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Variációk a pusztulásra
Csender Levente (1977, Székelyudvarhely) második 

kötete több szempontból is meglepetés. A  szerz� 

más témával és beszédmóddal kísérletezik: míg a 

Zsírnak való cím� els� kötetében a gyermekkor és a 

nyolcvanas évek Erdélye idéz�dik meg Tamási Áron-

ra és Bodor Ádámra emlékeztet� mesél�kedvvel, a 

Sz�n�földem a rendszerváltás utáni erdélyi és ma-

gyarországi színhelyeket jelenít meg, amelyek kö-

zött az otthonukat és önmagukat elkeseredetten és 

reménytelenül keres� fi gurák ingáznak, az elbeszélt 

történetek a szétesés, a pusztulás elementáris élmé-

nyét fogalmazzák újra.

A  kötetcím megel�legezi a novellákban rögesz-

mésen visszatér� tematikát, a szül�föld felülírt sza-

va a megsz�nés, a felszámolódás jelentéstartalmait 

hordozza. Az invenciózus szóalkotás az értékpusztulásnak nemcsak a tényére, 

hanem a folyamatszer�ségére is utal, a „sz�n�ben levés” válságállapotára. 

Megsz�n�ben egy archaikus életforma, az erdélyi falu már nem biztosít meg-

élhetést, de mint a kötetben feltárt léthelyzetek is rávilágítanak, az elvándorlás 

sem jelent megoldást, marad tehát a keresés, a légüres tér, az itt sem, ott 

sem bizonytalansága és kilátástalansága. Vélhet�en a megélt tapasztalat, a 

sorsközösség vállalása is ihlet�je az írásoknak, hiszen a szerz� 1991 óta él 

Magyarországon. „Beszélni kell, másképpen sohase fogy el a szó” – a kötet 

mottóját olvashatjuk az elkötelez�dés, a felvállalás imperativusaként. Beszélni, 

hitelesen, egy olyan létformáról, egy olyan lecsúszott rétegr�l, amely nemcsak 

a társadalmon, hanem valahogy az irodalmi beszédmódokon is kívül rekedt, 

legalábbis ebben a megközelítésben. A székelység képét nem az anekdotázó, 

elmés kópéfi gurán, hanem a székely faluból emigráló segédmunkásjelölt, a 

proli, a templomrabló, a „réztehen [értsd: pálinkaf�z� üst] gyermekeinek” alak-

jain keresztül mintázza meg.

A  kötet tizenegy írása az „Erdélyben kisebbség, Magyarországon román” 

problematikáját járja körül. A szerz� szociografi kus igénnyel közelít az eleven 

realitáshoz, olyan léthelyzeteket, sorsokat vetítve az olvasó elé, amelyek isme-

retlenül is ismer�sek a politikai határ mindkét oldalán él�k számára. A kötet 

els� írása (A  pusztulás örvénye), az egyetlen lélegzetvétellel végigmondott 

mondat így kezd�dik: „Nincs már család, ezt már nem lehet összerakni, ez 

a régen családnak nevezett valami már nem létezik, mintha egy zsák lisztet 

szórtak volna szét, atomjaira hullt, mindenki külön, a szálak elszakadtak, s 

mindig az er�sebb kutya baszik, az egyik elhullt, a másik elzüllött, a harmadik 

megalkudott, abba gebedt bele, fölösleges is számolni a pusztulás fajtáit, csak 

az a baj, hogy az egészb�l hiányzik az emberi méltóság, és ez az egész olyan 

kilátástalanul megy a pusztulás felé (…)”. Tulajdonképpen ezt a tömören meg-
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fogalmazott életérzést bontja ki az elbeszélés további része, valamint a kötet 

többi írása. A  „minden egész eltörött”-élmény alapvet� specifi kuma, hogy az 

emberi méltóság is megsz�n�ben van, sem az agrárfaluban, sem a konzum-

társadalomban, a cityben nem lelhet� fel, innen az ábrázolt világ és h�seinek 

kisszer�sége, az ember alatti léthelyzetek, a kiszolgáltatottság különböz� ver-

ziói. A pusztulás képe túln� a régió, az etnikum és a sz�ken értelmezett kor 

határain, és egyetemes vízióvá, globális problematikává tágul.

A szül�föld kötésér�l szól pár elbeszélés, arról, hogy a változtatás igényével 

hazatér� fi gura, bár felvillan számára az itthoni egzisztencia lehet�sége, mégis 

elmegy („Olyan er�s a rög, hogy azon változtatni úgyis képtelenség” – Fehér 

Oltcit), vagy arról, hogy az Amerikában él� családtagokhoz való kiköltözés he-

lyett a szerepl� mégis az otthoni nyomort, megpróbáltatást választja (Síró as-

szony), ez utóbbi balladisztikus jellege folytán is említést érdemel. Ugyancsak 

kiemelend� a kötetnyi korpuszból az Eltartási szerz�dés cím� írás, amely az 

Alexandra Kiadó novellapályázatán els� díjat nyert.

Az írások valahol ugyanannak a sorstragikumnak a különböz� változatait, 

vetületeit beszélik el, a megfélemlítettség, megaláztatás, csalás és megcsalatás 

történetei egymáshoz kapcsolódnak. A variáció lehet�ségét a hangnemi különb-

ségek, a humor és irónia fokozatai, a néz�pontok és beszél�k váltogatása bizto-

sítja. Az elbeszélésekben a tájnyelvi és csoportnyelvi regiszter egyaránt jelen van, 

a helyi színt és a beszél�k, szerepl�k társadalmi hovatartozását érzékeltetve.

A  (mindkét) társadalomból kiszoruló, eszményüket vesztett, a túlélésért az 

emberi méltóság alatti eszközökhöz folyamodó, az alkoholizmusba, öngyilkos-

ságba menekül� szerepl�k gyomorszorító történeteit dokumentáris igénnyel, 

kevés pátosszal, inkább iróniával kevert tárgyilagossággal beszéli el Csender Le-

vente. Ez is meglepetéssel szolgálhat: mondhatni hidegvérrel mesél kannibaliz-

mussá fajuló konfl iktusról (A réztehen gyermekei), apját halottnak hazudó alko-

holista „esetér�l” (Keresés). A tragikomikum groteszkbe hajlik, a fi gurák kissze-

r�ségének ábrázolása már-már naturalista igénnyel történik. Az írások er�ssége 

a jellemformálás, a típusalkotás (lásd például a Varázsló cím� elbeszélést).

A  közelmúlt erdélyi realitásának hasonló, a pusztulás, a lélekvesztés fe-

l�li megközelítésével L�rincz György prózájában találkozhatunk. Az id�sebb 

generációhoz tartozó, szintén székelyudvarhelyi író 2005-ös, Pusztulás cím� 

szociografi kus indíttatású regénye hasonló életérzést fogalmaz meg, poétikus, 

lírai nyelvezetben elbeszélve. Csender Levente inkább „prózai” prózát m�vel. 

A  téma L�rincz Györgynél egy regény terjedelmét igényli, Csender Levente a 

novella, az elbeszélés m�faját találja alkalmasabbnak, élesen, szikáran, poé-

nosan fogalmaz.

Úgy t�nik, a fi atal szerz�t sokkal inkább foglalkoztatja a felvállalt tematika, 

egy etnikum, egy régió identitásválságának pontos, precíz rögzítése, mint az 

írás manapság divatos önrefl exiója, vagy a fi atal erdélyi író- és költ�generáci-

ó(k) körében tapasztalható (poszt)modernkedés. Éppen ebben rejlik hatása, a 

kortárs magyar prózában sajátosnak mondható hangszerelése.

(Csender Levente: Sz�n�földem. Elbeszélések, novellák. Magyar Napló, Bu-

dapest, 2006.)

Pieldner Judit
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Egy írástudó székely 
szerelmes földrajza

avagy a szül�föld vallomása

A  jelenlét- és emlékezet-

vesztésben szenved� poszt-

modern kori ember – akinek 

hagyomány- és múltfelejté-

se óhatatlanul önfelejtést is 

jelent – talán csodálja, de 

nemigen érti azt az értékvi-

lágot, amely Demeter József 

tiszta forrásból táplálkozó 

verseiben és novelláiban 

egy minden ízében gyöke-

res, igéz�en hiteles alkotói 

személyiségben ölt testet.

Demeter József embe-

rekhez, dolgokhoz, jelensé-

gekhez szeretetteljes módon 

közel hajoló Maros-menti bu-

kolikájában a romlatlan idill 

és abszurditásba hajló tragi-

kum, a csillámló játékosság 

és az elmúlásközeli elégikus-

ság, az �si, tiszta rendet áhí-

tó szakralitás és a létrontást 

kényszer�en tudomásul vev� 

illúziótlanság színejátszó se-

lyemként való nyugtalanító villódzása 

fi gyelhet� meg. A lírai és epikai m�vek 

partitúráját a bartóki zenével érintke-

z� tonalitás és atonalitás, harmónia és 

diszharmónia egyidej� jelenléte és a 

sokféle esztétikai min�ség keveredésé-

b�l létrejöv� paradoxális értékszerke-

zet határozza meg. A versek és novel-

lák olvasása közben joggal támadhat 

olyasféle benyomásunk, hogy a szerz� 

mikro- és makrovilágot egybeölel� él-

mény- és érzékenységformái által a 

személyes kozmikussá, a kozmikus pe-

dig személyessé válik.

Mintha csak az európai 

kultúra egy Immanuel Kant-

tól ismer�s kulcsmondatát 

hallanánk ki Demeter József 

rokonszenvesen kedves vilá-

gából: „Lelkemet két dolog 

tölti el megújuló csodálattal 

és áhítattal: a csillagos ég 

fölöttem és az erkölcsi tör-

vény bennem.” A személyes 

és személytelen huzamosan 

fenntartható kényes egyen-

súlyához persze W. B. Yeats 

ír származású, Nobel-díjas 

költ� ragyogó aforizmája is 

fontos útmutatásul szolgál-

hat az alkotó számára: „Az 

univerzum felé csak kesz-

ty�s kézzel nyúlhatunk ki, és 

ez a keszty� a nemzetünk.” 

Mindezek révén válhat ért-

het�vé és élményszer�vé az 

a meglátás, hogy a Magyar-

dell�i napdalok, illetve a 

Suszteráj cím� kötetek 

anyagát egy lírai szeizmográfként m�-

köd�, a folytonos szolgálat s az állan-

dó készenlét bels� parancsát követ�, 

krónikás h�séggel megáldott szemé-

lyiség versekbe/novellákba menekített 

„fekete dobozaként”, egy, a nyelvhez, 

közösséghez és szül�földhöz végs�-

kig ragaszkodó költ� pusztulásvízióját 

és életreményét S.O.S.-szer�en meg-

fogalmazó, posztulatív érték� palack-

postájaként véljük fölismerni.

A  Maros-menti Magyar dell�r�l el-

származott és már jó ideje a Kecske-

mét melletti Ballószögön él� szerz� 
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m�veiben Erdély, illetve a Székelyföld 

nem egyszer�en szül�földként, hanem 

a létezés centrumaként és abszolút 

viszonyítási pontként szemlélt imago 

mundiként jelenik meg. Ezen belül a 

pár száz lelkes Magyar dell�i mikrovilág 

a m�vészi/emberi karaktert meghatá-

rozó hagyomány- és értékvilágával az 

archaikus léttörvények tiszteletét, a tra-

dicionális életrend tisztaságát és em-

berlépték� mili�jét fejezi ki. Ráadásul 

az egykoron „Kicsi Magyarország”-nak 

nevezett és a hatvanas években még 

színtiszta magyar település modell-

szer�en képezi le azokat a Trianon 

utáni folyamatokat (kényszerpályákat 

és mozgás-kényszereket), amelyek a 

Kárpát-medencei, azon belül az anya-

országi magyarság életesélyeit, jöv�-

beli kilátásait egyértelm�en negatív 

irányban befolyásolják.

Aligha találkoztam még Demeter 

Józsefhez fogható íróemberrel, akit 

annyira eltölt az írásaktus boldogsága, 

amikor újra és újra papírra veti a szá-

mára mindennél drágább és fontosabb 

szül�falu nevét. Valahányszor Magyar-

dell�t említi, olybá t�nik, mintha egy-

folytában zenélne benne a létezés örö-

me. Akárha Mozart testet-lelket mé-

regtelenít� muzsikájában mártóztatná 

meg magát az ember. A sz�kebb szü-

l�föld emberi, tárgyi és szellemi világa 

olyasféle lebírhatatlan mágiával van 

jelen a Napdalok és a Suszteráj írójá-

nak létszemléletében és világképében, 

mint például Gion Nándor m�veiben a 

bácskai Szenttamás, vagy mint G. G. 

Márquez Száz év magányában Macon-

do. Ennek megfelel�en Magyar dell� a 

létben való otthonosságot, a világ em-

berileg belakható teljességét jelenti. 

Ez akkor is érvényes, ha jelenleg ép-

pen nem ott él. Miközben praktikusan 

�neki is úgy szól a feladat, hogy „min-

den rodostóban zágont” találja meg, 

aközben Mikes lélekföldrajzát is nap 

mint nap magáénak tudhatja, hiszen 

Demeter József is olyannyira szereti 

már Ballószöget, hogy sohasem feled-

heti Magyar dell�t.

Az sem lényegtelen, hogy ez a 

mikrokozmosznyi „töredék hazácska” 

miféle poétikai eljárások révén formá-

lódik véges végtelenné, illetve szem-

léleti világegésszé. Az olvasott vers- és 

novelláskötetben – miközben egy ös-

szetéveszthetetlenül egyéni nyelvi uni-

verzum és rendkívül magával ragadó 

magánmitológia jelenik meg – lép-

ten-nyomon az irodalmi hagyomány, 

az intertextualitás és a kulturális emlé-

kezet mozgósításának lehetünk tanúi. 

A  paratextusokban mottóként, afféle 

meditációs objektumként, illetve as-

szociációs bázisként szerepl� népdal-

részletek, mondókák, közmondások, 

Bartók-idézetek a szerz� intenzív folk-

lórköt�dését, a magyar- és világirodal-

mi szöveghelyek pedig a kánonnal foly-

tatott termékeny párbeszédet jelzik.

A  korábbi pályaszakasz talán leg-

maradandóbb darabja, a Magyar dell�i 

mikrovilágot transzszilván tartalmak-

kal dúsító, a teremt� fájdalom köl-

t�i hagyományát a metafi zikai világ-

érzékeléssel ötvöz�, hagyomány és 

újítás szintézisére is remek példával 

szolgáló allegorikus poéma (Ecetfa-

méz) a líra- és prózavilág egészé-

re kiterjed� érvénnyel tudatosítja a 

kultúrhistóriai-kultúrantropológiai 

hagyomány fontosságát és megtartó 

erejét. A  koncepciójában és kompo-

zíciójában is kiváló, nagy m�gonddal 

kiérlelt, igen fi gyelemreméltó alkotás 

vágy- és célképzeteivel, jellegzetes 

metaforikájával és formarendjével a 

kés�bbi Demeter-szövegek jobb és 

teljesebb megértését is szolgálhatja. 

Amint arra Bágyoni Szabó István is 

utal az Ecetfaméz (1991) cím� kötet-

hez írott utószavában. Mintegy han-

gosan gondolkodva ugyancsak � teszi 
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föl a mindannyiunkhoz szóló kérdést: 

„Vajon ki fogja bemutatni költ�társunk 

új, immár az anyaországban megjele-

n� verseskötetét? És ki fog vallani a 

költ� hovatartozásáról?”.

Demeter József legutóbbi ver-

seskönyve, a Magyar dell�i napdalok 

(2006), a Hungarovox Kiadó gondozá-

sában jelent meg Budapesten. A  lírai 

szociográfi aként megjelölt kötet ará-

nyos szerkezeti rendben fölépül� hár-

mas tagolást követ (Csat, Spicc, Sróf), 

az átgondoltan sorjázó versciklusokat 

pedig egy prológus- és epilógusszer� 

darab foglalja keretbe. A nyitó vers (Mi 

az, ami mindennek van?), illetve az 

utolsó költemény (De lesz még Magyar-

dell� ezen a világon) igen sokat elárul 

a szerz� nyelvi tudatáról, költészetfelfo-

gásáról, továbbá arról az esztétikai ma-

gatartásról, amely a versvilág egészét 

m�ködteti. A  Magyar dell�i napdalok 

polifonikus nyitottságára és összetett 

jelentésszerkezetére fölöttébb jellem-

z�, hogy veszteségleltárként, lamentá-

cióként, jöv�faggatásként allegorikus 

példázatként, összmagyar sors-beszéd-

ként és nemzeti létdemonstrációként is 

helytállóan értelmezhetjük.

Amint a transzparens kötetcím hir-

deti, a helyzetjelentésként, identitás-

tanulmányként, vallomásként és köz-

érzet-analízisként egyaránt olvasható 

versekben abszolút els�bbséget élvez 

a költ� sz�kebb pátriája s vele együtt 

a hely szellemét kifejez� genius loci. 

A helyi sajátosság, a helyi vonatkozás, 

a tipikusan Magyar dell�i jellegzetes-

ség nemcsak konkrét, jól lokalizálható 

terekben, hanem imaginárius emlék-

terekben is megnyilvánul. Nem voltam 

rest megszámolni, hogy a 126 tételes 

textusban 38-ra rúg azon verseknek a 

száma, amelyekben a mérsékelten mi-

tikus sugárzású Magyar dell� szöveg-

szer�en (egészen pontosan 63 alka-

lommal) el�fordul. Bizonyos m�vekben 

(Néma ének, Piros szalag-gyász-csár-

dás, Kicsi Magyarország) többször is 

megjelenik. A  szül�falu – mint világ-

nyivá táguló mágikus színtér-valóság 

– kitüntetett pozíciójú szöveg elemként 

való makacs ismétl�dése természete-

sen általánosabb erkölcsi és létfi lozó-

fi ai tanulságokkal is szolgál.

Az önazonosság és a világbeli helyt-

állás, ha úgy tetszik, a személyre sza-

bott életfeladat teljesítése szempontjá-

ból az egyik legfontosabb üzenet talán 

az lehet, hogy mindig fi gyelnünk kell a 

gyökerekre és a fényre, mert a gyökér 

megtart, a fény pedig fölnevel. A  föl-

nevel� és útra bocsátó tájhaza életre 

szóló gyakorlati konzekvenciája – a 

Becsületes magyar-becsületes román 

cím� vers üzenetével összhangban – 

az lehet, hogy nem nagy magyarnak, 

hanem jó és tisztességes magyarnak, 

nem heroikus embernek, hanem ren-

des embernek kell lenni. Mert ahogy 

azt Tamási Árontól is tudhatjuk: aki 

embernek hitvány, az magyarnak is al-

kalmatlan. Demeter József m�veinek 

erkölcsi-eszmei mélyrétegében ez a 

tanítás hangsúlyosan van jelen.

A kötet jelentésvilágában kulcssze-

repet betölt� motívumok és értékjel-

képek közül a Maros, Erdély(ország), 

Isten, Nap, Hold, csillag, dal, zene, 

ballada, tánc, szerelem, tavasz, nyár, 

�sz, tél, fény, madár, virág, szív, erd�, 

mez�, akác, ecetfa(méz), apa, anya, 

szeret�, templom és temet� emelhet� 

még ki a számszer� el�fordulás okán. 

No és Trianon, hiszen – Illyés Gyulával 

szólva – „magyar az, akinek fáj Tria-

non”. A 87 évvel ezel�tti s mindmáig 

kibeszél(het)etlen, megemészt(het)et-

len trauma kapcsán jó okkal juthat 

eszünkbe az áldott emlék� Süt� And-

rás egyik Csoóri Sándor által fölemle-

getett eszméltet� mondása: „Teli van 

a hasunk rozsdás patkószeggel, az id� 

mégis azt kívánja, hogy virágcsokro-
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kat öklendezzünk” (Hitel, 2006. nov.). 

Demeter József Trianon-élményhez 

kapcsolódó versei közül a Trianon 

tükre, a Kétnyelv� szerelem, a Kará-

csonyi könny, A  h�s avagy Trianon 

csomagja, De még visszatérhet, vala-

mint a De lesz még Magyar dell� ezen 

a világon cím� említhet�. A  felsorolt 

versek egyikét, mégpedig a legbeszé-

desebb, ugyanakkor legzavarbaejt�bb 

góbésággal megformált költeményt 

teljes egészében idézem: „Az ortodox 

román elvtársn� / Azt mondta, Erdély 

a / Miénk volt és az is / Marad. A ma-

gyar református / Elvtárs azt mondta, 

Erdély / A  miénk volt s az is / Lesz, 

és feleségül vette / �t, a hajdan-szép 

román / Szerelmét- anno domini… / 

Június negyedikén, / Magyar dell�i id� 

szerint- / Greenwichben a már több 

/ Mint nyolcvan esztend�s / Trianon 

után – megint.” (Kétnyelv� szerelem).

Demeter József Suszteráj cím� 

novelláskötete 2001-ben jelent meg 

Kecskeméten. Az imponáló valóság- 

és emberismereten alapuló, emléke-

zetes magatartásformákat és h�stípu-

sokat fölvonultató frappáns történe-

tekben – ha nem is mindig egyenletes 

színvonalon – a népi-realista próza 

Tamási Áron és Süt� András nevével 

fémjelezhet� vonulatához kapcsolódik 

a szerz�. Az alapvet�en költ�i látás-

módra hajló, gazdag humorral, ábeli 

típusú játékossággal, sok-sok nyelvi 

leleménnyel, patinás szépség� transz-

szilvanizmussal megformált elbeszé-

lésekben nagy felidéz� és megjelenít� 

er�vel tárul elénk Magyar dell� szocio-

grafi kusan pontos, szubjektivitásában 

élményszer� és emberi mélységében 

hiteles falutörténete. Azzal a nyíltan 

megvallott szenvedélyes elkötelezett-

séggel, ahogyan a szerz� Síró vággyal 

cím� versében fogalmaz: „Én nem 

akarom megváltani a világot a / Ma-

darak énekével (…) Én nem akarom 

megváltani az / Emberek milliárdjait, 

kedvesem. Nem és nem… / Én csak 

Magyar dell�t szeretném megváltani”.

Az egymással is szoros, dialogikus 

kapcsolatban lév�, huszonnégy mo-

zaikból fölépül� elbeszéléskötet ko-

rábbi méltatói (Lászlóffy Aladár, Ircsik 

Vilmos, Gál Elemér) az írói erények 

között az atmoszférikus tömörséget, 

a nyelvteremt� fantáziát, a fi gurák és 

helyzetek megrajzolásában érvénye-

sül� képszer�séget, a kell�en árnyalt 

és rétegezett stilizáltságot, illetve a 

nemegyszer zenei alkotásmódot kö-

vet� kompozíciós eljárást emelik ki. 

Magam is úgy látom, hogy a Suszteráj 

túlnyomórészt maradandó esztétikum-

mal megalkotott világában, kiváltképp 

a prózapoétikai szempontból legki-

munkáltabb történetekben (Csákány, 

Közhírré tétetik, Suszteráj, Sírdöngö-

l�, Mint a bika, Gödörásó – avagy n� 

a temet�) a nyelv valóban otthonosan 

lakja a formát. Pár évvel ezel�tti recen-

ziójában (Magyar Napló, 2003. augusz-

tus) a Demeter-m�vek egyik legava-

tottabb kritikusa, Ircsik Vilmos is ezt 

a jellegzetességet hangsúlyozza: „Az 

irodalmi alkotás létjogosultságának el-

s�dleges bizonyítéka, abszolút mércé-

je mindig a nyelv, a nyelvi teljesítmény. 

(…) A  Suszteráj nyelvi teljesítményét 

tekintve, visszavezeti az olvasót az ol-

vasás szeretetéhez, a szavak zamatá-

nak élvezetéhez, ízlelgetéséhez, titkaik 

megfejtéséhez. Visszavezeti az önkén-

tes szellemi vállalkozáshoz.” Az olvasói 

érdekeltség csökkenése és a szépiro-

dalom térvesztése idején, amikor a ré-

gi olvasók megtartása és a reménybeli 

olvasók megszólítása egyre nagyobb 

akadályokba ütközik, íróember számá-

ra ez az egyik legnagyobb dicséret.

Az irodalmi köztudatban való vi-

szonylagos ismertségéhez képest jó-

val nagyobb értéket képvisel� Deme-

ter József eddigi könyveit és újonnan 
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Balladabölcs�
„Nem mondom én, míg nevedet, 

Nem mondod lakóföldedet.”

Tizenöt évvel ezel�tt, 1992-ben, hosszas gy�jtést 

és utómunkálatokat követ�en jelent meg els� ízben 

Vári Fábián László szerkesztésében a Vannak ringó 

bölcs�k cím� gy�jtemény, mely kárpátaljai magyar 

népballadáink megmutatására és bemutatására vál-

lalkozott. Hiánypótló volt ez a kötet, hiszen el�tte 

mind a szakmabeliek, mind a laikus olvasók, érdek-

l�d�k a fellelhet� anyagnak csak töredékével talál-

kozhattak nyomtatásban. Az elmúlt évben a könyv 

b�vített, külsejében és tördelésében is jobbított, 

második kiadására is sor kerülhetett, amit f�ként a 

korábbi kiadás példányainak hiánya indokolt.

Vári Fábián László még 1987-ban írt, de mai 

napig érvényes bevezet�je részletesen és körülte-

kint�en vázolja az addigi kutatómunkák eredmé-

nyét, a megjelent folklórtudományi munkák fontosságát vagy éppen tartalmát, 

és ezzel a történeti háttérrel még inkább alátámasztja, szinte egyenes követ-

kezményként tünteti fel a balladásgy�jtemény kiadásának szükségességét. Az 

el�szó azonban nemcsak tudományos szempontok mentén közelít a témához, 

hanem igyekszik olyan érdekességekkel szolgálni az olvasónak, melyek az 

egyes balladákra vagy akár az adatközl�k személyére vonatkoznak. Így kide-

rülhet, hogy a balladák tudásának birtokába jutni nem mindig egyszer�, tehát 

ennek a tudománynak is szabott ára van (alkalmasint tíz liter bor). Ezzel a 

gesztussal Vári Fábián azt éri el, hogy él�vé teszi a balladák világának környe-

zetét, így közvetve a balladákat is, és ezáltal mi, olvasók is közelebb érezzük 

magunkhoz a Hitetlen férj vagy Madár Ferbi történetét. Ez utóbbi egyébként 

külön kuriózuma a két kiadásnak, hiszen a furcsa név alakjának eredetére csak 

a második kiadás el�szavában derül fény, mely szerint egy azóta felbukkanó 

változatban már a balladah�s Ferdinek, azaz Ferdinándnak nevezi magát.

A Vannak ringó bölcs�kben a régi balladák, balladaszer� énekek, ponyva-

balladák, betyárballadák, rabénekek, balladás dalok, új balladák és különböz� 

megjelen� köteteit (például a nemrég 

megjelent Magyar dell�i napdalok II.) 

jó szívvel ajánlhatjuk mindazok fi -

gyelmébe, akik változatlanul hisznek 

a nyelv megtartó erejében, a hagyo-

mány fontosságában és a szintézis-

teremtés újszer� kívánalmaknak is 

eleget tev� lehet�ségében.

(Demeter József: Magyar dell�i 

napdalok. Budapest, Hungarovox, 

2006.;

Demeter József: Suszteráj. Kecs-

kemét [szerz�i kiadás] 2001.)

Ködöböcz Gábor
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helyi balladák, gyakran ma is él� szövegváltozataikkal együtt, egyaránt meg-

találhatóak. Mindegyik típus más-más okból tarthat számot érdekl�désünkre: 

van, amelyik archaikus gyökerei és összetett szimbolikája miatt különleges, 

van, amelyik a különféle népek balladaköltészetének érintkezési felületeire 

szolgáltat példát, továbbá olyannal is találkozhatunk, mely egyedi motívumai 

miatt fi gyelemre méltó, és a sort még hosszan lehetne folytatni. A  szövegek 

mellett, ahol rendelkezésre állt valamilyen formában, a lejegyzett dallam is 

szerepel, így a megszólaltatás lehet�sége is nagyobb teret kaphat. Ennek fon-

tosságát jól példázza a kötet megjelenése óta kárpátaljai iskolákban tartott 

számos balladamondó és -énekl� vetélked� is, melyet az ungvári daykások 

himnuszmondó versenyeinek mintájára szerveztek.

Felmerülhet tehát a kérdés, hogy els�sorban kiknek szól ez a balladás-

kötet. A második kiadás elé írt bevezet� ad egyértelm� választ kérdésünkre: 

„magyartanáraink, ha az általános iskolai tanterv útmutatása szerint rá tudják 

vezetni növendékeink fi gyelmét a balladára, a hitelesség kedvéért a gyerekek 

kezébe is adni tudjanak egy kötetet.” Vári Fábián László további útmutatással 

is szolgál, felhívja ugyanis a fi gyelmet arra, hogy a gy�jtemény utolsó két feje-

zetének szövegei, vagyis az Új és Helyi balladák, gyilkosságok, szerencsétlensé-

gek leginkább a néprajzban járatos szakemberek számára lehetnek érdekesek, 

tekintve, hogy ezek a darabok már a m�faj hanyatlásának idejéb�l származnak, 

tehát velük kapcsolatban esztétikai szempontok érvényesítése mindenképpen 

elhamarkodott döntés lenne.

A  könyv végére helyezett részletes jegyzetapparátus és a különböz� mu-

tatók egyrészt a könnyebb tájékozódást szolgálják, ugyanakkor azt is jelzik, 

hogy a folklór tudományában jártas emberek igényeire is tekintettel van a 

szerkeszt�. Mindenképpen dicséretes hát, hogy a Vannak ringó bölcs�k nem 

egyszer�en csak érdekes olvasmányként, hanem megbízható és hivatkozható 

könyvként is helyt kíván állni, és a kárpátaljai magyar népballadákat méltókép-

pen kívánja elhelyezni a Kárpát-medencei folklór birodalmában.

Akár magyartanárként, akár laikus olvasóként közelítünk ezekhez a bal-

ladákhoz, megértésük nem mindig t�nik egyszer�nek, mert történetüket is 

sokszor ismerni kell a teljesebb befogadás érdekében. Azonban ha kell� id�t 

és energiát szánunk rájuk, akár szépirodalmi párhuzamokra is felfi gyelhetünk. 

A Simon Ferke cím� ballada cselekménye például (a betyár megvendégelteti 

magát egy csikóssal, majd utána végez vele) Móricz Zsigmond Barbárok cím� 

novelláját juttathatja eszünkbe, ennek az összefüggésnek a felfedezésével pe-

dig nemcsak a balladáról tudunk meg többet, hanem az említett szépirodalmi 

m� értelmezése is kitágulhat számunkra. Ugyanakkor talán e tekintetben is 

óvatosságra int Vári Fábián László, amikor ezt írja: „felel�tlenül, kell� felké-

szültség és lelkiismeret nélkül a nép emlékezetét vallatni nem lehet.” Vagyis a 

balladák olvasásakor jó, ha tudjuk keletkezésük körülményeit, ismerjük vonat-

kozásait, megértjük szimbolikáját. Tegyük mindezt azért, hogy valóban néven 

tudjuk �ket nevezni.

(Vári Fábián László: Vannak ringó bölcs�k [Kárpátaljai magyar népballa-

dák]. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2006.)

Dobás Kata


