok akár a bunkó a tuskó 
eddig még ki sem vállalkozott a felaprításomra

Az idézetben egyik képtelenség követi a másikat. Ez nem ritka 
jelenség a mai költőknél. Brasnyót velük szemben az különbözteti 
meg, hogy az egymást követő képtelenségek, így egymással szembe
állítva, külön hangsúlyt kapnak. A költő számos versében sorozato
san állítja elénk az ilyen ellentmondásokat, amelyeknek hordozói 
gyakran -  miként az idézett esetben is -  önmagukban is abszurd 
állítások. Ez folyamatos blöffölésként hat s legfeljebb azt az olvasót 
ragadja magával, aki a költőéhez hasonló szélsőséges agnoszticiz- 
musából kifolyólag vonzódik az ilyen intellektuális játékokhoz. 
Ezek szinte határtalanok, hiszen a költő azt írja le (a bűnbánat 
mímelésével), amit mások állapítottak meg róla: „a jellembeli hiba 
a nehézkes iromány / ezt végeredményben a sarokba lehet vágni / 
úgyis feltápászkodom / ha már vállalom a szerzőséget”. A sarokba 
vágott nehézkés irománya helyett maga a költő jön vissza, jellegze
tes brasnyói paradoxonként, a fogcsikorgatva vállalt clown-szerep 
szerint. Az alanynak és a tárgynak az ilyen bohóckodó felcserélésére 
azért kerülhet sor gyakran, mert a költő sem saját magát, sem pedig 
általában az embert nem érzi alkotó személyiségnek, azonkívül pe
dig ritkábban titokzatos, gyakrabban biológiai erők működését sejti 
meg a jelenségek mögött. Ezért tehet fel a verse végén a felszíni 
logika szerint felfoghatatlan kérdést: „melyik idegklinikán kezelik 
azokat a rémeket / amelyeket én látok / mint bestiáriumból kilóg az 
elefántlábuk”.

Nyilván nem véletlen, hogy mivel az említett vers vége felé rezig- 
náltan kijelentette: „most már mindegy hogy melyik bábu vagyok / 
ezen a sakktáblán / úgysem tudok irányítani semmit / én kitérek”, 
ezért a következő többoldalnyi versnek (Sakk babra) a „leveszlek” 
lesz a refrénszerű, visszatérő motívuma. Ez a szöveg akkor is a 
sikerültebbek közé tartozik, ha parttalan áradását alig-alig tudja 
lefékezni a sakkjáték fel-feltűnő fikciója. Ami egyáltalán nem
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érdektelen, mivel elődjével, az újabb kor technicizált (városi és 
falusi) átlagemberével mint saját magával vív benne ádáz harcot a 
költő. A lenni vagy nem lenni groteszk drámájáról lenne itt szó, ha 
Brasnyó nem engedne többször is fölöslegesen szabad asszociációi 
csábításának: a látszólagosan fontos dologról az ennél kevésbé lé
nyeges, erről viszont a nyilvánvalóan még jelentéktelenebb mozza
nat jut eszébe -  meg-meglóduló láncreakcióként. Ugyanez mond
ható el az Ükapám pisztola című, hasonló jellegű költeményéről is, 
amelyben a pisztoly tartja úgy-ahogy követhető mederben itt túl 
vastagon föltörő bölcselkedő hajlandóságát. A szentenciák, ha nem 
is túl frissek, nem fárasztók, minthogy az ósdi fegyver fikciójához 
kapcsolódó rexlexiókkal a költő lényegében a kor kihívására, a 
lassan, de biztosan fokozódó délszláv őrületre válaszolt a maga sajá
tos iróniájával. Ebben a vers által közvetve érzékeltetett nyomasztó 
történelmi helyzetben a nihilista költőt hirtelenében a lélek takarja 
el, hogy nosztalgikusan idéztessen fel az idő, amikor az életnek még 
volt spontaneitása s a költőnek nem kellett cinikusan szerencsejá
tékra buzdítania az olvasót; amikor még nem volt muszáj ideges
kedve föltenni a kérdést, hogy vajon „meddig leszünk híján a nélkü
lözhetetlen / egyenes beszédnek”; vagy amikor önmarcangoló mó
don nem hangozhatott el a(z ön)vád: „hogy tudok ennyire elszige
telten élni / a forradalom zabigyerekei között / akik végtére is csu
pán a hatalmat gyakorolnák / mikor volt hatalom a forradalom / a 
rengeteg rothadás dögkeselyűje / verhetem fejem a forradalmak 
mindenkori falába”. Különösen az utolsó három sor zseniális, s 
mikor az ember társadalmi léte föloldhatatlan ellentmondásának e 
tömény megfogalmazását olvassuk, akkor csak sajnálkozhatunk 
azon, hogy ez a nagy tehetségű költő nem kapott igazi támogatást 
sem a kritikától, sem pedig a kiadótól. A (társadalmi) létélmény 
koncentrált kifejezésére való ösztönzés egyre kevésbé felelt meg a 
kulturális életet irányító politikusoknak.

Mindazonáltal az is az igazsághoz tartozik, hogy Brasnyó soha 
nem igényelte a kritikát. Hogy milyen rossz véleménnyel van a 
kritikusokról (akik közül nyilván kevesen lelkesednek olyan egyér
telműen verseiért, mint Bori Imre az idézett lektori véleményében), 
azt ebben a kötetében sem rejti véka alá. A megsebzett mű c. versé
ben mintha elfelejtette volna mindazt, amit a Szemét versben és 
másutt is kétségbeesett öngúnnyal saját költői tehetetlenségéről
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megállapított. De azért versének első sorát -  „Boldog vagyok a 
magam szavaival” -  komolyan kell venni, hiszen, miként mondtam 
is már, költőnk számára az írás inkább megkönnyebbülés, mint 
összeszorított fogakkal végzett munka. S a folytatás szintén hitele
sen hangzik: „Ki hangom lesi, láthatja, elfutok”. S tovább is: „Vagy 
hangom nyargal a vízen, én / hallgatok, / megsebzem azt, amit 
leírok”. A saját szavai (erkölcsi) értékében kételkedő költő mintegy 
feljogosítva érzi magát a kritikusoknak, illetve (ahogy ő írja) a 
tolmácsoknak a felelősségre vonására. Az ő felfogásában nem léte
zik jóindulatú olvasó, aki élményeit a maguk összetettségében és 
tanulság reményében hozza nyilvánosságra. Brasnyó bizalmatlanul 
méregeti a kritikusokat, s ellenséget lát bennük. Szerinte nem igaz
ságkeresők, hanem rosszindulatú hibavadászok. Eközben költőnk 
megfeledkezik arról, hogy saját maga is tudatában van elnagyoltsá
gainak, és -  ami ebből logikusan következik -  a teljes műközpontú
ság számonkérése illuzórikus, hiszen a szembetűnő esztétikai vétsé
gekre az alkotóban, annak megoldatlan helyzetében, a manipulált 
művelődéspolitikai körülményekben találhatunk magyarázatot. 
Ha pontatlanul vizsgálódunk, akkor majd mások kijavítanak 
bennünket.

A megsebzett mű c. versnek az a terjedelmes része, amelyet nem 
idézhettünk, de amelynek lényegét felvázoltuk, voltaképpen a költő 
önismeretének átvetítése. Brasnyó nagyjából ugyanazt mondja vélt 
ellenségeiről, a kritikusokról, mint saját magáról szóban forgó ver
se idézett első soraiban és másutt. Egy lényeges mozzanatban tér el 
csupán az önarckép az elnagyolt, rikító színekkel festett tablótól. 
Abban, hogy a költő önszemléletében a költő hangja vízen nyargal, 
ami homályosan megváltói attitűdre is utal. Azért csak homályosan, 
mert a rögtön utána következő „én hallgatok” ellenpontozza, tehát 
részben érvényteleníti a vízen járó hangnak a sajátos jelentését. Az 
említett átvetítés abban nyilvánul meg, hogy a költő nem egy versé
ben saját magát is vadásznak érzi. (Ez itt abban a kitételben nyilvá
nul meg, amely szerint megsebzi azt, amit leír.) Hiába célozza meg 
az igazságot, mindenképpen elvéti azt, mint a verseinek értel
mezője. De vajon az igazság keresése-e a „tolmács” feladata? Me
lyik szövegelemző akar „az igazság”-ra rámutatni? Őt az esztétikai 
hitel, tehát a mű belső egysége s -  ha már igazságról van szó -  a 
művészi igazsága érdekelheti. Ennek megfelelően s ízlésétől, ala
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posságától függően lesz többé-kevésbé elfogadható, használható a 
véleménye. Mindennek kevés köze van ahhoz az általános, filozofi
kusan hangzó igazsághoz, amely így vagy úgy leginkább a vonzáskö
rében tartja Brasnyó István költőiségét. Poétánk -  miként verse 
első sorában bevallotta -  a saját maga mentségét keresi (mint állító
lag szövegeinek vizsgálói) s ezért lehet boldog a saját szavaival.

Tézisemet, az átvetítést egy egészen feltűnő bizonyíték is alátá
masztja. A tolmácsok ugyanis sohasem a (nagy kezdőbetűs) Hibát 
keresik, ahogyan „az igazság” sem izgatja különösebben őket. A 
szövegmagyarázók kénytelen-kelletlen a kis kezdőbetűs hibákat tu
datosítanák, hogy azok többé ne forduljanak elő. Legfeljebb a filo
zófiai esszé műfaját művelők juthatnak egy-egy műalkotással kap
csolatban ahhoz az állításhoz (vagy következtetéshez), miszerint 
igazán autentikus művészet ezért vagy azért nem lehetséges, mint
hogy a lét és az emberi viszonyok ilyen-olyan Hibája (s itt érthetően 
kezdi nagy betű a szót) ezt nem teszi lehetővé. Magától értődik: 
Brasnyó indulatait nem az ilyen elmélkedő hajlamú tolmácsok vált
ják ki, hanem az őt művében (műhibájában), tehát egzisztenciájá
ban érintők, akik ellen (nekik tulajdonítva az indulatot) verses 
kirohanást intéz.

Költőnk mindvégig, a sorok nagy többségében, a kritikusokat 
minősítve, saját írásgyakorlatáról (is) beszél. Ő szereti szellemként 
megszállni, létükben felboncolni (képzeletbeli) alakjait. Igaz, nála 
elmarad a „felsebzett” és „feltépett” „mindenének az utólagos 
„összevarrása”, „öltögetése”. A látásnak a kancsalsága viszont sok
kal inkább költőnknek a műveiben is többször bevallott alkotói 
jellegzetessége, mint a tolmácsoké, akiknek ma sokszor éppen az a 
hibájuk, hogy csak a szemügyre vett műalkotást méricskélik, s köz
ben a vizsgált fáról akkor beszélhetnének nagyobb hitellel, ha az 
erdőt is látnák. Költőnknek a „hol így beszélnek, hol úgy beszélnek” 
állítása nem nélkülözi az alapot, hiszen a változó idő a mű értékelé
sét is befolyásolja, különösen akkor, ha ideológiailag elkötelezett az 
értelmező. Ellenben most is úgy vagyunk, mint az előbb: a viszonyu
lásnak e bizonytalansága mindenekelőtt Brasnyó műveiben van je
len, részben a politikai erőszak miatti szorongás, részben pedig a 
művész etikus vergődése miatt. Ezenkívül a „perzselés”, „marás”, 
„felsebzés” és „feltépés” is aligha elsősorban a „tolmácsok” cseleke
dete, hiszen a jámbor irodalmi tisztviselők általában túlságosan is
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tapintatosan fogalmaznak, örülvén, hogy megtűrik őket. Ez viszont 
nem mondható el egyértelműen a költőről, aki műveiben a maga 
közvetett eszközeivel áll bosszút az életét szorongató, érzékenysé
gét sértő világon. Brasnyó eddigi munkásságában ez hőseinek -  a 
megértésig el nem jutó (K r^ á ra  emlékeztető) -  összeszidásában, 
eleve leértékelésében nyilvánult meg.

Ahogyan a Bestiárium c. ciklus sem a „lét gazdagságát” idézi 
elsősorban, hanem a lét nyomorúságát, az emberi lény önmagának 
való kiszolgáltatottságát, hasonlóképpen a második ciklus (Köpeny 
az átutazónak) sem a „teljességinek, hanem a hiánynak az enciklo
pédiája. Brasnyó, a Tisztaság könyve szerzőjével ellentétben, aki 
csalódását tapasztalatként akarva hasznosítani, illúziótlanul, de 
cselekvésre elszántan tér vissza hazájába, saját maga sem rendelke
zik köpennyel, nemhogy a tájékozatlanokon segíteni tudjon az em
berből eredő természeti kellemetlenségek ellen. így tehát a cikluscí
met nem kell komolyan vennünk, annál kevésbé, mert e verseskötet 
legtöbb sorának tanúsága szerint a költő saját magán sem tud segí
teni, hát még hogy segíthetne másokon? Egyedül a természetbeli lét 
fikciója hoz valamiféle megnyugvást (nirvánát?) számára. (A fikciót 
azért kell hangsúlyozni, mert az előző versciklus Pácó c. terjedelmes 
versének tanúsága szerint az emberektől távol sincs nyugalom, hi
szen még a falat fúró patkányok is a civilizáció nyomorúságát juttat
ják az ember eszébe.) Ez a merengésnek, a kiegyenlítődésnek, a 
nemlétnek az állapota. Ám erre is viszonylag ritkán kerülhet sor, 
hiszen a XXXVI. vers a következőket mondja: „Szél vési metszetét, 
tintát az ég kékje / ad hozzá, hogy kibontakozhassék e látkép! / Én, 
aki épp most tömködöm pipámat a fél- / homályban, bizony, kima
radok.” Az életörömnek alig van nyoma ebben az attitűdben, ugyan
is az elmúlt korok spontaneitása már elérhetetlen, az élet víg olda
lával viszont legfeljebb egy-egy pillanatra lehet azonosulni, mint
hogy „semmitől sem / választ el bennünket túl nagy kor, / akár múlt, 
akár jövő, inkább a jelen / az, ami távolibb.” (XLI)

A  Köpeny az átutazóknak, nem hiába áll ötvenöt, átlagosan tíz
soros versből, néhány vitatható nyelvi megoldása ellenére is tömö
rebb, líraibb, alig van benne okoskodás vagy epikai kényelem, mint 
az előző ciklusban. A szóban forgó versek arról tanúskodnak, hogy 
a kevés gyakran több a soknál. Talán azért, mert a személyességnek 
mélyről fakadó képzettársításai legfeljebb távlatukban haladják
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meg az adott látványt, gondolatot vagy sejtelmet. Az indulatai, a 
látszólagos vagy valóságos ellentmondások hajszolásai itt nem ta
karják el a költőt, úgyhogy a lírai groteszk közvetlenségével tárhatja 
fel korélményét:

Késő bánat, hogy nem tettem azt, amit tennem kellett 
volna, mielőtt markába fogott az idő, s hogy mind 
szorosabban tart, azt gondolom, magam vagyok 
az oka, rúgkapálásom kényszeríti erre; látni kellene, 
hogyan csitít, belém fojtva a szuszt.

(XXV)

Ez a hangnem az egyetemesség dimenzióját kölcsönzi mind az 
impresszionista pillanatfelvételnek, mind pedig a szociográfiai sors
képnek. Brasnyó rendkívüli költői tehetségét tanúsítva. Ezek volta
képpen a végletes dezillúziónak, a félrevezetett ember kései eszmél- 
kedésének a versei. Annak a kétségbeesésnek a termékei, amely 
nem tudhatja, „hol zajlik / a rettenetes hamisítás, milyen hírrel 
nyargalnak / a kengyelfutók?” (X) Akkor, amikor visszatarthatatlan 
a bűnbánó kifakadás: „Micsoda dorbézolás folyt itt, bármennyire is 
/ más időkre esik a története, bárhogyan is elvásolta / fogunkat a 
bor, ebadta tivornyázók!” (VI) A költő oda is eljut, hogy az elvisel- 
hetetlenségnek ezt az állapotát közösségi élményként éli meg, s 
egész eddigi munkásságában példátlan módon az indulatot is más
fajta funkcióba állítja: „Füst szürkéje a szembe -  hát az indulat / a 
tűzzel hol habozik? Nagy rohamokat állunk / mi ki itt, habár kóró a 
testünk, míg a szél / eljár, komolyan sem veszi.” (XIII) Az eddigi 
hatalom védte csömörnek a mélyén lappangó erkölcsi igény tör föl 
ily módon Brasnyó István költészetében. A szélsőséges indulatú, de 
ugyanakkor rendkívül elvont vád (és önvád), amelyet a kötet első 
ciklusában is megfigyelhettünk még, konkretizálódik, felszínre ke
rül, fölfoghatóbbá válik. Több helyen is a személyes felelősségnek 
az átérzése tűnik fel, ami szinte példátlan Brasnyó István munkássá
gának korábbi szakaszaiban. Magától értődik: e folyamat a ciniz
mus visszaszorulásával s az artikuláció fegyelmezettségével jár 
együtt.

Ez azonban nem jelenti azt, mintha a komor színek teljességgel 
kiszorítanák a vidámakat. Sőt, az öncélú, szigorúbb mérték szerint
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provinciálisnak tekinthető komikum is helyet kap a Bestiáriumban, 
méghozzá önálló ciklus formájában (Mit beszél ez?). Annak a Kelet- 
Közép-Bácskának a paraszti élet- és nyelvemlékeiből farag vaskos 
jelentésű és hangzású sorokat a költő, ahonnan származik, s amely 
kezdettől fogva meghatározta munkásságát. Ezek a néhány sorból 
(néhány szóból) összeállt versikék nyelvi ízeik szerint érdekesek, 
hangtanilag is jelölt formában tükrözvén a tájszólás jellegzetessége
it. Előfordulnak itt zagyvaságok, durvaságok és szellemességek 
egyaránt, azt akarván különösségekként prezentálni, ami egyébként 
mindennapos járuléka a népéletnek. Nem egészen függetlenül a 
mondókáktól és a ráolvasásoktól s a nyelvi naturalizmusnak a szel
lemében.

A verseskötet utolsó ciklusában (Fölidézhetetlen pillanat) ismét 
együttesen jelennek meg Brasnyó művészetének erényei és hibái. A 
stílus-eklekticizmus itt a legszembetűnőbb vonás. Még expresszio
nista beütésre is van példa: „A járókelő fejében elforognak az utak, 
amelyeken negyedszázada járt, most már csupán annyi a kérdés, 
hogy az óramutató haladásával ellenkező vagy megegyező irányba 
tartanak-e. Mostanra a Nap állása után sem ismeri föl az égtájakat, 
sötétség üti homlokon, akár az ekevas, ha a földből fordítaná ki a 
koponyáját: hiába írják be szeme láttára a csillagok a mennyboltot, 
nem ismeri ábráikat, nem érzi, merre mozdul el vele a világ, mintha 
a földkerekség minden pontja idegen hellyé változott volna a talpa 
alatt.” Ehhez hasonlóan a fölszedett síneknek, pusztuló mezőgazda- 
sági birtokoknak a couleur locale-ja még ébren tartja a figyelmet, a 
valóság fölötti lebegéseknek és az áttűnéseknek a nyelvi mutatvá
nya már kevésbé, minthogy az öncélú szószaporítás inkább elfedi 
azt, amit szerencsésebb összpontosítás esetében Brasnyónak is sike
rül megragadnia: a történelem és a környezet feltételezte egyéni 
létélményt, a szorongás képi megfelelőjét.

Természetesen nem arról van szó, mintha az írónak a vajdasági 
ember előtt ismeretes konkrétumokhoz tapadása, a mi életünk 
egyes részleteinek a műben való megjelenése a minőség garanciája 
lenne. Ezzel az élményanyaggal kapcsolatban egyre több publicisz
tikai írást olvastunk az utóbbi években. Az a kérdés, mit tud kezdeni 
vállalt élményanyagával az író, hogyan tölti fel annak drámaiságát 
groteszkké, vagy hogyan nemesíti meg azt lírai tartalommal, illetve 
hogyan formálja meg epikailag; miként alkot meg tehát egy szuve
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rén, öntörvényű világot, különös tekintettel az olvasóra, aki a lelki 
szemei előtt lebeg. Brasnyó a tudatos komponálás helyett az ösztö
neire hagyatkozva írja szövegeit, a többi között a szóban forgó 
ciklus darabjait is. Ezeknek a kifelé fordultság, a külső valóság 
valamely részletének, emberi helyzetének az érintése vagy megalko
tása a közös jellemzője -  szoros összefüggésben az író üzenetével: a 
kallódás eleve adottságával és megváltoztathatatlanságával. Ezek az 
emberalakok impresszionisztikusan érintő zsánerképek, szociográ
fiai jelzések, ironizáló tájképek, ködös miliőrajzok, jelenségeken 
átsikló merengések, már-már élveteg lebegések (teljesen függetle
nül attól, hogy az izmusok mely irányzatához állnak legközelebb, s 
hogy ekletikusak-e) azzal válnak esztétikailag többé vagy kevésbé 
jelentőssé, hogy az alkotói összpontosítás milyen mértékben tudja 
fegyelmezni a képzetek öncélú burjánzását, képes-e a látvány el
mélyítésével egyetemessé tágítani az élményt; vagyis hogy 
kihasználja-e a témában, vagy a szöveg alapmotívumában (az „ön
magát író” szövegben) rejlő lehetőségeket. Brasnyó akkor követ
hető legnehezebben, az olvasás akkor éri meg legkevésbé a fáradsá
got, ha (sajnos, nem ritkán) a képzelet a tárgyak körvonalai és az 
emberek árnyai között lebeg, s mintegy tetszeleg ebben a funkciót- 
lan mindenen kívüliségben; ha önelégülten taszíthatja el magától az 
olvasót.

Példaként a ciklus (és a könyv) befejező írására hivatkozom. E 
szöveg felemás módon egy vendéglátást idéz meg az első bekezdés
ben. Az indítás vázlatos helyszínrajz: „Borzasztóan rendben tarta
nak itt mindent: az ember szinte a tányérjában látja fagyos szívüket 
a kecskelábú asztaluknál, no de egyáltalán ki invitálta ecetet szagol
gatni vagy hallgatni, hogyan verdes a legutóbbi szélfúváskor bennre
kedt huzat az átellenben levő szoba mennyezete alatt, hogy már 
belesápadt a fal sarka, és a két ablak közén keretébe fagyott tőle a 
tükör.” A kezdés ismerős, ti. Brasnyónak e kötetében is többször 
föltűnik a hívatlan vendég motívuma. Itt azonban (s másutt sem 
mindig) azt sem tudjuk, miért ellenszenves a ház az író számára. Az 
enyhe iróniával említett („borzasztó...”) rendszeretet okait homály
ban hagyja. Az író (a kívülről, fölülről figyelő szem) annyira hide
gen figyeli a hideget, hogy nem érdeklik annak okai, összefüggései. 
Ahelyett, hogy legalább érintené az emberi tartalmat, vagyis pl. azt, 
miért savanyú a vendéglátók hangulata, összevissza motyog. Hu-
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mortalan valószínűtlenséggel a másik „szoba mennyezete” alatt 
„bennrekedt huzatáról értekezik, miközben nem tudjuk meg, vajon 
az esetleges anyagi nyomor következtében tönkrement ablakokra 
céloz-e. így aztán az sem világos, mit jelent a fal sarkának belesápa- 
dása s a tükörnek a keretébe fagyása. Az ehhez kapcsolódó folytatás 
enyhén szimbolikus célzatú. A tükör előtti „fésűs világosság” ugyan
is, amelyet az író az olvasónak (vagy önmagának) ironikus hangsúl
lyal ajánl, végső soron kellemetlen élményt, pregséget („be
leőszülsz”) és riasztó hideget („mintha jégdarab csusszant volna a 
gallérod mögé”) ígér. S a „kié lesz itt az utolsó szó?” patetikus 
kérdése is sokkal mélyebben egzisztenciális hangzású, mint ahogyan 
azt a tisztázatlan körülmények alapján gondolhatnánk.

Ami ezután következik, azt aligha lehet könnyűszerrel fölfogni. 
Az ősz fej képzetéről a jégvirág képére, majd holmi hajózható repe
désnek a fikciójára siklik az öncélú fantázia szeme. Majd egy mat
rózruhás valaki jelenik meg, a szürrealizmus kedvéért véletlenül 
sem a falon lógó fényképen, hanem a „térkép”-ről. Hogy milyen 
összefüggés van ennek az arctalan és jókedvű fiatalembernek a 
„szabadságolása” és a még arctalanabb házban levők szabadságolá
sának a lehetetlensége, majd ennek a „tornác oszlopa” elküldhetet- 
lensége, „az ágasfa” és „a köcsögök” „még” elképzelhető „elgyalog- 
lása között, az homályos. A „szabadságolás”, mint oly sok fogalom 
Brasnyó világában, valószínűleg ironikusan említődik. A feltétele
zett jelentését csak tudálékosan közelíthetjük meg. A „szabadságo
lás” lehetetlensége nyilván az oszlop elmozdíthatatlanságához, az 
ágasfa és a köcsögök kockázatos eltávolíthatóságához kapcsolódik. 
Talán azt akarja mondani az író, hogy a házbeliek túl szorosan 
kötődnek kis világukhoz. De akkor miért látta „az ember” „fagyos”- 
nak „szívüket”? Eszerint a házbelieket embertelenségük teszi min
dennapi környezetük és tárgyaik függvényévé? A Bestiáriumban is 
túl sok az érzéstelenség, a szeretetlenség ahhoz képest, hogy ennek 
okairól inkább csak általánosságokat közöl az író. Gépiesen veszi 
készpénznek az ember lényegeként érzékelt állati jellemzőket, s a 
maga módján elszórakozik ezzel a ténnyel. Az olvasónak azonban 
teljesebb emberképpel kellene szembesülnie, hogy hitelesebb eszté
tikai élményben lehessen része. Brasnyó elnagyoltságai ellenére is 
jól ismeri a kifejezésteli árnyalatokat, ám időnként megfeledkezik 
arról, hogy nincs erkölcsi joga a saját szórakoztatására írni. Talán
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nem véletlen, hogy írónk műveiről nem készültek komplex elemzé
sek, hiszen komoly kritikai fenntartások nélkül legfeljebb egészen 
formális nyelvi elemzéseket végezhetne a mű lényegére nem kíván
csi bíráló. Viszont kik merészelték volna komolyabb kritikai fenn
tartásokkal illetni az újvidéki Fórum Könyvkiadó által kiadott 
könyveket?

Brasnyó Istvánnak a Bestiárium c. könyve, ha nem is lehet olyan, 
mint amilyennek a fülszöveg hirdeti, az alkotói újjászületés jegyeit 
mutatja. Ezekben nagyobb az erkölcsi ígéret, mint az esztétikai 
megvalósulás. Az előző évtizedek hatóságilag nyugtázott rutinjának 
túl nagy a tehetetlenségi nyomatéka ahhoz, hogy az átalakulás fo
lyamatánál sokkal többről lehessen beszélni.
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A KALLÓDÓ LÁTOMÁSAI 

Utasi Mária: Vízmosta je l  Fórum, Újvidék, 1987.

A tájékozatlanok minden bizonnyal meglepődnek, ha a verses- 
könyv gondozójának, Utasi Mária testvérbátyjának kötetzáró jegy
zetei alapján tudtukra adom, hogy a Vízmosta jel címen közreadott 
63 vers, több mint még egyszer ennyi társaságában, már nyolc évvel 
ezelőtt a kiadóba került. Minthogy rövidesen a pozitív recenzió is 
megszületett Bosnyák István tollából, érthetetlen, miért kellett a 
kéziratnak ilyen hosszú ideig szerkesztői fiókban hevernie. Igaz, az 
átadás évében, 1979-ben verseskötete látott napvilágot Utasi Mári
ának. Ám ez csupán a második könyve volt a költőnőnek, akinek 
alkotói gyakorlatát inkább jellemezte mívesség, mint termékenység. 
Hangnemének egyértelmű pesszimizmusa hathatott zavarólag? 
Erről ma már legkevésbé Utasi Máriától kaphatunk felvilágosítást, 
minthogy két évvel ezelőtt eltávozott az élők sorából. Utasi Csaba is 
csupán a tárgyi tényekről beszél. Arról például, hogy válogatásában 
a lét-versekre helyezte a hangsúlyt, kihagyva a stilizációs kísérlete
ket és a gyermekverseket. Szempontját a ma időszerű esztétikai 
elvek mellett Utasi Mária tragikus sorsa is igazolja.

Nemhiába került a válogató jóvoltából a Vízmosta jel verscím a 
kötet fedőlapjára, hiszen Utasi Mária élettapasztalata is abból a 
világból származik, amelynek emlékei után kutatva Baranyai 
Schneider Júlia Vízbe vesző nyomokon címen adott ki fontos mű
velődéstörténeti könyvet. A táj azonban korántsem leírásra s nem is 
mítoszalkotásra ihleti a költőnőt: inkább archaizáló hajlandóságá
ban támogatja. A verseiben fel-feltűnő régies szóalakok, biblikus 
motívumok ugyanis aligha választhatók el azoktól az egykori hitfe
lekezeti viszályoktól, melyeknek a nyelv gazdagítása volt a legje
lentősebb eredménye. Más tekintetben legfeljebb életképei által 
kapcsolódik környezetéhez. Egykori, már elenyészett ismerősei 
tűnnek fel előtte egy-egy pillanatra, hogy csupán néhány sorban 
rögzítődjék nevük és a hozzájuk tartozó tárgyak.

Ha az ilyen megidézés nem is jellemző a könyv egészére, annál 
inkább mondható tipikusnak az életet távolról szemlélő, olykor
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elégikus beállítottság. Az elégikusság azért nem általános, mert 
Utasi Mária verseinek személyessége többnyire önmaga fölé emel
kedik, s ilyképpen „Szenvedésünk közös fájá”-ról énekelhet, rezig- 
náltan ütközve meg rajta, hogy „Milyen kopár / és izzó / szomorúsá
gunk van.” A versek jelentős része azonban az alanyiságnak ezen a 
kitágított formáján is túllép. Ezért a látomásosság és a töredékesség 
kerül bennük túlsúlyba. Az élet jelenségeinek racionális jellegét 
kozmikus összefüggések közömbösítik; az embert megelőző és az 
utána következő idő oszthatatlansága, fenséges közönye kerül fel
színre. A tavasz látványa előtt Utasi Máriának az jut eszébe, hogy 
„Megnevezhetetlen a lét / fejedelmi gesztusa; / gránit-dísze. / Tömör 
szépség / a kettévált kárpit / nehéz ékszerében.” A pusztulás jelképei 
és a negatív erkölcsi fogalmak allegóriái a legkonkrétabbak, leg
egyértelműbbek ebben a többnyire hermetikus költői világban. 
Tudniillik „Most már / mindig esni fog. / Tizenhét karátos / arany
szavunk; / Arasznyi udvarunk / Nem fénylik / Több ünnepnapon.” 
Mert „Az árulás / és az elárultatás / órája közel van.”

E versek leginkább a melankólia fojtott hangulatát árasztják, s 
helyenként olyan benyomást keltenek, mintha az ihlet közvetlen 
termékei lennének. Önmagukban, önmagukért élő tömbökként ha
sonlóképpen enigmatikusak, mint Pilinszky János versei. Ami azon
ban 1985 előtt modorosságnak is tűnhetett Utasi Mária lírájában, 
az ma már öntörvényűségként hat. Annál is inkább, mert hiányérze
te mögött nem divatos elidegenedés-élmény, hanem a magányában 
élőnek az erkölcsi elkötelezettsége sejlik fel. Ennek szellemében 
közli velünk egyik versében, hogy „majd ha / a próbatétel idején / a 
világ drámájába ivódik mindaz, / amit csak / szere tétből cselekszik, / 
felnő és megérik / az ember.” Verseinek életidegenségét, létközpon
túságát tehát a humanizmus hiányából a szeretetlenség társadalmi 
állapotából eredezteti. Emiatt Viszonylatok című versében csöndjét 
nevezi meg mélyből jövő üzenete közvetítésének közegeként. S azt 
is elárulja, hogy felfogása szerint magatartása nem a nő alkati ki
szolgáltatottságából ered. Szenvelgés helyett tudatos áldozatként 
mint erkölcsi példát fogja fel szerepét. Törekvésének jellegére már 
a kötet élére kiemelt néhány sor is utal, hogy a vértanúság motívu
ma többször is felbukkanjon a versekben. E mártíromság nem füg
getlen a kereszténység képzetkörétől, ám a túlvilági igazságszolgál
tatás hitétől -  igen.
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Egyfajta szabadságot, tiszteletet érdemlő heroizmust fejez ki 
tehát Utasi Mária reménytelenségben vacogó költői világa. Bátor 
tette, hogy -  az emberi arcok búcsúztatásától a világpusztulás láto
másáig -  szembenéz azzal, amiről a nagy többség nem szívesen vesz 
tudomást. Noha a költőnő hivatásához méltatlannak érzi a közvet
len panaszt, világképe érezhetően saját szenvedéséből, halálra Kélt
ségének tudatából nő ki. Ez teszi megrendítően eredetivé.
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A MEGTISZTULÁSÉRT 

Podolszki József: Át. Fórum, Újvidék, 1988.

Podolszki József posztumusz verseskötetének élén egy kiemelt, 
eredetileg címtelen verset olvashatunk. Aki azonban keveset tud a 
költőről, annak tetszését e szövegnek legfeljebb egyes részei vagy az 
intonációja nyerhetik meg. Ez azonban kevés, mert e vers megérté
se nem csupán egyszeri esztétikai élvezetet jelent, hanem annak a 
kulcsnak a birtokbavételét is, amely nem csupán ezt a kötetet értel
mezi, hanem magának az opusnak a teljesebb befogadását teszi 
lehetővé. A vers valójában arról szól, hogy a költő fiatalabb testvér
nek született, s ez a körülmény egész pályafutását leértékelte. Vajon 
nem a felelősséget akarja magától elhárítani a hiperkritikusságra is 
hajlamos Podolszki, hiszen általában a fiatalabb testvér szokott a 
család szeme fénye lenni? A családban igen, ám nem a társadalom
ban - s e  tény bizonyul sorsdöntőnek a költő pályáját illetően. 
Podolszki József ugyanis szegény családból származott s kiváló is
kolai előmenetele sem tette számára elérhetővé az ösztöndíjat, 
mert a tanulásban ugyancsak jeleskedő testvérbátyját vette szárnya 
alá a parasztszövetkezet. így aztán a hatvanas évek elején a verbászi 
technikumban folytatott tanulmányai során sokszor a legszüksége
sebb anyagiakat is nélkülözte, tehát olykor éhezett is. Ennek követ
keztében meggörbült a háta s ekkor romlott le annyira az egészsége, 
hogy 22 éves korában az orvosi vizsgálat zsírt mutatott ki a vérében. 
Ekkor került a következő alternatíva elé: vagy önmegtartóztatással 
javítani azon, amin a középiskolás évek sokat rontottak, vagy pedig 
engedni a lejtő inerciójának, tehát tovább iszogatni és mértéktele
nül dohányozni. Podolszki József néhány nap habozás után döntött 
s azt választotta, ami már kikezdte egészségét.

Nem lenne kiváló, az általam ismert magyar nyelvű versesköny
vek között az utóbbi években a legjobb e posztumusz mű, ha 
szerzője ezzel a magyarázkodással másokra, a téves ösztöndíj-poli
tikára s a véletlenre hárítaná át halála előtt már évekkel korábban 
megérzett végzetének okát. Nem, az Á t című verseskönyv éppen 
illúziótlan nyíltsága, egy végső szembesülésből eredő belső dráma
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következtében válhatott irodalmunk egyik maradandó értékévé. 
Podolszki ugyanis itt leplezetlenül feltárta azt, amit korábban kü
lönféle, leginkább humoros pózok mögé rejtett. Szorongásainak és 
lelkiismeret-furdalásainak adott hangot olyan (látomásos) közvet
lenséggel, amelyet a korábbi évek lefojtásai idejében csak elvétve 
cselekedett meg. így aztán, jóval nagyobb költői telítettséggel, 
ugyanoda tért vissza, ahonnan elindult.

Podolszki verseskönyvét a férfi és a nő érzelmi kapcsolatának 
szinte versről versre felbukkanó elemzése teszi tematikailag egysé
gessé. Közöny, valóságos és akart szenvedély, múltmelengetés, pil
lanatnyi bensőség, de főleg dermesztő hiány, az elmulasztott le
hetőségek miatti önvád tölti fel tartalommal klasszicisztikusan met
szett sorait. Velük kapcsolatban akár tömör naplóról is beszélhe
tünk, hiszen észlelések és önmegfigyelések dokumentumairól, a 
belső rezdülések mondatgrafikonjairól, a múltat rejtő jelen pillanat 
mindenhatóságáról van szó. A halál itt nem távolról fenyegető vagy 
vészjóslóan közelítő rém, hanem (a rossz közérzet, a sejtelem által) 
szerves része egy-egy állapotnak. így aztán nem a jövő, hanem a 
múlt romboló erejű ebben a költészetben. Nem az, ami ezután jön, 
hanem az, ami jóvátehetetlenül elmulasztatott.

Podolszki József e verseinek varázsa sokszor abból ered, hogy 
racionálisan, fegyelmezetten tárja fel a téboly élményét. Ahelyett 
tehát, hogy naturalisztikusan az automatikus írást választaná, szel
lemi izomzatát megfeszítve önmaga fölé emelkedik s csak annyit 
mond el érzelmi tapasztalatairól, szenvedéseiről, amennyi teljessé, 
esztétikailag élvezhetővé teheti versét. A magát mindenütt honta
lannak érző, aki legfeljebb az alkohol mámorában találhatott ideig- 
óráig menedéket, lelkiismereti válságában így szemlélteti a valósá
gos és a lelkiismeret általi üldözöttség belső drámáját: „ablakunk 
alatt ostromra / készülődnek / a régi hódítók. / Engem követelnek / 
és követelnek persze téged is / elüszkösödött tekintetünk / reflekto- 
rozzák / percenként csattannak vádjaik / mi meg csak ülünk” (Hideg 
homlokom illesztem). Hogy azonban ez a másoknak kiszolgáltatott 
kettős nem rejteget olyan bensőséget, ahogyan azt a hagyományos 
költészetben már megszoktuk, az elsősorban az Alkalmi vers hozzád 
egy üres ünnepen című költeményből derül ki. Itt a vallomás a valla
tás szintjére süllyed, mert a költői alanynak ebben paranoiára vagy 
delirium tremensre emlékeztető állapotában az is ellenségnek rém
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lik, aki szövetséges lehetne az elképzelt betolakodókkal szembeni 
önvédelemben. A kedves is ellenségnek minősül tehát, mintha ő is a 
csak jelzőkkel, igenevekkel megidézett, fenyegető külvilág képvi
selője lenne.

Itt is érvényes, ami sok Podolszki-versben megfigyelhető: a befe
jezésben sincs katarzis, a költő nem teszi jóvá az értelmével, amit az 
intuíciója igazságnak érez. Mert hát nem egyszeri emberi kapcsola
ton s egy helyzethez fűződő látomáson van itt a hangsúly, hanem 
azon a tapasztalati többleten, amely az emberi kapcsolat ellentmon
dásosságára vonatkozik. E hallucináció tehát azt fejezi ki a maga 
sajátos durvasága által, hogy mivel képtelenek vagyunk a teljes 
azonosulásra, szemben állunk egymással.

Podolszki a halálát megelőző években a tengerpartra költözött 
le, s mivel itt egy ideig magányban kellett élnie, az élet és a szerelem 
valamiképpen a múlttal lett azonos költészetében. Ami lényeg, az 
már megtörtént és visszahozhatatlanul tovatűnt s egyedül a zár
számadás elkészítése maradt meg. Mintha a hátralevő napok fogyá
sával a költő szellemi ébersége is megnőtt volna. Egyre inkább 
olyan verseket írt, amelyek párjukat ritkító nyelvi fegyelemről ta
núskodnak, ami annál meglepőbb, mert ekkor sem vállalta a kötött 
formát. Élmény és gondolat ihlette, ám poézist (a végső és egyedül 
lehetséges jóvátétel szándékából: igazi poézist) akart alkotni, ezért 
mind a szűkszavúság elitszerű talányosságaitól, mind pedig a 
meggyőző erőt nélkülöző bőbeszédűségtől óvakodott. Ha e könyvé
nek egy-egy versét néhányszor elolvassuk, leginkább az az érzésünk, 
hogy a sorokat nem lehetett volna másképpen megformálni anél
kül, hogy ne veszítsenek hatásukból vagy hogy ne jelentsenek mást. 
Egy tömbből faragóttak, súlyosak, pedig lehetséges, hogy szerzőjük 
rajtuk sem dolgozott sokkal többet, mint azokon, amelyek a hatva
nas és hetvenes években túl nagy számban születtek. A kései évek
ben már a tudatalattijából feltörve vált azonossá a téma és a nyelv, 
mert egyszerűen megnyíltak a korábban rendszerint eldugaszolt 
források. Ekkor ugyanis már nem számított azoknak a gúnya és 
ellenszenve, akik elutasították Hinta című első kötetét nyelvi gát
lástalansága és szemérmetlen játékossága miatt, s dacolni sem kel
lett már azokkal, akik másfajta költőiséget kerestek verseiben, mint 
amilyet a publicisztikának s az ezzel járó életformának szentelt 
éveiben nyújtani tudott.
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Az ideges zaklatottság, a reménytelenség, az önvád s ennek meg
felelően a kintinek és a bentinek hallucinációs azonossága talán a 
Harangzúgásban c. versben szintetizálódik a legteljesebben. A za- 
dari harangok itt a jóvátétel iránti fájdalmas nosztalgiát ébresztik 
fel, olyképpen, hogy a befejezésben már nem is léteznek magánvaló
ként, hanem csupán a háborgó lélek hangképeiként, a belső realitás 
jeleiként. Ez a bűntudat azonban nem az egyértelmű értékek elmu
lasztása fölötti mea culpázás. Podolszki ugyanis nem naiv romanti
kus, hanem mai életszerű költő, aki tudja, hogy a tartósan szövetsé
get kötött emberpárnak egymás elviselése napról napra s csak nehe
zen megvalósítható feladata. Ezért írja azt az Avítt levélben, hogy

Volt egy alkunk:
Hisszük a másikat.

Volt egy alkunk:
Bírjuk a másikat.

De
elerőtlenedtünk

Podolszki posztumusz verseskötetének egyik különlegessége a 
Mediterrán dalok című ciklus, amely a tájkép által igyekszik kifejez
ni a költőnek leginkább a hangulaton túli életérzését, tapasztalatát. 
Olykor maga a látvány a mondanivaló hordozója, máskor viszont a 
rövid strófák befejező egy-két sora jelzi: milyen összefüggést érzett 
a költő saját sorsa és a kiemeltek között. Ez egyben arra is utal, hogy 
az aforisztikusság sem idegen Podolszki József ekkori költői maga
tartásától. A költőt érezhetően a folyamatosság, az állandóság átér- 
zése nyugtatja meg, hiszen ily módon ő, a mindenütt idegen is 
beletartozhat valamibe. Fontos tehát, hogy „készülődik a táj / foly
tatni, / mit abba se hagyott.” Mert így kialakult már az „El nem 
mosható / örök azonosság.” S „marad minden a régi helyén -  / és az 
őslakók ebben biztosak.” Még akkor is fontos ez, ha e pillanat
egyensúly nem más, mint „gyermekded tudatlanságom: / a mindig 
hiába elvárt / ősi nyugalmam.” De az állandóság formái közül sem 
mindegyik elfogadható, különben nem tolakodna elő a nyugtalanító 
kérdés: „miért zúg mindig a tenger, / mint berekedt harangszó.” S 
nem éreztetnék hiányukat azok a viszonylatok, amelyek a költő még 
dinamikus életének szerves részei voltak. Tehát a nyugalom sem 
adhat nyugalmat: „A végtelen víztükröt nézve / kapok csak észbe: /
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mit sem ér a síkság, / ha nincsenek dombjaink.” Nemhiába mondja 
tehát a kedvesnek: „...ölelj magadhoz / szigetet álmodón”, mert -  
nincs sziget. Éppen ezért s nyilván nem függetlenül a távol-keleti 
esztétika hatásától -  az érzésektől függetlenített szemlélődés, a 
valóság öncélúan kinagyított mozzanatai is alkothatnak verset Po- 
dolszkinak e ciklusában. Például a következőképpen: „Asszonyok 
járják a várost / sötét ruhában, / fejükön kosárral, / és kitérnek 
előlük / a szembe jövők.” Vagy: „Látod, kedves, / ez az ablak itt épp 
a távoli / kék semmibe néz.” A rossz sejtelmek és a bizonytalanság 
képes gondolatai azonban ebben a ciklusban is dominálnak. A szel
lemi fölény (akár álfölény), amely a Podolszki-szövegekben egy 
személyiség gerinceként sej lett fel, még akkor is, ha lemondás vagy 
panasz volt a vers tartalma (hiszen a humor valamelyik formája volt 
egyensúlyteremtő erő), itt szárnyaszegetté válik. Legfeljebb a bi
zonytalant lehet bizonyosan kimondani, mert „jövevények és kive
tettek / kószálnak a parton, / melyről ki sohasem derül, / minek a 
partja.” A lehetetlen vált lehetségessé, ezért ez az abszurd kérés is 
elhangozhat:

Ugye,
visszaintesz 
még egyszer 
a homokos partról, 
mielőtt elfújna a szél 
és felszívna a Nap.

A kötetet befejező Furcsa tűz című ciklusnak, de főleg e ciklus 
Őszülő csendben című versének csupán az a (talán nem is a 
költőn múlt?) hibája, hogy nem találkozunk a megjegyzéssel: 
„Füst Milán emlékére” vagy „F. M. stílusában” stb. Podolszki 
ugyanis túlságosan jól ismerte e nagy költőt ahhoz, hogy öntu
datlanul vállalja annak hatását. A magatartás-lopástól viszont 
már az az általa jól ismert körülmény is elidegeníthette, hogy e 
nagy látnok egyike a legnépszerűbb költőknek irodalmi köreink
ben. A helyzete kényszerítette rá Podolszkit a Füst Milán-i őszin
te alakoskodásra.

Igaz, a Sámántalanodva a lélekhangok ellenére is személyesnek 
mondható az említett klasszikus attitűdjéhez viszonyítva. Ám arról 
s e feledkezzünk meg, milyen nagy közvetlenséggel idézte meg bará
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tainak emlékét Füst Milán -  méghozzá versben. Podolszki versei 
tehát inkább a prózai elemeit tekintve különböznek mintaképének 
múltidézésében feledhetetlen soraitól. A jóvátehetetlen miatti fáj
dalom üzen ebből a Podolszki-költeményből is, azt az emberséget 
hiányolva saját magatartásából, amelynek elmulasztására általában 
későn s krízishelyzetben döbben rá az ember: „...nem is szerettünk, / 
amennyire egy másikat / szeretni kellene.” Az ember a maga világá
nak különösségével mindig elérhetetlen marad, s e tény akkor okoz
hat fájdalmat, ha már kísérlet sem történhet a megismerésre, az 
ember körüli köd eloszlatására. Ez a Füst Milán-i gondolat áll a 
Sámántalanodva mögött. Ám ha ez az állítás vitatható is, ahhoz már 
alig férhet kétség, hogy az Őszülő csendben kérdéssorakoztató páto
sza mögött az Öregség vershegye emelkedik ki az emberi sors tragi
kumát idéző meredélyeivel. Ebből talán felesleges ideírnunk az 
idevágó sorokat, ezért csak Podolszki ekvivalenseiből idézünk: 
„Hol vagytok, rég levert, ifjú forradalmak? Hol a nyugodni nem 
tudó zajos beszédünk, / mi innen sodródott ajkaink közül / a 
kettőzött csókok rövid szünetében? / És hol, hol van, ó, a megingat
hatatlan / örök bizonyosság, / hogy győzni fogunk? / Hol a hitünk, 
pajtás?”

Ugyanebből az ihletkörből való a Magas szelekben megszóla
lása is, amelyben az emberparány, mint féreg, retteg a hatalmas 
és ismeretlen végtelentől: „Itt reszketek a világmindenségben / és 
sírok is / mint kinek / nincs más fegyvere / saját elpergő könnyein 
kívül...” A felsőbb rendű lény megszólítása, az Istenhez fordulás 
gesztusa, a költői szépségre spekuláló esedezés, az önostorozó 
szerénység, szintén nincs távol Füst Milán költői világától. Az 
Istennel folytatott párbeszédnek a tartalma még objektívabbá 
válik a Furcsa tűzben, „néhai szent Pelbárt későn felfedezett 
kéziratos hagyatékáéban. Ebben a vezeklés, a bűnök bocsánatá
ért hozott áldozat áll előtérben, hasonló naturalizmussal, mint 
amilyennel Füst egyes verseiben (vagy az Adventben) kelnek vá
ratlanul életre az elsüllyedt múlt alakjai. Ezzel azonban nem 
Podolszki lírai látásmódjának eredetiségét akarjuk elvitatni, csu
pán annak keletkezési feltételeire figyelmeztetünk. Ugyanebből 
a versből az utolsó előtti strófát idézzük annak bizonyságaként, 
milyen magas színvonalon realizálódhat a Podolszki-féle gro
teszk:
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Azt mondják:
Felszaporodtak cellámban a sokféle tekercsek 
Én megmondom nekik:
Hála az Úrnak, sok az eretnek, 
s a máglyatűznél éjjel is írogathatok

Vajon ez Podolszki költői forradalmának végét, a fiatalkori 
nyíltság, támadókedv feladását jelentené? Valóban csupán a vélet
lenben és saját jóvátehetetlen vétkeiben látná költőnk tragikus sor
sának okát? Tényleg költészete utóbbi másfél évtizedének egészére 
jellemző lett volna az az etikai megoldatlanság, közbülső állapot, 
amelyet második verseskötetében, a Koponyatörésben a követ
kezőképpen határozott meg: „zsandár sosem voltam / betyár nem 
lehettem../? Valójában csak annyiban változott meg Podolszki 
költői magatartása, hogy a társadalomban kivetendőnek tartott 
rosszhoz, az emberek önmegsemmisítő megosztottságához saját 
rosszabbik énjét is hozzásorolta. S ez nem kis dolog a mi felszínes
ségében ostoba időnkben, amikor nemcsak az élet, hanem az iroda
lom is az önérvényesítés gátlástalanságát, a privatizálás mértékte- 
lenségét, a vélt felsőbbrendűségbe való elzárkózást kezdi jelenteni. 
Költőnket e versek keletkezésének idejében kétségtelenül egy 
olyan erkölcsi ideál tartotta vonzáskörében, amely egyre inkább 
feltételévé válik az emberi faj fennmaradásának, illetve annak, hogy 
legalább valamennyire hasonlítson arra a képre, mintára, amelyet 
legnagyobb művészei és gondolkodói alkottak róla az elmúlt száza
dokban. Ez azt jelenti, hogy -  miként Hamvas Béla mondaná -  Po- 
dolszkiban végül is győzött a személyiség a gyarló egyén fölött. Kényte
len vagyok idemásolni irodalmunk egyik büszkeségét,^ irgalmasokról 
című, minden bizonnyal világirodalmi szintű költeményt:

Ha felsorakoznak egyszer vétkeink 
és köszönnek mindahányan, 
lesz-e közöttünk bátor, ki sarkára állva 
vágja szemükbe, hogy: vége!
Immár vége mindörökre.
Mert a megújhodás kiskapujába vittek el minket 
a jobban szeretők A  mindent megbocsátok 
Kiknek kezére úgy támaszkodnak az elesettek, 
mintha a belefáradok mindig csak közöttünk lennének
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Ó, az irgalmasokért, értük, sohasem kiáltunk, 
pedig hát a vétkek épp rájuk rohannak, 
s őket marja minden harapás is, 
mit nyüszítve fordítunk mindig hiába 
önmagunk ellen.

Hogy visszatérjünk előbbi kérdéseinkhez: csak a jókat és a javu
lókat szenvedtetné Podolszkinál „minden harapás”? Többnyire, hi
szen költőnk nem vádaskodik közvetlenül. Nem tudom, miért: vajon 
azért-e, mert a többséget végzetesen megrontottnak tartja, vagy 
mert saját magához hasonló gyarlóknak látja őket? Legmesszebbre 
a már említett Alkalmi vers hozzád egy üres ünnepen c. költeményé
ben megy, ám a brutális támadóként leértékelt külvilágot nem érzé
keli rosszabbnak saját magánál, illetve annál, akihez beszél. Alkal
masint legfeljebb az ébresztőnek a fölényét nyilvánítja ki, amikor 
(A hazafiakról) „az Idő és a Tér homlokzatá’-nak átfestésére buzdít 
(ez már önmagában ironikus pesszimizmus!), de az őszben és a 
tájban rekedtek tehetetlenek. Azonban nehogy a gyávaság vádja 
érje, azokhoz is van néhány gúnyos szava, akik elsősorban felelősök 
a társadalmi pusztulás folyamatának egyetemesítéséért: „...a költők 
most értetek dalolnak, / megvesztegethető isteneikért. / Utána pe
dig már csak a folyosózugokban / kell odafigyelni. / Nos, elvtársaim? 
(Értetek zengem e dalt)” Podolszki azonban nem a szidalmazást, 
hanem a személyes példamutatást, nem a vádaskodást, hanem az 
önleszámolást tartja fontosnak. Nem tetszeleg, nem szenveleg a 
mártír pózában s legfeljebb akkor élvezi önkínzását, ha esztétikai
lag hitelesen papírra akarja vetni. Tisztaság után vágyik, szabad 
akar lenni, meg akar szabadulni kínjaitól s ez csupán nyilvános 
gyónás formájában lehetséges. Az egyházra nem támaszkodhat, hi
szen nagyon jól tudja, hogy abban is többnyire olyan embereket 
talál, akik a mindenkori hatalomnak engedelmeskedve alig tesznek 
valamit az élet és a világ romlásának megakadályozásáért. Mindegy, 
hogy vörösök vagy fehérek; a lényeg az, hogy -  papok.

Podolszki tehát nem élt vissza bizonyos szempontból igen 
előnyös helyzetével. Aki ugyanis a végső szembenézést kénytelen 
vállalni, az eleve (igazságtalan) bírájává lehet azoknak, akik többé- 
kevésbé felelősek sorsáért. „Könnyen vagdalózik, / ki halállal a 
nyakán. / Hisz semmit nem / veszíthet” -  írja Ugyanarról c. versében.
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Ő nem vagdalózott. Ezért lehettek kései vallomásai esztétikailag is 
kiegyensúlyozottak; s emellett ezért voltak sorai nagy etikai súlyú
ak. Ezért válhatott a háború utáni jugoszláviai magyar irodalom 
egyik klasszikusává, olyan költővé, akinek verseit újra és újra kell 
olvasni, közben remélve, hogy mégsem vagyunk javíthatatlanok.
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A NYOMORGATOTT TÁJ

Cs. Simon István: Ahogy a vadkörtefa.
Fórum, Újvidék, 1980.

Cs. Simon István ritkán megszólaló költőink közé tartozik. Első 
kötetének (Utak keresztje, 1971) megjelenése után aránylag kevés 
verset közölt lapokban és folyóiratokban: ő ugyanis nem az irodal
mat választotta, hanem az életet. Magától értődik: Cs. Simon István 
nem programszerűen, ambícióktól fűtve, rendszeresen vesz tollat a 
kezébe, hanem belső kényszerből, a nem lehet tovább állapotaiban. 
Ezzel nem azt mondom, hogy nála a vers a mindennapi életnek vagy 
egy meghatározott életszakasznak a tükrözője. Nem, e költő versei 
hangulatközpontúak, nála a rendszerint lehangoló tapasztalat köz
érzetként funkcionál, ebben viszont a melankólia egyeduralma 
szembetűnő.

Éppen ezért az ő világában szinte nyoma sincs a fejlődésnek, a 
külvilág változásai nem tudják fellelkesíteni, s még csak nem is 
reagál a társadalmiság újdonságaira; ámbár tisztában van vele, mi
kor zárták be alkata börtönébe. Ami az életnek és az embernek már 
irányt, az örömnek pedig tartalmat adhatott volna: egy mások, tőle 
idegenek által erőszakosan megszakított folytonosság. Cs. Simon 
István költészetében a gyermekkori sérülések fájdalmai visszhan
goznak. Az elárverezett falu emléke nyomasztó tény, de egyben 
önigazolási lehetőség is: a tapasztalatok vereségtudatának a sorstól 
ajándékba kapott indoka, a rossz csillagzat alatti lét önvédelmének 
módja, a pannon nirvána alibije, a röghöz kötöttség bástyája. Nem 
fűtik indulatok e zártságot, e tartásnak tűrés, férfiasan szembenéző 
tudomásulvétel a lényege. Cs. Simon elégiáiból hiányzik a szenvel
gés, nem koldul sajnálkozást sebei hivalkodó mutogatásával; ehhez 
bőbeszédűség kellene. Rövid, vallomásos sorai egyszerű fel- és meg
mutatások, a pillanat fénytörésében szikrázó élettények. -  Minek 
tagadnám -  ez vagyok, s egy kicsit ilyen is akarok lenni. A sikerek és 
haladások dekoratív látszatok csupán, a változás divatértékű, ki kell 
tehát mondani azt, amiről a mindennapi beszélgetés elterelni igyek
szik a figyelmet: sohasem valósítjuk meg teljes mértékben azt, amit 
hiteles célként magunk elé tűztünk, a gyakorlat mindig leértékeli az
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elméletet -  íme ebben a közérzetben születnek Cs. Simon István 
versei.

A költő kétféle, több helyen egymást kiegészítő alapállásból 
nyilatkozik meg: a megfigyelésből és a tűnődésből.

Az elsőként említett magatartás a lét külső rezdüléseinek képpé 
nagyításában jut kifejezésre. Olyan látványok leíró értékelései ezek, 
amelyeken leginkább átsiklik a szem, vagy pedig hamis benyomást 
szerez róluk. A virágok mikrovilágában az idill látszata mögött 
például a kíméletlen harcot fedezi fel. Előszeretettel fest életképet 
olyképpen, hogy a külső jelek által egy életsorsra is utal. Hatását 
sajátos tömörségével éri el. Néhány szóból álló verse leginkább 
túlmutat önmagán; vagy ha impresszionista értelemben önértékű a 
kép, a költő világszemléleti helyzetéhez akkor sem férhet kétség. 
Szeret mozdulatlanságba merevedni, olyannyira, hogy állapotát né
hol külön hangsúlyozza. Ugyanabban a versben például második 
személyben szólva önmagáról, kétszer is bejelenti ugyanazt: „...hosz- 
szan vársz / amíg a keresztutcán / átballagnak / a kiskacsák / átbal
lag / egy halottas menet / állsz és vársz / és múlik életed” (Egyhely
ben). A tartalmatlanság élménye adja a fiatal költő kezébe az egyhú- 
rú hangszert. Az impresszionistától egyébként abban különbözik, 
hogy őt nem ragadhatja magával a hedonista hév. Nála a benyomá
sosság pusztán vers technika, nem pedig menedéket nyújtó életelv. 
Cs. Simon István verseiben nyoma sincs az alany feloldódásának, 
együttsodródásának. Ha imitt-amott dinamikus is az életkép, s ha a 
költő különállása nem fejeződik is ki, a lendület csodaként kerül a 
szövegbe.

A megfigyelés e költészetben legtöbbször a pusztulás szociográ
fiai hitelű ábrázolatait eredményezi: „Szántások / sziksó-sörényét / 
borzolja a szél / elárvult házak / ablakain zörget / kóválygó mada
rak / szárnyának szegül / földobja / lengeti őket / mozdul vonaglik / 
a gémberedett táj” (Mozdul a táj). Előfordul azonban az is, hogy a 
látkép önmagáért van, a szemlélő egyszerűen belefeledkezik abba, 
amit érzékel. Nem tesz hozzá semmit, hanem egyszerűen regisztrál, 
tudomásul vesz, hagyományosan metafizikus lencséjén át fényké
pez. Ilyen eredetibb formáért kiáltó verse a Bánsági táj vagy a Suga
rak rozsdállanak. Olvasás közben az az érzésünk, hogy az ehhez 
hasonló témákat már sokkal eredetibb hozzáállással megverselték a 
nyugatos költők. A Simon-vers súlyát az élettapasztalattal kapcso
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latos vallomás adja. Nem az önfeledt, személytelen tűnődés, hanem 
a lélek történelmi dokumentuma. Ezt az emlékezet tárja fel. 
Költőnk világában a hiányok alkotják a többletet: az önmegvalósu
lásra való képtelenség bizonyítékai; a pótolhatatlan veszteségek 
elősorolása, a kísértő múlt realitása.

Cs. Simon István tisztában van stilisztikája konzervativizmusá
val, ezért törekszik arra, hogy balladás tömörséggel, néhány szóban 
sejtessen életsorsokat.

Ebben részint a vajdasági költők idősebb korosztályának példá
ját követi. Amikor ezt állítjuk, inkább örökölt mentalitásra, mint 
programszerű sorsközösségre gondolunk. Nem mintha a tudatosság 
hiányozna a csókái költőből, ám ez nem az artisztikum felé lendíti, 
nem a mívesség labirintusába csábítja; ehelyett tudomásul veszi 
önmagát, s ha a magány motívumát átáramlani, eluralkodni engedi 
költészetén, akkor is -  anélkül, hogy egyetlen pillanatra is hangsú
lyozná -  tulajdonképpen kollektív panaszt fogalmaz meg, közösség
élményének ad hangot. Költészete nem démonait szabadítja fel, 
nem belső feszültségeit gyújtja lángra benne, s még a zsarátnok 
rejtett izzását sem sejteti.

Azt jelentené ez vajon, hogy a hamu szürkesége borít be min
dent ebben az ólomfelhőktől fojtott világban? A szó átvitt értelmé
ben igen. Zákány Antal bánatos tilinkóját e rónától kapta, de nem 
szűnt meg tiltakozni az eleve elrendeltség átka ellen; Fehér Ferenc 
egy osztály és egy táj százados keserveinek tudatosulását ünnepel
hette és gyászolhatta költészete vállalt szenvedéseiben; Pap József 
az igazi élet szerénység-látszata mögé rejtőzőnek a nagysága fölött 
érzékenyedhetett el. Cs. Simon István meghallgatta, megértette és 
elfogadta elődjeit. Ezért jóval szűkszavúbb náluk. Elődjei optimis
ták voltak hozzá képest: Zákányt a dühe váltotta meg legalább 
ideig-óráig, Fehér a tanulság céljával fordult vissza oly sokszor (rí
mes formában) ugyanahhoz a témához; Pap József keresései mindig 
az ember meglelésének jutalmát eredményezték; Cs. Simon István 
világában jelen van az ember -  és még sincs jelen. Jelen van: a 
düledező tanya, a felszántott falu, a mérgezett madarak -  az ő műve. 
Nincs jelen: a világ mint bomlás, mint válság tárul figyelme felé; az 
alkotó már önnön ellentétébe fordult, a hiánya tölti ki saját látsza
tát, egykori eszményeit, az általa teremtett és elhamarkodva elha
nyagolt tárgyakat, a megcsúfolt tájat. Az ősök sértődöttségükben
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felfortyantak, felemelték a szavukat és tiltakoztak, az igazságban 
bízva tettek igazságot. Cs. Simon István sem százszázalékosan nihi
lista. (Máskülönben nem vetné papírra gondolatait, s még kevésbé 
törekedne értelmileg is indokolható szintaxis kialakítására.) Nála 
azonban már a csömör szólal meg, s ha nem is mond le a társadalmi
ságról, mások befogadó meghallgatásáról, ezzel csupán élettapasz
talatának súlyán igyekszik könnyíteni: a világ megváltozását il
letően nincsenek illúziói. A mozdulatlanságra kárhoztató meghatá
rozó erőt az emlékek mágnese rejti: Cs. Simon István verseinek egy 
csoportja a múlttudat tehermentesítése, a már megtörtént lényeges 
dolgok erkölcsi megméretése.

Azt hiszem, Cs. Simon István a legegyértelműbben moralista 
költőnk, nálunk senkinek a világát sem töltik ki olyan mértékben a 
bűnök, mint az ő költészetét. Ez valószínűleg azért szembetűnő, 
mert a költőket a mások vétke vagy a sajátjuk fellendíti, tűzbe 
hozza, átértékeli. Cs. Simonnál ezzel szemben a bűn, amennyiben 
nem mondatik ki közvetlenebbül, a pusztulás képeiben oldódik fel. 
Nála az eperfák például „lenyakazottak”, a sík „villámsújtotta”, a 
madarak „mérgezettek”, a falut „eladták”, a pusztai asszony „elátko
zott”, a bunker „vicsorítva az enyészetbe harap”, a kerítés pedig 
„bűntény színhelyét őrzi”, mert „agresszív gyümölcsei / lehasítot
ták / a porba / tiporták / a törpe körtefa / legtermékenyebb / ágát” 
(Helyszínelés). A vadon nőtt, szabadon burjánzó gyümölcsfa képe, 
miként a kötet címében, itt is a költői sorsnak a jelképe. A költő 
azonban nem ömleng, nem panaszkodik, sőt mintha még szánalmat 
sem igyekezne kiváltani: megelégszik a csendes szemlélődéssel és a 
szűkre szabott ténymegállapítással. József Attila rövid élete végén 
érkezett a „szomorú vizes síkra”. S ekkor jutott abba az állapotba, 
mikor az ember „okos fejével biccent, nem remél”. Cs. Simonnál 
szinte férfias tartássá, pózzá állandósult ez a helyzet, hiszen alig van 
olyan verse, melyből ne áradna az egyetemes vigasztalanság fojtó 
levegője.

Ember és táj szoros, eltéphetetlen egységbe kerül ezekben a 
rövid, párszavas versekben. Cs. Simon azért áll még a hagyományok 
talaján, mert nála a megfigyelt táj a lélekállapot tükre; illetve: a 
költőt foglalkoztató egyéni és társadalmi kérdések a természetben 
válhatnak szemlélhetővé. A közvetlen vallomás ritkább, de azért 
előfordul, például ott, ahol „sebesült a sebesültet” vezeti (Múltad
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közelében). A tájnak és embernek az egymásra utaltsága akkor is 
kifejezésre jut, amikor a magánélet szférájához kizárólag a kifejezés 
igénye társítja a külsőt. Ezért a költő „Parlag-érzelmek / meddősé
gével” / küzd, és emiatt mondja, hogy „Holnap / nekifogok / fölszán
tom / emlékeimet” (Fogadkozás). E két idézetben a parlag és a 
fölszántás kifejezéseket találhatjuk jellemzőnek.

Cs. Simon István verseiben a nyugtalanság, a pusztulás és a bűn 
képei mögött, a balsors képzete mellett a civilizáció gépiességét, s 
az ezzel szorosan összefüggő erőszakot mutathatjuk ki mint okot. A 
költőt már indulásakor mélységesen elcsüggesztette a felismerés, 
hogy a fejlődés kíméletlen áldozatokkal is járó harcokon át vezet; 
hogy lényegében az értelemnél és az érzelmeknél mélyebb, megma- 
gyarázhatatlanabb és kegyetlenebb ösztön irányítja az embereket. 
Ó persze véletlenül sem tudja helyét az „erősek” között, s ha első 
kötetében erről lobogó indulat tanúskodott, akkor a másodikban a 
némasághoz közelítő elcsitulás a bizonyíték.
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AZ ÉRTELEMTŐL AZ ÉRZELEMIG 

Jung Károly: Barbaricum. Fórum, Újvidék, 1991.

Jung Károly olyan régen (1977-ben) jelentetett meg legutóbb 
verseskönyvet, hogy költőként inkább csak a munkatársai tartották 
számon. A végre összeállt kötet tanúsága szerint igencsak gyéren 
keletkeztek a versek az elmúlt majdnem másfél évtizednyi időszak
ban. Az okra joggal lehet kíváncsi az olvasó, hiszen Jung Károly 
abban az időben léphetett végre sokat ígérő tudományos pályára, 
amikor az Ami nincs c. kötet 1977-ben megjelent. A költő elhallga
tása annál meghökkentőbb, mert az említett verseskötetet elisme
réssel fogadta a kritika. Hogy mi az oka elhallgatásának, azt új 
kötetének Gyertyák lobognak Kelet-Európában c. költeményében 
leplezetlenül bevallja a költő. Mint sokan, kezdetben ő is cinikusan 
fogta fel a jövőépítést. Azután jött a „betonnehéz bűntudat”. Hogy 
honnan és miért, arról konkrétan nem beszél, mert hisz az magától 
értődő. Aki ugyanis beépült a mi felső művelődési struktúráinkba s 
némi tehetséggel is rendelkezett, megfelelő „illemtudássar azt érte 
el, amit akart. Jung, nyilván nem függetlenül beépülésének árától, a 
könnyű helyett a nehezet választotta, vagyis ahelyett, hogy nyeglén 
a sikkes abszurd szellemében és kellő formairóniával költői soro
zatgyártásba kezdett volna -  díjak esélyeseként, ő inkább néprajzi 
kutatómunkába fogott. Nálunk szokatlan szorgalommal és alapos
sággal gyűjtött és könyveket tanulmányozott, érthetően inkább csak 
a pesti folklórhatalmaknak emelve kalapot. Erről versében nem 
szól, de valójában ezzel az igényes munkával s hivatástudattal igye
kezett eltemetni magában a költőt. Némileg arra emlékeztető mó
don, ahogyan Babits tesz vallomást a Jónás könyvében a társadalom
erkölcsi kötelesség elől korábbi meneküléséről. Jungot kínzó láto
másai és a Kelet-Európában felcsillanó remény térítette vissza a 
költészethez: „De gyertyák lobognak Kelet-Európában! / A feltá
madás ezernyi, seregnyi gyertyája! / Hallgatni most, mindenkorra 
elhallgatni, / ez lenne a részemről a végső árulás.”

A Jung-féle költői önmegtartóztatásnak tehát a nagy versre való 
összpontosítás lehetősége a következménye. A költő mindennapja
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iban átlépi, átugorja a létezés kisebb-nagyobb (ál)repedéseit, rit
kábban bíbelődik apróbb útkiigazításokkal. Ha azonban hatalmassá 
mélyül a szakadék, akkor megkerülése helyett sziklákat emel, betö
mi és elsőként ő megy át rajta. A Barbaricum jelentős része igen 
nagy, szellemi erőt dicsérő „tömésekéből áll. Azok közé a szépiro
dalmi könyveink közé tartozik, amelyek visszaadják a mi tájunk 
alkotói képességébe vetett hitünket. Úgyhogy a múltból merítő 
költemények kapcsán általában hitelesnek mondható Bányai János 
lektori megállapítása, amely szerint „Ami itt látványnak, mű
velődéstörténetnek látszik első pillantásra, az mind mélyen megélt 
létélmény; a létezés félelmetes grimasza a latin világosságot már 
elvesztett költő számára.” Jung régóta régészeti érdeklődésű, s a 
művelődés iránti vonzódása miatt a latin nyelv vonzásának is gyak
ran kénytelen engedni. Csakhogy ő nem úttörő, hanem polgárként 
a régi (akár antik korabeli) úton szeretne járni, ha nem lenne rajta 
sokkal több szakadék, mint amit egy-egy verstömbjével (sziszifuszi 
módon, mégsem izzadásszag kíséretében) betöm. Ezért kerül önel
lentmondásba Bányai János, amikor a következőket állítja: Jung- 
hoz „hasonló erő telj ességgel újabb költőink közül talán senki sem 
kísérelt meg beleszólni a dolgok állásába”. Nem, Jung Károly, ha 
olykor eldobja is az objektív líra köntösét, az antik kultúra kelléke
it, mint ahogy az előbb láthattuk, legfeljebb rezignáltan panaszkod
ni, kétségbeesetten feltárni kezd. Vallomást tesz róla, néhol indula
tosan, tudatosan a ló túlsó felére billenve, vagyis az obszcén kifeje
zéseket is vállalva, hogy nincs haladás, minden remény szertefosz
lott. Jung nem tartozik politizáló, állást foglaló költőink közé. Ő a 
kultúrát félti, illetve hiányolja, legfeljebb óvatos célzásokkal illetve 
a főbűnösöket. íme a bizonytalanságának bizonyítéka: „Most már 
végleg nem tudom, ki üzent hadat / A józan észnek ebben a maradék 
hazában.”

Amiben egyértelműen állást foglal, az nem válik a dicséretére. A 
Hová lehet a költő Közép-Európában? c. idézett versének Sziverit 
invokáló kitételére gondolok: „János, téged most zászlóra írnak s 
bírnak / Majd mai és legújabb senkik.” Elhamarkodott sorok ezek, 
amelyek esetleg újabb lelkiismeret-furdalásnak lehetnek a forrásai. 
Ti. Jungnak ez a költői féltékenységből is eredő megjegyzése igen
csak tetszik cenzor kritikusainknak, azoknak, akiknek egzisztenciá
lis érdeke a Sziveri-nemzedék jelentőségének kisebbítése. Függet
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lenül attól, hogy ezt a nemzedéket a sors iróniájaként e cenzor 
kritikusok éppen akaratuk ellenére nagykorúsították. Ez azonban 
részletkérdés. A lényeg értelmében Jung Károly több kiváló versé
ben magával ragadó tartós formát adott a mi vajdasági szorongása
inknak. Olyan felkészültséggel és elmélyültséggel, mintha nem is a 
mi sáros lapályunkon születtek volna sorai.

Ebben korszerű emberismerete fontos szerepet játszik. Más szó
val a ciklusbeosztásban is tükröződő tudatosság vajdasági költőknél 
csak elvétve megfigyelhető mértékben határozza meg Jung költé
szetét. Egyáltalán nem véletlen ugyanis a következő sorrend: Bar- 
baricum, Anabázis, Exodus, majd befejezésként ezt a cikluscímet 
viselő néhány sor: A költő exitusáról vagy exodusáról. A felsorolt 
elemek oksági összefüggését ugyanis nem nehéz kimutatni. Mert 
mindig is a lényegbeli barbárság volt adott, ennek nem ritka (a 
jelenlegi körülmények között szükségszerű) velejárója a hadviselés
nek a rendkívüli nyomorúsága, hogy végül elkerülhetetlen legyen a 
közösségi és az egyéni tragikus végkifejlet.

Jung barbárság-élményében a kultúra és a civilizáció egymástól 
független fogalmak. Ezt már kötetének első, kötetcímadó versében 
elárulja. Eszerint a „vörös cserépedényére, a hajdani kor emlékére 
„a kései barbárok” nem kíváncsiak; tehát a „csodás virágokéhoz 
kell menekülni, amelyek csak „bent az emlékezetben” nőhetnek. 
Csattanóként a lesben álló barbár képe villan fel, az egészen általá
nos értelemben vett erkölcsi alsóbbrendűség bizonyságaként. Nincs 
közvetlen jele a barbár és a költő azonosításának. Hogy Jung a 
költészetében még mindig jelen levő arisztokratikus elemek ellené
re sem húz éles határt önmaga és a világ közé, az több verséből is 
kiderül, tehát a limesszel és a jajokkal szemben álló barbár sziluett
jébe saját sorshelyzetéből is belevetít valamennyit. Annál is inkább, 
mert ő írja meg „a kései barbárok” elé tárulkozó látványt. A költő 
humanista tudástöbbletével persze, mert különben nem nőhetett 
volna ez a szonett az emberiség emlékezet-korcsosodásának, szeni
litásának kritikájává. Az antikizálás és az archaizálás tehát egy 
időtlenül érvényes tapasztalat megformálásának az eszköze.

Ugyanez mondható el A mérleg nyelve c. versről is, melyben még 
nyomatékosabb a keserű, játékosságban megnyilvánuló irónia. Tel
jességgel visszájukra fordulnak itt az értékfogalmak. A Duna menti 
fellegvár romjainak a felfedezése (nyilván Pétérváradnak az előző
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évtizedekben elhallgatott távolabbi múltjától sem függetlenül) 
azon múlik: „milyen árat / szab ez a másik kor a múlt építőjének”, ha 
ő olyan meggondolatlan volt, hogy „könnyelműen szórta ezüstjét”, 
reménye, hiedelme által vezérelve. Csakis e szonett egységes érték
felfogásával, a gondolat-montázsok sajátságával magyarázható, 
hogy a fal(!) hajdan leállt építésének képzete a vizsgálatnak, a vád
pontoknak a mai lehetőségét vonja maga után. Az előbbi költe
ményhez mérhető, már-már groteszk jellegű befejezést, az élet alap
vető meghatározóira való utalást („Egy nő / sütkérezik túl a föve
nyen. S vajon mi kínálhat / Baubónál nagyobb talányt? Öle összees
küvő”) természetesen nem csupán a színtérnek, a tájegységnek a 
képzete teszi lehetővé, hanem a már korábban is kifejezésre jutta
tott gunyoros kétely.

Szintén ehhez a verstípushoz tartozik a szóban forgó versciklus
n ak^  rétor válaszai és kérdése c. darabja is. Ennek iróniája egyenle
tesebb s humor felé hajló. Nem annyira az életrevalóság elsorvadá
sát figurázza ki, mint inkább azokat a felesleges, magasztos, okos
nak tartott célokért hozott áldozatokat, civilizációs önámításokat, 
amelyek az embereket megfosztják az igazibb, természetesebb örö
möktől. Ez utóbbiakat azonban korántsem tartja elégségeseknek 
Jung, nyilván azért, mert csak a kultúra nagy eredményeinek (pl. a 
klasszikus zenének) birtokában (gyűjtésében és teremtésében) érzi 
magát egész embernek. Ez nem jelenti azt, mintha az erotikát csak 
célzások formájában érintené, s tabu-alapra építene könnyen átlát
ható szerkezetű, bizonytalan építményt. Ellenkezőleg. Jung helyen
ként meghökkentően nyers szókimondással harcol a részben alkati, 
részben pedig belenevelt (szocialista) prüdéria ellen. Vaskos kifeje
zéseit néhol pornográf jellegűeknek is minősíthetik azok, akik szá
mára a kultúra nem lényegi, hanem csak formális kérdés.

Pedig költőnk a Fújnak a böjti szelek c. szatirikus versében, 
allegóriaként használva fel a nemek kapcsolatát, egészen magával 
ragadó szellemességgel pellengérezi ki azt, ami az ő személyes sor
sát is (számára kedvezőtlen módon) érintette. Természetesen népi 
gyökerű az a szabadszájúság, amely „nagyfaszú, kan böjti szelekéről 
beszél. S Jung is a felszínesen és olcsón lázadók színvonalán reked
ne, ha beérné az obszcén kifejezéseknek a halmozásával. Nem, 
költőnk számára ez csupán forma és kiindulópont ahhoz, hogy 
szemléletessé (és groteszk módon filozofikussá) tegye azt, amit a
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politikusok (legalább annyira, mint Jungnak e versében alkalma
zott problematikus eszközöket) elrejteni igyekeznek. Költőnknél 
ugyanis a „kan böjti szelek” -  ismét a népi felfogásnak megfelelő
en -  az uralkodó ideológiának a metaforája, míg az eszmény 
(mondhatnánk: az ember igazi életcélja) tehetetlensége miatt csak 
gyönge nőként lehet jelen. Ám a gyöngeség is erővé válhat a maga 
módján, s ilyenkor prostitúciónak nevezik. Ennek megfelelően 
Jung ilyen képet fest az írástudók árulásáról:

Ámde az lehet: mégiscsak igaz 
A nép tana: a nagyfaszú szél 
Dugja szerszámát -  ha ez vigasz -  
Női eszmébe: az esőbe, így kél

Megváltó tavasz. „S ez sem kevés.”
Atyámfia, mért rágódsz a szón?
A céda idea felkapja pendelyét:
„Buti szél, ne, dudóm! Ne, dudóm?1

Jung olyan vonzó szellemességbe öltözteti keserűségét, hogy 
még azt is megbocsátjuk neki, aminél már Sziverinél is fennakad
tunk. Már e kitaszított költőnknél is úgy (betű szerint) rímelt a 
remember angol kifejezés, mint Ács Károly egyik ismert versében. 
Nos, Jung ennek ellenére is képtelen ellenállni a kísértésnek, hogy 
az említett kifejezést a némber szóval rímeltesse.

Nagyon igazságtalanok lennénk, ha ebből messzemenő követ
keztetést vonnánk le. Mert jóllehet Jung az indulásakor (mint le
endő poéta doctus) túlságosan tisztelte a legnagyobb költőket ah
hoz, hogy ne akadályozhassák az önállósodásában, s ezek a szelle
mek (elsősorban Füst Milán, József Attila és Weöres Sándor), ha 
másképpen nem, akkor idézetek formájában, ebben a könyvében is 
jelen vannak. Mindazonáltal most már nem lehet zavaró a társasá
guk, minthogy a hajdani tanítvány a saját (közösségi) sorsélményét 
variálja, még akkor is, ha egyik-másik mesterének iskolájában 
időnként még mindig próbát tesz; ha a verslábak olykor még mindig 
feléjük viszik. Mondani sem kell, hogy ezek a ritka szellemi hazajá
rások mennyire tudatosak. Mert kell a nagy rokon lelkek bátorítása, 
az érdekközösség kinyilvánítása. Még akkor is, ha némelyikkel, még 
ha jócskán megkésve is, vitába kell szállnia.
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Mint például A pá RT. kölnijében, amely viszonylag nagy 
időperspektívából űz csúfot (az egyébként tisztelt) világvándor Sin- 
kónak a hitéből (önszuggesztiójából). Persze, korántsem egy sze
mélyre, hanem egy korcs társadalmi képződményre nyit össztüzet a 
költő, miközben -  Sziveri János monumentális versvádirataira em
lékeztetve -  a grammatizálás eszközével kiröpíti magából azt a 
mérget, amit az elmúlt évtizedek belepréseltek. Az uralkodó osztály 
erkölcsi fertője, a pusztítás és a pusztulás megállíthatatlan folyama
ta ingerli szarkazmusra. Régóta közismert, publicisztikailag egyre 
inkább naponta feltárt tényeket frissít fel úgy, mintha mindent ő 
mondana először, nagy kulturális fölénnyel, a munkájának élő ér
telmiségi szenvedélyével. Ezért ugyanebben a ciklusban a magyar
ság pusztulásának élménye is természetszerűleg tematizálódik. 
Nem ennek a témakörnek a már néhány éve tartó konjuktúrájából 
kifolyólag, hanem a költő mindennapi munkájával, hivatásával 
összefüggésben, a szó legnemesebb értelmében vett kenyérkötött
ség következményeként. Ha tehát egy verseskötetben jogosult a 
tudományos szövegegységek, újságkivágatok szerepeltetése, akkor 
a Barbaricumbzn feltétlenül, méghozzá az élményalap tudatosítása
ként. Az ősi rituálék dokumentumszerű megidézése annak érzékel
tetését is célozza, hogy Jung Károly költőként is vonzódik az értel
men túlihoz, embernek és világnak az ősi egységéhez.

Mindazonáltal az Anabázis c. ciklusa sokkal inkább a veszélyez
tetettségérzésnek, a közelgő háború miatti szorongásnak, a máris 
látható, de főleg víziókban támadó pusztulásnak a költői vetülete, 
mint a révültségnek felelőtlenül ritmikus szóhalmaza. Jung is tehát 
azon írástudók közé tartozik, akik iszonyodva vették tudomásul a 
jugoszláv népek nacionalizmusának előretörését a nyolcvanas évek 
második felében, s emiatt a peremvidéken időnap előtt a lelki szen
vedések poklába jutottak. Akár szonett kerül ki tehát költőnk keze 
alól, akár közvetlenebbül, tehát szabad vers formájában szólal meg, 
az iszonyatnak a látomásait, a félelem grammatikáját kell elemez
nünk, ha költészetének „fenekére” akarunk leereszkedni.

Nem a civilizációbeli ismétlődések okozta unalom, nem az elit 
fajsúlytalanság-érzete, nem a túlművelt művészdandynek a kéjelgő 
lihegése, nem az ürességet lenéző üresség beszél itt önmagnak gépi
es változatossággal, az önmagukat üdvözítők öntelt hermetizmusá- 
val. S ez azt jelenti: a mi újvidéki avantgárdunk által táplált
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felsőbbrendűséget alaposan átformálta az utóbbi évtized Jung Ká
roly attitűdjében. A  Barbáriáimban ugyanis nem elsősorban a nagy 
művészet nem ismerése azonos a barbársággal, hanem inkább az 
elemi életértékek iránti tiszteletlenség; egyszóval a gyilkolás és a 
rombolás. Ennek hatalmát olyannyira végzetesnek érzi a költő, 
hogy az élet, a folytatás és az újjászületés védelmében kizárólag a 
természetre apellálhat (Óda és áhítat). Akikre hivatkozik, s akiknek
-  miként a Fehér Ferenc emlékének szánt vers tanúsítja -  névsor
ban állít emléket, már csak szellemekként léteznek (Saját halotta- 
im). Ennek tudatában valóban egyfajta sámánizmusnak tekinthető 
a szóban forgó költészet: a volt élőket megidéző varázslatnak, a 
valamikor itt létezett valamiféle közösség emlékművének.

Ahogyan egyre közelebb jutunk a kötet végéhez, mindinkább 
távolodunk a modern költészetnek azoktól az ismérveitől, amelyek 
az elmúlt negyed évszázadban (talán leginkább Hugó Friedrich ta
nításához legközelebb álló módon) az igazi művészi színvonalat 
képviselték a Vajdaságban. Jung hangja ebben a kötetében a már 
érintett nyitó versekben, a személytelenség és a szilenciumok miatt 
nincs túl távol ettől az arisztokratikus líraértelmezéstől. De a máso
dik ciklusban, miként láttuk, megritkul a bújócska, hogy a harma
dikban már csak elvétve bukkanjon fel. A tér és az idő koordinátái
nak, az érzelmi fertőzöttségnek, a magánélet okozta kínoknak en
ged (többnyire nem mértéktelenül sokat) Jung Károly. Ezt az Exo
dus verscímei - Kelet-közép-európai ének, Gyászének Sótanyi István 
halálára, Kései bűnbánat, Őszelő a birtokon, Gyertyák lobognak Ke
let-Európában, Kínrímek a Hősök terén, Voltok és hullafoltok -  több
nyire önmagukban is érzékeltetik.

A közvetlenebb megszólalás, a vallomásszerű megnyilatkozás 
azért is lett egyre inkább nyomasztó erkölcsi kérdés Jung Károly 
számára, mert az időtől és történelmi helyzettől független, bölcsele
ti magból kinövő versek konkrétan nem vonatkoztathatók a mi 
korunk és társadalmunk valamely reménysugarat jelentő vagy pusz
tulással fenyegető törekvéséhez. Jung nyilván nem csupán az egye- 
temesítés megkönnyítése érdekében volt meglehetősen hermetikus, 
hanem félelmének, az öncenzúrának a hatására is. Nos, ennek a 
többértelműségnek a harmadik ciklus említett darabjai véget vet
nek. S ez nem pusztán a liberalizálódó körülményekkel magyaráz
ható (hiszen a költői szabadság határai igencsak viszonylagosak és
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sokszor a politikai hatalomváltásoktól függetlenek), hanem az em
beri ismérvek végső veszélyeztetettségének tudatával, azzal, hogy 
minél hangosabban és egyértelműbben, tehát minél hatásosabban 
kell szólni a még megmaradt értékek védelmében, az elraboltak 
visszaszerzésének, a megsemmisítettek újraalkotásának érdekében. 
Olyan kétségbeesés üzen tehát e ciklus verseiből, mely a maga 
módján szintén mozgósítani akar: a megmaradásért, a helytállásért, 
a rossz megismeréséért, eltaszításáért. Jung népies elve szerint nem 
az a legény, aki üt, hanem az, aki állja. Ezért ahelyett, hogy harcra 
buzdítana, a passzív ellenállás költői dokumentumait sorakoztatja. 
Férfiatlanul siránkozik -  mondhatják azok, akik legalább a szónok
latukban keményebbek. Én úgy gondolom: okosan enged a körül
mények szorításának és őszinte; az érzelmeit, a szívét helyezi 
előtérbe egy olyan világban, amely a gyermekek testével sem 
törődik. Ez az alapállás csak ritkán eredményezhet koron túlnövő 
szókapcsolatokat, mégis, ha majd évtizedek múlva a hajdani, itt élt 
magyarok kulturális lényege iránt érdeklődik valaki, Jung Károly- 
nak e versei minden bizonnyal igen sokat árulnak el neki. A többi 
között a Kései bűnbánatnak a következő sorai:

Önzőkké lettünk, becsvágyunk végtelen,
Elhagyván sokan honfitársainkat,
Szerteszóratunk mi is lassan,
Akár a próféta népe a világban,
Szerteszóratunk, ámde a szülőföldünkön.
Már nem leljük az utat, Uram.
Nem leljük külön, ki-ki maga sem.
Nem leljük együtt, ahányan vagyunk.
Hová legyünk, Uram, nem tudom.
Már belénk költözött a félelem,
Fülelünk, lapulunk, ácsorgunk 
Ha látunk is síró férfiakat,
Lelkünket a könnyek alig hatják meg.

A jugoszláviai magyarság megkésett önkritikáját gyakorolja 
Jung Károly e versciklusának mindenekelőtt az idézett soraiban. 
Végeredményben a vezető értelmiség árulásának következményei 
tematizálódnak, anélkül azonban, hogy a „fejétől bűzlik a hal” elve 
meghatározó motívummá válhatna. Ha ebből mégis beszüremlik
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valamennyi, akkor ez Jung látomásában bolsevizmusként, pártpoli
tikaként volt lehetséges. A hatalomért, a tekintélyért, az anyagia
kért folyt ostoba és kíméletlen versengés legfeljebb csak távolabb
ról, az objektív líra szűrőjén keresztül érinti Jungot. Olyképpen, 
hogy ez is, miként az előbbi idézet első sora utal rá, beletartozik a 
mindenkori barbárság kulcsfogalmába. Mégis aránylag bátornak 
kell tartanunk ezt a társadalmi eseményeket olykor egészen magas 
színvonalon líraian glosszázó költői magatartást, amelynek erkölcsi 
többlete az önleszámolásban, a groteszk határát súroló önminősí
tésben van. Mert ha írásom elején a csoportérdek a beütését tettem 
szóvá egy vers kapcsán, akkor azt sem hallgathatom el, hogy Jung a 
saját értékével kapcsolatos dilemmát sem hallgatja el olvasója előtt. 
Főleg akkor nem, ha a körülmények arra kényszerítik, hogy ne 
tudósokhoz és művészekhez, hanem egyszerűbb halandókhoz, sors
társakhoz mérje önmagát, vagy amikor magánya rémei rombolják le 
gondosan építgetett öntudatát.

Az előbb jelzett nemzetiségi egzisztenciális veszélyeztetettség 
Jung költői élményében valamennyire felenged s valamelyest gro
teszk színezetet kap, ha figyelme Közép-Európa és Pannónia egésze 
felé fordul. Elsőként az ilyen versek közül a már említett Gyertyák 
lobognak Kelet-Európában címűre hivatkozom, aligha véletlen te
hát, hogy a magatartásbeli metamorfózisban éppen az ókontinens 
keleti részén bekövetkezett változások játszottak szerepet. Nem az 
optimizmusra való átváltás, köpönyegfordítás ez, ami különösen a 
Kelet-közép-európai énekből tűnik ki. Az önfeledten mulatozó fiata
lok ugyanis a halál rokonai, mivel hogy -  s ezt némileg közhelyesen- 
általánosan mondja a költő -  „Eltékozolta ezt a nemzedéket / A kor 
és a történelem”. Jung ennél olykor többet is vagánykodik: a Kínrí
mek a Hősök terén c. versét ugyanis enyhe cinizmus hatja át, miköz
ben a civilizáció rekvizitumainak rovására ironizál, többnyire igen 
szellemesen.

A befejezés - A  költő exitusáról vagy exodusáról -  szerint költőnk 
a Nagy László-i „versben bujdosás”-nál tart, elutasítva a közöny 
korábbi maszkját. Azután, utolsó szóként, még nagyobb közvetlen
séget ajánl, méghozzá Kassák szellemében, mondván: „üljük körül 
az asztalt”. S ezzel már félig-meddig ki is bújt a versből, hogy új 
közösség megteremtésére buzdítsa azokat, akik könnyelműen elté- 
kozolták emberségüket s a másokét is; akik eddig többnyire alanta
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sabb céloktól vezérelve ülték körül az asztalt. Szembenézésének 
bátorsága nyilván egy nagyobb, tisztább nemzeti (és emberi!) közös
ség víziójából meríti tartalékait.

S ezzel, azt hiszem, Jung Károly költészete lehetséges megújulá
sának forrásához érkeztem. Ennek bemutatása az értekező próza 
feladatait meghaladó jóslat lenne, ezért nem bocsátkozhatom rész
letekbe. Annál inkább hangsúlyozhatom olvasói elvárásaimat, hi
szen egy ilyen felkészültségű és ambíciójú költőnek a (versíró) pél
damutatására a jövőben talán még nagyobb szükségünk lesz, mint 
ma. Mert sírni és szorongni mindannyian tudunk, ha nem is olyan 
kiemelkedő színvonalon, mint Jung Károly. A legmagasabb rendű 
eszményekért küzdeni már kevésbé.
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ÖNKINZÓ ŐSZINTESÉG

Böndör Pál: A krupié kiosztja önmagát.
Fórum, Újvidék, 1986.

Böndör Pál legújabb, immár hetedik verseskötete a költői hang
nem, kifejezésmód alakulásának egyik fontos állomása. Sőt az ala
kulás kifejezés helyett a fejlődést is alkalmazhatjuk, ha arra gondo
lunk, hogy eddigi munkássága során talán most szólalt meg a leg
tisztább, legeredetibb hangon. Most tesz a legközvetlenebbül vallo
mást énjének és korának kapcsolatáról, ám olyképpen, hogy a bana
litásokhoz merészkedve, a mindennapokban elmerülve sem lesz 
banális vagy naturalista, mivel csupán egy mélyebb, általánosabb 
igazság megfogalmazásához keres és talál ürügyet. Mikor azonban 
Böndör verseivel kapcsolatban az igazság kifejezést használjuk, ak
kor a mai ember felemás közérzetéből eredő paradox gondolatokra, 
bevallott tehetetlenségre, komikusán hangsúlyozott reménytelen
ségre kell gondolnunk. A nyegleséget az önkínzó őszinteség, a hata- 
lomvédte bensőséget a lét rossz lehetőségeivel szembeni védtelen- 
ség bevallása győzi le a rövid és versenként eléggé kis számú sorok
ban. A költői én szinte tárgyként szenved vereséget bennük, hogy a 
gondolat, a szellem diadala annál teljesebb legyen.

A krupié kiosztja önmagát című verseskötetet egyetlen (75 egy
ségből álló) ciklus alkotja. A költői célkitűzésről már a fülszöveg
ben közölt vallomás tájékoztat bennünket. Eszerint a lírai napló 
születésében nagyepikai törekvés is szerepet játszott. Böndör az 
élet konkrétumainak, tárgyiasságának szolgálatába igyekezett állí
tani költőiségét. Ennek nyomatékaként könyve mottójában Vas 
Istvánt idézi, aki „a meggyalázott átlagéletet” vállalja „ős forrás”- 
ként. A szürke polgári életforma, bármennyire meghökkentően 
hangozzék is, a költőiség lehetőségét is kínálja a költőnek, nem 
csupán epikai távlatot nyitó eseménymozzanatokat. Aki ugyanis a 
nagy többséggel együtt éli az életet, azt élménybázisa több szállal 
kapcsolja az emberekhez, mint a rögeszméjük, lázadó hajlamaik 
parancsát követő novátorokat. Annál is inkább, mert -  nem a ki
mondott szavakat, hanem a valós lelki élményeket tekintve -  
pesszimista korban élünk, amikor a nyájszellemet tagadók indítékai
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a legkevésbé egyértelműek, megbízhatóak. Hogy a „krupié” milyen 
rossz véleménnyel van a megváltókról, az abból látszik, hogy Donor 
című versében egy emberroncsot, egy élhetetlent állít az önfeláldo
zó szerepébe: „Készségesen felajánlotta / sorvadt kezét és tönkre
ment veséit / Hamis szívét és vaksi szemét. / Sánta lábát. Rohadt 
fogait. / Görbékre cserélték egyenes tagjaink. / Ügyesen belénk 
plántálták hibás szerveit. / Feláldozta magát érettünk / hogy ő meg
maradjon és mi megszűnjünk.” Tagadhatatlanul zseniális szatíra; 
kár azonban, hogy a szerző ezzel az önfeláldozásról alkotott véle
ményét is kifejezi. Verseinek tapasztalata szerint ugyanis az emberi 
nemességnek a csírája sem tűnik fel világképében. E tartás kialaku
lását a divatosság is befolyásolhatta, ám a kicsinyes önzés kevésbé, 
hiszen az önleszámolás különféle módjai a clown-humor és a gro
teszk felé tágítják a mindennapokban gyökerező versek kisvilágát. 
Böndör vállalja, sőt beismeri művészi kételyeit, s közben önkritikát 
is gyakorol, nem tagadva le a kapott erkölcsi támogatást: „Tehetsé
ged komoly hibáit / kevesek veszik észre / -  csupa olyan ember / 
akinek nem szokása / ujjait a szájába kapva / kifütyülni a szegény 
csepűrágót.” (Három lazán összefüggő mondat)

Az átlagélet vállalása Böndör számára a teljes kötetlenséget, a 
szabadságot teszi lehetővé. Ez azért van így, mert más az átlagtiszt
viselő szerepének megélése, a rendelkezések végrehajtása, a cso
portérdek előtti meghajlás és megint más mindennek a reflektálása, 
költői felülbírálása. Mert hát Böndör Pál -  talán nagyobb önfegye
lemmel, mint bármikor -  ez alkalommal is gondolati magvakat 
rejtő versciklust tett elénk. Módszerének esztétikai alapja a nyelvi 
kimunkáltság, sajátos többlete pedig a képszerűségben érvényesülő, 
paradox jellegű epigrammatikusság. Szélesebb, szociológiai kontex
tus felől olvasva, az Összevissza című versben például, az említettek 
mellett ironikus felhangot is érzékelhetünk: „Azt mondtad városa
ink és falvaink között / a kígyó szerepében ott tekereg a folyó. / Én 
vállat vontam. / Aztán a szennyvízcsatornákról beszéltél / a kígyó 
méregfogairól. / Én tapsoltam. / Te vállat vontál. / Ahol a szenny a 
folyóba torkollik / ott fogtad ki életedben a legnagyobb halat.” Ez a 
viszonylagosság hatja át a versek többségének jelentését. A szöve
gek gondos megszerkesztettségének jóvoltából azonban a kételyre 
való beállítottság nem tételként, hanem következményként, nem 
léhaságként, hanem tehetetlenségként hat. Az idézett versben sem
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a lírai alany, hanem a második személy képviseli a ma már közveszé
lyesnek mondható magatartást.

Az embert semmire sem kötelező viszonylagosság gondolata a 
„semmi lényeges nem történik” eszméjének ikertestvére. A minősí
tés, a kiválasztás, az előnyadás múltbeli kísérletei a költő tapaszta
lata szerint az emberiséget egy lépésnyivel sem juttatták előbbre, s 
csupán azt tették lehetővé, hogy az emberi kéreg alatt rejlő ember
telenség -  egyre gépiesebb érvényesülésének eredményeként -  az 
állatira is rácáfoljon kíméletlenségével. Böndör a társadalom és a 
történelem, illetve a humánum csalhatatlan mértékét alkalmazza, 
mikor A falra író kéz című versét a következőképpen fejezi be: 
„Tizenöt jó nevű író / valami szabályzatmódosító javaslaton vitat
kozott / nem zavartatva magát / hogy megmérettünk / és könnyűnek 
találtattunk.” Ez a húszsoros versnek a csattanója, de e váratlan 
fordulat teszi lehetővé, hogy a prózai, szinte banális sorokat költé
szetként fogadjuk el. Miután ugyanis a köznapi csevegés bizonyta
lan lüktetése szerint tördelt sorok végére érkeztünk (s mielőtt kifa
kadnánk: hol itt a vers?!), akkor vesszük tudomásul a befejezés 
rendkívüliségét, sőt azt is, hogy a pletykálkodó közlés mögött egy 
mélyebb élmény, egy megfellebbezhetetlenül hiteles ítélet (kritika 
és önkritika) rejtőzik. Ismét csak szélesebb szociológiai összefüg
gésben nézve az ilyen nyílt véleménynyilvánításból az adott társada
lompolitika ösztönzését, hívását is kihallhatjuk. S nem is hallucinál- 
nánk. Hogy Böndör vádló és önvádló megnyilatkozása mégsem köz
vetlenül ideologikus érdekből fakad, az abból látszik, hogy az válik 
számára problémává, amit szinte csak pozitív oldalairól voltunk és 
vagyunk hajlandók látni.

Ha az eddig mondottak alapján jellemezni óhajtanánk^ krupié 
kiosztja önmagát című verseskötet költőiségét, akkor valahol az 
avantgárd és a klasszicizmus között kellene keresnünk ennek az 
attitűdnek a helyét. Avantgárdnak azért nem tekinthető egyértel
műen, mert sem az előkelő hermetizmussal, sem pedig az erőszakos 
nyíltsággal nem vállal közösséget. Ehelyett megfontoltan egyensú
lyoz, arany középutat teremt magának, és a banálison átlépve min
denkihez igyekszik szólni. A szó jobbik értelmében helyezkedik. 
Azonban ennek ellenére sem klasszicista, mert e helyezkedésnek a 
mélyebb értelmét és perspektíváját a versek tanulsága szerint saját 
maga sem leli meg.
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Hogy jelentős mértékben kapcsolódik a hagyományokhoz, az 
abból látszik, hogy versei sohasem nélkülözik a gondolati egységet, 
a belső logikai összefüggést. Néhol mondatai nem a szokásos szer
vességgel következnek egymásból, ám ekkor azzal a vágástechniká
val van dolgunk, amelyet a költészettudományban szilenciumnak, 
csendnek neveznek. Ilyen helyeken a belső szakadás azért bizonyul 
csupán egy pillanatig valóságosnak, mert a Böndör-vers egyöntetű 
világképnek, ugyanazon világérzésnek a szüleménye. Ebben a vo
natkozásban ihlető erőként az önmegvalósítás lehetetlensége miat
ti keserűség s emögött az életben eluralkodott káosz ad hírt magá
ról. Ennek humoros vagy groteszk felvillanására pontos megfigye
lés, állapotleírás vagy emlékidézés közben kerül sor. Eközben a 
jelzőkre van legkisebb szükség, s nem csupán azért, mert a lírai 
feloldódásnak nem lehet helye e sajátosan pesszimista költői ta
pasztalatban, hanem azért sem, mert a jelzők bőségesebb alkalma
zása a szubjektív minősítés gyanúját kelthetné az olvasóban, holott 
Böndör éppen a szubjektív elfogultságot leküzdve igyekszik a vélet
lenszerűben, az alkalmiban, az egyszeriben kimutatni a törvényt, a 
mindig jelen valót, a megváltoztathatatlant. Akkor nyugszik meg, 
ha rövid töprengés után maliciózus mosollyal legyinthet arra, ami 
első benyomásra meghökkentette. Túl könnyen, szinte természet
szerűen ítélkezik önmaga fölött, mint azok, akik úgyszólván a szüle
tésüktől kezdve az eszménytelenséget tartják magától értődőnek. 
Ennek szellemében hangozhat a Lábjegyzet című vers utolsó négy 
sora a következőképpen: „íme megszületett ez a lábjegyzet / a ne
veltetésem eredményeként / belém ivódott tisztviselőség / precíz 
okvetetlenkedése.” Régebben a nagy költők (Füst, Pilinszky) enge
délyezhették Böndör számára ezt a feloldhatatlan determinizmust; 
ma a tapasztalat parancsolja rá. Ez nem mindig tarthatja vissza a 
többséggel való együttsodródástól, noha elismerésre késztet ben
nünket a költő tárgyilagos őszintesége: „Anno domini 1985 / öröm
mel látom / hogy a kereseti lehetőségek csábításának engedve / 
hogyan prostituálódnak el / egyre többen / tehetséges emberek / 
kiszolgálni a közízlést.” Vajon azért a káröröm, mert a Böndör-féle 
versformáról sem állíthatjuk megnyugtatón, hogy az ember nembeli 
lényének megvalósulását szolgálja? Vagy netalán amiatt, hogy az 
anyanyelvét gyakran csak törve beszélő vajdasági olvasó kedvéért 
olykor szájba rágja a szavakat? S hogy ezért esetenként felemás
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egységet alkot a korlátokat nem ismerő költői megvalósulás rejtett, 
negatívumok túlhangsúlyozásaként jelentkező igénye és a zsurna- 
lizmushoz közeledő nyitottság, hogy a kommunikatívabbá tett for
mának jóvoltából az is elolvassa (sőt, hogy az olvassa el először) e 
versciklust, aki a publicisztika közhelyei között tévelyeg? Böndör 
nem magyaráz, nem mentegetődzik, hanem nagy érzékenységgel 
figyeli meg, illetve találja ki a mindennapjaink lényegeként felis
mert ellentmondásokat, fájdalmas megelégedéssel igazolva önma
gát, azt a valakit, akinek el kell viselnie, ami egykor ráméretett és 
amiben többnyire rosszul érzi magát. Azt tárja fel leplezetlenül, 
amit a régimódi közmegegyezés elfojt, vagy legalábbis elhallgat, úgy
hogy e feltárást átitató tehetetlenség érzése egyértelműen cinizmust 
eredményez e költői magatartásban. Ezt illetően itt két megjegyzést 
kell tennünk. Először is: Böndör sajátos mértéket tart a szemérem- 
sértésben és korántsem annyira nyílt, mint mondjuk Fülöp Gábor 
avantgárd törekvése. Másodszor pedig: a már említett cinizmus 
nem támadó, kihívó, hanem védekező, önigazoló jellegű. Ez minde
nekelőtt a manipulálatlan lét iránti nosztalgiának alkalmilag pozi
tív eszménytől sem viszolygó kifejezéseként nyilvánul meg Böndör 
költészetében. Mint ahogy versének címe is mondja: Áhítat-mini- 
mámként: „Milyen beszédek? És mennyi idézőjel! / Te másképpen 
beszélj és másképpen figyelj. / Mint hívő elődeid te is olyan légy / 
tiszta tekintettel fel a magasba nézz: / ha megszökött is onnan a 
szőke isten / az ég kékjében semmi változás nincsen!” Erről azután 
akaratlanul is eszünkbe jut a húszas évek Kassák Lajosa, aki miköz
ben eltökélten húzta a mindennapi élet igáját, arra gondolt, hogy „a 
művész..., mint valami tiszta ablak néz fel a mérhetetlen magasságba.” 

Az avantgárd klasszikusához, a csodált mintaképhez viszonyítva 
a költői magatartás szembetűnő különbségeként a voluntarista 
gesztussorozat, az aktivista erőfeszítés, konstruktivista buzgólkodás 
bizonyul megvalósíthatatlannak Böndör poétikájában. Nem vehet
jük tehát komolyan a Fürdőzők című vers szentenciáját, a befejező 
gondolatot. Ezt ugyanis viszonylagosság-élmény megfogalmazása 
vezeti be. „A halak perspektívájából / az emberek esetlen mozgású 
fejetlen lények. / A búvárokat kivéve. / A szárazföldön sincsen más
képpen / csak teljesen elmerülve valamiben / nyered el végső for
mád.” Vajon az embernek e „végső formá”-ját ki, illetve mi érzékeli, 
ha előzetes párhuzamként, illetve példaként a búvárok bizonyultak
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tökéleteseknek -  ám „A halak perspektívájából”?! Böndörnek alig
ha vannak illúziói a transzcendencia irányában, s ezt éppen abból az 
idézetből láthattuk, melynek sugallata szerint az egyetemesség
igényt és az ennek megfelelő etikát a „szőke isten”-nek „az ég kék- 
jégből való távozása ellenére is vállalja.

Ez az egyetemesség azonban negatív előjelű. A Böndör-vers 
ugyanis a végtelenségig bővíthető hiánylista tétele. Mert noha több
ször is messze kitekint a személyi környezetből, a mindennapokat 
körülvevő emberek és tárgyak kisvilágából, semmi olyat nem talál, 
ami átértékelhetné hangneme ironikusságát. A Böndör-vers tudo
mányos ismereteket is szívesen old magába: ezek általában (az em
beri helyzettel, lehetőséggel szembesülve) elveszítik érvényességü
ket, nevetségessé válnak. Hogy e versekben mit jelent a létszemlélet 
teljessége, arról a költőnek a következőhöz hasonló önironikus 
kitételei árulnak el sokat: „Dalolhat az ürestől kongó fejjel a poé
ta. / Hiszen... a szabályosan egymásba illeszkedő csontok / sem fél
nek az idilltől” (Struktúra). Igen, ehhez hasonló önfeltárásokból, 
önleértékelésekből áll Böndör Pál legújabb verseskötete. Hogy mi
ért kerülnek előtérbe a személyes sors konkrét eseményei, s hogy a 
könyv címe milyen jelentéscsatornán át kapcsolódik a vállalkozás 
egészéhez, arról A mesterség ártalmai című vers tudósít: „Miután / 
»a címzett ismeretlen« jelzéssel / lassanként visszakapta / az összes 
lapokat / a krupié / rövid töprengés után / újra kiosztotta önmagát.” 
Tehát a költő tudatosan folytatja sziszifuszi munkáját, függetlenül 
alkotásai visszhangtalanságától, az általa kezdeményezett játékot 
fogadó érdektelenségtől. Igaz, hogy az „újra” mindenekelőtt a stati
kus ismétlés gondolatát idézi fel bennünk, ám mi mégis inkább az 
előző Böndör-kötetekben (különösen a Vígeposzban) már jelent
kező törekvés teljesebb megvalósulását érzékeljük benne. A leg
újabb verseskötetben látjuk a legteljesebb művészi egységbe sűrű
södni a múlt tapasztalatát és a jövő sejtelmét. A lírai alany magával 
„az ember”-rel azonos. Távol van a tökéletességtől, nem tartja okos
nak annak a megostromlását, még ha időnként megkísérti is a le
tűnt idők nagyjainak a példája. A kényszerű eseménytelenség álla
pota bűntudatba zárja („Milyen ember vagyok én / hogy a minden
napok dramaturgiáját / gyakran semmibe veszem?” -  kérdezi önma
gától Szokvány című versében). így aztán cinizmusának háromszöge 
a pozitív teljességigény, a valós ideálok hiánya miatti keserűség és a
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passzivitás következtében fellépő bűntudat csúcsai segítségével 
könnyen behatárolható.

E mozzanatokat a mai tucatversek többsége mögül is kihámoz
hatjuk. Hogy ennek ellenére Böndör versei elolvasásra, sőt figyel
mes tanulmányozásra késztetnek bennünket, az sajátos humoruk
kal magyarázható. A jelzett okok miatt kialakuló cinikus magatar
tás ugyanis humoros effektusként fogamzik meg a verssorokban. A 
humor mint világnézet ennek a költészetnek az éltetője, struktúra- 
formálója, mert az epigrammáknak a csattanója leginkább humoros 
vagy groteszk jellegű. Ha nincs életbeli szenvedély, mely élesen 
körvonalazhatná a költői tartást, akkor a szerepjátszás tölti ki en
nek lényegét. A költő alakoskodik, cselekvést mímel s az olvasó 
gyanakvó mosollyal kíséri átváltozásait.

A szerep alkalmi jellegű s csupán a vers területén belül hiteles. 
Ám ott is hangsúlyozott játékként: mint szatirikus indulat formája 
vagy mint ironikus évődés. Az utóbbira a Haj regü rejtem az egyik 
legjobb példa, mely a költői tehetetlenséget csúfolja ki. Varázsló
ként, világteremtő hatalomként, útmutató fároszként kellene hasz
nára lenni a közösségnek, legalábbis a művészet ősi, illetve hagyo
mányos értelmezése szerint. Ehelyett mit tehet az, aki inkább érzi 
magát gyarló embernek, mint költőnek s különösen a demagógia 
iránti ellenszenvét tartja fontosnak hangsúlyozni? Bátortalanul ke
zet nyújt, majd szinte mentegetőzve és mosolyogva úgy tesz, mintha 
„Segítenünk kell egymáson. / Gerincbántalmaim akadályoznak a 
táncban. / Lerajzoltam mit kell tennetek. / Leírtam a szavakat is / 
tánc közben ezeket hadarjátok. / Remélem az eső nem kerül el 
bennünket!”

A jelen és a múlt közötti párhuzam közvetlenebbül, alig észreve
hetően is jelentkezik nála. Aligha vitatható például, hogy a Látható 
és láthatatlan című versének üzenete Petőfi Beszél a fákkal a bús 
őszi szél... című költeményének „visszavonásaként”, palinódiájaként 
született. Böndör Petőfi művének a címmel azonos sora helyett a 
következőképpen indít: „A láthatatlan szél a fák ágaival integet”, s 
a befejezés is erre emlékeztet. A megfelelés következő két mozza
nata már távolabb van egymástól. Míg Petőfi a második versszakban 
azt mondja, hogy egyik kezében felesége „Szelíden hullámzó kebe
le”, míg a másikban „imakönyve”, a „szabadságháborúk története”, 
addig Böndör nem siet a keze ügyében levő dolgok elősorolásával.
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Csak az utolsó előtti sorban vallja be: „A hamutartó és a vizespohár 
között ír a kezem.” Szellemi gyújtóeszköz helyett hamutartó, női 
bensőség helyett józanító vizespohár. Nem csupán azt bizonyítja 
ezzel Böndör, hogy a nagy magyar költő lefoglalt kezei az adott 
pillanatban lehetetlenné tették számára a versírást, hanem azt is -  s 
ilyen értelemben a megnevezett tárgyak már metaforák hogy 
ellobbantak a lángok, kiégtek a szenvedélyek és a költő is a pragma
tizmushoz jutott közel. Ha Petőfi versében a lírai alany különválik a 
„szolganéptől”, amikor annak érdekében izzik fel szava, akkor Bön
dör rezignáltan azonosítja magát „a közösség”-gel, „az emberiség 
nagyobbik részé”-vel, a manipulált és lomha „tömeg”-gel. A szél 
pedig, mely az indításnál „láthatatlan” volt, a befejezésben „néma”, 
miként az ember vergődésének okai is ismeretlenek, megválaszolat
lanok.

Böndör a hiteltelenség, az örökös, de fokozatosan tartalmatlan
ná lett ismétlődés művészi kifejezésének mestere. Az önfeledtség, a 
spontaneitás, az életlendület hiányként ihleti sajátosan megfékezett 
sorait. A gondolattalanság valósága és őt csábító ingere rendkívüli 
gondolatműködésre készteti agyát. Ez nem jelenti azt, mintha nála 
nem lenne kimutatható bizonyos esztétikai talajszint. Azonban az 
olyan dolgozószobabeli leltározás, mint amilyen a Nemes Nagy Ág
nesnek ajánlott Térjünk a tárgyra: a tárgyakra című vers is beletarto
zik a kötet paradoxonokból épített egységes gondolatrendszerébe. 
Számunkra mindenesetre elbűvölő teljesítmény a versek egy cso
portjában kifejezésre jutó szellemi játék. Ennek az egyik versben az 
a sajátossága, hogy azt, ami az első sorban konkrét valóságként 
bukkan fel, a folytatás egyre valószínűtlenebbé, sőt nevetségessé 
teszi, nem függetlenül a keleti misztika ironikussá asszimilált hatá
sától. „Ezt a folyókanyart / olvastam már valahol. / Gyertek hát 
utánam / én ismerem itt a járást! / És ne zajongjatok ennyire / még 
fel találjátok ébreszteni / a bennünket álmodó / valóságfeltáró mű
vészt.” A folyó kanyar könyvből való ismeretének hangsúlyozása, 
majd a tájékozottság nyomatékosítása az élményt és az ismeretet 
egyaránt érvényteleníti. A folytatás egészen bonyolult asszociáció
kat indít. Arra utal ugyanis, hogy a felemás valóságérzékelés onto
lógiaiig is hiteltelen, hiszen a valóságfeltáró művész alszik, az érzé
kelés csalóka, látszólagos. Kivel szemben csúfondáros a költő? Va
jon fricskája a keleti misztikának Borges, illetve Pavić által divatos
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sá lett gondolatait is érinti? Vagy csupán az életviszonyok indulato
sabb, elementárisabb megközelítési lehetőségét vetné el? Hogy a 
hangnem szarkazmusba torkollik, azt mindenesetre már a cím is 
sejteti: Elünk, mint hal a vízben.

Költőnk a bohócszerep kínálta elementaritástól, a blöfföléshez 
közeledő nyersebb humorizálástól sem idegenkedik. Az alkotás ér
telemmel mérlegelhető indítékait például (Adalék az alkotás lélek

tanához című versében) a szürrealistákhoz hasonlóan játssza át az 
elvárásokra és különféle normákra fittyet hányó irracionalizmusba. 
Hogy e versben inkább az olvasó szórakoztatása, mint legbenső 
törekvésének megfogalmazása a célja, az abból látszik, hogy az ő 
attitűdjében közel sem játszik olyan szerepet az ösztönösség, mint 
annak a festőnek az elképzelésében, aki olyan spontánul fest, mint 
amilyen természetességgel „a gyermek a fütyürűjét” irányítja.

Ennél homályosabb jelentésű, jóllehet groteszk színezetű a Ter
mészetes gyógymód című vers blöffölése. A gesztenyét burkoló új
ságpapíron elolvasott „hajtáshervasztó darázs”-zsal kapcsolatos ér
tékítélet ugyanis homályban marad. A lírai alany először elrántja 
kezét, mintha valóságos szúrás érte volna, azután pedig érzékelésé
vel ellentétben ezt állítja: „Hosszú idő után úgy éreztem / van még 
remény a mi számunkra is!”, végül pedig szinte lelkendezve ismétli 
meg háromszor, amit elolvasott. A Ki mint vet, úgy arat viszont a 
címben előre bocsátott népi bölcsesség szellemével ellentétben a 
szörnyűségében is nevetséges káoszt, az apokalipszis felé mutató 
esztelenséget tárja fel. Itt a fogalmak zavara nyomatékosítja a világ
beli értékrend hiányát. Az „amazonok” öncsonkítása a harciasság 
bumeráng voltát jelentheti, mint ahogy a „kétbalkezesek” magakel- 
letése is az érdem és a siker szétválását példázhatja.

Ez pedig arra vall, hogy Böndör Pál költői törekvésében a kisvi- 
lág vállalt kerete a nagyvilág hiteles költői élményét rejti magában.
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TARTÓS BÉNULTSÁG

Böndör Pál: Tegnap egyszerűbb volt.
Fórum,Újvidék, 1993.

Böndör Pál, annak ellenére, hogy költőként nem vállalhatta a 
tudatalattijába jó mélyen lefojtott élményanyagot, amelyet a hábo
rút és főleg annak végét átélt családja nevelt bele akaratlanul is, 
legjobb lírikusaink egyike. Ezt a tehetségén túl annak az alázatnak 
köszönheti, amelyet a nyelvvel, a verssel és az olvasóval szemben 
tanúsít. Még akkor is, ha a Vajdaságban az előző években különc
ködő nyelvi túlbonyolításokkal (nem ritkán zagyvaságokkal) 
könnyebb volt sikereket elérni, mint a modern szenzibilitást a 
hagyományos stilisztikával egyeztető attitűddel. Hogy a kritika 
mégis kellőképpen méltányolta Böndör versesköteteit, az a 
szerzőnek a hermetizmus határán egyensúlyozó esztétizmusával, az 
óvatosan, de szellemesen kinagyított magánéleti ihletésével, az 
egyéninek és az általános emberinek a nemzeti közvetítése nélküli 
szervesítésével függött össze. Böndör tudta: miről és hogyan kell 
beszélnie ahhoz, hogy kiadják a könyveit. Ennek ellenére mégis 
dicséret illeti, mert e viszonylag szűk körön belül a lehető legtöbbet 
és leghatásosabbat mondta. A nyelv és a vers a legfőbb éltetői közé 
tartozott, s azt gondolta, ennek tudatosításával (titkos) sorstársait 
is éltetheti.

Böndör Pál költői útja a viszonylag jól egyénített elidegene
dés-élmény távol-keleties, lét-ironikus formájától, a cinizmus lefelé 
vezető lépcsőin keresztül a közvetlen önfeltárásig, a drámai vívódá
sokig, az egyéni-nemzedéki sérelmek higgadt analíziséig, keserű 
tiltakozásokig vezetett. Ennek az emberi-költői fejlődésnek újabb 
állomása a Tegnap egyszerűbb volt c. kötet, amely -  magyarázó nyo
matékkai -  ilyen alcímet visel: „Versek 1989-1991”. Ezzel Böndör 
egyértelműen kihangsúlyozza, miszerint új könyvének anyaga 
Nagy-Jugoszlávia agóniájakor és a testvérháború kitörésekor kelet
kezett, vagyis valamiképpen összefügg a történelmi idővel. Ez a 
kapcsolat természetesen többnyire csak egészen közvetetten jut ki
fejezésre. Ennek egyik oka az, hogy Böndörben feltehetőleg föl
erősödtek a régi félelmek (amelyekről két évtizeddel ezelőtt val-
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lőtt), a másik pedig az, amit a művelődéspolitika belenevelt: 
elsősorban az utilitarizmustól független költészet a hiteles. Szeren
csére -  ahogyan mondtam is már -  költőnk annyira tehetséges, 
szorgalmas és becsületes, hogy a jelzett, viszonylag szűk élményfor
mai keretek közé is viszonylag sokat, s nem ritkán egészen érdekfe
szítőt szoríthat be. Aki a nyelvet komolyan vállalja és bírja, annak 
hatalma van -  sugallja a gyűjtemény számos költeménye.

Még akkor is, ha jó néhány nihil-versről aligha tudnánk, mikor 
keletkezett, ha nem tájékoztatna bennünket az említett alcím; ha a 
költő többnyire még mindig a magányában viaskodik önmagával; ha 
még mindig annak az ernyedtségnek adja is át magát, amelyben 
súlytalannak mutatkozik egy közösségi igényű erkölcsnek a mérle
gén; ha lényegében még mindig egy tisztességes költői mazochiz- 
musnak az útvesztőiben bolyong is, mintegy remélve, hogy sohasem 
kell reménykednie, az évtizedes beidegződések által vezérelten, 
még mindig elzárkózva a legmélyebbtől és az egyelőre legfelszíne
sebbnek látszótói. Nem véletlenül dicséri tehát a kötet két recen
zense, Bányai János és Toldi Éva költőnknek egyrészt a vállalt mai 
létélményét, másrészt pedig eredeti nyelvi-lírai minőségeit. E létél
mény tipikus voltáról lehet ugyanis vitatkozni, de ha arra gondo
lunk, hogy az embernek vannak önfeledt percei, amikor az őt fenye
gető időszerűn túlemelkedve, a mindenséghez való viszonyába éli 
bele magát, mintegy megpihenésképpen, akkor néhány egyenesen 
feledhetetlennek mondható verset is találhatunk Böndör új köteté
ben. Ha tehát valaki folyamatosan gyötrődik a politika fokozta 
egzisztenciális félelemben s a költő soraiban nemcsak a saját elve- 
szettségérzésének a megfogalmazását keresi, hanem a megmaradás
nak, a megtisztulásnak a lehetőségeire, módozataira kíváncsi min
denekelőtt, annak keveset fog nyújtani a Tegnap egyszerűbb volt, 
amelyet kisebb mértékben a múlt felé fordulás, fokozottabban pe
dig a pesszimizmusát univerzális hitelűnek érző mai embernek az 
időtlenség-élménye tölt ki, minthogy a jelen, a ritkább allúziók 
mellett, a magánember szokásos csetlés-botlásából, családi perpat
varaiból, komikus helyzeteiből, a hangsúlyozott hiteltelenségeknek 
a képeiből áll.

Először hadd nézzük a ritka visszatekintést: milyen formában 
jelentkezik. Hiába viseli azonban az utolsó előtti, a negyedik ciklus 
az Érettségi találkozó címet, a szó szorosabb értelmében vett emlék
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idézés kevés van az újabb Böndör-versekben. Igaz, a kötetnek a 
címe -  Tegnap egyszerűbb volt -  nosztalgikusan hangzik, mégsem 
tolakodnak elő a költő tudatában a régi szép idők, oktalanul elron
tott lehetőségek. Erről egy másik ciklusból vett vers (Óda a siránko- 
zókhoz) mond sokat. A szocializmus délutánja, az anyagi gyarapo
dásnak, a családi építkezésnek a prózája kerül elénk melankolikus 
foglalatban, a különösebb jelentőség hiányának közérzetében, a 
létfenntartás küzdelmének megtartó egyensúlyában. Az elvisel- 
hetőség egykedvűségében, a hangosabban panaszkodóknak a társa
ságában, szerény ambícióktól éltetve. így, visszatekintésben nem 
bosszankodva a „hazudoz”-ók miatt. Annál kevésbé, mert -  aho
gyan a vers utolsó sorában olvassuk -  „Nélkülük elveszünk majd.” 
Költőileg valóban meggyőző ez a pragmatizmus, hiszen tömör meg
állapításokból, direkt közlésekből áll, amelyek sztoikus mag köré 
rendeződnek. A bölcseleti lényeggel viszont aligha érthetünk egyet. 
Mert a hazudozók mindig is hozzátartoztak s nyilván a jövőben is 
hozzátartoznak az élethez. De (s ezt a kevésbé embertelen felépíté
sű nyugati társadalmak tanúsítják) talán könnyebben leleplezhetők 
lesznek. Böndör verseiben ennek még a lehetősége sem villan fel, 
ami azt jelenti, hogy ez a tehetséges ember, hiába eszmél rá külön
féle formában a totális manipulációnak a személyére nehezedő vál
tozatos módozataira, még mindig annak a hiedelemnek áldoz, hogy
-  legalábbis itt, a Balkán szélén -  a legrosszabb szocializmus is jobb 
(vagy legalábbis kevésbé rossz) a vidékünkön lehetséges kapitaliz
musnál. Determinizmust, fátumot kell tehát emlegetnünk költőnk 
világképével kapcsolatban.

Ez főleg azért lehetséges, mert az inkább objektívnak, mint 
szubjektívnak mondható cinizmus számos változatába botlunk bele 
Böndör gondolat-útjait járva. Alkalmi zülléseiről, házastársi civa- 
kodásairól számol be többnyire igen szellemesen, egyénített vers- 
technikával. Ezeknek a verseknek akkor is nagy a valóságfedezete, 
ha a hatásos dikció érdekében a szöveg újjáalkotja az eseményeket, 
lényeget nyomatékosítva, végül csattanóhoz érkezve. Költőnk -  a 
nyolcvanas évek első felében jellemzővé lett attitűdje értelmében -  
egyszerűen engedi hogy sodorják a körülmények és az események, s 
ami megtörténik vele, kissé csodálkozva, mintha igazi énjétől job
bára függetlenek lennének a dolgok, leírja őket. Bámulja (nem 
csodálja!) önmagát. Jé, ezt meg azt csinálok, talán kevésbé jelenték
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telent, mintha mást csinálnék: olyan ez, mintha élnék. Ez a bohóc
mosoly nélküli bohócgesztus rejtőzik számos Böndör-versben. An
nál is inkább, mert ő többnyire a magára maradó bohócnak az 
immár kevésbé mímelt gesztusait produkálja. Még akkor is, ha 
nagyon gondosan meg kell válogatnia, mit tárjon fel összetett ta
pasztalataiból a nyilvánosságnak. Ebből a szempontból talán a 
Hétfőben kifejeződő öngúny a legérdekesebb, mert a versben a 
költő az énjeit a nyakába varrt hét gonosz fejben személyesíti meg.

Nincs tehát mérce, viszonyítási alap: a káosz az úr. Ezért az első 
ciklus címe Kutyaszorító; a másodiké Mákszem tökfej; a harmadiké 
Éppen ennyi. Böndör, a szabad és a kötött versforma között egyen- 
súlyozgatva, olykor a szavakat is elemeikre bontva s a bennük rejlő 
űrt ily módon tudatosítva, többnyire műfaj paródiákat ír. A nihiliz
mus újvidéki istenének áldoz egyszer rutinosan, másszor egészen 
egyedi, magával ragadó módon. Saját valószínűtlenségét, nemléte
zését csúfolja sokféle módon, a mától holnapig élés tudatába zár
tan. Az egyetlen, amit tehet: ennek a sokszor alig elviselhető álla
potnak az érzelgősség nélküli elpanaszolása. Más szóval -  ahogyan 
A  gázló c. verséből kitűnik -  a gondolatnak, a kommunikatív kifeje
zésformának a választása. A gázló a folyómedernek a legsekélyebb, 
legkeskenyebb, átkelésre legalkalmasabb része. Az egyenes útnak, a 
mélységen való áthaladásnak az elutasítása nem csupán az olvasó 
számára könnyebben hozzáférhető kifejezésmódnak, az alkotói ma
gány viszonylagos feloldásának a vállalt lehetőségét jelenti (aho
gyan azt mindenekelőtt gondolnánk), hanem az élettapasztalat tel
jességétől való elzárkózást is. Sőt, elsősorban ezt. Mert Böndör Pál 
nálunk rendkívülinek mondható formakultúrája ellenére sem egy
könnyen hozzáférhető stílusú költő. Ha részleteiben kapcsolódna 
ahhoz, amit hol ilyen, hol olyan vetületben (valójában a nagy semmi 
közérzetében) sommáz, vagyis ha nem keresne gázlót, hanem a 
mélyet, a lefojtottat szabadítaná fel, akkor nyilván sokkal többen 
lennének kíváncsiak szellemes soraira.
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KISZOLGÁLTATOTT ÉRZÉKENYSÉG

Danyi Magdolna: Rigólesen.
Fórum, Újvidék, 1988.

Bizonyos szempontból igen jó dolga van nálunk a költőknek. 
Hol fordul vajon elő másutt, hogy valakinek az első verseskötete 
anyagának nagyobb részét az időközben született újabb versekkel 
együtt ismét kiadják? Összegyűjtött, illetve válogatott műveik ki
adásával legfeljebb csak élő klasszikusok szoktak dicsekedni. Ná
lunk azonban már nem először fordul elő, hogy közepesen jelentős 
alkotók már egyszer kötetbe rendezett műveiket, kissé megrostálva 
és új összetételben, ismét megjelentetik.

Az is igaz viszont, hogy a terméketlenségnek nem mindig a 
tehetség nem teljes volta az oka. Ha viszont szigorú alkotói önkriti
káról van szó, az annál inkább megbecsülendő manapság, amikor 
rendkívül nagy a tolakodás az áruikat könyvpiacra szállítók sorá
ban. Úgy gondolom, Danyi Magdolna nem tartozik azok közé, akik 
visszaélnek az irodalmi tenyészet azon lehetőségeivel, amelyeket 
tartományi létünk kulturális állóvize kínál. A költőnő ugyanis 
elsősorban az Új Symposion folyóirat főszerkesztőjeként lett is
mertté a hetvenes években, tehát olyan sikerélményben lehetett 
része, amely verstermését is megnövelhette volna. Danyi Magdolná
nál azonban nem az döntötte el egy-egy versnek a megszületését, hogy 
mennyire számítanak műveire a kommunikációs eszközök. Számára 
ugyanis a költészet művelése -  miként ez több verséből is kiderül -  
nem egyszerűen elhatározás vagy jó szándék kérdése; hanem egy
szerre ihleté és műgondé, tehát egy viszonylagos kifejezésbeli teljes
ség eléréséé.

Ezt a Napló című vers egészen közvetlenül kimondja:

Ha jól számolom, valamivel több mint egy éve, 
hogy egy verset sem sikerült tető alá hoznom.
Kimondatlan maradt minden pillanatom.
Kusza sorok a hányódó papírszeletkéken, 
s az egészen más célra szánt jegyzetfüzetekben: 
vert falak agyagos földön, sehol egy fa, és fu se nő.
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Ezt az álproblémát már ismerjük -  gondolhatja a tájékozatlan 
olvasó. -  A költők a lét szorítása elől könyvélményekbe és saját szo
rongásaikba menekülnek; alkotói meddőségükre magában a műfajban 
és a művészetellenes korban találva magyarázatot. Közben elhallgat
ják: vállalt elidegenedésük következményeként előkelősködnek, s ma
zochista élvezkedéssel markolásszák a semmit.

Nos, e hajlandóság csak bizonyos mértékben s csupán az indulá
sakor jellemezte Danyi Magdolnát. Megfigyelésünket a verseskönyv 
első és második részének összehasonlításával bizonyíthatjuk. A  Sö
téttiszta című verseskötet ugyanis még a teljes elvontság, a szemé
lyes vonatkozásokon túli mélylélektani rezdülések jegyében kelet
kezett. Nem hiányoznak ezek az egzisztencialista filozófiai ihleté
sek az elmúlt évtized alatt írt versekből sem, ám újabban másfajta 
(lírai, kommunikatív) értékek is dúsítják sorait. Ezáltal azonban 
sajátos jelentőségtöbbletet is kaptak, hiszen ismeretükben az első 
korszak hermetikusabb verstermése is könnyebben átélhető s értel
mezhető.

Az élettel szembeni távolság megfogalmazása egyénibbé válik a 
gyermekkor színterének s a mindennapok konkrétumainak megidé- 
zésével. így sem szűnik meg mindig a vers többértelműsége, de 
átélhetőbbé, emberibbé válik. Nem biztos, hogy minden vonatko
zásban elfogadjuk Danyi Magdolna passzív erkölcsét, ám sajátos 
költői következetességét és hitelességét nem tagadhatjuk le.

Minden
azzá lesz úgyis, amivé lennie kell. És nincs 
kedvem menteni a menthetőt. Mert nem öröm, 
hogy hajunknál fogva, mint ama jó bolond...

Egyfajta hatalom védte bensőségnek a védőszárnyai olykor fe
ledtetik a költőnővel a poéták nagy többségének mindenkori atti
tűdjét: a közvetett tiltakozást, a lázadást az embernyomorító viszo
nyok ellen. Konformista magatartásról lenne tehát szó? Én inkább 
nőiesnek nevezném. Már a kötet második, a Sötéttisztából is ismert 
versében (egy vakmerő felszolgálólány mondta a bölcseknek) is kife
jeződik. Itt a költői alany szolgálatot tesz az időtlenül lakomázó 
bölcseknek. Kik ezek vajon? S szellemi javakat fogyasztanak-e vagy 
dínomdánomot kedvelő nyárspolgárok? Az irónia nem végzi el a 
megkülönböztetést. Nyilván nincs is szükség erre, hiszen a felszol
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gálólány kelletlenül vállalt alárendeltségén van a hangsúly. A meg
nyugvást hozó állandóság, egységesség, csoda csak a természeti je
lenségekben lelhető fel. Ezért tűnnek fel a befejezésben a „kerek 
nagy fák”. Ezek jelentik az igazi értéket. A bor és dió jelentőségének 
nincs külön hangsúlya, mivelhogy csak csemegéről van szó. Csak a 
zsák kapja meg az egyértelmű minősítést az „értéktelen” jelző for
májában. A felszolgálás érezhetően felemás cselekedet; a szerep
osztás csak iróniával viselhető el. De másképp nem lehet, s ezt az 
életből való kimaradást pótolni kell: ilyen tömör, többértelmű, szel
lemmel bosszúálló vers formájában.

A nőiesség tehát visszahúzódottsággal, szemérmes szerénység
gel azonos Danyi Magdolna verseiben. Mennyire jellemző, hogy 
éppen a Barátomnak című vers került mind a Sötéttiszta, mind 
pedig a Rigólesen élére. Ez a vers érezhetően a költőnőhöz valami
képpen közelálló emberhez íródott, ám olyképpen, hogy (akaratla
nul) Danyi Magdolna attitűdjéből is elárul egy keveset. Talán innen 
ered az a kettősség, amely a tárgyilagosság kérge alatt egyszerre 
csodálatot és lenézést fejez ki. A sorsát és a végtelenhez való viszo
nyát szuverénül megformáló ember áll itt a középpontban, olyan 
valaki, aki bízik saját fontosságában, noha szerepének nincs meg az 
általa remélt jelentősége. Azonban a „kedvük szerint cselekszel” 
motívuma az előbb említett felszolgálólánynak is alapmagatartása 
volt. Ám nem csupán emiatt zavaró mozzanat a barátomnak című 
versben, hanem azért is, mert logikailag ellentmond neki a vers 
folytatása. Aki ugyanis alkalmazkodásra törekszik, az aligha lehet 
„vak tükör”, s aligha lehet „szemekben por és füst”. Hogyan kelthet 
zavart az, aki eleve nem akar „szörnyeteg” lenni?

Futólagos elemzésünk annak szemléltetésére alkalmas, hogy 
Danyi Magdolna sajátosan gondos versírása közben mondatainak 
inkább a megformálására, mint a közöttük levő logikai összefüggé
sekre figyel. Ez nyilván nem lehet független attól a meggyőződé
sétől, amely szerint a széthullott világnak a versben szilenciumok- 
kal elválasztott mondatok felelnek meg. A kihagyás, a sűrítés, a 
belső csend az tehát, amiről e költészet kapcsán lehet és kell is 
vitatkozni. Ez azonban különösen azoknak a Danyi-verseknek a 
rendkívüli szépségére nem vethet árnyékot, mint amilyenek pl. az 
egy igazi művészhez című (függetlenül attól, hogy Füst Milán opusá
ban jóval több a személyes vonatkozás, mint ahogy azt a költőnő
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gondolja), ha kezed elárul, ahova tartozunk, a kaptató, a zászló és a 
rigólesen című versek. Mikor ugyanis ezeket olvassuk, akkor meg
feledkezünk a holnap iránti közönyről, amely néhány Danyi- 
versből árad.

„Minden szó embertelen” -  írja Danyi Magdolna első verseskö
tete címadó versében. A csöndkultusz legjellemzőbb tulajdonsága 
egész költészetének, legtöbb verse a világbeli létezés durva feltéte
leiről szóló, meglehetősen elvont vagy szokatlan módon tárgyiasí- 
tott vallomás. Sokszor szerepel nála a „tárgy” kifejezés s leginkább 
negatív értelemben, mint az alsóbbrendűnek, a szellemtelennek, a 
rossz közérzet okainak gyűjtőneve. Igaz, a semmi-élmény jegyében 
alakult ki e költői magatartás; helyenként platonizmusra emlékez
tető asszociáció bujkál a sorokban. Legalábbis erre kell gondol
nunk, mikor ilyen homályos mondatokat olvasunk: „Alaktalanul 
menti magát, minek lényege / a forma. így marad el a föld, az ég, az 
erdő /szótlan kitér a nézés elől, kifordul. (...) //Szétomolva mentik 
magukat a tárgyak.” (a tárgyak dicsérete) S a múlthoz való ragaszkodás 
is több az emlékezés bensőségénél, hiszen magára a lényegre utal:

úgy fedezzük fel újra és újra,
egy hangosabb szóban, egy hevesebb mozdulatban,
a mindig ugyanegy, jelöletlen tájat,
fényverte vidékét a képzeletnek, ahova tartozunk,
eszmélésünk óta, visszavonhatatlan.

(ahova tartozunk)

Danyi Magdolna verseit azonban többnyire ennek a nehezen 
felidézhető, emlékfoszlányokhoz kapcsolódó, magasabb rendű vi
lágnak a képei vagy jelei alkotják. Költőnőnk leginkább a tapaszta
lati valóságból, tehát az őt taszítóból ihletődik. A kíméletlenség, az 
értelmetlenség, a pusztulás a leginkább érzékelhető számára. Ver
sei alanyának célja: kivonni magát ebből a hiú körforgásból, amely 
mindenkit megkárosít. Noha a sziget szó nem jellemző költészeté
re, törekvését a sziget fogalmával jelezhetjük legpontosabban. Ki
vonulni, békésen szemlélődni, viszonylag épen maradni -  ez az 
etikája a költőnőnek:

Senkit nem akartál megzavarni, 
veszélybe hozni se, senkit,
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ártalmára lenni, senkinek.
Szálkás kezedtől rettegtél, 
ha mások ellen mozdulna.

Érdekes, a katolikus Pilinszky ehhez a hangsúlyozottan passzív 
magatartáshoz viszonyítva harciasnak mondható, ha arra a költe
ményére gondolunk (Halak a hálóban), amelyben elkerülhetetlen
nek és vállalandónak tartja az emberek mindennapi, olykor egymást 
is megsebző küzdelmét. Danyi versei azonban nem a hit háttere 
előtt hangzanak el s nem is az életben küszködő panaszaiként vagy 
vádjaiként hatnak, hanem a nemlét homokos térségének leltárké
peiként, látomásszilánkjaiként, jelcsoportjaiként keletkeznek. 
Amit eddig csináltunk s amin jelenleg munkálkodunk, az legfeljebb 
ideiglenes hasznú önámítás. A kint és a bent összeegyeztethetetlen, 
az embert elárulja az, amivel saját kényelmét és nyugalmát akarta 
volna teljesebbé tenni. így aztán legjobban a „szótartó csend”-ben 
lehet bízni, a parttalan merengésben, amelyben legalább vala
mennyire kisimulnak a világ gyűrődései. Ebből a perspektívából 
nézve azok, akik a mindennapi életben nyüzsögnek, a „bevérezett 
gyerekkézzel / vak üvegen kaparásznak” (az élet dicsérete).

Az élet elviselhetetlenségét, az ember létét tragikusan befolyá
soló természeti és társadalmi alakulásokat az elemek közönyének, 
az ember alkotta eszközök ellenségességének hangsúlyozásával ér
zékelteti Danyi Magdolna. Életképei egyszerű, közvetlen, olykor 
primitív helyzetekhez, ugyanakkor pedig fogalmakhoz, absztrakci
ókhoz kapcsolódnak. Az ő verseiben általában jól megfér egymással 
a kezdetleges, a még differenciálatlan és az elvont, az összetett 
gondolkodás. Ősközösségi időhöz kapcsolódó témái is vannak, ám 
általuk a játék és komolyság dilemmájában vergődő modern ember 
gondolatai testesülnek meg (szüntelen vereségben égő, egy vad szól 
kínjában).

Többször fordul elő Danyi Magdolna költészetében a kő és a 
kemény kifejezés mint az ember(i)nek meg nem felelő minőségek. 
Mivel itt magának a létfeltételnek, sőt talán magának a létezésnek a 
metaforájáról van szó, ezért -  e költészet belső logikájának megfe
lelően -  érthető az az irónia, amely a varázslás, tehát a szavakban 
kifejeződő javító szándék meddőségére utal. Mert hiába mondja az 
egyik versében (maroknyi kékkel az örömért), hogy „A szóra gondol
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tam, ha megmenthet. / Szólj, varázsló, fényesen, parancsolom. // 
Közöd van a hegyekhez. / Tisztaság legyen zűrzavar helyett / vadaink 
testében”, ha az utána következő (szüntelen vereségben égő) már e 
vállalkozás csődjéről kénytelen beszámolni, ti. „Marad a vész a 
vadakban”. S tovább, a következő vers (Egy vad szól kínjában) már 
egy másik princípiumot emel ki a sikertelennek bizonyult varázslás 
rovására: a játékot. „Játék jelezte utam. Renddé lett szavam. / Lát
tam a varázslót. Kettévált a hangja.” Ez azonban csak elmélkedés, 
nem poétikai alapvetés. Danyi Magdolna kedélye ugyanis csupán az 
iróniát és a helyenkénti cinizmust engedélyezi játékként költészete 
számára. Más szóval: az ő versei nem könnyed fölülmúlásai a meg
válthatatlannak érzett viszonyoknak, hanem ezek megnevezésének 
ihletett állapotai. Nem könnyed röpülések, hanem óvatos szétte- 
kintések a magasból, a lombok közül s nem utolsósorban az éjsza
kából.

A Rigólesen számos versének tanúsága szerint ugyanis költő
nőnk nem a fényhez, a nappalhoz vonzódik, hanem a sötéthez, az 
éjszakához. S e beállítottsága teljességgel megfelel annak, amit ed
dig költői magatartásáról más összefüggésben mondottunk. Az éj
szakához való vonzódás legteljesebben a címében József Attilát 
idéző versben fejeződik ki:

A félhomályból kinyílt éjszaka 
acélosan és láztalan fog át, 
a sejtést engedélyezve csak 
nekem s annyi vágyat -

kitárulkozzék mezítelenségem, 
engedve a sötétlő anyag 
magát pusztító akaratának.

(,,...s mint éjjel-nyíló áloé virágon”)

Ez az éjszaka általi mérsékelt kitárulkozás jóleső, mert valami
féle szabadságot ad. A befejezés szerint „nem több értelem” „s nem 
kisebb kábulat” kell ehhez az állapothoz, melyben az éjszaka „para
zsa” őriztetik. Noha sötéttiszta című verset is találhatunk Danyi 
Magdolna költeményei között, az idézett vers mond talán legtöbbet 
a homályos jelentésű kifejezésről. Ennek értelmében a homályban 
érzi magát leginkább otthonosan a költői alany, s miközben hátat
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fordít a világ hiú értékviszonyainak, egyfajta etikát, „tiszta”-ságot 
képvisel. A vers szerint enged „a sötétlő anyag / magát pusztító 
akaratának”, tehát valamiképpen azonosul vele, saját törekvésére 
ismerve benne. A visszafogottság, az önmérséklet már-már önpusz
títássá fokozódik, ám a lét mai feltételei közepette lehetetlen más
képpen (átmeneti) egyensúlyt teremteni.

Költői magatartásának zártságát olyképpen is indokolja Danyi 
Magdolna, hogy gúnyosan támadja a vallomásos nyíltságot. Hogy 
félreértés ne essék, tolle lege! tolle lege! című versében Szent Ágos
tont, a kereszténység kiemelkedő gondolkodóját -  „mérhetetlen 
gőgje” és „arcpirító szemérmetlensége” miatt. Mondanunk sem kell: 
a költőnő indulata csak saját törekvésének kihangsúlyozására és 
ellenvélemény kiprovokálására jó, hiszen az emberrel kapcsolatos 
ismereteink s nem utolsósorban az ezzel összefüggő élményeink 
spektruma nem választható el, ha ezek a nagyon is emberi érdekek 
olyan embertelen tettekkel is összefüggtek, mint az egyházi intéz
ményrendszer öncélú megszilárdítása, vagy pedig az eretneküldö
zés. Ám meglehet, Danyi Magdolna csak annyit akart versében 
mondani: akit a legszentebbnek hisznek, az is gyarló, illetve naiv 
segítő szándékunkban túlzott kitárulkozásunk által is súlyos bűnök
re adhatunk okot. A lényeg: nincs előrehaladás, s még támpont sem 
igen van. Létünk ugyanis „Csúszás hátrafelé” (vereségünk biztos tuda
tával). Ezért aztán „nincs / kedvem menteni a menthetőt” (mindétig).

Azonban az öngúny sem hiányzik ebből a költőiségből. Egyik
másik vers mintha zárójelbe tenné, valótlannak tüntetné fel a külvi
lág felől fenyegető veszélyeket. A szolipszista hajlandóság karikatú
rája a futok, mintha szárnyaim nőttek volna című versben a leg
egyértelműbb. Ez egy álomszerű gyermekkori élmény elbeszélése. 
A lírai alany kerékpáros üldözője elől menekül (miközben előre 
jelzi: csupán „útikomédiá”-ról van szó), majd legvégül a célja köze
lében kijelenti: „Futok, mintha elérhetném, futok, mintha üldözné
nek.” Nem más ez, mint egy emberi és költői alkat önkritikája, 
látszatnak sejtetvén mind az érzékelőt, mind pedig az érzékeltet. 
Mai szóval: a költőnő itt egészen egyértelműen rámutat a világ előli 
menekülésének fiktív feltételeire. Ehhez hasonló élményt fogalmaz 
meg a kaptató című vers is. Ebben azt személyesíti meg a maga 
szokásos elvontságával, ami hiányélménnyel terheli az ember köz
érzetét. Költői tömörséggel utal mindarra, ami folyamatosan meg
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akadályozza, hogy az ember szabad legyen. Érzése szerint létünk egy 
állandó tagadásnak, akadályozásnak a függvénye. Ördögnek, vég
zetnek, de egyszerűen életnek is lehet mondani azt, ami lehetetlen
né teszi az ember teljes megvalósulását.

A kiismerhetetlen, nem jó szándékú hatalom égisze alatt csupán 
a céltalan körforgás valóságos. Ezt mondja a „Fal falat épít s rom
bol rendre” a rombolás dicséretében. Erre utal „szűnni nem akaró”, 
állandóan terjedő „kongatás” -  ami, Füst Milán líraibb kifejezését 
használva, nem lehet más, mint a „hiábavalóság dala”, vagy, durváb
ban szólva, vészjelzés. Ennek megfelelően a hasadás, a zuhanás és a 
repedés uralja egyre inkább a világot. Az viszont, hogy „Természetes 
színükbe költöznek a tárgyak”, valamiféle ősállapothoz való vissza
térést, illetve ahogy egy másik költő mondta, „ember utáni csöndet” 
jelent.

A bűntudat és a félelem szintén feltűnik Danyi Magdolna költé
szetének motívumai között. A bűntudat már a Sötéttiszta ihletésé
ben is szerephez jutott. Azt a gyermekkori kegyetlenséget tárja fel, 
amelyre a századfordulótól kezdve elsősorban a freudista szempon
tú írók figyeltek fel. E rámutatás indokolttá teszi számára az önma
ga potenciális agresszivitásával való leszámolást, ti. az ember „em
bert is öl játékból” borzadálya nyomja. Ezért már a gyermekben sem 
a jóra való hajlandóságot, hanem a rombolás indulatát látja meg s 
kétszer is kiteszi a negatív jelentésű („gonosz, gonosz”) jelzőt a 
kisgyerek elé, aki „magára gyújtotta a házat”. Az ostobán játékos dac 
mindenhatóságát emeli ki azzal, hogy a választás lehetőségét tárja a 
kisfiú elé. „Csupasz tenyérrel áll most / két világ között, szoba 
földjén: / eloltom-ha-akarom szemmel.” Valójában tehát az emberi 
ostobaságnak a példabeszéde a gyermekkor veszélyes játékairól című 
ciklusnak ez a tömör darabja.

Az a tapasztalat, amelyből az ilyen elrettentő üzenetű versek 
születnek, közvetlenebbül is megformáltatja a veszélyeztetettség 
érzését. „Állandó félelem / szögez a parthoz / tart ugrásra készen” -  
vallja a költőnő egyik újabb versében (Nárcisz). S az sem meglepő, 
hogy az ablakon át eléje táruló látvány is elrettenti: „Jégüvegfaág / 
hajlik ablakomhoz -  / borzadva nézem” (gyöngysor; hiányzó szem
mel). Ez a világban való otthontalanság közérzetére utal s folyama
tosan hiányérzetet tudatosít. Jellemző, hogy szerelmi témájú verse
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sem az együttlét öröméről vagy legalábbis a drámájáról szól, hanem 
az egymástól való távoliét talajtalanságáról (hasonlat).

A versépítésnek e logikája szerint az ember akkor tárja fel leghi
telesebben önmagát, akkor a legmélyebben vallomásos, ha másról, 
pl. egy tájrészletről beszél. Az ilyen kísérletben azonban leginkább 
több a cinizmus, mint a meggyőző költői erő. Jól megfigyelhető ez a 
melyben elmondja az életét herbertnek című versben: „Túlnan a tűle
velű erdők, / hófúvások puha lankái, / a test útvesztői.” Aligha 
vannak mélyebb, megvitatásra érdemes értékei ennek a három sor
nak. Elgondolt jelentősége a meglepetésben van: el kell képeszteni 
azokat az olvasókat, akik nálunk a nyíltabb irodalom művelését 
szorgalmazzák. Tehát értékek helyett a tagadás gesztusa kápráztatja 
el a hagyományokhoz igazodót. Am mást is tartalmaznak e sorok: a 
pillanat igazságát, az impresszió mindenhatóságát nagyítják ki. Ami 
volt, az nincs, vagy csak nagyon viszonylagosan van. Csak a látvány 
és a gondolat kellemesen, jólesőn létező. Azonban a beszéd szük
séglete, a szavak kegyetlensége és üressége ellenére is, valóságos, 
mert „aki beszél, az van. / Szótól szóig haladva: / valószínűsítem 
magam” (négysorosok).

Kompromisszum tehát a viszonylag megnyugtató megoldás: a 
csend és a szűkszavú tömör beszéd, a másról beszélés szemléletessé
ge között. S ez a kompromisszum a legtöbbször sikerül Danyi Mag
dolnának, ezért versei -  létélményünk korszerű megfogalmazásai, 
az új szenzibilitás hiteles kifejezői.
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REFLEXIÓK

Fülöp Gábor: Csoportterápia.
Fórum , Újvidék, 1985.

Fülöp Gábor újabb versei csak valóságanyaguk és indulati tölté
sük megnövekedésében különböznek a régiektől. Több bennük a 
közvetlen valóságélményre utaló elem. Akkor gyöngébbek, ha -  s 
ez, szerencsére, ritkábban fordul elő velük -  „tükröznek”, ha nem a 
fiatal költő énjének a mindennapi tapasztalatra való visszahatását 
fejezik ki. A közhelyeknek azért meglehetősen nagy a csábítóereje, 
mert Fülöp Gábor is, mint a mai alkotók szinte valamennyien, a 
kiábrándultak közé tartozik, akiket a sajátos szellemi töltést jelentő 
cinizmusuk segít hozzá tehetetlenségük kompenzálásához. Fülöp 
Gábor versei azért többek korhangulatot rögzítő vagy éppen nem
zedéki alapállást kifejező dokumentumoknál, mert szemmel látha
tóan műgonddal készültek. A fiatal költő műgondja sorainak értel
mi világosságában nyilvánul meg. Szabad versformájának átgon
doltsága egyéni módszerére jellemző ellentétben van a szövegekben 
kifejeződő vigasztalansággal.

A Csoportterápia versei nincsenek ciklusokba tömörítve. Ennek 
ellenére azonban legalább négy csoportra oszthatók.

Az olyan versek középpontjában, mint például a Hamlet, a vers 
problematikája áll -  méghozzá közvetlen formában. Fülöp azonban 
az esztétikában csalódott, a beatnemzedéktől is tanult költő, ezért 
számára a versnek a kérdése sohasem önmagában, hanem mindig 
valami mással összefüggésben létezik. Ez a valami más vagy közvet
lenül a történelmi és társadalmi idő, vagy pedig egy látszólag oda 
nem illő tárgy, illetve jelenség, amely csupán a szürrealista logika 
által nyeri el versbeli jogosultságát. E versek nélkülözik a bonyo
lultságot, de csak elvétve felszínesek. Úgyszólván az elementárisan- 
önkritikusan megnyilatkozó tisztesség válik bennük esztétikai ér
tékké. Önfeltárásukban nárcizmus és hivalkodás helyett clown-buk- 
fencet találunk.

A második csoportnak a középpontjába az Olyan idők illik legin
kább. Az ide sorolható versek a történelmi idő ellentmondásait 
nagyítják ki, esetleg csattanóra végződő rövid történetet mondanak
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el. Az abszurd életélményben fogantak és a humor élteti őket. Nem
egyszer ez utóbbi menti meg őket a felszínességtől. Jó néhány közü
lük a szorongás közérzetét fejezi ki szoros összefüggésben azzal, 
hogy évek óta fokozódó válság közepette élünk. A veszélyeztetett
ség túlérzékenységben született közérzetéről van tehát itt szó, ezért 
az említett költeményeim nem véletlenül utal Radnóti Miklós Töre
dék című versére.

A „diagnózisokat” a Csoportterápia címet viselő ciklus követhet
te volna. A játék itt még hangsúlyozottabb, hiszen nyilvánvaló, hogy 
a fiatal költő csupán mímeli a bölcsességet és tanácsai, javaslatai, 
megfigyelései teljességgel komolytalanok. Ezt esetenként felesleges 
is hangsúlyozni: a bohóckodó túlzás önmagáért beszél. A  forrada
lom című vers a mindenkori kiszolgáltatottak lázadásának tragiko- 
mikumát domborítja ki, mikor a vízió a középkori pillanat és a nem 
működő lift előtt jelképesen visszahőkölő tömeg közötti távolságot 
szünteti meg. Fülöp hitetlensége fintorog a receptek előtt, egyetlen 
halvány pozitívumként az ógörög teljesség helyett a kínaiak villan
nak fel előtte. Mint filózófia? Vagy mint gyakorlat? E problémakör 
nála még halványabb, mint amilyen Gál Lászlónál volt.

Az Elvezetek verseimmel jellemezhető negyedik verscsoport Fü
löp Gábor könyvének rövid vagy rövidebb, többnyire epigrammati- 
kusan formált, esetleg hosszabb, de nem ritkán szélsőségesen gro
teszk elemekből épített verseit tartalmazza. E versek többségében 
az italról vagy a dohányról, esetleg a narkotikumok ürügyén közöl a 
költő olyasmit, ami által a hagyományos ízlést akarja megbotrán
koztatni, illetve saját belső feszültségét feloldani. Rendszerint natu
ralista helyzetképből indul ki és reflexió által teljesíti ki a verset. E 
ciklusba néhány olyan vers is került (apróhirdetés II., III.), amely 
várható megbotránkoztató hatása által válik a költő számára „élve
zet” forrásává.

Mindent összegezve: Fülöp Gábor szellemes, bátor és igényes 
költő; a Csoportterápia című verseskönyve valószínűleg azon köny
veink közé tartozik, amelyeknek van közönségük.
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A SZORONGÁS HUMORA

Fülöp Gábor: Kipányvázott versek.
Fórum , Újvidék, 1989.

Fülöp Gábor versei mostanában sem lázas víziókból, mélytudati 
rétegekből, a nyelvi mágia kísértéseinek jóvoltából, vagy egyszerűen 
csak rossz hangulatokból születnek. Az utóbbi évek termése ugyan
is szintén értelemközpontú, s egy-egy kitalált helyzet vagy leírt álla
pot ürügyén az élet fenyegetését akarja közömbösíteni.

Van, amikor költőnknek csak groteszk tréfákon jár az esze. Az 
Öngyilkosjelölt c. versének sorai pl. monodramatikus hangnemben 
peregnek -  egészen a váratlan fordulatot hozó befejezésig. Az ön
gyilkosjelölt indulata ugyanis az ellen fordul, aki nyomorúságának 
okozója („Utoljára láttál. / Ma éjjel -  megvakítalak.”) A Kőmíves 
Kelemen viszont (az alkotás rossz körülményeit elősoroló verseket 
követően) arra a következtetésre jut, hogy „Bele kell építeni csak
ugyan / az asszonyt is / a VERSBE”. Többnyire azonban nem az 
olvasó rokonszenvére pályázó könnyedség, hanem a félelem az, ami 
csattanóként kerül felszínre az utolsó egy-két sorban. A foghúzással 
járó injekció ugyanis ezt a kérdést ugratja ki a költő tudatából: 
„...ha a SZÍVEDBE szúrják a tűt?” Anyanyelvének háttérbe szoru
lása láttán hasonló riadalom tölti el:

Az utolsó magyar 
szívdobbanását 
megőrzi majd egy magnószalag 
az Antropológiai Tanszéken

(Egzotikum az utókor számára)

Ám nem egyszerűen a magánembernek, hanem a költőnek a 
szorongásairól van itt szó. Pontosabban: Fülöp Gábor mint ember 
költőként érzi magát veszélyeztetve. Úgy véli, a hatalom gondosan 
ellenőrzi a kinyomtatott szavakat és a mögöttük álló embert -  s 
emiatt ez kettősségre ítéltetett. Egyik hazában sem érzi magát ott
honosan, ezért az utazás oldja fel átmenetileg a feszültségeit. Egyik 
énje a mindennapok szereplőjével azonos, aki az ismétlődés mono
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tóniájának terhével a lelkében csetlik-botlik a mindenkivel közös 
életproblémák között. A másik énje viszont többnyire inkognitóba 
szorul, mert, a tényeket tekintve sem a költőnek mint magánember
nek, sem pedig a társadalomnak mint az átlaghoz, átlag alattihoz 
igazodó mechanizmusnak nincs szüksége rá. Nyugtalanságot okozó 
többlet, a legalább holnapig tartó egészséget fenyegető kinövés a 
költői lelkiismeret, tehát valamiképpen meg kellene szabadulni 
tőle. Fülöpnek több verse is ennek a kettősségnek a tragikomikus 
vagy groteszk drámájára épül.

Hogy itt nem egyszerűen paranoid lelkiállapottal, az önműködő 
képzelet zavaraival állunk szemben, azt konkrét társadalmi példá
val is szemlélteti, tehát magával a történelemmel dokumentálja 
Fülöp Gábor. A Képeslap pl. nosztalgikusan idézi fel a költő gyer
mekkorát, amikor még gondtalanul játszhattak a báni palota mö
götti réten, sőt játék közben, úgy mellesleg, a köztársasági elnököt 
is felköszönthették, míg ma ugyanonnan rendőr tanácsolja el vad- 
gesztenyét szedő gyermekét. A konklúzió: „Ekkor ért véget / gyer
mekkorom.”

Az élet és a költészet feloldhatatlan ellentmondásban vannak 
egymással, s az előbbi háttérbe szorítja s meg is semmisíti az utóbbit
-  ezt a tény-közhelyet bizonygatja többé-kevésbé szellemes formá
ban a Kipányvázott versek szerzője. Ez az állítás már a kötet címében 
is hírt ad magáról. Míg ugyanis Ady a félfeudális társadalomnak 
csupán a haladó szellemeit látta pányvára kötve, s a művészet le
hetőségeit még nem érezte korlátozottaknak, addig Fülöp Gábor 
magát a költészetet érzékeli feledhetetlen és megbocsáthatatlan 
függőségben, alárendelt helyzetben. Ez annál inkább fáj neki, mert 
vonzódik a költő romantikus szerepéhez: a víziójukban jövőt előle
gező egyének missziójához. Mivel ezt vállalva minden irányban fa
lak állnák útját, ezért a túlcsigázott játékosságban keres kiutat, vagy 
pedig magának a költészetnek is hátat fordít s egyszerűbb leírások
kal, rövid okoskodásokkal elégszik meg.

Nem lehet azonban cinikusnak mondani. A cinikusok ugyanis 
iróniájuk mögé bújnak, ám Fülöp Gábor költészete nem húzható a 
tagadás, az elutasítás kaptafájára. Nem tagadja ugyanis az értéke
ket; csupán az eluralkodott értéktelenség miatt kesernyés a hangja.
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A SZELLEM SZÜLETÉSE

Sziveri János: Mi szél hozott?
Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1989.

Sziveri János költői útja a homályból a világosság felé vezetett. 
Ebben nem lenne semmi különös, ha a körülmények kedveznének 
az ilyen változásnak. Minthogy hideg és sötétség fagyasztotta- 
fonnyasztotta a fiatal életeket, ezért heroikusnak kell tartanunk 
költőnk eltökéltségét; azt, hogy végül sikerült fölülmúlnia a létét 
béklyózó sötét erőket. Mivel ezek nem csupán kívülről, hanem 
belülről is támadnak, ezért a Mi szél hozott? c. verseskötet a leszá
molás mellett az önleszámolás líráját is kínálja. S ez azt is jelenti, 
hogy e politikai nyomás alatt formálódott költészet „bosszúból” 
másféle fegyvernemet választ -  a költő filozofikus hajlandóságától 
sem függetlenül. Mindazonáltal nagy nyelvi fantáziájának, rendkí
vüli asszociatív érzékének köszönhető, hogy nyugtalanító kérdéseit, 
illetve a válaszkísérleteket többnyire esztétikai élményt kiváltó 
megfogalmazásokként nyújthatja olvasójának. A megformáltság itt 
különösen azért fontos, mert olyan egyhúrú költészettel állunk 
szemben, amelyben a megsemmisülés képei, a betegség tapasztalata 
a világ totális manipuláltságát, a jó szándék ellentmondásosságát 
fejezi ki. E kozmikus pesszimizmus többé-kevésbé valamennyi mai 
költő attitűdjében jelen van, ám aligha játszik bárkinél is nagyobb 
szerepet, mint Sziveri János verseiben.

Abszurd lények vagyunk, telhetetlenségünk és indulatosságunk 
következtében másokat s ezáltal önmagunkat is megsemmisítjük -  
sugallja a könyvnek már az első verse. A hagyományos individualiz
mus kicsinyes önzése helyett a költő mélyebbre ás s mindenekelőtt 
saját magát tartja vérebnek, amelyben „csupán e csöppnyi méreg” 
maradt. Ez az állatvilággal való párhuzam tovább folytatódik, úgy
hogy a második versben „mint tyúk a vetésen / kószál a szellem”. 
Nem is csoda, hiszen „fajnemesítő / al-világban” élünk, ahol „szag
lász megannyi esetlen puli”. S tovább: a harmadikban „rideg ordas 
kapaszkodik / fölfelé a rablólétrán”, kiderül azonban róla, hogy a 
költő énjével azonos. Majd hátrébb a Pávián-szong c. versben maj
mokként szemléli a piknikelő embercsoportot s -  önmagát. A Spiri-
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túsz c. második ciklust is ez a gondolat vezeti be: a Káinra és Ábelre 
való utalás (Ain és Kábel) az emberben szunnyadó atavisztikus ösz
tönt teszi nevetségessé. Ám itt is kivetítve-elidegenítő formában. 
Ezzel a szellem születésének, vagyis az állati én önmegsemmisítésé
nek is tanúi lehetünk. A költő ugyanis önmaga ellen fordítja Petőfi 
gondolatát, amikor a szappanhabos tótükör fölött vijjogó „szerte
len költő-sirály” láttán a király (önmaga) felakasztására buzdít. Az 
ember csömörlött itt meg önmagától. Ennek okát a Spiritusz c. 
költemény gyermekszereplője mondja ki: „Manapság mindent em
berhúsból készítenek.” Ugyanez az indítéka a Szelídítés c. nagyvers
nek, az „anti-kisherceg”-nek is, amely közvetve Saint-Exupéryvel 
felesel. A francia író etikáját, a szelídítés koncepcióját ugyanis Szi
vén a visszájára fordítja azzal, hogy a repülőszerencsétlenséget tú
lélt „repülő ember kéj é”-vel annak halott társát falatja fel.

Ez az élménykör monotonná tenné Sziveri János költészetét, ha 
nem lenne benne szembetűnő a formai változatosságra való törek
vés. Igaz, végső soron a semminek a különféle változatait kínálja, 
ám ezek többnyire sajátos leleményről tanúskodnak. Még akkor is, 
ha gyakran fordulnak elő nála ragrímek s ha néhol kínrímbe is 
belebotlunk. A ragrímek túltengésével kapcsolatban a költő nyilván 
azzal érvelne, hogy az élmény, a mondanivaló hiteles kifejezése nincs 
mindig egyenes arányban a művészi bravúrral. A kínrímek jogosultsá
gát pedig (legalább részben) az ironizáló szándék igazolná.

A jól sikerült Sziveri-vers valóságos szellemi tűzijáték, s jóllehet 
nem felszínes, nem is annyira összetett, hogy kapitulálnunk kellene 
agyonbonyolítottságának rejtélye előtt. Költőnk is áldoz a szavak 
elemeire bontása új divatjának, ám nála az előző sorban hagyott és 
az átvitt egység leginkább új jelentés-összefüggésbe kerül; vagyis 
ismeri a nyelv teherbíró képességét az, aki azt kínozza. Ahogyan a 
nyelvet (mint a civilizáció alapkellékét s mint hitvány képeket köz
vetítő tükröt), hasonlóképpen a hagyományos versformát is meg
csúfolja Sziveri. Látszólag vállalja ugyan, hiszen könyvében szonet
teket is szerepeltet, ám ezek a kísérletei travesztiák. Nem tartalmat 
adó eszmény hívta őket életre, hanem az a játékösztön, amely trivi
ális, sőt obszcén kifejezések alkalmazásától sem riad vissza.

A költő versben való jelenlétének szempontjából két szélső 
pontot jelölhetünk meg a Mi szél hozott? c. verseskötetben. Az egyik 
pólus köré a közvetlenül vallomásos megnyilatkozások, tehát az
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én-líra darabjai csoportosulnak. Ezekkel ellentétben az átvetítések- 
re, a tárgyias-szimbolikus alkotásmód eredményeire kell felhívnunk 
a figyelmet. Természetesen azok a versek vannak többségben, ame
lyekben mind a szubjektív, mind pedig az objektív líra elemei is 
jelen vannak. Ebben semmi rendkívüli nincs, hiszen Sziveri (ars 
poeticája szellemében) az egyetemes káoszra egyénien, tüntetően 
szervezett rendetlenséggel válaszol. Értelmesen-szellemesen gú
nyolja ki az értelmet és a szellemet.

A költő lírai vallomásainak egyik mintapéldányaként a Nem 
félünk a farkastól címűt említhetjük meg. A sejtetett lélekállapottal 
ellentétben a vers a feltárt gyávaság megrendítő dokumentuma. 
Azért van esztétikai többlete, mert lényegláttató képekben, eseten
ként kétértelműen beszél. A „félek” kifejezés a legegyértelműbb itt: 
az öt versszakban hatszor fordul elő. A költő élete csupán e helyzet
megjelölés formájában van jelen. A molekulák „súrlódásának zaját” 
ugyanis nem lehet valóságosan-tényszerűen hallani, s a „vér-pe- 
nészbogarak sistergése” a „tapétabőr-fedezékem alatt” is csak a jel
zett állapot indoklására jó. De a „tintafoltos sötét”, a „falrepedés
ben az árny-ék”, a „nyakonverőfény” szintén ezzel a funkcióval ren
delkezik. Aki fél, az mindezen kívül van, az úgy hasadt anyagra és 
lélekre, hogy lélekként is üres anyagnak érzi magát: „mint zivatar
ban a szárnyék”. Ez a vallomásosság a Pilinszky utáni líra hangszíne. 
Az ember képtelen túlemelkedni azon, amin hivatása szerint dia
dalmaskodnia kellene. Ezért hasonlítja a költő önmagát „zsebből 
kikapart piszok”-hoz a Visszaönzés című versében. Ugyanitt szintén 
emiatt kuszálja a szél a „cédulá”-it s ezért keveredik össze fejében „a 
szeretet és a gyalázat.” Ám távoli, remélhető transzcendens kapasz
kodó sincs -  legalábbis erre utal az utolsó két sor, ami a költő 
alapállásának sivár függetlenségére vall: „szeretnélek lásd vissza
szeretni / úr lenni magamon -  s rajtad.” Ez az úrrá levés, illetve 
ennek elérhetetlensége az, ami Sziverinek és „istentelen” nemzedé
kének hiányérzetét méri. Nem Szabó Lőrinc-i feltétlen követelésről 
van szó, lévén Sziveri az esztétikum közegében is morális lény -  ami 
a költőnek az általunk fentebb említett állati princípiumhoz való 
rezignált-gunyoros viszonyulásából is látszik. No meg az előbb idé
zett versből („Próbáljuk meg hát elfeledni / segítségem hogy hiába 
akartad”).
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A vallomás abban a néhány versben a legteljesebb, ahol a költő 
egy-egy élethelyzetben a maga testi valóságában, vagy pedig a közel
múlt történelmi-„művelődési” eseményeihez való kapcsolatában áll 
elénk. Ezek közül már csak azért is kell az Appendix címűt elsőként 
megemlíteni, mert már az indítása couleur locale jellegű, vagyis 
vajdasági gyökerű. „Négy éve már hogy elmúlott az ősz” -  állapítja 
meg Sziveri 1987-es keltezésű versében s ezzel az 1983-as évre utal, 
amikor őt és társait a hatalom durván ellökte a fiatalok művészeti 
folyóiratának kormányrúdja mellől. A hatalom, mint ismeretes, 
akarata ellenére, ostoba módon megnövesztette azokat, akiket 
erőszakosan kicsinyíteni akart. Hogy Sziveri nem csupán áldozat
ként, hanem költőként is jelentős, arra a költeménye is tanúbizony
ság. Rendkívüli ellenmondásnak a belső (esztétikai) egysége teszi 
rendhagyóvá. Egyfelől egy olyan valaki áll a versek mögött, aki 
pokolnak érzi az életet és búcsúzik tőle, miközben betegségének 
érzékelhető tüneteit, anyagi körülményeinek sivárságát, létélmé
nyének tartalmatlanságát is megemlíti, sőt, a neki átmenetileg me
nedéket adó a városnak, Szabadkának is féljobbot mond. Másfelől 
viszont az a félelmetes önuralom nyűgöz le, amely közvetlenül vád
ló szavak helyett tárgyilagos mérlegelésnek, öniróniának és humor
nak ad helyet lazán ritmizált sorokban. Sziveri eljutott oda, ahol a 
legtöbb embert pánik fogja el s inkább átkozódik vagy költőként 
elhallgat, semhogy önmagát, önmaga rezdüléseit önfegyelemmel 
figyelhetné. Az Appendix költője úgy mutatja be helyzetét, saját 
kínjait, mint a körülötte levő dolgokat. Nem elfogult, nem pateti- 
kus, nem bosszúálló. Vállalja sorsát, amelyért saját magát is fele
lősnek tartja. Ezért nagy hatásúak ezek az egyszerű rímképletű, 
szó tagszám szerint rendezetlen, egyhangú kopogású sorok. Egyfajta 
természetességben, kiküzdött egyensúlyban rejlik az Appendix titka.

Verstani tekintetben a Gubanc sincs magasabb szinten az Ap
pendixnél Ám ez nem elsőrangúan fontos, hiszen e vers autentikus- 
ságához aligha férhet kétség. A költői hitelesség itt azért nyilvánva
lóbb, mert az Appendixben viszonylagos lazaságot eredményező el
beszélő csapongást itt állapotrajz helyettesíti. A költő életképet 
alkotva tárja fel saját helyzetét. Áz öt versszakot ugyanazt az idegál
lapotot érzékeltető igei állítmányok teszik egységessé. A lírai én hol 
közvetlenül beszél önmagáról, hol pedig a körülötte levő tárgyakkal 
kapcsolatos történés megnevezésével tesz vallomást. Közvetlenül
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nyilatkozva a bizonytalanság igei kifejezéseit sorakoztatja. Már a 
vers első sorában bejelenti, hogy bőre „reszket”, „meg-megremeg”. 
A következő sorokban a tárgyak közvetítik a maguk módján, de 
lényegében ugyanígy az üzenetet s csak a harmadik versszakban vált 
vissza a közvetlen panasz hangnemére. Méghozzá nagy nyomaték
kai, minthogy a szomjan halás lehetőségének hangsúlyozásával kez
di, majd a felszólítás („öntsél”) után másfél sorban négyféleképpen 
is definiálja létének kilátástalanságát („lapulok”, „töpörödöm”, „el
fogyok”, „rejtőzködöm”). Ha az indításban még csak „túlhajszolt ló” 
volt a hasonlat, az igecsoportot már a remeterák groteszk fogalma 
minősíti. Majd ezt követően, a címmel egyező módon gubancként 
jelöli meg a lírai hős önmagát; e minősítést a „kényelmetlen” 
jelzővel vezeti be s ezzel összefoglalja mindazt, amit az igei állít
mányai által kifejezett. Ehhez a végső lényeget célzó értékelés
hez még egy hasonlat társul („mint aki hiába titkolja korát”), 
hogy végérvényesítse az időből kiesettség érzetét. Nehogy vélet
lenül félreértsük, az utolsó versszak ezzel az önironikusan sze
rény kijelentéssel kezdődik: „Az elhalálozás nem túl nagy ér
dem”, majd ennek szellemében a befejezés félreérthetetlenül ki
mondja: „velem hogy mi lesz hiába kérdem / recseg a korhadt 
fapad alattam.”

Amit Sziveri először csak sejtetett s legvégül mondott ki közvet
lenül, azt az általa láttatott természet-környezet és enteriőrrészlet 
is tükrözte. A folyamatosan zaklatott idegállapotot a „bürök re
ped”, „lengedez a bikanyál”, „bolhaként pattog”, „szellő cipeli”, 
„kócmadzag tekereg”, „felüvölt a száraz trombitatölcsér” önmagá
ban is méri, különösen akkor, ha a „bevert ablak” képe és az „ősz 
szaga” érzete is társul hozzá. A lírai alany közvetett önminősítése 
azonban (miként a közvetlen is) a befejezésben ér el a csúcspontra, 
ott, ahol a költőiesen lágy és elcsépelt „szeptemberi fény”-t a ke
mény „szeptemberi fém”-re változtatja s ezzel a „dobhártya csat- 
tanyásának is megfelelő hangulatot teremt.

Az ezzel ellentétes másik pólusnak az Informnáció c. vers az 
egyik jellegzetes darabja. A cím már önmagában komikus-szatirikus 
minősítés: az informbüró kifejezés mintájára született. Vagyis Szi
vednél a nemzet egészére szélesedik ki az a jelentéskor, ami az 
eredeti kifejezésben csupán egy rétegre korlátozódott. A modern 
tömegkommunikáció semmitmondását manapság sokan megver
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selték, így hát e téma esetében különösen fontos a költői ötletesség. 
Ebben Sziveri nem szűkölködik, hiszen már az első versszakban 
célba veszi azt, aminek sok rosszat köszönhet, de ami ugyanakkor 
nélkülözhetetlen eszköze is. Bosszús-humoros kedvében a nyelv 
ellen indít vizsgálatot a költő, a betűt a tetűvel, a szabad sajtót pedig 
a hashajtóval egyenlítvén ki, miközben nem mulasztja el, hogy ki
emelje az „érdek” betűegyüttest a „temérdek” kifejezésből. A követ
kező versszakban, majd a továbbiakban a sorátvitelek szó-, vagyis 
szótagátvitelekkel helyettesítődnek többnyire úgy, hogy a „félbevá
gott” jelentésösszefüggésbe kerül az előtte levő, illetve utána követ
kező kifejezésekkel. Ebben a többértelműségben a három toldalé- 
kától („-ségedben”) megfosztott „eseménytelen” szó ilyen formában 
a „lég” állítmányává válik, míg az említett toldalékok önállósulása 
azért funkcionális, mert a lehető legáltalánosabb jelentésű határo
zót asszociálják s ily módon természetszerűen lesz állítmányukká a 
járulékától ugyancsak megfosztott „esélytelen” szó, még akkor is, ha 
a „-nek”-nek nem csupán az átvitele, hanem egyáltalán a jelenléte is 
funkciótlan, hiszen mint mondatkezdő látszólagos alany zavart 
visz abba a kétsornyi mondatba, amely szabályos alanyi alárendelés 
(„összetöri porcikád ki helyét hogy megállja / fényes orrlikát pisz
kálja”). Hogy minek a „-nek”? Egyfajta avantgárd, polgárpukkasztó 
zavarkeltést szolgál a jelenléte. Sziveri megközelíti a tökéletes ver
set, s miután ezzel bizonyított, hibát követ el, hogy másként is 
bizonyítson. Szerinte ugyanis az informnáció nem érdemli meg a 
tökéletes verset; inkább szellemes zagyvalék jár neki. Aligha fér 
kétség az igazához, még akkor is, ha szabotáló hozzáállása csupán 
látszólagos is, tehát nem teszi lehetetlenné a szabályos verselem
zést. Sőt inkább sürgeti, hiszen egyenesen zseniálisnak kell tekinte
nünk azt a megoldást, amely „e szem”-mel (eszemmel -  étkezem
mel) válaszoltatja meg az „ám mit lát a szem:” kihívását. Az ezután 
következő sornyitó „telen” természetesen a „szem”-hez is hozzáért
hető, ám önmagában, vagyis a „teli-hír”-rel való kapcsolatában is 
megállja helyét, különösen ha a negyedik sort is hozzáolvassuk 
(„tálból merít ha ír”). „E szem” azonban most is lát: olyan felhábo
rítót, hogy a gondolat egyetlen hosszú mondat formájában három 
versszakon át egészen a hosszú gondolatjelig lávázik, hogy önnön 
lényegébe torkolljon:
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szétválaszt minket a sajtóhegység 
mint testvériséget az egység —

Majd a költői szubjektumba egy szakasznyi terjedelemben 
visszahull, hogy e rövid erőgyűjtést követően új lendületet vegyen s 
három versszaknyi expresszív felsorolás (halmozott határozók és 
alanyok) után célhoz érjen:

visszacsinálni lehetetlen 
informfőztetek ehetetlen —

Ezután csak az elm ondottak összefoglalása következhet. 
Először egy mindennapi-prózai észrevétel (olyan, mint például Jó
zsef Attilánál -  akinek szelleme több helyen s részben e vers egészé
ben is előtűnik Szivednél -  a „világosodik lassacskán az elmém”): 
„meggycsöpp van ingemen”. Azután egy paradox állítás, melynek 
lényege szerint maga a létezés sajog, tehát a közérzet bizonytalan: 
„észrevétlenül fáj mindenem”. S az egyetemes érvényű végszó:

s lehetek akár kutyafejű tatár vagy örmény 
úgysem igazol a sajtó(t)örvény

Sokfelé viliódznak Sziveri János szabálytalannak és szemérmet
lennek látszó sorai, amelyek kivételes nyelvérzék és sajátos alkotói 
fegyelem jóvoltából álltak össze egységes világképpé. A többi kö
zött úgy, hogy a sorvégi „arabokra” a „pályarabokra” válaszol, vagy 
olyképpen, hogy az „előttetek” az „ellőttetek”-et hívja elő. Vagyis a 
sodrása és mélysége mellett akusztikai hatása is van a költemény
nek, még ha a zeneiségnek inkább csak a paródiájáról van is szó, 
hiszen a rímek részben csak arra jók, hogy megszakítsák a közlés 
folyamatosságát, vagy hogy hangsúlyossá tegyék azt, ami különben 
nem lenne eléggé feltűnő vagy egyértelmű. így aztán jelentés, pá
tosz, ritmus és zene egymásért létezik ebben a világ disszonanciájá
ra visszhangzó Sziveri-versben, újabb irodalmunk egyik kiváló telje
sítményében.

Hogy a formai manír nála nem öncélú, hanem létélményben 
gyökerezik, az legvilágosabban a Mielőtt elkapnád c. versben figyel
hető meg. A Szivednél viszonylag gyakori kettőzés itt nem csupán 
túlsúlyba jut, hanem az okai is felszínre kerülnek. Ami kialakuló
ban van, rövidesen a visszájára fordul: ez a kettőzéseknek a titka s

126



ezt fejezik ki mindjárt az első sorok: „Kezdeném... De mi ez a 
kavarodás / már a kezdeteknél? Mi rontja, / vajon mi a megszokot
tat?” A kérdés mindvégig nyitott marad; a lényeg az, hogy a költő 
tudatában van s ezt velünk is közli: az állítást, ha nem is tagadás, de 
valami más váltja fel. A tételre, ha nem is an ti tétel, de valami más 
következik. Leginkább a szó alakjától és a benne rejlő jelentés
lehetőségektől függ: vajon megismétlődik-e más értelemben, vagy 
pedig -  mint a szóban forgó versben -  hasonló alakú másik szó 
következik utána. Esetleg az is előfordulhat, hogy -  szellemeskedő 
tautológiaként -  hasonló jelentés ismétlődik meg egy egészen más 
hangulatú kifejezésben. Hogy e versben különösen nyomatékos a 
kettőzés, azt a szerelmi kettős már önmagában jelzi: „Kettőnk vi
szonyát vajon mi kezdi ki?” -  kérdezi a költő a második versszak 
elején. S ennek szellemében használja kétértelműen az „elkap” igét: 
„A kezedet is elkapod, még mielőtt elkapnám.” Majd emiatt kerül 
először melléknévi, majd főnévi szerepbe ugyanaz a szó: „Szép ez? / 
... ez a szépl” Az  alapgondolatot hangsúlyozza ki annak más szó
rendben való megismétlésével: „...hamis már a kezdet is!”, „... a 
kezdet is hamis”. A már említett tautológia („ha lógunk, / ha füg
günk is egymástól...”) után, a befejezésben mintegy konklúzióként 
(akár zavarkeltés árán) is, valósággal halmozza a kettősségeket. Ha 
az előző versszak „függünk”-jére vonatkozó „függetleníthet nem 
számítjuk, akkor itt négyszer fordul elő kettőzés:

függetlenít? És egyre inkább: mutat csak, 
matat, tekintetünkben
kutat -  kutat keres. Keresi azt amit elkapunk, 
amit elkapsz, mint a járványt -  a tekinteted.

Az előbb mondottakból talán kiderül: az ehhez hasonló játékos
ságok inkább a groteszkhez, mint a meddő időtöltéshez vannak 
közel Sziveri János költészetében. Egységes világszemléletben gyö
kereznek s a megnevezés változatosságával a létezés kínján igyekeznek 
könnyíteni. S egy kiemelkedő alkotó önkifejezését teszik teljessé.
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A CSÚCSON

Sziveri János: Bábel 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1990.

Jóllehet már az előző Sziveri-kötet sem hagyott kétséget afelől, 
hogy ezt a kezdetben igencsak bátortalan, aztán (nemzedéktársaival 
együtt) nekiszilajodó fiatalembert hiteles költővé érlelték a rásza
kadó testi-lelki szenvedések, a Bábel című újabb verseskönyv a Mi 
szél hozott? címűhöz viszonyítva is minőségbeli emelkedés. Még 
akkor is, ha mindkét esetben posztumusz műről van szó, s ha a most 
megjelentben a korábbi évek terméséből is találhatunk jó néhány 
darabot.

A Bábeli a régebbi évek attitűd-emlékének köszönhető belső 
ellentmondás teszi jellegzetessé, ami az előző kötetben nem, vagy 
csak alig figyelhető meg. Míg ugyanis a Mi szél hozott? c. kötetben 
nagyrészt elcsitultak a vádaskodások, addig a Bábelben nem csupán 
egyszerűen kiújultak, hanem majdnem olyan mértékben vannak 
jelen, mint a még Újvidéken, az írószövetség által kiadott Dia-da
lokban. Ismét regresszió? Igen is, meg nem is. Sziveri ugyanis a 
Bábelben már nem kényszerpózból, hanem saját végzete felismeré
sének tudatában szitkozódik és temet. Akkor többnyire az utcára 
kidobottnak a dühöngése, vitriolos gúnyja hatotta át sorait, s versek 
helyett leginkább a költészet paródiáit sorakoztatta csibészes kla- 
panciákként. Válsága azonban mindinkább elmélyült, s ez a már 
Budapesten megjelent Szájbarágósban is tükröződik. Időközben 
ugyanis betegszobába került, s a súlyosbodó körülmények önmagá
val és a világgal való számvetésre késztették. Ennek köszönhető, 
hogy sor kerülhetett arra az esztétikai gazdagodásra, s annak a 
néhány csodálatos versnek a megírására, amelynek a Mi szél hozott? 
c. verseskötetet olvasva lehettünk tanúi. A Bábelben viszont felsza
kadnak a nirvánában már-már begyógyult sebek. Az új könyv első 
verse kimondja ugyan: „A gyűlölettel leszámoltam, / szemléletnek 
az kevés”, mégis vannak verses leszámolások ebben a gyűjtemény
ben. Annál is inkább, mert az agresszív, szadomazochista magatar
tás elemei elszaporodtak az évei, hónapjai fogyásával egyre termé
kenyebbé váló Sziveri Jánosnál. Szerencsére azonban a „gyilkos”
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indulatok jó, sőt kiváló verseket eredményeztek, úgyhogy nem ri
aszt el bennünket a bosszúvágy primitívsége. Ezért, noha nincs 
bennünk annyi a kajánságból, hogy ne sajnáljuk a Sziveri-verseket 
túl későn olvasni kezdő, főnökösködő szerkesztőt, s még inkább a 
gyáva létére túlkoszorúzott alkotót, el kell fogadnunk, sőt dicsér
nünk kell ezeket a valószínűleg bárhol, a valóságbeli alanyok isme
rete nélkül is meggyőző, esztétikai hatású verseket. Főleg ha annak 
tudatában olvassuk őket, hogy a költő nem csupán volt barátai és 
ellenfelei fölött ítélkezik, hanem önmaga fölött is.

A törvénykezés hitelessége azonban kevés a költészetben: Szive
ri tehát egy csodának köszönheti verseinek magával ragadó erejét. 
A Bábelben összegyűjtött versekben egyfelől a látásban kifejezésre 
jutó átlényegítő erőt, a bármit költészetté avatás készségét érezzük, 
másfelől viszont (a tekintet látszólagos kapkodásának mélyén) 
ugyanazt a tragikus életérzést, filozófiai meggyőződést, amely az 
egyén tapasztalatát a legmeghökkentőbb asszociációk formájában 
prezentálja. Ennek megfelelően a jelzett magatartásbeli ellentmon
dás, a megbocsátásra való képtelenség, a gyakran visszatérő meg
botránkozás másoknak és a költőnek a saját tettei fölött, többször 
nirvánában oldódik fel. Nem véletlenül viseli ugyanis az egyik vers
ciklus a Kóma címet. Ez egyszerre utal egy patologikus állapotra, a 
tudatnak egészen rendhagyó működésére, s az egymást közelről 
ismerő embereknek nem mindig emberségen alapuló kapcsolatára. 
A koma-viszony abszurditását a kóma vagy még jobban kiélezi, vagy 
pedig a semmi felé fordulva eltörli. Vannak persze olyan összetet
tebb versek is, amelyek közvetlenebbül gondolatibbak, s bizonyos 
belső feszültségekkel küszködve jutnak el a kétségbeejtő s esetleg 
csak a közérzet szempontjából közömbös tanulsághoz.

Az első ciklus, a Zuhanó diadém, már a címében is a díszektől 
való megfosztottságot hirdeti. E törekvés különösen a vajdasági 
irodalomban nem tekinthető újnak, hiszen már az Új Symposionnak 
az első nemzedéke elutasította a költészet hagyományos ornamen
tikáját. Igaz, a diadém zuhanása Sziveri élményvilágában azt is je
lenti, amit a babérkoszorúról való kényszerű lemondás. Ezt a kötet- 
címadó Zuhanó diadém c. vers a maga módján el is panaszolja. A 
testi-lelki megalázottságot öltözteti képekbe, miután Daidalosz mi
tológiai alakját saját sorsa szimbólumaként idézi meg. Feltehetően 
ő maga is tudhatta, hogy az általa említett kitépett (valójában „elol
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vadt”) tollak inkább a varázslatos tudású mester fiának, Ikarosznak 
a sorsát pecsételték meg, ám Sziveri számára a mitológia is csak arra 
jó, hogy kiforgassa, s minél hatásosabb költői eszközökkel saját 
számkivetettségét szemléltesse általa. E kínos állapotot a költő a 
bizonytalanság teljességeként szuggerálja. Azáltal, hogy a kifejezé
seket meghökkentő, logikailag nehezen megemészthető kapcsolat
ba hozza egymással, valósággal az ellentétét mondva annak, mint 
amit megszoktunk.

Először is a szánalom nem gyöngyözhet, még Daidalosz homlo
kán sem, legfeljebb Sziveri versében. Annál inkább gyöngyözhet a 
kétségbeesés hideg verejtéke, minthogy Daidalosz fiának már csak a 
holttestét lelheti meg a tengerben. De akkor mi végett a szánalom 
Sziverinél? Hogy hívó rímet szolgáltasson a negyedik sor végződé
sének? Aligha lehet ez az elsődleges funkciója. Ennél fontosabb 
ugyanis a költőnek önmaga s rajta keresztül a világ üressége fölötti 
szánalom, a hiányérzet verejtékezése. Azután: az agyag csak akkor 
ragyoghat a szárnyakon, ha az ige jelentésének ironikus felhangjára 
is érzékenyek vagyunk. Majd tovább: a télutónak és a nyárelőnek az 
eldöntetlensége ismét a fizikai valóság itt és mostjának mellékessé
gét teszi nyilvánvalóvá, s ugyanakkor a szarkasztikus mondatot ké
szíti elő: „Sejtelmes a pillanat.” A folytatás cinizmusa egyértel
műbb: „A vállig leomló ólomködben / röptetünk a kert alatt.” Le- 
het-e vajon röpülni, ha haj helyett ólomköd omlik a vállra?

A következőkben is ez a fonák-stílus érvényesül. A haj, illetve a 
hajfonat hasonlatként megjelenik, ám csak azért, hogy a nyakon 
(Sziveri jellemző módon nem is nyakszirtet, hanem nyak-szirteket 
ír) kidagadó ér vastagságát érzékeltesse. A lényeget ez az érre vo
natkozó, természeti képbe ágyazott vallomásértékű kijelentés fejezi 
ki: „Apadhat bár: csak újra fáj, / váltig egyet hajtogat.” Innen érzé
kelve nem hökkenthet meg bennünket annak igazsága, hogy a tűz 
sárba rángatással, pernyében áztatással fenyeget. A pernye megjele
nése indokolt, hiszen utána egymásra bízott vétkek említtetnek s a 
két embert egyedül összekapcsoló gyalázat. A szemléletes, létgör
csöket kifejező paradoxonok megállíthatatlanul sorjáznak, a vers 
nem épülhet fel hagyományos módon. Bármelyik versszak kisebb 
vagy nagyobb közvetlenséggel kifejezi a lényeget, nincs tehát foko
zó, s alig van összekapcsoló szerepe. Csak lazán épül be egy látszat
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építménybe, s a keserűségen, a szélsőséges nihilélményen túl sem
mit sem mond.

A végső reménytelenséget viszont elképesztő változatossággal 
és hatásossággal fejezi ki. Virtuozitása éppen abban van, hogy egy- 
húrú hangszerének játéka nem válik önismétlővé. Vagyis, miként 
szóban forgó verséből is kitetszik, gyakran mond olyat, ami első 
pillanatra tényleges önellentmondásnak látszik, ám ha elgondolko
dunk rajta, a költői logika hitelesíti a vitatható sorokat. Ahhoz 
hasonlót már írtak, hogy „szárad a szám a nyárban”, a nyarat viszont 
a nyállal még senki sem cserélte ki. Eredetieskedés? Nem, hanem, a 
humor keserű elégtételén túl, egy túlhaladott, de ugyanakkor egy 
bármikor bekövetkezhető testi állapotnak a megidézése. „Szárad a 
szám a nyálban” -  nem egy egyszeri állapotnak a leírása, hanem a 
tragikus sorstudatnak a képi kivetítése, az elkerülhetetlen rossznak 
az előrejelzése. A következő versszakban szintén egy meghökkentő 
kijelentéssel találkozunk: „Földereng a láthatáron lényünk / korma, 
a természetesség:” A normálisnak tudott gondolkodás szerint a 
természetességnek, vagyis az életnek a fény, illetve a láng a köz
megegyezéses metaforája. Sziveri radikális átértékelését nyilván 
az a körülmény indokolja, hogy a mi látszólagosan civilizált lé
nyünk eddigi legnyilvánvalóbb eredménye a korom. A költő me
tafora-használatát a műszaki tapasztalat is támogatja: minél 
rosszabb az égés, annál több az égéstermék, a korom. Az ezt 
követő sorok csendes panaszok a súlyos betegség és a számkive- 
tettség miatt.

Miként az eddigiekből is kitűnik: a látszatok rombolása s a nem 
szalonképes szavak ezzel kapcsolatos kimondása, vagyis az igaz
mondás szándéka, végső soron erkölcsi indíték áll Sziveri János 
költői(etlen) törekvése mögött. Nem csupán egy szerencsétlen sor
sú költő, hanem a századvégi értelmiséginek egy típusa üzen ebben 
a költészetben. Az emberi természet javíthatatlansága, vagyis az, 
amit az előbb érintett vers idézett részletei is kifejeztek, a követ
kezőképpen összegeződik az Új glosszábán:

Akit gúzsba köt saját szabadsága, 
csorgathat mézet tölcsérrel magába, 
megvillan agyában a szürke fény: 
alantas szándékú az emberi lény.
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Hogy az említett hiteles valóságértékelésnek a tudata, a valami
képpen állandóan átérzett semminek újabbnál újabb formában való 
megfogalmazása okozza a saját (és a mások) végzetét világosan látó 
költő számára a legtartósabb örömöt, valamiféle megmagyarázha
tatlan fölüllétet, metafizikai helyzetfölényt, arról Ah, Daimonion c. 
versében közöl igen sokat Sziveri János. A saját démonával való 
viaskodást olyan önkínzásként figurázza ki a költő, mint ami létfel
tétel számára. A másik énről, a „felvágott nyelv”-ről van itt szó, egy 
adottságról, amelyből -  miként a sorjázó képek mondják -  legke
vésbé a költőnek van haszna, mégis vállalja ezt a rabszolgaságot, 
létezésének egyetlen értelmetlen értelmét, alibijét. Ennek a versnek 
sincs egységes gondolatfonala, szerkezeti elrendezettsége; inkább 
sziporkajáték, szellemes képzuhatag, variációbőség. Ez utóbbit má
sutt így fogalmazza meg: „hogy létezzem kicsit azért-e talán / a 
semmiből újat teremtettem” (Jelfedés).

Sziveri élményvilágában aligha mondható újnak a kannibaliz
mus motívumköre. Az a gondolat, hogy az erősebb fölfalja a gyön
gébbet, olyannyira eluralkodik a Bábelben, hogy még az Isten is 
emberevőnek mutatkozik (Agnus Dei). Az ember gyarló testiségével 
szembeni undor, az akarás és a vágy iránt érzett csömör s ugyanak
kor a kétségbeesett ragaszkodás a nem létező értékekhez -  ez a 
többé-kevésbé állandóan érzett belső ellentmondás jelzi a Sziveri- 
vers egyediségét. Ez a mai magyar költészet egészében is kiemelke
dik, hiszen ez a korunknak a lényegét jellemző megvetés és utálat 
(amelynek a költő saját maga is tárgya) példátlanul nagy, s az em
bert katarzisra, állásfoglalásra késztető intenzitással fejeződik ki a 
szóban forgó költészetben. Az ember hülye önzése természetesen 
csak olyan valakinél tematizálódhat ekkora szabadsággal, akit az 
indulatai még az élethez kötnek, ámbár testi bénasága, tehetetlen
ségének állandó tudata folyamatos fölülnézetre, nagy látószögre 
ösztönöz; aki tehát a halál rokona, mint a nagy költők zöme.

Mikroszkópon át szemlélt alsóbbrendű lények világa tárul fel 
tehát a Bábel verseinek olvasása közben. Mindenki mindenkinek az 
ellensége, bárki bárkit felfalhat itt, sokkal inkább a szeszélye, mint 
valóságos szükséglete szerint. Csontnak, húsnak, de még inkább a 
zsírnak az egyvelege, lényegében kártevőknek, férgeknek a tenyé
szete képezi Sziveri látomásainak anyagát. Szerencsére humorból is 
van bőven ebben az atavisztikus káoszban, másképpen elviselhetet
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lenek lennének a „normális” idegzetű ember számára ezek az iszo
nyú sorok.

Tetőtől talpig háj vagyunk, 
fülünk és farkunk avas már.
Ha sejtenéd, hogy fölfalunk -  
más képzetre szavaznál.

E négy sor többes szám első személye a mi-tudat formájaként az 
emberi lényeg önkritikájának tekinthető. A vers (Irtás) mindazo
náltal egyes szám első személyű vallomás, amelyben a legtöbb 
versszak felcserélhető egymással. Ez gyakran az egyes sorokra is 
vonatkozik; hogy csak gyakran s nem majdnem mindig, ez azért van, 
mert Sziveri kötetének versei többnyire az egyszerűbb rímképletek 
valamelyikét alkalmazzák. De nem csupán parodisztikus célzattal 
folyamodik költőnk a hagyományos verstani kellékekhez, hanem 
hogy megmutassa: a zenei asszociációként odavarázsolt, az adott 
összefüggésben legképtelenebb kifejezést is funkcionálissá, jelen- 
téshordozóan képszerűvé tudja tenni zseniális készségé.

A versírás Szivednél legalább annyira kifejezésbeli spontanei
tás, mint mívesség. Az ösztönösségnek, természetességnek a domi
nanciája különösen a Közelharc c. ciklusban juthat kifejezésre, hi
szen itt kizárólag szerelmi témájú verseket találhatunk. A szerelmi 
líra minősítést mindazonáltal szélesebb értelemben kell használ
nunk, mert költőnk számára elsősorban az erotika, még pontosab
ban a szexualitás jelenti a szerelmet, tehát a lírai ellágyulásnak a 
nyomai nem, vagy csupán az említett kategóriákkal összefüggésben 
mutathatók ki nála. Például így:

Nem szorongatnak drága combjaid.
Mostanság ha bármire felszólítalak, 
mit sem ér az, szavam hiába hallatom: 
bámuljuk egymást -  bamba halak.

(Halakkora)

Költőnk mindenáron az igazat akarja mondani verseiben, ezért 
nem vár az áhítat ritka kegyelmi állapotára, ha a nőhöz való viszo
nyából ihletődik. A képzelet kegyetlensége, kíméletlensége, a humor
érzék féktelen játéka jeleníti meg nála azt a vonzódást, amelyet a
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hím a nőstény iránt, nem pedig a kulturált férfi a nő irányában érez. 
Ez utóbbi Sziveri szerint nincs, tehát csupán kifigurázandó látszat. 
Csak időnként csillapítható, féktelen étvágy van, amelynek a szex 
egyik formája. S ezzel összefüggésben inkább a nemtörődömségből, 
mint az emberrel született agresszivitásból eredő rombolóerő, az 
ember önmagába zártságának megváltoztathatatlan következmé
nye. Az illúziótlanság keménysége, az élettörvény folyamatos figye
lése az, ami magasra emeli ezt a még viszonylag fiatal, mégis az élet 
és a halál között egyensúlyozgató költőt a kortársai között. A hozzá 
képest élőnek az irigylése s ezzel összefüggésben a birtoklásvágynak 
a szexualitásnál szélesebb érzetköre, a csecsemőnek a feltétlen min
dent akarása is benne van az ilyen szadomazochista sorokban: „El
kobozlak és bezúzlak / egyetlen egységes egészben -  hogy engemet a 
véredbe egyél / Tartalak magamban Tartalak / másban A szétszab
dalt / megmaradásban...” (Gyanta és méz) Megbotránkoztató vallo
más, ha arra gondolunk, hogy a költő azt szeretné cselekedni kedve
sével, amit a cenzúra a haladó sajtóval. Csak hát a Sziveri-féle 
iróniával is tisztában kell lennünk az idézett sorok megértésének 
érdekében. Költőnk civilizációs léttapasztalata szerint ugyanis 
nincs olyan magánélet, amely teljesen függetleníthető lenne a mo
dern közösségi életforma lerázhatatlan nyomorúságaitól. Nincs te
hát meghittség, bensőség, legalább átmeneti menedék, a szenvedé
seket legalább enyhítő óvóhely. Ami ugyanis a magánéletben rossz, 
az nem csupán a közösség megromlott szerepű intézményeiből jön, 
hanem magából az emberből is mint individuumból, hiszen -  mi
ként már idéztem is -  „alantas szándékú az emberi lény”. Ennek 
ellenére az életnek, a fennmaradásnak a vágya lökte az értékeket 
ilyen szélsőséges módon elvitató soroknak a mélyén is.

A Kóma c. ciklus, ahogyan céloztam is rá, barátot és ellenséget, 
embert, azaz főleg kutyát invokál, ám korántsem olyan értelmileg 
ellenőrizhetetlen látomások formájában, mint ahogy az a ciklus
címben bejelentett bomlott tudatállapotban várható lenne. Legfel
jebb a túlfeszült indulat, a már semmit sem veszíthető ember hety- 
kélkedése, a csúfondárosság epekeserűsége különbözteti meg eze
ket a verseket a többi költeménytől. Van itt persze olyan magánle
számolás is, amely az értékösszefüggéseket illetően kételyeket hagy 
maga után (Ebvér, Abwehr). A versbeli nyakék valószínűleg az 
akasztófakötelet ironizálja. De vajon miért? A szöveg paranoid

134



gondolkodásmódot tükröz, a költő üldözöttnek, elárultnak érzi ma
gát, mint nem egyszer másutt is. Itt sem mondja, hogy ő jobb, mint 
az (a nő?), aki megfigyeli és elárulja; csak gyöngébb. Másutt céloz 
ugyan saját igazságpártiságára, ám nem azért, hogy költőként ebből 
kovácsoljon magának tőkét. Ha azonban az igazságot nem a hagyo
mányos erkölcstanból dedukáljuk, akkor igenis igazságok látomá- 
sos kifejezőjét kell tisztelnünk Sziveri Jánosban.

A Bábel c. verseskötet metafizikai dimenziója elsősorban az 
Opus Del c. ciklusban domborodik ki. Persze, itt is több a játékos 
blöffölés, mint a léleknek a transzcendenciában való kereső elmerü- 
lése. Az ötször is előforduló szonettforma természetesen már ön
magában is jelent valamit. Valamit -  ami csak külsőség tekinteté
ben azonos önmagával, egyébként merő tagadása mindazon asszo
ciációknak, amelyek e verstani kategóriához a reneszánsztól a mo
dern időkig kapcsolódtak. A miénkhez hasonlóan romlott, de a 
mienknél kevésbé ravasz időkben istenkáromlás és közerkölcsron- 
tás vádjával valószínűleg perbe fogták volna a költőt a szonettje 
miatt, amely így fejeződik be. „Vitatni mégis minek élők jogát / 
parázna hitszegéshez, gyilkoláshoz. / Rombolhatunk -  a holnap 
úgyse mást hoz.” (A holnap őse) Mindazonáltal nem egy ölni gyává
nak az ajánlott programterve ez, hanem egy végzetesen szorongó- 
nak a provokációkísérlete, az Istennek válaszra ösztönzése. Hogy 
legbelül (s így a verseiben is) dilemmák terhelték Sziveri Jánost, azt 
a Keresztény ének c. verse utolsó három sorával igyekszünk bizonyí
tani: „Hol rejtőzöl most, vagy tán nem is voltál? / Megszűntél, mint 
egy elnyomott ásítás -  / téged dicsér pedig minden oltár.” A vers 
egésze ilyen ingadozásból áll, annak az embernek a nyugalomkere
séséből, aki számára a tapasztalatok súlya alatt az Isten inkább csak 
olyan barát lehet, aki saját maga is segítségre szorul.

Amit eddig mondtunk a Bábelről, az a kor emberi problematiká
jának tértől nagymértékben független élményköre. A személyi sé
relmek többnyire annyira elváltak a színhelytől s a személyektől is, 
illetve oly nagy költőnk általánosító ereje, hogy az objektív tér és 
idő alig-alig volt jelen az eddig érintett ciklusokban. A Bal-kánon c. 
befejező ciklus látszólag mást ígér. Valójában ezek a versek sem 
bővelkednek a couleur locale elemeiben. Ilyen vonatkozásban csak 
a cikluscímadó költemény tér el a többitől, méghozzá abban, hogy
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balkáni helyzetképet ad, az anyagcseréjével és szexuális igényeivel 
bajlódó janicsár tirannus személyében. Minden állati és alsóbbren
dű ezen a képen. A groteszk felé tolódó humornak, mint oly sok 
Sziveri-versben, az egyes betűk (hangok) kicserélése az eszköze. 
Mikor pl. „várfalon” helyett „bárfalon”-t olvasunk, akkor tisztában 
vagyunk vele: a költő nem lát lényeges különbséget a hagyományos 
balkáni és a modern civilizációs barbárság között.

A befejező ciklus kétszeresen is azzal igazolja a címét, hogy az 
előző verseket is fölülmúlva szaporodnak el benne a költő szemé
lyes keservei, testi-lelki sérelmei. Ezek egy tájegységhez, egy intéz
ményhez, egy bomló államrendhez fűzik. Még sincs semmi egyik
másik verseimen és a befejező nagy vers, a Bábel datálásán kívül, 
ami vajdasági színezetűvé tenné ezt a nyughatatlan, nyelvkínzó 
költői képzeletet. Sziveri tisztában van vele, hogy az ember, állati 
lényének megfelelően, ugyanolyan élethalálharcot vív a világ bár
mely részén, mint a Balkánon, s legfeljebb e küzdelem formái kö
zött lehetnek nagy különbségek. Költőnket azonban a lényeg érdek
li, vagyis az, hogy fiatal létére lett a hatalom áldozata és az élet 
nyomorékja, s feleslegesnek érzi az elszenvedett sérelmek személy
hez és helyzethez kötődő felsorolását. Mondtuk már: az írásunk 
elején említett, személyek ellen irányuló indulatok versekként, szel
lemes típusrajzokként váltak esztétikailag lényegessé. Az ilyen pen
gevillanásokkal szemben a Bal-kánonban a rezignációé a szólam, s 
egyáltalán nem véletlen, hogy a terjedelmében is nagy vers, a Bábel 
került a kötet végére. Közvetlen vallomás ez a költő halálos beteg
ségéről, az embertelenség tapasztalatáról, az élet értelmetlenségé
ről, s mindennek ellenére az élet iránti vágyról és a halvány re
ményről.

A Bábel c. verseskönyv kiemelkedő eseménye az újabb magyar 
költészetnek. Olyan zűrzavarnak a könyve ez, amelynek megélője és 
kifejezője egyszersmind benne és fölötte van annak az állapotnak, 
amelyet egyetemes érvényű emberi tapasztalatként szuggerál. Ter
mészetesen korántsem állíthatjuk, hogy a halálos beteg Sziverinek 
mindegyik verse kellő mértékben csiszolt. Formai tökélyről még 
akkor sem beszélhetünk, ha ritmika és rímhasználat tekintetében a 
Bábel a Mi szél hozott?-hoz képest is gazdagodást mutat. Kicsinyes-
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kedők, sőt méltánytalanok lennénk, ha valóban létező hibákat ke
resgélnénk ott, ahol a lenyűgöző nagyság előtt tiszteleghetünk. 
Mert Sziveri János immár nem csupán közép-európai politikai mí
toszhős, hanem az újabb korosztály legnagyobb költője.
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A CSAPDÁK ELKERÜLÉSE

Csorba Béla: Rögeszmélet.
Fórum, Újvidék, 1989.

Csorba Béla versei a tiltakozás és a gúny jegyében születnek. 
Indulatosak és nemritkán fordulnak elő bennük obszcén kifejezé
sek. Semmi közük sincs tehát ahhoz a költészethez, amely -  hagyo
mányos beidegződések szerint -  lírai jellegű. Előfordulnak ugyan 
bennük ilyen vagy olyan rímek, ám ezek travesztáló célzatúak. Nem 
azért, mintha a költő nem venné komolyan a nyelvet, hanem mert a 
versépítő gondolat semmivel sem vállalhat közösséget, ami az ún. 
objektív valóságot alkotja. Csorba Béla számára élni annyit jelent, 
mint -  kiismerhetetlen okoknál fogva -  egy totális manipuláció 
hálójában vergődni. Az emberi lét csak azzal válhat viszonylag hite
lessé, ha állandóan tudatosítani igyekszik a csapdarendszert. A szel
lemi visszahatásnak ezzel a racionális igényével magyarázható, hogy 
a költő verseinek többsége logikailag is felfogható egységet alkot, s 
hogy -  a szó ironikus értelmében -  némileg retorikus, illetve pateti- 
kus jellegű. Csorbát azonban nem csupán a társadalmi (kulturális) 
buktatók ingerük fölülkerekedésre, mert ebben az esetben egysíkú
vá, tételízűvé válhatna költészete. Saját csoportjával és önmagával 
szemben sincsenek illúziói, nem ismer tehát olyan törekvést, 
amellyel maradéktalanul azonosulhatna. Versei fő értékeként a hu
mort kell megneveznünk. Mivel a valóságot nem változtathatja 
meg, ezért annak jeleivel való játékkal áll bosszút. Kiforgatja, 
átalakítja, lehetőleg ellentétes jelentésűvé változtatja a saját 
költői nyelvét.

Olyan motívumok kerülnek Csorba Béla verseiben első helyre, 
amelyek a még mindig nagyon is kispolgárias közízlést megbotrán
koztatják. A fonákjáról, az árnyoldaláról, a csúnyábbik feléről 
szemléli ez a csalódott és bizalmatlan ember az életet -  mondhatják 
azok, akik képtelenek magánéletük kis boldog perceit múlttal és 
jövővel, de elsősorban a társadalom egészével együtt látni; s főleg 
azok, akik még mindig rabjai a szavak fetisizálásának. Az ilyenek 
viszolyognak a nemiség és az anyagcsere eltakart szervének néven 
nevezésétől, jóllehet a mindennapi életben a szégyenlősségnek e
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jelei kisebb mértékben vannak jelen. A Rögeszmélet azonban nem 
akar a szépség kis szigete lenni; ehelyett bevallja: elapadnak azok a 
források, amelyek csak az áhítat ritka perceiben engedték megköze
líteni e kiemelt helyeket. Ha ugyanis a társadalmi életet is az ösztö
nök irányítják, akkor a költő sem vállalhatja a balek szerepét. S 
mivel a költő bizonyos mértékben mindig áldozat, ezért ő úgy igyek
szik okos és eredeti lenni, hogy „rögeszméletében” lemezteleníti 
azt, amit a manipuláló és a manipulált képmutatás eltakar.

Nem gyerekes jellegű és szintű szabadságélményről, az éretle
nek figyelmét kiprovokáló erőszakosságról van itt szó, hanem azok
nak az ellentmondásoknak a költői tömörségű és hatékonyságú 
megnevezési kísérletéről, amelyek miatt az emberiség egyre mé
lyebbre süllyed. Csorba megfordítja az arányt: saját költői(etlen) 
magatartását érzi elmélyülten komolynak -  szemben az emberi vi
szonyokat meghatározó erők lényegi komolytalanságával, a hata
lom eszközeinek, módszereinek gyerekességével. Tudniillik nagyon 
komoly és felelősségteljes feladat nevetni tudni a végzetesen nagy és 
megoldhatatlan ostobaságokon. Melyek azok az ostobaságok? Min
denekelőtt az ember humanista szólamai és állati igényei között 
tátongó szakadék, amely a társadalmi válság teljességeként jelent
kezik. Vegyük tudomásul önmagunkat olyanokként, amilyenek va
lójában vagyunk -  hirdetik Csorba Béla versei, s főleg ebből a 
szempontból képviselnek fontos avantgárd vállalkozást. A giccs el
len irányulnak s ezzel még akkor is a józanodást szolgálják, ha 
helyenként a dionüszoszi mámor pillanatainak is helyet adnak, ha 
józanul a részegség (kár)örömeiről is beszámolnak.

Materialista és nihilista jellegű a Rögeszmélet versvilága, ezért a 
kor görbe tükrére ismerhetünk benne. W. Reich tudós diagnózisa 
és Domonkos István költői tapasztalata érezhetően belejátszott ki
alakulásába. Eszerint mindazt felszínre kell hoznunk, amit a hagyo
mányos, elnyomáson alapuló nevelés hiedelmeinek engedve, feles
legesen s nem csupán önmagunk kárára magunkba fojtottunk. 
Ezért bukkan fel néhányszor -  nem mint ihlető állapot, hanem mint 
téma -  a szerelem Csorba Béla verseiben. Végső soron tehát az a 
lényeg, hogy a leghathatósabb módon könnyítsünk létezésünkön. 
Persze, korántsem mások rovására, hiszen ennek a költészetnek 
jelentős mértékben etikai indulat az ihletője. Legalábbis olyan érte
lemben, hogy olyan ember lázad benne, aki gyöngének bizonyult,
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mert naivan tartotta magát a tisztesség alapvető normáihoz, a kö
zérdekű nyíltság ideáljához.

A becsapottságnak az érzése viszonylag gyakran szül olyan soro
kat, amilyeneket például a disznószarszagú versben találhatunk. Ré
gebben azt mondták az ilyenekre, hogy nehezen tűrik meg a nyom
dafestéket. Mai véleményünk szerint viszont a környezetszennyezés 
mérgező hatásához képest még emberi meghittséget, természetes
séget őriznek az ilyen megnyilvánulások:

Enyhén kompromisszumos seggemen 
eregetem „nembéli lényegem”.
Tán másképp képzelte ezt el egyszer 
a kanapén szent Szenteleky mester.

Igen, az elődök lényegében mindent másként képzeltek el, mint 
amilyenné a valóság formálódott. A hagyománytalanság, a kisiklott- 
ság tudata viszont olyan rossz közérzetet szül, amely az abszurd 
elemeit burjánoztatja el Csorba Béla költészetében. Ennek értel
mében válhat az ama csütörtök éjszakán című verse újabb irodal
munk egyik legkiválóbb alkotásává. A világi létezés és az emberi 
lényeg torz vonatkozásait aligha adta elő valaki meggyőzőbb költői 
erővel, mint e versében Csorba Béla. Idők, életszférák és ellentétes 
minőségek keverednek itt egymással, hogy e látomásokban való 
tobzódás e kérdésben csúcsosodva érzékeltesse a történelem gya
korlatának aljasságát: „Ki itt az áruló: Jézus vagy Júdás?” Vörös
marty ma talán az utolsó versszakhoz hasonlóan szólalna meg:

Az Igazság gőze is szertefoszlik,
Mint a megromlott gombapaprikás,
E sárteke csak lassan, halkan oszlik,
Még olyan kerek -  hát szeresse más.

Az undorodás és az utálkozás domináló hangulatában, a valóság 
lényegét megragadó torzító törekvésben csupán a besúgó, napjaink 
növekvő fontosságú „személyisége” válhat hőssé. Csorba Hugónak 
kereszteli el azokat a bárkiket (senkiket), akik okosoknak tudják 
magukat, mert azt hiszik, együtt haladnak az idővel. Ez az együttha- 
ladás azonban a hatalom haszonleső kiszolgálását, az értelmiség 
felelősségének elutasítását, a válság elmélyülésébe való cinikus be
lenyugvást, illetve csak az ellene való szokásos frázis jellegű tiltako
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zást jelenti. A nyáj szellemnek akár erőszakkal történő megvédését, 
a totalitarizált manipulációba való beilleszkedést. Persze, koránt
sem erkölcsös dolog kizárólag másoknak, főleg a magatehetetlen 
tömegnek a magatartását kritizálni, azonban jeleztem már: Csorba 
Béla önmagát is figyeli, s bizony a rosszabbik énjét „behúgja” önma
gának. S mivel önmagán kívül nem mondhatja el senkinek, elmond
ja hát mindenkinek. Méghozzá elsősorban a dilettánsok című versé
ben. Ebben arról tesz vallomást, hogy az ifjúság évei önkielégítő 
jellegű értelmiségi fecsegés kíséretében rohantak el; hogy lényegé
ben nem jutott kifejezésre a minőségi többlet, a tisztelt filozófusok 
emlegetése sehova sem vezetett, s hát egyfajta dilettantizmus emlé
keként maradt meg a pálinkagőzzel üzemelt szóviccgyártás. E vers 
születésének idejében már csak akkor jó a közérzete, ha önbíráló 
módon dilettánsok társaságaként bélyegezhető meg az egykori fel
emelő hangulatok színhelye. Annál is inkább, mert belső szükség
letből eredő divattá lett manapság az önleszámolás. Nem igaz, hogy 
csak én voltam és vagyok értékes, amikor minden és sok mindenki 
ellenszenves -  nemcsak verseket, hanem már regényt is hatott át ez 
a felelősségérzetből eredő önkínzó gondolat. Csorba Béla is azok 
közé tartozik, akiknél belső szükségletből ered s ezért elfogulatlan 
az önvizsgálat.

141



A TARTÁS MÉLYSÉGE 

Tan István: Elmulatott jövő. Fórum, Újvidék, 1990.

Tari István eddig is figyelemre méltó költő volt, újabban viszont 
kiválónak mondható. Eddig sem hiányzott költészetéből a vallomá
sosság, „az érzelmi-indulati telítettségű beszéd” (vagyis azok a 
minőségek, amelyeket Hornyik Miklós okos fülszövege a költészet 
„ősforrásaiként nevez meg), ám a közösségi öntudat ekkora inten
zitással még nem nyilatkozott meg nála. A Hornyik által említett 
Domonkos és Podolszki helyett én szívesebben Csoóri Sándorral, 
az újabb magyar költészet egyik legkiválóbb képviselőjével hoznám 
összefüggésbe Tari István költői fejlődésének jelenlegi állomását. 
Nem csupán azért, mert Csoóri is alaposan megszenvedett a nagy 
költészet létrehozásáért, amely legalább két évtizedébe került, ha
nem elsősorban azért, mert mindketten egy pusztuló világ képein 
ábrázolják önmagukat, bűnbánó kallódóként, szégyenkező él
vezőként. Tari, a módszerét tekintve, tárgyiasságának, szociografi- 
kusságának nagyobb fokában; tematikája felől nézve pedig kisebb
ségi élményeiben tér el attól, akitől érezhetően sokat tanult. A 
felismerés, a megnevezés mámora a gyónás nyújtotta megköny- 
nyebbülésnél is több, hisz a sorshelyzet képekben való definiálá
sának pátosza megédesíti a lélekben azt, ami különben epésen 
keserű. Az önmagát sem kímélő próféta magasodik fel a nemzeti, 
az egyetemes, a kulturális és a szociális igazságok egybeélésében, 
a hatalmat s általában az emberi ostobaságot vádoló indulatkitö
résekben.

Tari István újabban fokozottabban ügyel arra, hogy a vers ne 
csupán vallomás, megjelenítés, kritika, hanem öntörvényű költé
szet, sőt líra is legyen. Nagyobb hangsúly esik a szöveg nyelvi meg
munkálására, a kifejezésbeli pontosságra, a poétikai elvek érvénye
sítésére. A jelenlegi és a régebbi Tari-versek a cinizmus visszaszoru
lásában is különböznek egymástól. A költő, nyilvánvalóbban, mint 
korábban, saját magát is felelősnek érzi mindazért, ami megbotrán
koztatja, ami magát a pusztulást jelenti számára. Nagyobb mélysé
geket tár fel, mint korábban, ám ezzel nem annyira a mások ellen
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támadó indulatnak, hanem inkább saját érzelmi válságának ad han
got. Attitűdjéből az egyértelműen bűnösök megleckéztetése sem 
hiányzik. Azonban hangja ilyenkor is megőrzi klasszicisztikus mél
tóságát: nem alacsonyodik le kárörvendésig, gonoszkodásig, olcsó 
fölényérzetig. Költői méltóságán alulinak tartaná vitába szállni 
jövőnk elmulatóival. Ugyanakkor róluk szólva szinte prózaivá vilá
gosodik a hangja, ám szövegének gondos tagoltsága, szavainak fel
cserélhetetlensége és kihagyhatatlansága a változatlan költői 
igényről tanúskodik.

A költői folytonosság nem utolsósorban a vizualitáshoz való 
ragaszkodásban nyilvánul meg az Elmulatott jövő c. verseskötetben. 
A jelekkel való játék azonban nem öncélú, hanem az üzenet egészé
nek vagy valamely vonatkozásának kihangsúlyozását szolgálja iro
nikus vagy szatirikus célzattal. Közöttük az öt részből álló Homok
váraink a leginkább magával ragadó; ez ugyanis a szó legnemesebb 
értelmében vett alkotóerőt a gyermekkori játék önfeledtségéből 
származtatja, s egyben olyan kiszolgáltatottnak tekinti, mint ami
lyen ingatagok a kézből csöpögtetett homokvárak. Nem hiányzik 
ebből a ciklusból a mondanivaló szájba rágása sem, mintha költőnk 
attól tartana, hogy félreértik itt, ahol az ő nyelvén egyre kevesebben 
olvasnak.

Az emiatti szorongás kivételes erővel van jelen Tari István 
költői világában. A kiszorulás, a kisebbségben maradás, a megaláz
tatás, a fájó visszhangtalanság, az értelmetlen pusztulás -  végső 
soron a hiányérzetnek e motívumköre szavatolja e költészet tartal
mi eredetiségét. Nem függetlenül a nyelv, esetenként a hagyomá
nyos versformák kárpótlást célzó tiszteletétől, a legnemesebb 
bosszútól: a megőrzött nyelvi kultúrától.

Az első két ciklus nem tartalmaz igazán kiemelkedő verset. A 
Beüvegezett mennybolt a lehatároltság, a bezártság, egyszóval a de
terminizmus panaszait sorakoztatja. A ciklus élére helyezett Üveg
temető meglep bennünket, ha tovább olvasunk s azt tapasztaljuk, 
hogy ez az egyetlen teljesen személytelen, tárgyias darabja a verses
kötetnek. Szimbolikus jellege folytán kerülhetett kiemelt helyzet
be. Az üvegtemető, cserepeivel és szilánkjaival ugyanis magát az 
önmagát megsemmisített civilizációt jelképezi. Ugyanígy a többi 
vers is -  személyes formában -  a nincseket sorolja elő. Azonban az 
Elcsikorgatott fogakkal tanúsága szerint a fiatalkori érzelmeket és a
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tartalmas életet nem az abszurd külvilág, hanem a költő „saját 
rögeszméi” érvénytelenítették. Az utána következő Sehol sem talál
talak ezzel szemben már összetettebben érzékeli két ember kapcso
latát. A második személy itt elvontabb, s magának a kiegészülésnek, 
kiteljesedésnek a megvalósulatlan ígéretét, lehetőségét jelenti, 
szemben mindazzal, ami manapság erkölcsiekben, társadalmiak
ban, egyszóval kulturálisan akadályozza a normális emberi élet ki
alakulását. A Vergődő ehhez képest indulatosan naturalisztikus: a 
lekvárfőzés és a röpködő legyek ürügyén készült családi életkép 
ugyanis panaszos kifakadás amiatt, hogy „kettős / életre és / lapulás- 
ra / kényszerített / emberek között / élek” ; „ahol a frissen / főtt 
lekvár illata az / egyetlen, hazátlanság elleni / orvosság. Ahol: / 
VÉGVÁR A LEKVÁR.”

A Kántálva c. ciklust is a tehetetlenség érzése hatja át. A Csú
nyán fonnyadunk összetettebbnek mutatja e válságot, minthogy 
nemzeti önkritikát is tartalmaz: „Saját szemetünkben / aláztuk meg 
egymást!” Ez az élmény a tartalmatlanul múló élet tudata miatt 
tragikus. Nem történik, nem történhet semmi, tehát „Csúnyán 
fonnyadunk”. így aztán a képzelet nem csupán a civilizáció hulla
déktemetőjén keresztül jár, hanem a valóságoson keresztül is, szin
te mazochista módon élvezve önnön tehetetlenségét (Didergést tize
delő). Mi marad hát vigaszként? A pogány szertelenség egy-egy 
pillanata, az érzéki szenvedély fellángolása a megolvaszthatatlan tél 
reménytelen háttere előtt (Téli szeretkezés). Ilyen körülmények kö
zött az otthon csupán váróterem, az ember viszont naponta beindí
tott gép, a kántálás pedig, mint majdnem mindegyik Tari-vers, rövid 
sorokban pergő, képi szimbolikájú indulatos állapottudatosítás, vád
irat a sorssal szemben, magával az emberrel szemben (Kántálva).

Ugyanez az élménye az Elnapolt életünk c. ciklusnak is, csak még 
egyértelműbben, felfokozottabb formában. A  Nem lehet a másé már 
alcímében (Tavaszváró) is előlegezi a versbeli kedélyállapotot, 
amelyben az emberhez méltó élet alatt élő a szinte allegorizálva 
megszemélyesített eszményhez, a múzsához kiált kétségbeesése mé
lyéből. Innen -  „Kassákot olvasva” -  szólítja meg az avantgárd egyik 
vezéralakjának árnyát, hogy szembesítse az általa megálmodott 
jövőt a bekövetkezett valósággal, s legvégül kimondja: „késik / KA- 
SIKAM / késik / az »öntörvényű« virágzás” (Késik). A költő ars 
poeticájának alapja is bekerül e versbe, amikor az avantgárdot úgy

144



állítja szembe a tájélménnyel, mint a mellébeszélést, szenzációhaj
hászást a lényeggel, a mindennapokkal.

Vajon mi következhet erre? Felfokozott játékosság, túlfűtött 
irónia. Úgy is tetszhet, mintha Tarinál az ablakon mászna vissza az 
ajtón keresztül kivágott avantgárd, minthogy a Homokváraink c. 
ciklus hat darabja a vizuális poézis ismérveit viseli magán. Valójá
ban az újabb poétikai vívmányok a nyomatékosítás, a kiemelés esz
közeivé válnak az ő törekvésében. Az epigon számára menedéket 
kínáló dzsungel a jelek komolytalan hieroglifája, míg az ő esetében 
a tisztásra jutásnak, az egyértelműsítésnek az eszköze, még akkor is, 
ha némelyik ilyen kísérlete, mint például a Hír, egyes részleteiben 
nem eléggé szellemes. A  Homokváraink című, mind az öt egységé
ben piramisra emlékeztető költemény az alkotói spontaneitás
nak, a természetes önzésű játékosságnak a dicsérete, szemben a 
társadalmi jelen mesterkéltségeivel. Talán némi túlzás árán, mert 
Tari, ha az említett Kassák-versében kárhoztatja az avantgárd ha
gyománytagadását, akkor itt mintha saját tézisét ellenpontozná: 
„mindegyik / nemzedéknek a nulláról kell indulnia / egyik nemze
dék sem támaszkodhat az elő / dök hagyományaira”. Valószínű 
azonban, hogy paradoxonról van szó, mert más az elődök hagyomá
nyaira támaszkodni (az alkotó személyiség feladásával), s más azt 
szuverén módon felhasználni. Mindenesetre cinizmust áraszt ez a 
vers, hiszen a homokvár fogalmának az alkotás metaforájaként való 
használata eleve pesszimizmust, nihilizmust rejt magában. Majd
nem olyan ez, mintha a regényírást vagy a festést a borsó falra 
hányásával hasonlítaná össze.

Mindazonáltal Tari István verseskönyvének retorikája csak még 
ezután bontakozik ki a maga teljességében. Méghozzá abban a két, 
viszonylag rövid versben, amely a Fáklyás hazugságban c. ciklusban 
található. Az ezzel azonos című első vers Radnóti Töredékére emlé
keztető erkölcsi ítélet a kor hitványsága fölött. A cím után még 
háromszor, szakaszkezdésként, kissé kibővítve ismétlődő szókap
csolat -  „Fáklyás hazugságban / nőttem föl...” -  a felvilágosodásnak 
álcázott demagógiát veszi nyomatékosan célba, korántsem hatásta
lanul, mint ahogyan az első versszaknak a hétköznapi beszédfordu
lattól alig különböző folytatása is elfogadtatja magát, olyan szoro
san illeszkedik a klasszicista gondolatvezetés fonalára: „Kisszerű 
köpönyegforgatók / tanítottak a / szépre s jóra.” Ennek a mesterké-

145



letlenül profetikus megnyilatkozásnak érdemes idézni a refrént kö
vető befejező sorait:

Én azt mondom: Jaj annak, aki
hadvezérektől
lesi el a
világ birtoklását, aki az 
őrjöngő tömegben se képes 
elnémulni! Én elnémultam -  
azóta költözött 
bensőmbe
a hasonlatok mennydörgése.

Ez az önjellemzés mond legtöbbet Tari István költészetéről. A 
hasonlatok mennydörgése ugyanis hol távolabbról, hol pedig köze
lebbről hangzik fel az ő verseiben. A ciklus második versében, az 
Elmulatott jövőben még a villámfénye is feltűnik az indulatoknak. 
Annál is inkább, mert itt, létének egyik legfájdalmasabb sebét érint
ve, a kisebbségben élő magyarság politikai vezetőinek árulásához 
fűzi a maga sajátos költői kommentárjait. A már-már közhelyszerű 
szintagmákat a váratlan, de ugyanakkor a műegész szempontjából 
indokolt fordulatok teszik a vers hiteles alkotó elemeivé. S még 
valami: az, hogy a vers bölcseleti alapján kapják meg funkciójukat. 
Ez a filozófiai kiindulópont jelen esetben is a teljes emberi életfor
mának kötelességként való felfogása, s ezzel összefüggésben a ho
mo morális eszményének számonkérése.

Az Elmulatott jövő c. vers az előbbivel összefüggésben a megve
tendőtői való elhatárolódással indít, s másokat is erre buzdít, nem 
bízva az ember átnevelhetőségében. Ezt így mondja: „Ne világosít
sátok föl! / Megtévesztettségéből él... / Magyarnak / született és / 
azoknak adott igazat, / akik a léha életre / biztatták. / Kedvükért 
még / az édesanyanyelvét is / apránként elfelejtette.” A mindennapi 
életben, kézlegyintés kíséretében az ilyen emberről csak annyit 
szoktunk mondani: nem érdemes vele vitatkozni. Tari, persze, ön
magában vitatkozik vele, másképpen aligha térne vissza verse foly
tatásában az elsőként leütött hanghoz: „Ne illessétek szitkokkal!” 
Majd a folytatásban ki is fejti, miért eleve reménytelen az ilyen 
emberrel folytatandó vita (minthogy nem vitában, hanem átneve- 
lésben kellene győzni): „Osztályrészül néki csak a / füstölgés / ju
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tott. Lángok / nélkül és azokkal élte / le életét, akiknek a / szeretet / 
csupán jelszó -  / mások megalázásával / alázták meg ők magukat.” A 
gondolat-refrén a harmadik versszakban megmagyarázza önmagát: 
„Majd fölvilágosítja őt / az első, útjába eső / kiserdő, / mely képtelen 
/ árnyékáról lemondani, / zúgásától szabadulni, / melyben a / levelek 
nem / tagadhatják meg sohasem / águkat rázó fájukat.” Vagyis az 
örök természeti törvényekre kell, vagy legalábbis kellene hagyat
kozni. A költő nyilván nem gondolja komolyan, hogy egy uborkafá
ra felkapaszkodottat majd éppen a természetélmény fog ráébreszte
ni életvitelének téves voltára. Nem, a természetnek mint főbírónak a 
kiemelése csak a vers és olvasója szempontjából fontos. Annak a költői 
kihangsúlyozása céljából, hogy társadalmi akarásainkat mindig egy 
alapvetőbb, mélyebb akarással kell összhangba hoznunk, hogy a 
jövőben is békességben élhessünk önmagunkkal. Ezt a befejező 
versszak eléggé egyértelműen ki is mondja, minthogy hasonlókép
pen a gondolat-refrént fejti ki, mint a harmadik versszak. Itt már a 
lehetséges lelkiismeret-furdalásra, a züllésben talált menedékre és 
pótvigaszra utal a költő a beteljesülő végzet látomásában: „Majd 
megvigasztalja őt / kikerekedő bánata, / melynek az / elmulatott / 
jövő, a pohár alakját / fölvevő reménytelenség / adhat csak / átmene
ti / formát, a véglegesülő / kótyagosság asztalánál.”

Van egy kisebb verscsoportja Tari István verseskötetének, amely 
Podolszki József emlékével van összefüggésben. Hiányodtól hangos
-  hirdeti már a közös cím is. Vitatható, hogy vajon Podolszki opusá
nak az egésze megérdemli-e ezt az emlékművet, hiszen e tehetséges 
költőnk -  részben a saját hibája következtében -  nem váltotta be a 
hozzá fűzött reményeket, aminek következtében szűkebb baráti 
(munkatársi) köre inkább csak dicsérni tudja pályáját, mint annak 
értékeit argumentáltan kimutatni. Mindenesetre Podolszki nevé
hez jelentős kísérletek fűződnek, főleg olyanok, amelyek -  a publi
cisztika eszközeivel -  idejekorán irodalmunk túlbonyolítottságát, 
valóságunktól való menekülését vették célba, s ily módon a kulturá
lis degenerációra hívták fel a figyelmet. A kultúrbürokrácia ellenál
lása akkor letörhetetlennek bizonyult, s írónk a saját, az önkritikát 
nem eléggé ismerő csoportjának itallal megrakott asztalánál talált 
vigaszt. Versciklusának a túl korán eltávozott barát visszaidézése 
önmagában aligha lehet problémája, viszont az elfogultságon imitt- 
amott fennakadhatunk. Például azon, hogy a Kaland c. versben
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készpénznek veszi Podolszki lelki védőmechanizmusának azt a 
megnyilatkozását, amely szerint „A világirodalom / a menedzsere
ken, / a menedzselésen múlik...”. Nos, ezen is, de aligha elsősorban 
ezen, hanem mindenekelőtt a tehetséges és bátor ember szívós 
munkáján. Emögött abban a hitben, hogy az írásra való összponto
sítás fáradságáról előbb-utóbb kiderül: nem volt hiábavaló. A leg
rosszabb esetben az író halála után -  gondolhatja a mániaszerű 
szenvedéllyel alkotó, a politika megvesztegetési kísérletét és a pót
szereket egyaránt elutasítva. A szeretet egyébként nem jelentheti a 
barát hibáinak nem ismerését, hanem legfeljebb azok megbocsátá
sát, vagy mélyebb megértését. Egymás fetisizálása (éppen azért, 
mert nekünk, kisebbségben élőknek még inkább figyelnünk kell 
egymás értékeire) legfeljebb arra utalhat, hogy önkritika és kritika 
tekintetében még adósai vagyunk önmagunknak és másoknak. Ép
pen ezért nem az esztétikai teljesség élménye, hanem legfeljebb az 
alkalomszerűség megértése fogadtatja el velem a következő két 
sort: „no ne baszkódj mondod / inkább igyunk meg valamit hogy 
kijózanodjunk” {Podolszki József halálára). Ismerve Tari többi ver
sét, ez aranyigazság, érték(re)kapituláció akar lenni; pedig csupán 
jó anekdota.

Ha ez a néhány vers rezignációban és nosztalgiában ernyedt el, 
akkor az utolsó ciklusban ismét felparázslik a költő valósággal pö- 
rölő indulata. Ez klasszicisztikusan stilizált formában is megnyilvá
nul, amikor Tari, elvont fogalomba sűrítve az általános káosz okát, 
a ma már csak elvétve alkalmazott verstani kellékeket is felhasznál
ja (Az értelem zavarához). A kötet egyik legjobb költeménye a cik
lussal azonos címet viselő Nem lesz háború. A keserű cinizmus 
lávaömlése, a haszonlesésből mellébeszélők túlzottan indulatos (s 
ezért váratlan szókapcsolatokban bővelkedő) leleplezése ez a vers, 
amely hatásosan teszi egyértelművé, hogy a szocializmus dekadenci
ájának végső fázisa lényegében már háború, ha a tömeggyilkossá
gok illegális formájúak is.

Tari István új verseskötete a magyar irodalom egészében is je
lentős. Nem csupán a szerző szándéka, törekvése miatt, hanem a 
megvalósult eredmény következtében is. A mocsokban élés kény- 
szerűségének és a megtisztulás vágyának kifejezése élteti.
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MEGHÚZÓDÁSOK

Szügyi Zoltán: Élet és lélek. Framo publishing, Chicago - 
M-Szivárvány Alapítvány, Budapest, 1993.

Szügyi Zoltán költői pályája az érzelmesség jegyében indult. A 
versek a lét kegyetlenségének kiszolgáltatott ember döbbeneteit 
visszhangozták. Gyakran hangzott fel bennük a természetbe mene
külő magános sétálónak a halk panasza, sőt még a pásztorfurulya is
-  a giccsnek a szomszédságából. A költő egyre inkább eltávolodott 
az emberektől, úgyhogy a harmadik verseskötete {Kétpart között két 
folyó, 1982) már az erdőből szól hozzánk, egy modern robinsoni 
életforma üzeneteként. A még ugyancsak Újvidéken kiadott negyedik 
verseskönyv (Erdő és más versek, 1985) is ugyanezekre a kóborlásokra 
épül, noha a romantikus bensőségnek már alig maradt nyoma.

A Budapesten kiadott, régi és új verseket egyaránt tartalmazó 
legutóbbi kötet a maga 146 oldalával túl terjedelmesre sikeredett, 
minthogy a végre hazát talált költő világképe esztétikailag teljesebb 
annál, amelyben az esetlegességnek, a pillanatnyiságnak a nyomai 
még megtalálhatók. Szügyi ugyanis a nyolcvanas években az elve- 
szettség dokumentumait, pillanatfelvételeit sorakoztatta, ám anél
kül, hogy élménykörében számottevőek lettek volna a társadalmi 
vagy a nemzeti (kisebbségi) mozzanatok, illetve hogy különösebb 
gondot fordított volna a formateremtésre. Ha akkor a közvetlen 
tapasztalat és az azon túli semmi tette valamiképpen szimbolikussá 
a költő prózai látleleteit, akkor újabban a transzcendenciában is 
otthonra lelő ember gondolati egyensúlyállapotaira bukkanhatunk 
Szügyi verseiben. Az átalakulás megértéséhez az ismertetést az 
utolsó, Két part között két folyó című verscsoportjának ismertetésé
vel kell kezdenünk. Tudatosan írtam ciklus helyett verscsoportot, 
mert a gyűjteményben határozott tagolás helyett csupán nagy be
tűkkel kiemelt részek vannak.

A hangütés még a múlt századi romantikát idézi, hiszen a költő 
ilyen relációt állít fel: „Erdő -  ég, / erdő -  víz, / erdő -  föld, / erdő -  
én” -  mondja, majd hozzáteszi „Csak a gallyak sikonganak, / ha 
lépek.” Eszébe sem jutnak e kirándulóknak a tőle száz méterre talán 
már fellelhető, szétdobált nejlonzacskói s a civilizáció egyéb káros
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hatásai. Szerencsére azonban az ilyen belefeledkezéseknél gyako
ribbak a naiv önfeledtséget akadályozó mozzanatok. Ennek követ
keztében az emberi közösségtől való eltávolodás éppen fordítva: a 
civilizációval való szembesülést eredményezi -  a gondolat szintjén, 
így aztán a fiatal költő helyzete enyhén komikus. A szarvasbika 
láttán például a „legelésző marhahús” jut az eszébe. Vagy amikor 
esti magányában félelem fogja el, akkor, nagyvad támadásától tart
va, „egy Tandori-medve” esetleges megjelenésére vár. Esetleg ami
att panaszkodik az erdőben kóborolva, hogy fel akar robbanni a 
lelke. Általában a tehetetlenség, a jelentéktelenség érzése s -  ennek 
megfelelően -  a rezignáció hangulata tölti el. Az idő végtelenje, a 
mindenség határtalansága és a viszonylagosság tapasztalata lenyűgözi.

A legdinamikusabb, legspontánabb természeti jelenségek sem 
ragadják magukkal. Például az állatok legelszántabb küzdelmében 
is a lényegbeli mozdulatlanság ölt testet előtte. Mégis leginkább az 
érzékeire hagyatkozik. Ilyenkor közhelyes is tud lenni: azt mondja 
el prózaian, amit az impresszionista verskultúra már a századfordu
ló táján összehasonlíthatatlanul magasabb szinten produkált. Ké
pes rácsodálkozni az ég kékségére, mondván, hogy „azt hittem ilyen 
csak Attikában / tudott lenni”. A repülőgépek nyomai kívül marad
nak figyelmén. Az ilyen helyzetmegjelenítésnek a semmitmondó 
életkép a legalacsonyabb szintje. A költő ugyanis a többi között 
arról az emlékéről is beszámol, amikor a vadőrnek a halért a zseb
kését adta cserébe. Ilyenkor arról feledkezik meg Szügyi, hogy a 
költőnek nem a valóságosan megtörtént vagy kitalált események 
tömör elmesélése a dolga, hanem az, hogy öntörvényű nyelvi való
ságot, lehetőleg több jelentésréteggel és eredeti értékrendszerrel 
bíró szöveget alkosson.

Kiváló versek a régebbiek között is vannak, ám ezek nem 
elsősorban a jellemzett verscsoportban, hanem előrébb lelhetők fel. 
Figyelmet érdemel a Csak a szemét a lánynak groteszk hangneme 
mint a mai fiatalság tragikus életérzésének töményen groteszk kife
jeződése. Hasonló jellegű a Még sötétben című is, amely a maga 
módján a költő menekülésének egyik okára, a falusi élet kilátásta- 
lanságára vet szociográfiai fényt. Az élet megalapozatlansága fel
tételezi a nemlétnek a költőietlen közérzetét, azt az állapotot, 
amelyben a kötetnyitó világtalan szövegek fogannak. Ezek az élet és 
a halál határvonalán állónak a rettenetét, az emberi értékeket el
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utasító látomásait tükrözik, a minden mindegy rezignált gondolatá
ban való elcsitulást közvetítve. A Megnemfestett versek cím alá so
rolt impresszionista jellegű, főleg képzőművészeti ihletésű versek 
viszont a látványba feledkezésnek a dokumentumai, az egyedüllét
nek, a meddő harc tragikus eredményének, a természet felsőbbségé- 
nek különösebb nyelvi erőt nélkülöző képeiként. Ezután a nyugta
lanságnak, az otthontalanságnak, a képzeletbeli jobbat akarásnak, 
az okoskodó kereséseknek a szövegei következnek, míg végül kis 
híján egy tucat gyermekvers következik.

Ezek a jelentősebb költemények közé tartoznak, közülük 
kettőnek a parabolikussága ötlik szembe. Az Indiántörténet a mese
szerűségével és az áttételességével egyformán hat: ami a gyermek 
számára elsősorban érdekfeszítő, az a tapasztaltabb előtt megmoso- 
lyogtatóan kínálkozó tanulság. Hasonlóképpen szellemes az Ünnepi 
muzsika is. Ha az előbbiben a valószínűleg bekövetkezett otthoni 
bajokra való ráeszmélés volt a csattanó, akkor most a különféle 
zörejek egyvelege bizonyul „ünnepi” muzsikának. A groteszk ele
mek nyomatékosabban vannak jelen a Volt egykor egy fehér ruha és a 
Nyúlfejek nőnek c. versben. Az előbbi az élet törvényét adja elő a 
maga szürrealista módján, az utóbbi pedig az elrettentő látvány 
szélsőséges humorában oldja fel ugyanazt a tapasztalatot. Fokozot
tabban hagyatkozik a játékos képzeletre a Sétáló csikós, amelyben a 
groteszk képtelenségek csak önmagukért, illetve a humor kedvéért 
vannak.

Szügyi Zoltán könyvének legmélyebbről fakadó darabjai az 
utóbbi években felgyorsult pusztulású szülővidéknek a látványából, 
illetve emlékéből fakadnak. A 2000 lépés a Marx útján nem csupán 
egy szabadkai utcának a szociográfiája 1989-ben, hanem a léleké is, 
amelyet fölszív a panoráma sivársága, fölszívnak az embertelenség 
különféle civilizációs jelei. A Bácskai kóruséneket is ugyanez a ta
pasztalat teszi hangsúlyossá, jóllehet itt szürrealista szimbolika is 
fokozza a költőiséget. Nem beszélve a Ki viszi hírül című, Cs. Simon 
Istvánnak ajánlott érzelmes búcsúzkodásról, a táj megalázása miatti 
panaszról.

Külön csoportot képeznek az Élet és lélekben a szenvedélyfüggö- 
ségtől megszabadult embernek a mérlegelései. Az öniróniával író
dott gondnok-versekről van szó, amelyek az istenhitben egyensúly
ra talált ember kiegyensúlyozott világszemléletét, helytállásra való
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törekvését, értelembe vetett bizalmát fejezik ki. Ezzel nem valami
féle közösségélményhez, harcos cselekvésetikához jutott el Szügyi, 
hanem egy rég óhajtott lelki megtisztuláshoz, a tartalmasnak érzett 
magány vállalásához, az emberi lény soknak és nagynak érzett mini
mumához. Az utóbbi évek költői színvonalának megtartása mintha 
ennek a gerincességnek a függvénye lenne. Úgy látszik, hogy Szügyi
ben nem az önmaga elől menekülő csavargó, hanem a felelősséget 
vállaló s ennek érdekében perlekedő polgár élteti a költőt.
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A SZERZŐ KÖTETÉRŐL

Válogatásom vajdasági magyar költők műveit elemzi. Többsé
gükben azokat, amelyek az utóbbi másfél évtizedben könyv alakban 
láttak napvilágot. Az említett időszakban e kézirat szerzője egyedül 
vállalkozott arra, hogy hosszabb írásokban és rendszeresen tudato
sítsa a jugoszláviai magyar költészetnek a magyar irodalom egésze 
szempontjából is jelentős értékeit. Az elemzésekben érvényesített 
értékkritériumok nem kapcsolódnak irodalmi irányzatokhoz. Szá
momra tehát nem elsődlegesen fontos, hogy a költői mű lírai-realis- 
ta jellegű-e, vagy pedig avantgárd beállítottságú. Jó, ha az alkotót a 
kisebbségben élő magyarság sorstudata ihleti, ám ez önmagában 
nem elég, ha a mű nélkülözi a meggyőző erőt, a nyelvi eredetiséget, 
vagy ha teljességgel kimarad belőle a mai élet látszataiból kievickél- 
ni igyekvő embernek a groteszk létélménye.

Más szóval: a költői törekvés megértésén túl az eredménynek a 
mérlegelése legalább ennyire fontos. Annál is inkább, mert sok 
olyan verseskönyv is megjelent a Vajdaságban, amely inkább csak 
könyvkiadói és művelődéspolitikai célokat szolgált. Minthogy 
azonban értékkereső beállítottságú vagyok, ezért érdeklődésem kö
zéppontjában többnyire a jobb műalkotások állnak. Viszont az is 
igaz, hogy alig született olyan könyv nálunk mostanában, amely 
kizárólag csak lelkesítené az embert.

A szóban forgó kézirat anyaga a maga nemében úttörő jellegű 
kísérlet. Nálunk ugyanis annyi becsülete sem volt a műkritikának, 
mint Magyarországon, ahol az én korosztályomnak a kritikusai 
több gyűjteményt is kiadhattak értékeléseikből. S ennek jóvoltából 
tartalmas eszmecserék is létrejöhettek a gyakorlati irodalomesztéti
kával kapcsolatban. Az én kritikáim olyan műközpontú elemzések, 
amelyek alapul szolgálhatnak az irodalom jövője szempontjából 
nélkülözhetetlen vitákhoz.

A bemutatott művek szerzői: Fehér Ferenc, Ács Károly, Pap Jó
zsef, Koncz István, Tolnai Ottó, Brasnyó István, Utasi Mária, Podolsz
ki József, Cs. Simon István, Jung károly, Böndör Pál, Danyi Magdolna, 
Fülöp Gábor, Sziveri János, Tari István, Csorba Béla és Szügyi Zoltán.

Meggyőződésem szerint e költők műveinek tanulmányozása 
azért is fontos volt, mert -  az esztétikai élmény puhatolásán túl -  
egy meghatározott látószögből a vajdasági magyarok kultúrájába is 
betekintést nyertünk.

VAJDA Gábor


