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kábban	érzékelhető	líraiság	is	jellemzi.	A	világok	egymásba	
csúsztatásának	egyik	alaptétele	a	kötetben	a	következő:	„a	
Király	utca	87-es	számú	ház	[…]	a	világ	kicsiben”.	(78.)

Ennek	 ellenére,	 természetesen,	 Újvidék	 sem	 hiányzik	
a Szép kis történetek	 térképéről,	 sőt,	 az	 egyik	 legjobban	
sikerült	 novella	 ezen	 a	 helyen,	 pontosabban	 a	 hatvanas	
évek	 Újvidékén	 játszódik.	 A	 Yellow submarine	 című	 és	
„(jesztördéj)”	 alcímű	 szövegben	 a	 Duna	 újvidéki	 partjai-
nál	 sárga	 tengeralattjárójukból	a	Beatles	 tagjai	 lépnek	elő,	
s	töltenek	el	kis	időt	a	városban.	Ellátogatnak	a	kábelgyár-
ba	 is,	és	 tiszteletükre	„barátságos	focimeccsre	került	sor	a	
Kabel	és	a	 Jugopetrol	csapata	között.	 […]	 [A]	Kabel	mu-
tatkozott	jobbnak,	nyert	is	kettő–nullra.	Az	egyik	gólszerző	
egy	Milan	Agbaba	nevű	félkezű	munkás	volt,	a	másik	pedig	
John	Lennon.	[…]	John	Lennoné	remekbe	szabott	fejes	gól	
[…],	 ugyanakkor	 úgy	 sikerült,	 hogy	 fejelés	 közben	 eltört	
a	 legendás	 kerek	 szemüvege,	 amit	 aztán	 a	 pálya	már	 em-
lített	gondnoka	átmenetileg	sebtapasszal	 ragasztott	össze.”	
(120.)	Noha	azt	semmiképp	sem	lehet	mondani,	hogy	a	Szép 
kis történetek	 novelláit	 elbeszélő	 hang	minden	 szövegben	
ugyanaz	 a	 személy	 lenne	–	 így	 az	 is	 teljességgel	 kizárha-
tó,	hogy	novellaciklusról	lenne	szó	–,	egy	valamiben	mégis	
nagyon	hasonlóak	ezek	az	elbeszélők.	Mégpedig	a	világta-
pasztalásukban.	Míg	a	Balázs	Attila-regények	krónikása a 
sajátos	 elbeszélői	mód	mellett	mindig	 ragaszkodott	 a	 tör-
ténelmi	 hitelesség	 alapvető	magjához,	 s	 valóban	 elbeszélt	
történeteket	újabb	és	újabb	részleteket	feltárva,	valamint	a	
történelmi	 távlatot	megtartva,	 addig	 a	novellákban	 inkább	
már	mindenki	által	jól	ismert	történetek,	képek	bukkannak	
fel,	 s	 ezeknek	 a	 fiktív	 történetét	 villantják	 fel	 az	 elbeszé-
lők,	az	események	szem-	és	fültanúiként	fellépve.	A	Beatles	
látogatását	 elmesélő	novellában	olvasható	például,	hogy	a	
zenekar	tagjai	„visszakanyarodtak	a	török	(tkp.	albán)	cuk-
rászdába,	libasorban	kelve	át	a	zebrán	a	templom	oldalában”	
(122.).	Közismert	képek	jelennek	meg	városi	anekdotákként	
a Szép kis történetek	szövegeiben,	ironikus	módon	ezzel	épp	
megfosztva	az	említett	műfajt	azon	sajátosságától,	hogy	az	
egy	kisebb	közösségnek	a	kulturális	tudatát	határozná	meg.	
A	Wesley	Oak-ról	szóló	történetben	(John Wesley Oak élete 
és cselekedete dióhéjban)	 az	 életművész	Salvador	Dalíval	
történt	megismerkedéséről	a	következőt	mondja	az	elbeszé-
lő:	„Az	anekdota	szerint	Dalí	épp	egy	kiskocsmában	üldö-
gélt	újonnan	szerzett	barátjával,	amikor	hirtelen	az	az	érzése	
támadt,	mintha	szétfolyna	az	idő.”	(155.)

Hasonlóképpen	rejtve	bukkannak	fel	a	vajdasági	irodal-
mi	hagyomány	meghatározó	alkotásai	is.	Az	ilyen	jelek	sok-
kal	szimpatikusabbak	a	direkt	jelzéseknél.	A	Tarzan Szent-
tamáson	 című	 novella	 Gion	 Nándorról	 szól.	 Ez	 az	 egyik	
legnyilvánvalóbban	életrajzi	szövege	a	kötetnek,	egy	Gion-
nal	 készített	 interjú	 története	 ismerhető	meg	 belőle.	 „Má-
sodik	alkalommal	kissé	fáradtabban	ért	oda.	Mondta,	nem	
tehet	 róla.	Annyit	 ír,	mint	soha	életében.	De	nem	álmodik	
már	börtönről,	ha	néha	didereg	is,	mint	az	ember	jéghegyen,	
szalmakalapban.”	(37–38.)	Az	idézett	részben	két	Gion-mű	
címe	is	felbukkan.	Ugyanilyen	módon,	sőt,	még	rejtettebben	
idéződik	meg	Domonkos	 István	a	Házilegelő című	novel-
lában.	 Domonkos	 maga	 nem	 szereplője	 egyik	 szövegnek	
sem,	ám	az	említett	történetben	olvasható	„portable-legelő”	
szókapcsolat	egyértelműen	rá	utal,	pontosabban	az	ő	Kor-
mányeltörésben	 című	 nagykölteményére,	 melynek	 egyik	
sora:	„csinálni	külföldből	portable	haza”.	Tűnjön	bár	túlzó	
párhuzamnak,	 Balázs	Attila	 mintha	 épp	 ezt	 tenné	 a	 Szép 
kis történetek	című	kötet	novelláiban:	idegen	világokat	köt	
a magyar valósághoz	és	fordítva.	Hiába	játszódik	egy-egy	
történet	például	Amerikában,	az	események	lokalizálását	a	
következőképpen	 végzi	 az	 elbeszélő:	 „Milwaukeeban,	 az	
ottani	Hengermalom	utcában”	 (64.).	A	Kinek Észak, kinek 
Dél	távlatait	áthelyezi	a	tengeren	túlra,	s	az	amerikai	törté-
nelem	Észak	és	Dél	kapcsolatáról	beszél.	Ugyanezek	a	föld-
rajzi	égtájak	jelennek	meg	a	kötet	Eventyr, avagy a hattyú 
című	darabjában	is.	Egy	hattyú	repülését	követheti	nyomon	
az	olvasó,	melyben	a	madár	„északról	dél	felé,	délről	észak	
felé,	időnként	–	szinte	kötelességszerűen	–	bús	oboahango-
kat	hallatva”	(170.)	halad.	Ebben	a	szövegben	olvasható	a	
kötet	egyik	legradikálisabb	határátlépése	is:	„A	hattyú	–	ma-

dáremlékezetének	rejtett	zugában	–	még	emlékszik	azokra	
az	időkre,	amikor	–	emberként	–	ő	is	a	lenti	utakat	járta.	[…]	
Hiába	kavar	cséphadaró	módjára,	nem	tud	tovább	a	levegő-
ben	maradni,	mert	elhullajtván	hosszú	 tollait,	kecses	 szár-
nya	 cingár,	 szőrös	 emberkarrá	 alakult.	 Felhőbe	 nem	 lehet	
kapaszkodni.”	(170–171.)

Nemcsak	földrajzi	és	biológiai	határokat	tesz	képtelenül	
rugalmassá	 Balázs	Attila,	 de	 a	 novelláskötet	 szövegeinek	
időkezelése	 is	 helyenként	meglehetősen	 sajátos.	Csak	 egy	
példa	a	kötet	második	felében	található	A mamut hatalmas 
életérzése	 című,	 ősi	 emberi	 közösségben	 játszódó	 novel-
lából:	„oly	elementáris	dalbeszéd	alakult	ki	nők	és	 férfiak	
között,	hogy	attól	legmagasabb	fokú	gyönyöreinek	egyikét	
érezte	 volna	 néhai	 Bartók	 Béla”.	 (178.)	 Nemcsak	 Bartók	
említése	okoz	önmagában	abszurd	hatást	egy	őskori	 törté-
netben,	de	Balázs	még	egyet	fordít	az	idő	kerekén,	amikor	
ebben	a	közegben	Bartókot	„néhainak”	nevezi.

A Szép kis történetek	az	utóbbi	Balázs	Attila-kötetek	leg-
jobbika.	A	novella	az	a	műfaj,	amely	olyan	szűk	keretekkel	
rendelkezik,	amelyekkel	való	játszás	íróilag	is,	és	nemcsak	
a	választható	téma	terén,	kreatív	megoldásokra	inspirálja	a	
szerzőt.	A	gyenge	kötetindító	szövegeken	érdemes	túllépni.	
A	későbbi	novellák	valóban	szórakoztató	világa	és	humora	
után	az	olyan,	elsőre	ijesztően	rossz	szóviccnek	tűnő	meg-
fogalmazásokat	 is	 könnyebb	 szívvel	 és	 talán	mosolyogva	
bocsáthatja	 meg	 az	 olvasó,	 mint	 ami	 az	 első	 novellában	
olvasható,	miszerint	 „Kerényi	 Frigyes	magyar	 költő,	 […]	
hiába	született	Eperjesen,	gyomra	nem	bírta	az	eperféléket	
[…]”.	(21.)

(zEtna Kiadó, Zenta, 2014)
Szarvas Melinda

„Nem kérdjük: dalunk tetszik-e?”
(Kerék Imre: Aranylen)

Abból,	amit	költészetnek	nevezünk,	most	egy	ritka,	elha-
gyatott	erdei-mezei	virág	halk	éneke	jelzi	valaminek	a	lénye-
gét.	Mint	palackba,	ide	került	a	sárga	sziromkelyhes	üzenet:	
„…Nyílunk és virágzunk, / majd elhervadunk, / csak a földi 
lét tünékeny / csudái vagyunk… / de nyílnak helyettünk / újak, 
éppilyen / száz meg száznyi ringó / aranyszínű len. / S ha új 
nyárba feslik-bomlik / a táj szőttese: / orcánkat a Napra tár-
va, / zengedezünk és nem kérdjük: / dalunk tetszik-e?”

A	szerzőt,	aki	verseivel,	műfordításaival	az	1970-es	évek-
től	jelen	van	a	magyar	folyóiratokban,	aligha	szükséges	be-
mutatni.	Azért	az	emlékeztető	mégsem	árt:	Kerék Imre 1942. 
június	29-én	született	Háromfa	községben,	Nagyatádon	érett-
ségizett,	 Pécsett	 szerzett	 magyar–orosz–rajz	 szakos	 tanári	
diplomát,	 tanított	 Sávolyon,	 Fertőszéplakon,	 nyugdíjba	 vo-
nulásáig	a	soproni	Szent	Orsolya	Római	Katolikus	Általános	
Iskola	és	Gimnázium	könyvtárosaként	dolgozott.	

A	versben-szólás	iránya	Somogy	bükkös-makkos	erdei-
hez,	tájaihoz,	embereihez	visz,	azokhoz,	akik	tudták	a	sza-
vak	 értékét	 és	 erejét,	 s	 eleve	 megadott	 tisztelettel	 voltak	
mások	 iránt.	 Szerencsés	 dolog	 a	 József	Attila-díjas	 költő	
munkáival	 újra	 találkozni.	Az	Aranylen	 című	 kötetben	 az	
emlékező-emlékeztető-versek	és	műfordítások	az	elhagyott-
el	nem	hagyott	vidéket	és	embereket	idézik	fel,	baráti	kötő-
déseit.	Hűségesen	őrzi	a	kezdeti	hangot,	él	benne	az	emlék	
és	mulandóság	tudata.	

Észreveszi	 az	 erdő-mező	megbúvó	 ékeit,	 s	mint	 csám-
borgó	vándor,	ősz	felé	hallja	éneküket.	Az	érdemes,	sokszí-
nű	és	fegyelmezett	verselői	készségű	poéta	a	tőle	megszo-
kott	 igényességgel	 és	 változatossággal	 építi	 tovább	 teljes,	
sajátos	 költői	 világát	 a	 maga	 életéből,	 élményanyagából,	
önmagából.	Mintha	velük	sóhajtana,	kikerülhetetlenül	élné	
meg	velük	a	világot,	a	táj	és	az	ember	összefonódottságát,	
zenei	hatásokat,	humort,	játékosságot,	finom	dolgok	látását.	
Hangja	 változatos,	 eszközei	 egyszerűek,	 képei	 tiszták,	 ér-
zékletes	vonalakkal	húzza	meg	tájainak	körvonalát,	vonás-
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ról	vonásra	az	emberek	arcát.	Formai	biztonsága	ezúttal	is	
példás.	 Úgyszólván	 minden	 parafrázisa	 (népdalra,	 Keats, 
Juana Ibarbourou, Horatius, Csanádi Imre, Vörösmar-
ty, Lorca, Szapphó, Ronsard, Berzsenyi	 versére),	 minden	
emléksora,	 fordítása,	 etűdje,	 improvizációja,	 átírása,	 talált	
költeménye	 nagyszerű	 lélekképet	 ad.	Kerék	 egész	 pályája	
a	 Somogyországból	 hozott	 érzékenységre	 épül,	 egészében	
befelé,	 az	 ember	 lelkében,	 gondolataiban,	 érzésvilágában.	
Itt	állunk	hát	az	új	versekkel	(2012–2014),	elhunyt	meste-
rek	–	Takáts Gyula, Fodor András, Kormos István	–	emle-
getésével,	 rábólintást	 érdemlően	 az	 irodalmi	 és	művészeti	
ösztönzést,	örökséget	aláhúzó	sorokra,	az	irányultságra.	Egy	
nagyon	 precízen	 megszerkesztett	 kötetet	 vehet	 kezébe	 az	
olvasó,	ki-bejárkálhat	a	somogyi	tájba,	hallgathatja	a	halak	
csobbanását,	míg	„rőt nyírfalombra gyöngyharmat szitál”,	
aztán	a	költő	azt	mondja	a	szemébe:	„Elmegyek meghalni, 
/ nem ismertem boldogságot e Földön, / csak az eleven ké-
telyt, eszmék, hitek / egymást-taréjozását és látom-hallom új 
/ fanatizmusok dib-dáb agyaskodóit is már, / elmegyek meg-
halni – ”,	majd	másutt	ezt	rögzíti:	„Lányos-szelíd virágaink 
között / ülök és nem gondolok semmire.”	Költészetének	leg-
főbb	 erőssége	 a	 képalkotás.	 Somogy	 poétájára	 emlékezve	
azzal	nyit,	hogy	„Diólevélre írt sorokat betűz / az őszi szél, 
tagolva nehézkesen.”,	de	utána	a	címhez	(Niklai ősz)	hűen	
csak	úgy	röpteti	a	képzeletet.	Egy	későbbi	versben	(Szüreti 
rondóféle): „Őszül már a szőlőskertben. / A nyír combja ki-
kilátszik.”	Majd	egy	másikban:	„burkát vedli a dió előttem, / 
gesztenye is kopog egyre / útszélt, járdákat gépfegyverezve.” 
A	len	színaranyban	van.	Fontos	a	Somogy-vidék.	A	Madár-
csapda	(hommage	à	Pilinszky	János)	jól	tükrözi	a	versírást,	
azt	a	módot,	ahogy	a	szerző	a	feleslegtől	megtisztítva	vég-
legessé	alakítja	a	szöveget,	formát	ad	a	soroknak:	„Csak azt 
feledném, semmi mást, / csak azt a csapda-csattanást, / majd 
a szívettéptő sikolyt: / mi volt ez, istenem, mi volt? / Mi volt e 
gyilkos rettenet, / mi kiontotta véremet? / S miért e büntetés, 
miért? – / S fölitta a hó a vért…” 

Kerék	 Imre	 eredeti	 alkotóművész,	 tudott	megöregedni,	
erkölcsi	tisztasággal,	sértetlen	öntudattal	áll	helyt	a	körülötte	
zajló	világban.	S	az	aranylen	megpillantójának	mi	jut	eszé-
be	még	az	őszről?	Aki	Márait	szereti,	s	akinek	a	szerelmei	
lassan	mind	elhamvadnak,	kap	egy	kesergést:	„Barlangban 
húzódik a test, a lélek, / mindent átjár a köd szivárgó nyir-
ka. / Csillagjegyekben a sorsod megírva / és közelít a fehér 
végítélet.”	S	kap	továbbá	még	valamit	a	költészetről.	Mi	is	
a	költészet?	„…nem csak az, mit versbeírtak, / valami rögzí-
tetlenebb, mi él / a nők mosolyában, mozdulatában, / kutyák, 
madarak hű tekintetében, / éji lámpák villódzó gyöngysorá-
ban, téli űrből üzenő csillagfényben…” 

Az	 aranylen	 megtalálását	 az	 új	 versekben	 is	 hangula-
tok	 kísérik,	 néhány	 címmel	 példázva	 ezeket:	 Elmegyek 
meghalni,	Májusi zsongás,	Őz Kata,	Utcarészlet,	Halottak 
napján,	2014, Mintha emelne,	vinne.	A	kötet	nem	nélkülö-
zi	 az	epigrammákat,	Bertók	Lászlónak	a	kilenc	háromkát,	
a	 hetven(kedő)	 Kiss	 Benedeknek	 a	 két	 boros	 haikut.	 Az	
Aranylen	versei	kétségkívül	a	gondolati	és	tájlíra	hagyomá-
nyaihoz	kapcsolódnak.	És	nem	szabadul	az	ember	a	gondo-
lattól,	hogy	ezek	a	felidézések	itt	nincsenek	befejezve.	Ami	
azt	illeti,	emlékeket	a	messzi-közeli	táj	és	a	mediterrán	kul-
túrkörök	 világa	 bőven	 terem,	 ezekből	 lehet	 újrateremteni,	
pontos	 és	 érzékletes	 líraisággal,	 formatisztelettel	 a	múltat,	
hogy	 jobban	 lehessen	 érteni	 általuk	 a	 jelent.	 Kerék	 Imre	
nem	kérdi,	dala	tetszik-e,	úgy	ír,	mintha	az	aranylen	sorsa	
függene	mindig	a	versektől.	A	többi	nem	rá	tartozik.	Teszi	a	
dolgát,	míg	somogyiak	élnek.	

(Berzsenyi Könyvkiadó, 2015)
Tönköl József

Aki a forrásvidéken jár
(Tábor Ádám: Versmezõ)

Tábor Ádám Versmező	 című	 kötete	 nem	 pusztán	 össze-
gyűjti	a	szerző	2009	óta	írt	verseit,	egyben	olyan	kontextust	is	
teremt	köréjük,	amely	–	a	külön-külön	értelmezett	szövegek	
hatósugarán	túl	–	egészen	új	fénytörésbe	helyezheti	az	egész	
költői	korpuszt.	Ha	a	kötet	florisztikus	metaforarendszerének	
alapelemeivel	szeretnénk	kifejezni	ezt	a	folyamatot,	akkor	az	
említett	szövegkörnyezetet	amolyan	táptalajnak	tekinthetjük,	
ahonnan	a	hét	részre	osztott,	gondosan	körülkerített	versme-
zők	éltető	nedvei	fakadnak.	Kiemelt	fontosságúak	a	ciklusok	
elején	található,	egymást	kiegészítő	mottók	is,	melyek	a	lírai	
termés forrásvidékeire vezetnek. 

Az	íróelődök	(T.	S.	Eliot-tól	Ady	Endréig)	idézetein	túl	
többek	közt	A magyar nyelv történeti-etimológiai szótárá-
ból,	a	Magyar történeti nyelvtanból	és	a Magyar értelmező 
kéziszótárból	 is	 olvashatunk	 szemelvényeket,	 amelyek	 a	
maguk	 (bizonyos	 szempontból)	 korlátolt	módján	 a	 „vers”	
szó	 jelentéseit,	 a	 szavak	 szerveződési	 szabályait	 vagy	 az	
„idő”	különböző	valóságvonatkozásait	 taglalják,	valamifé-
le	 enciklopédikus,	 rendszerező	 törekvést	 helyezve	 előtér-
be.	Ugyanakkor	a	Biblia	Genezise	és	a	különböző	irodalmi	
citátumok	által	a	világ	időtlen,	szakrális	szemlélete,	illetve	
a	 (tények	mögötti)	 valóság	 poétikus	 felfogása	 is	megjele-
nik.	Az	 ószövetségi	 Paradicsom	 szimbolikus	 isteni	 kertjé-
nek	megidézéséből,	 valamint	 a	 költői	 kertképzetekre	 való	
utalásokból	 kibomló	 természetfeletti,	 metafizikai	 horizont	
evidenciaértékkel	 emeli	 meg	 az	 emberi	 kreatúra	 nyelvi-
temporális-kulturális	 beágyazottságát,	 vissza-visszatérve	 a	 
hozzá	kötődő	organizmusok	elsősorban	szellemi	televényé-
hez.	„Ezt	a	versmezőt	én	vetettem	/	 termése	füve	rám	ha-
sonlít	és	senki	másra	/	csak	arra	akitől	teremtettem	//	soha	
senkitől	 nem	kérdeztem	 /	 hogyan	vessem	miként	gondoz-
zam	/	ízleltem	új	és	új	gyümölcsét	/	magam	is	mindig	meg-
lepetten”	–	szól	a	címadó	vers	igéző	–	költővel	azonosuló	–	
szelleme	a	kötet	elején,	hogy	a	továbbiakban	versről	versre	
hintse	el	vetőmagjait.

Rendkívül	 érdekes	 végigkövetni	 a	 Tábor	 Ádám	 által	
képviselt	 költői	 szellemiség	 átváltozásait,	 amelyek	 talán	
az	egyes	szövegek	 tartalmi	 foglalatánál	vagy	 formai	meg-
oldásainál	is	fontosabb	jelenségre,	pontosabban	alapállásra	
irányítják	 rá	 a	 figyelmet.	 Nevezetesen	 arra	 a	 korokon	 és	
eszméken	átívelő	alkotói	magaslesre	(és	nem	elefántcsont-
toronyra),	 ahonnan	 az	 egzisztenciális	 (lét)problémák	 és	 a	
napi	 események	 –	 Petőfivel	 szólva	 –	 elhamvadó	 pásztor-
tüzeknek	 tűnnek	az	örökkön	 fénylő	csillagok	alatt	–	azzal	
a	törvényszerű	csillaghullással	együtt,	melynek	mélységbe	
hulló	csóvája	még	nagyobb	világosságot	adhat...	A	Tábor-
féle	verseszmény	inkább	az	egyenletes	pislákolású	világlás	
mellett	 maradva	 teljesedik	 ki;	 mondhatni	 magától	 értető-
dően	művelve	meg	 saját	 táguló	 termőföldjét,	 fokozatosan	
hagyva	 hátra	 a	 szerző	 (szellemi	 szinten	 és	 konkrétan	 is)	
egyre	szűkülő	élet-	és	mozgásterét,	felidézve	az	eddig	eltelt	
idő	örökké	visszatérő	pillanatképeit	és	azokat	az	ősképeket,	
amelyekből	mindez	vétetett.	„tavasz	a	versek	/	visszaállnak	
a	fára	/	negyvenhét	év	/	visszaforr	/	az	eredeti	ágra	/	meg-
kötnek	a	 részek	 /	 régi	egészükké	válva	 /	a	 formált	 szó	 /	a	
gyökeret	táplálja	/	az	élet-mű	az	életet”	(kötet) Az írásokat 
átszínező	 évszakok	 közül	 a	 tavasz	 (mint	 az	 újjáéledő	 ter-
mészet	 hordozója)	 lesz	 a	 legfőbb	 szervezőerő.	A	 hátteret	
leginkább	a	fővárosi	környezet	adja,	azon	belül	is	egy	kitün-
tetett	budapesti	helyszín:	a	Vérmező.	„A	Vérmezőre	jövök	
ki	pihenni.	/	Mert	ez	a	legközelebbi	zöld.	Ennyi.”	–	hangzik	
a Mert	 című	 kétsoros,	 ironikusan	 bagatellizálva	 el	 azokat	
a	 főleg	 történelmi	 jelentésrétegeket,	 amelyek	a	Budai	Vár	
tövében	húzódó	közpark	múlt-	és	jelenbéli	állapotához,	han-
gulatához	kötődnek.

Ha	a	„vers”	szó	fentebb	említett	etimológiai	lehetőségei	
közül	 a	 latin	 eredetű	versus	 szó	 jogi	 fogalmából	 indulunk	
ki,	akkor	a	valami	ellen,	valamivel	szemben	kialakított	ars	
poetica	 is	 részét	képezheti	Tábor	Ádám	intenciójának,	aki	
az Agyő, Köz-társaság!	 című	 ciklusában	 –	 mindenekelőtt	


