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kellett tűnnie -  Jókai azt, amiből sokféle sa
játságot, mozzanatot, elemet érdemes volt, 
lehetett polgárosítva továbbvinni. E falu-vá- 
rosos ország egyik legpolgárosultabb, ám 
erős agrárkötöttségű városából, e földművelő 
országnak egyik leghaladottabb vidékéről, a 
cseh-morva és osztrák, civilizádósabb világ 
közeléből indult, jóm ódú, polgári foglalkozá
sú, nemesi eredetű családból, kiterjedt birto
kos rokonsággal. Ha alkata -  aminek kérdé
sébe most ne bonyolódjunk bele -  nem az 
életképre szánta volna is, ez a  szellemi, ez a 
társas miliő oda irányította volna.

Akárhogy nézzük is, a  NÁBOB, Az ÚJ FÖL
DESÚR, Az arany ember s a  hozzájuk hasonló 
művek írója ő elsősorban. S ha nem ékelő
dünk is Péterfy módjára Berend Ivánján 
vagy Baradlay fivérein, az. előbbieket szinte 
bárhol kinyitva, bűvölten olvassuk, míg az 
utóbbiak zseniális találmányait s kifogyhatat
lan hősiességét -  valljuk meg -  unjuk, s rész
leteiket emlékezetünkben -  szemben az előb
biekkel -  nem őrizzük. Mikszáth is, akivel le
zárul ez a fajta epika, igazában az ő életképét 
változtatja sikere kezdete idején (az idillizáló 
szentimentalitást gyöngéd gúnyossággal el
lensúlyozva) remek csattanójú, folklorisztikus 
anekdota-novellává, majd pályájának máso
dik felén rezignált vagy már-már tragikus 
hangzatú kérdőjeles zárlatává. A biztos ítéle- 
tű  kortársak Asbóth Jánostól és Péterfy tői A 
Hét embereiig a  novellák, a  Szent Péter 
ESERNYŐJÉ-nek szerzőjét becsülték benne, 
meg olyan részletekét, mint a  Kaperczky-be- 
iktatás, s nem (mint az elmúlt évtizedekben 
erőszakolták), a  KÜLÖNÖS HÁZASSÁG-ét vagy 
a  KÉT VÁLASZTÁS-ét.

Ám ha nem értünk is egyet ezzel a Jókai- 
képpel, nagyon hasznosnak tartunk egy ilyen 
interpretálásfajtát is: egy sor kitűnő megfi
gyelést hoz magával, tesz lehetővé. S éppen 
ezért némileg sajnáljuk, hogy a korai novel
lák, főleg a BujDOSÓKÖNYV-ből valók nem 
kaptak nagyobb helyet. Némelyik a nagy 
szimbolisztikus mélységű német romantikus 
novellák szintjét közelíti; s jól szolgálhatták 
volna ennek az esszének célkitűzését is.

Mindent összevéve, szép könyv ez, a  ma
gyar esszé előkelő hagyományának újító to
vábbvitele, az irodalomtörténet-írásnak is ösz
tönző nyeresége. Noha Lányi András a  XIX. 
századi esszéirodalmunkat is jól ismeri, még

is, Keményt és Péterfyt, Asbóth Jánost, Arany 
Lászlót hadd idézzük visszafogott ornamen
tikájukért emlékezetébe.

Németh G. Béla

A HALLGATÁS HULLÁMAIN
Bulla Zsófia: A páncél nyomai 
Kriterion, Bukarest, 1991. 80 oldal

Eleven tér. Versek (1965-1986)
Magvető, 1991. 96 oldal, 80 Ft

Bállá Zsófia gyönyörű kötetcímeket tud adni. 
A PÁNCÉL NYOMAI is telitalálat, m ert nem egy
szerűen megismétli az egyik kulcsvers címét, 
hanem a verseskönyv egyik legfontosabb köz
ponti metaforáját sűríti egyetlen szintagmá
ba. „Ugyan mitől véd ez a páncél?” -  szól az első 
sora annak a versnek, amelyre a  kötet címe 
a leginkább visszautal (A lovag élete). S az 
utolsó sorban: „A bőrömön örökre ott a heg.” A 
védelmet ígérő vasba öltözés ára az örökös 
megsebzettség. A seb pedig a  lélek sebe. A 
páncél, a héj, a  kitinváz -  hogy soroljam a kö
tet azonos képzetkörbe tartozó metaforáit 
(Héj, kitin, páncél; Az Úr, a pajzsos) -  elszigetel 
ugyan a  külvilágtól, de  éppen belülről nem 
óv meg. E köré a magszerű metafora köré 
szerveződik a verseskönyv, a tiszta választás 
lehetedenségét állítva: az elrejtőzés vágyának 
és e  vágy lehetetlenségének együttes jelenléte 
a tragikus hangoltságot sugározza.

A kötet feszültségét azonban nem csupán 
ez adja: a páncélmetafora immanens kétar
cúsága mellett végighúzódik egy másik me
taforasorozat is a  könyvön. A tenger képe a 
szüntelen, önmagát újra meg újra széttörő 
indulat erejét teszi érzékletessé: „Már meg 
nem állhat, bár vesztébe tart, /  a rév halál és vég 
a part. /  Mégis, /  tarajos fejjel, habvirágkoronával, 
/  megittasultan száguld előre, ki, /  szétzúzza magát 
a sziklán, millió /  megtöretett cseppjét mutatja föl. ” 
(Mint  a tenger HULLÁMA.) A véget nem érő 
küzdelem, amely szinte mitikusan hiábavaló, 
és a bezárulás, amely a kényszerű megkemé- 
nyedést is jelenti: ez a kétféle, metaforák su
gallta konnotáció motivikusan összekapcsoló
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dik, a  születés és a halál ígéretét is magába 
fogadva. „Micsoda hangszer a név, /  micsoda 
ének, TENGER, a leste. /  Ó az erő és ő a halál, 
/  az etető és a kitaszító, /  ő a vízmező, végtelen sík
ság, csatazaj, I  az Ég fele, a kagyló alsó héja, /  ő 
a Nyíló, a Tenger, a Kezdet." (Dal, HIMNUSZ, 
ÓDA.) A tenger képe a  szabadság értékének a 
hordozója: „Amikor minden összetört, /  s amikor 
minden tenger, /  amikor végül partot érsz /  hullám- 
rágottan, de élsz, /  amikor minden elveszett/s pont 
így van minden egyben, la  tanulságtól zúg fejed, 
/  tenger csapkod szivedben, /  a szigetet s a fényto
ronyi f  a végtelenben hagytad, /  mikor melletted 
senki sincs, /  de ott van fölötted-benned: II elnyered 
szabadságodat, /  s tudod majd, mit kell tenned." 
(Levél.) A szabadságvágy etikai töltése nyil
vánvaló. Nem a  valamitől való megszabadu
lás, hanem a személyiség integritásának meg
őrzése a cél. Ennek viszont ára van. A sza
badság himnikus megszólítása csupán az 
egyik oldala annak a  küzdelemnek, amely
nek másik része a  látszólag óvó, egyszemélyes 
világ megroppantó ereje. Bállá Zsófia köteté
nek szigorú szerkezetét ez az átgondolt me
taforastruktúra adja ki, m ert hiszen látható
lag mindez egy irányba mutat: a  személyiség, 
az egzisztencia önmegőrző programjának 
gyötrelmei állnak a  versek középpontjában.

Az én és a külvilág viszonyának a  leírása 
is a  lélek belső tájairól indul ki. Nem a külső 
fenyegetettség mikéntje, hanem az ennek el
viseléséhez szükséges lélekállapot lesz hang
súlyos. Emiatt tűnik harmonikusnak a  kötet. 
Természetesen a harmónia itt nem derű t je 
lent, tehát nem a szemlélet szintjén jelenik 
meg; a  tragikum nincs feloldva valamiféle ki- 
engesztelődés árán. Ám a  gondolati-érzelmi 
fegyelem és a mély líraiság formává tudja ala
kítani a szenvedés zaklatottságát. A katarzis 
esélyét kölcsönzi Bállá Zsófia lírájának az a 
koncentrált figyelem, amellyel az életet az 
egyéni létezés lehetőségére szűkíti le. A sze
mélyiség a magány közegében kiszabadulhat 
a külső meghatározottságokból, és saját tör
vényei szerint próbálhat meg cselekedni -  
noha a  bukás állandó tudatában. Az egyedül
lét éppen ezért rendkívül fontos mozzanata 
ennek a kötetnek. A versek egy része hang
súlyozottan az emlékezés jegyében áll, a  fon
tos emberi kapcsolatok a múltba vannak utal
va, folytonosságuk helyett megszakadásuk 
kerül a középpontba (Megkövesedett fák;

Szalagvég; Mert kell; Elutazás; Amikor 
majd az Ú j Világban). A magára maradás 
csendül ki az elutazást, a  vonatutat körülíró 
versekből (UTAZÁSOK; CSÍKI VONATOK; TÁJ
KÉP VONATBÓL; A KIRÁLYHÁGÓ FELÉ; RETRO: 
ballada). Annál is inkább, hiszen az elveszí
tett barátok nem a  lírai én hibájából léptek 
ki az elérhető közelségből, hanem az emigrá
ciót jelentő elutazással váltak csupán az em
lékezet számára jelenvalókká (MEGKÖVESE
DETT fák; Szalagvég; Amikor majd az Új 
Világban). Emiatt lesznek baljóslatú motí
vummá a  vonattal kapcsolatos metaforák, 
még akkor is, ha a versen belül nem ellen
pontozódnak: hisz a  lírai én örökre helyben 
maradásra van ítéltetve. Az összetartozás 
emésztő igényét egy személyre szűkített vá
gyakozással fokozza fel Bállá Zsófia elemi lét- 
szükségletté -  s ebben m ár nem is a  szerelem 
érzése csillan meg, hanem a kapcsolat esélye 
egyáltalán (Reggeli vers; Mint fürt a ve
nyigéhez). A társ kontúijai nincsenek meg
húzva, a barátok távol vannak: mindez meg
adja az érzelmi-közérzeti alátámasztást a kö
tet tárgyias elvontságú, de rendkívül érzékle
tes metaforaszerkezetéhez.

Bállá Zsófia a  kötet élére egy olyan verset 
helyezett, amely a  századvégi, század eleji 
klasszikus lírai modernség egyik alaptoposzát 
idézi fel (Rózsa, rózsa). Ez a  kép a modern 
költészet egyik fontos kísérletének a  szimbó
lumává emelkedett: a rózsa legyen rózsa, 
azaz a képről le kell fosztani a kultúrtörténeti 
hagyomány asszociációit, hogy ismét önma
gát jelentse. Bállá Zsófia verse evokatív, de 
nem imitáció: „Rózsa, rózsa! -  /  ősznapon / forró 
neved suttogom, /  boldogan, hogy tudhatom, /fel
mutatva mondhatom: //RÓZSA, RÓZSA, / DRÁ
GA.” A kulcsszó itt a  tudás. Ez a költemény 
ugyanis nem a modernség klasszikus fázisá
nak feszítőerejét kívánja felhasználni -  hogy 
tudniillik lehet-e a  költői kép csak önmaga 
vagy újra önmaga egyáltalán - ,  hanem egy 
lírai előzmény belátásáról tanúskodik. Bállá 
Zsófia életművének logikája ugyanis azt mu
tatja, hogy számára a  tárgyias alapú költészet 
képalkotási, metaforaépítési módszerként 
tűnt felhasználhatónak. Alapvető költői tö
rekvésként csupáncsak jelen volt, de egy idő 
után szervesen átalakult. Jellemző, hogy az 
1968-as A DOLGOK EMLÉKEZETE című köteté
hez illesztett előszóban Bajor Andor a költő
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nőre leginkább jellemzőnek a tárgyak meg
szólaltatását vélte. Ám éppen ebből a pálya
kezdő kötetből Bállá Zsófia egyetlen verset 
sem emelt át az Eleven Tér dmű könyvébe, 
amely első magyarországi bemutatkozása. 
Ennél persze fontosabb köteteinek határozott 
átalakulása, saját költői hangjának szívós ki
munkálása: az igazi bizonyítékot ez adja a ha
gyományhoz való viszonyának lassú átrende
ződéséről.

Költői világának megszenvedett függet
lensége nagyon sokat köszönhet a költészet 
rilkei stádiumának (nem kizárólag Rilkének 
tehát, hanem annak a szemléletnek és idő
szaknak, amelynek legfontosabb figurája Ril
ke volt), Bállá Zsófia lírájának középpontjá
ban azonban egy szinte alanyian nyílt szemé
lyiség áll. A lírai áradás esetleg fenyegető ve
szélyét éppen a fegyelmezett képalkotással és 
komoly formai fegyelemmel képes elkerülni; 
s mivel így a költői szándékok némi áttétellel 
szerveződnek művé, intenzívebbé kell válnia. 
Ehhez az intenzitáshoz a metaforák teher
bírásának következetes végiggondolásán ke
resztüljutott el. Újabb kötetei -  köztük a ki
emelkedő Kolozsvári táncok -  már egy 
nagy asszociációs hálóval rendelkező közpon
ti metafora köré szerveződnek. A verses
könyv ilyenformán több lesz, mint a versek 
együttese: egységként mutatkozik meg, ön
maga is metaforává válik.

Bállá Zsófia jelentős költészete most azért 
gondolható végig alaposabban, mert a körül
mények véleden összejátszása folytán két kö
tete is megjelent, szinte egy időben. Első pil
lantásra úgy tűnhet, egy új verseskönyvvel és 
egy összegző igényű, válogatott gyűjte
ménnyel van dolgunk. Csakhogy e két kötet 
mégsem teljesen az, aminek látszik.

A Kriterionnál napvilágot látott A PÁNCÉL 
NYOMAI hátoldalán három fülszöveg olvasha
tó: az első 1988. október 18-ra, a második 
1990. február 24-re, a harmadik 1991. már
cius 17-re keltezve. A kényszerű vajúdásról 
ez mindennél többet elárul. Kezdetben nyil
ván politikai, később talán már inkább csak 
anyagi okok késleltették a könyv megjelené
sét. Mindez azonban most nem lenne túl ér
dekes, ha nem hatott volna a kompozíció po
étikai világára is. Am a kötetbe a hosszas vesz- 
teglés miatt belekerült -  valószínűleg a meg
szerkesztéshez képest utólag -  néhány nyíl

tan politikai reflektáltságú darab is. Két vers, 
amelyet ilyen utólagos beillesztésnek gondo
lok, már azzal is elüt a többitől, hogy a szerző 
feltüntette alattuk a dátumot (Fekete Ad
vent; Mert kell). Ebben az esetben a dá
tumnak valóban jelentése van: a keletkezés 
időpontja segít behatárolni a keletkezés kö
rülményeit, ez pedig az esztétikai hatás járu
lékos kiegészítője. A kötet logikájából többé- 
kevésbé megfejthető, miképpen illeszthetők 
be a könyvbe politikai fogantatású szövegek. 
Itt hirtelen kimondottá válik a külvilágból fe
nyegető egzisztenciális veszély, amely a sze
mélyiség integritására tör; igaz, ez a felrob
banás pillanatából visszatekintve ábrázoltatik, 
és a szabadság -  a Megváltó -  születésének 
szcenikájába van belehelyezve (Fekete Ad
vent). A másik vers a nagy költői lele
ménnyel megteremtett egzisztenciális ma
gányképzet feloldási lehetőségét kínálja föl: a 
választott közösségben való maradéktalan el- 
vegyülést (MERT kell). Ez utóbbi költemény 
motivikusan ugyan összefügg az utazásmeta
forát kibontó versekkel, de azoktól jelentősen 
eltér. Az itthon maradás versus kivándorlás 
kérdése itt etikailag ítéltetik meg, ami idegen 
a kötet alapszerkezetétől. Nyilván ezzel függ 
össze, hogy poétikailag is más lírai hagyo
mányt folytat ez a vers (kapcsolódási pontjai 
már csak ezért se nagyon vannak). A lábjegy
zet („Hozzászólás a Makkair-Jancsó-Reményik-vi- 
tához") pontosan kijelöli a helyét a Reményik 
Sándor nevével 'fémjelezhető, máig eleven 
erdélyi tradíció állmában. Ennek a költői at
titűdnek a váratlan felbukkanása ebben az 
olyannyira más logika szerint szerveződő kö
tetben jelzésértékű: demonstrálja a külső ki
hívás elementáris erejét, de még sokkal job
ban Bállá Zsófia zárt és egységes világának az 
eltérését.

Viszont ha valami, akkor éppen ez a két 
vers megbontja a kötet szerkezetét. Nem a 
színvonalával, hiszen lazább kompozíciójuk 
ellenére megfelelnek a többi darab ádagszín- 
vonalának, s ez nem éppen csekélység. In
kább az a feltűnő, hogy Bállá Zsófia nem kap
csolta be őket igazán a struktúrába. A régi 
szerkezetbe nem fért bele a nyílt közösségvál
lalás politikai reflektáltságú megfogalmazása, 
viszont elmaradt a mindezt befogadni képes 
új kompozíció kialakítása. A páncél nyomai 
bizonyos értelemben tehát nem új kötet, no
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ha nem is régi: nem abban a formában olvas
ható, ahogyan eredetileg elgondolódott, bár 
a  közben eltelt időt jelző darabok nem mó
dosíthatták alapvetően a kompozíció ará
nyait.

Mindenesetre szerencse, hogy a  romániai 
kötet a Magyarországon kiadott Eleven tér- 
rel közel egyszerre jelent meg. Ez utóbbi 
gyűjtemény okoz ugyanis némi zavart a Bállá 
Zsófia költészetével ismerkedni szándékozó 
olvasóban. A kötet heterogénnek mutatná ezt 
a lírát, olyannak, ahol a kivételes tehetség lét
re  tud hozni kiváló műveket, de a szerkesztés 
kontrollja nem működik elég hatékonyan. Ez 
a  látszat pedig azért alakulhat ki, m ert az 
Eleven tér éppen Bállá Zsófia egyik legna
gyobb, A páncél NYOMAi-ban is megcsodál
ható erényét nem reprezentálja: hiányzik 
belőle az átgondolt szerkezet. A gyönyörű, 
nagy ívű kompozíciók (DÁNIEL KÖNYVÉBŐL; 
PaterNoster; Emlékezet és Óceán) mellett 
ugyanolyan hangsúllyal szerepelnek súlyta
lannak tűnő, inkább csak formai szerveződé
sű rövid darabok -  ráadásul anélkül, hogy a 
formai virtuozitásra törekvés nyilvánvaló len
ne. Ha az olvasó az egész életmű bemutatá
sára számított egy huszonegy évet átfogó, no
ha vékony verseskönyv láttán, nyilván csaló
dást érez. Ezért tartom fontosnak hangsú
lyozni: nem az életmű egészéről vagy az élet
mű legfontosabb verseiről, hanem csak egy 
sajátosan -  meggyőződésem szerint nem túl 
szerencsésen -  válogatott keresztmetszetről 
van itt szó.

Az Eleven tér azonban még így is hozzá
segít ahhoz, hogy tisztábban érzékelhessük 
Bállá Zsófia lírájának karakterét. Tartalmaz
za azt a  néhány kiemelkedően fontos verset, 
amelyek A PÁNCÉL NYOMAI értelmezését to
vább árnyalják, segítvén az életmű belső kap
csolatrendszerének megértését. A PaterNos- 
ter -  Szilágyi Domokos nagy verseit idéző -  
szerkezetében kiemelt hely ju t  a barátok ha
lálának, de ebbe beleszövődik a város, a  kö
zösség pusztulásának tudásával rendelkező 
lírai hős kasszandrai szenvedése is. A Dániel 
KÖNYVÉBŐL a gyermek várásának és megszü
lésének kínjaiba vetíti bele a halál rettenetét. 
Ez a  két vers még inkább megnöveli A PÁN
CÉL NYOMAl-ban kulcsfontosságú magány di
menzióit: az egyedüllét összekapcsolódik a 
társak halálával is, a lírai énnek pedig az em

lékőrzés lehetőségét jelöli ki. Az itt nem sze
replő Formával dicsérd az Urat Szilágyi 
Domokos-sirató (MÁSODIK SZEMÉLY. Buka
rest, 1980) és a  Meghalt Pilinszky János 
(Kolozsvári TÁNCOK. Bukarest, 1983) hoz
zászámítandó még mindehhez. Az ilyen előz
mények számontartása révén nyeri el értel
mét A PÁNCÉL NYOMAl-nak egy igen szép ver
se, A BÁCSI KINT A FÁK KÖZT. A Szabó T. Attila 
emlékére ajánlott költemény azonban nem
csak a halál kiéneklésének motivikus össze
függésekbe illeszkedő témája miatt fontos. 
Bállá Zsófia itt nyelvszemléletének lényegét 
vetíti bele a  nagy kolozsvári nyelvész alakjá
ba. A szavak eredeti fogalmi tisztaságát meg
tartó és helyreállító értelmiségi figurája tűnik 
föl a versben, azaz a lét megnevezésén mun
kálkodó s ezért az egzisztenciális magányt is 
vállaló tudóssal azonosítja felidézett hősét. 
„Rakja a létező szavakat hadirendbe, /  iszonyú, 
vastag kötetekbe a létről, /  sűríti láncba, erősebb, 
mint az indulat, /  erősebb, mint a halál." A sza
vakkal való kapcsolat eredendően lírai, az 
önvallomás jellege ezért is világos. Tán ez a 
mozzanat őrzi a  legtisztábban a rilkei iskolá
zottságot: a  szavakat eredeti jelentésükben 
megőrző, a szó és a csend szoros egymásra
utaltságát állító költői szemlélet a tárgyiasság 
klasszikus fázisához kapcsolódik. Az Eleven 
TÉR számos darabjában visszhangzik ez a  fel
fogás. „A test megúszta -és a nyelvi/ A némaság 
kiárad, /  Ellankaszt-fonnyaszt, mint aszály /  Az 
égő-élő bánat; /  A Ház beszél: cseng-bongva nő, /  
Az építők lehullnak /  Szódon magányba, éj s a fold 
/  Fogadják még magukba” (Bábel tornyán); 
„Levetkőzik a vers, hallgatás lesz belőle" (Elmon
dom milyen A HÁBORÚ); „Úgy hallgass: lova
sok, falak/ a csendtől tántorogjanak” (A HALLGA
TÁS RONDÓJA); „A szavak megszégyenüljenek” 
(uo.).-A csend beszédességének a hirdetése a 
kommunikáció hitelének megkérdőjelezését 
is jelenti, a hallgatás az őszinteség esélyét fog
lalja magában. Ez pedig megfelel a továbbad- 
hatatlan emlékek fenntartására vállalkozó lí
rai én pozíciójának.-Mitikus súlya ennek az 
Emlékezet és Óceán című versben lesz, ahol 
az emlékezést Mnémoszüné képviseli. Azaz 
maga az Emlékezet istennője mondja indázó 
monológját, amely összefonódik Okeánosz- 
nak, a mindenek eredetét jelentő ősfolyamis- 
tennek a monológjával. Újra a tenger motí
vumánál vagyunk tehát: az élet forrását kép
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viselő Ókeánosz azonban a temetkezés helyé
vé fordul át. Ami belőle indult ki, vissza is tér 
belé. Mnémoszüné így válik elválaszthatat- 
lanná a haláltól, hiszen ami megszűnik, csak 
általa és benne folytatódhat. „A testem ez a vá
ros, én vagyok." Egyén és közösség viszonya 
megszüntethetetlenül virtuális marad. Csak a 
lezárt, örökre múlt idejű közösséggel teremt
hető belső kapcsolat.

Látható: az Eleven tér feltárja azt a  lírai 
környezetet, amelyből A PÁNCÉL NYOMAI 
megszületett. Az eddigi életműhöz képest 
azonban elég sajátos előzményt tár elénk. 
Bállá Zsófia úgy emelt ki verseket korábbi kö
teteiből, hogy felbontotta az apróbb cikluso
kat: vagy csak egy művet vett át, vagy átvette 
mindet, de fölszámolta a  ciklikus kapcsolato
kat. Emiatt kétségkívül élesebben exponálód- 
tak bizonyos költemények -  nem mindig 
megérdemelten - ,  viszont elveszítették azt a 
jelentéstöbbletet, amelyet a szűkebb és tá- 
gabb szövegkörnyezetnek köszönhettek.

Például a  Kolozsvári táncok címadó 
kompozíciója három darabból állt: a  Lako
dalmi RIGMUSOK, az ÖREGEK TÁNCA és az 
ÉGEDELEM alkotta. Mindhárom vers beleke
rült az Eleven TÉR-be, de önálló versként, a 
szorosabb összetartozás jelzése nélkül, egyi
kük többlapnyi távolságra a másik kettőtől. 
Eredeti helyükön a három vers három vers
formája (a magyaros nyolcas, a felező tizen
kettes és a  hexameter) a zenei variáció elsőd
legességét mutatta, ami összefüggött a kötet 
táncmetaforájával. E nélkül a kontextus nél
kül nehezen értelmezhető a Lakodalmi rig
musok: a  folklorisztikus ihletés látszata olyas
mivel ruházná fel Bállá Zsófia líráját, ami ará
nyaiban biztosan nem jellemző rá. Hiszen ő 
nem valamiféle szintézist, egyensúlyt vagy ki
egyenlítődést keres egymástól erősen eltérő 
költészeti tradíciók között, mondjuk a  nép- 
költészet és a  tárgyiasság között. Másrészt az 
Eleven TÉR-ben a ciklusokból kioldott ver
sek erősebbnek mutatják az ironizálás szán
dékát az életművön belül, mint a korábbi kö
tetek. Bállá Zsófia mintha korábban inkább 
tudatában lett volna annak, hogy nem mozog 
otthonosan az irónia világában. Alapvetően 
tragikus alkata nehezen fér össze ezzel az esz
tétikai minőséggel. Azok a versek, amelyek 
most ironizálónak tűnnek, korábban szinte 
kivétel nélkül valamely ciklus darabjai voltak,

így formai változatosságuk, játékosságuk 
hangsúlyozódott elsősorban, s csak ehhez ké
pest másodlagosan az irónia jelenléte. A 
Futamok lehangolódott irodalomtörté
netre ÉS PIANÍNÓRA című költemény némi
leg suta szójátékötleteit a  Kolozsvári tán- 
COK-ban az mentette meg, hogy a  Két gyer
mekjáték mondókákat idéző darabja után 
következett. Nem szaporítom a példákat, bár 
még több vers pozíciója, jelentése is megvál
tozott a  ciklikus szerkesztés feladásával.

Bállá Zsófia azonban nem csak az apróbb 
ciklusokat számolta fel. Nem hozott létre 
olyan kötetstruktúrát sem, amely átrendezte 
volna, tagolta volna a kiemelt, kiválogatott 
verseket. A verseskönyv ismét kitűnő címe 
ezért nem lép olyan termékeny kapcsolatba 
a versanyaggal, mint A PÁNCÉL NYOMAI ese
tében. Összefoglalja viszont e líra egészének 
egy valóban meglévő lehetőségét: a  plasztici- 
tás szervezőerejét, amely az idő dimenziója 
után újabb meghódítandó -  és részben már 
meg is hódított -  tartomány.

Az Eleven tér az életművet átrendezni 
kívánó szándék bizonyítéka is. Bállá Zsófia 
nem csupán válogatott és átrendezett, hanem 
át is írt. Nehezen dönthető el, inkább csak ta
lálgatni lehet, hol állította helyre a cenzurális, 
öncenzurális okok miatt módosított eredeti 
formát, s mikor jelent művészi-világnézeti fe
lülvizsgálatot az új szöveg. Kétségtelenül az 
előbbiről van szó abban a  versben, ahol an
nak idején „a gorálokról szóló hír” szerepelt, 
míg most „a lengyelekről szóló kér” olvasható -  
a  szövegkörnyezetből, a szabadság emlegeté
séből egyértelmű, hogy a sor a  lengyelországi 
szükségállapot bevezetésére utalt (A Hold 
előtt. FELHÓK, denevérek). Máshol a cím 
cserélődött ki: A KETTŐS című vers például 
nem található a  forrásul megadott Második 
SZEMÉLY kötetben, a szöveg is módosult kissé 
az ott szereplőhöz képest. Igaz, itt a módosí
tás esztétikai gyökerű.

Tanulságos, ami az Ahogyan ÉLEK-kel tör
tént. Ez a  vers az Apokrif ÉNEK-ben (Buka
rest, 1971) még így hangzott: „íme a szándék: 
/  rátok lobbantam e nem minden dühét, /  és ma
gunk ellen is, /  és ellenem, rám. /  Újra, csak újra 
megtérek, /  nem akarok más lenni, /  (félek) /  mint 
ami lenni szeretnék. // Ahogyan élek, az a hazám.” 
Mostanra Bállá Zsófia tömörebbé tette: el
hagyta az első négy sort. Ezzel megszabadí-
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tóttá az indulattól, aktivitását átfordította a 
passzív szenvedésbe. Élesebben poentírozó- 
dik így a zárósor, az etikai töltésű hazafoga
lom egyik leghatásosabb megfogalmazása. A 
vers ezáltal sokat nyert, s jobban bele is illett 
az egyre inkább elsötétülő, komorabb, re
ménytelenebb költői világba, amelyet az Ele
ven tér reprezentálni szeretne. Ráadásul az 
Apokrif ÉNEK-ben még kötetzáró vers a  vá
logatás közepébe került, azaz megszűnt ki
emelt summázat lenni. Általánosító igénye 
ugyan megmaradt, csak az, amit általánosí
tott, az vált alárendeltebb szerepűvé. A jelen
tőségteljes változtatások ellenére maradt 
azért a versben zavaró momentum: az Ele
ven tér és A páncél nyomai ismeretében 
furcsán hat a zárójeles félek szó, hiszen túlsá
gosan explicitté teszi a  személyesen erkölcsi 
meghatározottságú hazafogalom kínban fo- 
gantságát. Különösen akkor fölösleges ez a 
közbevetés, ha tudjuk, hogy az Eleven tér 
az Addig élsz című verssel zárul, amely már 
csak az élet elviselését tudja programmá sű
ríteni. A húsz év alatt végbement szemléleti 
hangsúlyeltolódásnak tán ez a  leglátványo
sabb bizonyítéka.

Az Eleven tér éppen ezért nem Bállá 
Zsófia költői útjának bemutatására alkalmas. 
Inkább az életmű átépítésének az igényét jel
zi radikálisan. A költőnőt nem annyira az ösz- 
szegzés, mint inkább a készülődés állapotá
ban mutatja: Bállá Zsófia át akarja értelmezni 
költészetét, hogy a  számára jelenleg legfon
tosabb vonulatot kiugrassa. Ez a  törekvése 
még nem hozott kiérlelt eredményt. A költő
nő alapvetően a  képi érzékletességből tud el
vonatkoztatni -  ezt a kötet nyilvánvalóvá te
szi. Viszonylag jelentős teret kapott azonban 
a gyűjteményben az irónia, csakhogy Bállá 
Zsófia versei többnyire nem bírják el a -  nem 
formai, hanem -  fogalmi kiindulású, ironizá
ló megtörést. Az iróniának a nyelvfilozófiai és 
a szójátékos változata sem tűnik termékeny
nek. A szerző a tiszta szerkezetek, a zenei va- 
riabilitású formák létrehozásában remekel -  
új kötete még abban is ellene dolgozik, hogy 
ezt nem teszi kétségtelenné. Mert hiába sze
repel a  legtöbb verssel a KOLOZSVÁRI TÁNCOK 
című kötet, ha az ottani zenei szerkesztési el
vek kimaradtak az ELEVEN TÉR-ből. Sőt: A 
harangozó balladája című versnek például 
kifejezetten rosszat tett, hogy ebben a könyv
ben egy strófával hosszabb szöveg olvasható,

mint a  Kolozsvári TÁNCOK-ban. Bállá Zsófia 
ebben az esetben egy arányos struktúrát la
zított fel az ironikus summázat kedvéért. Ez 
pedig nem tűnik szerencsésnek, még ha ta
lán nem tendencia jellegű is.

Ezért szerencse, hogy a két kötet egyszer
re jelent meg. így legalább lehet érzékelni 
azt, amit az Eleven tér egy kissé elrejt elő
lünk: Bállá Zsófia kivételes tudatossággal tö
rekszik a határpontok felé. A lét és a nemlét, 
a csönd és a beszéd, az egyén és a társ közti 
vékony határsávon rendezkedik be, vállalva 
ennek óriási emberi és költői terheit. Első 
magyarországi kötetéből inkább csak a  for
mátum tudható meg, de nem a  jelentőség. 
Bállá Zsófia még mindig nem érkezett meg 
a hazai olvasókhoz. A komoly tudomásulvé
telhez ugyanis nem egy ilyen válogatásra lett 
volna szükség, hanem egy jóval nagyobb ter
jedelm ű, a pálya egészét bemutatni képes 
gyűjteményes kötetre. Mert akkor elkerülhe
tő lett volna, hogy így egymásra torlódjon 
annyiféle funkció, aminek egy ilyen kötet 
nem tud megfelelni: az első magyarországi 
kötet kitüntető rangja mellett a készülőfélben 
lévő új költői irány kitapogatását is kénytelen 
volt vállalni az Eleven tér. Nem baj. Ettől 
még Bállá Zsófia költészete létezik és sugár
zik. Hátha megtanuljuk tőle a  mélységes hall
gatás beszédességét. Érdemes föllapozni ed
digi köteteit.

Szilágyi Márton

KURVA KEMÉNY LÉNY 
A HATTYÚ

Tolnai Ottó: Wilhelm-dalok 
Jelenkor, Pécs, 1992. 288 oldal, 228 Ft

A délszlávok lakta országban elszabadult a 
pokol, m int a  vándorcirkusz nagymacskája. 
De már olyan régen, hogy természetes élőhe
lyévé vált ez a terület, amelynek lakói közön
ségből áldozatok lettek.

Amikor még az előadás szocialista keretek 
között folyt, a  pokol nem volt pokol, hanem 
pezsgés, igaz, finoman, de biztosan leduga
szolva. Pezsgés volt a  vajdasági magyar kul


