
hol/még kacag az Isten, lángol a láng nyelve".
Most már biztos, van egy új, igazi jó költőnk.

Aki tovább fog dolgozni, persze.
"Szellemidézetek". Ez az első ciklus címe.
A falak kísértése (Berlin, 2000) a fenti lég

gömb-szemmel, a mélybeli vakond-szemmel, a
rácsos röntgen-szemmel nézett ezredvég-törté
nelem. "Jó támaszték" szemétkosárral a Moszk
va tér blues. Nyekkenő térdek, szemátko
sár-asszonyok, százlábúak. (A tömeg?) Talált
tárgy,TápláleK-körök: Báger sokfelé tekint. Remek
analitikus. Lásd a cikluscímadó verset. Megint
káprázatra való matéria, ahogy "bajor" Lajos a
tónak megy, majd tóba löketik, van azonban,
hogy "tónak lenni". A második cikluscím 
most már ne essünk a folyamatos dicsérés gya
nújába, még ezt -: Terra cognita, utal rá, hogy
Báger számára a költészet egyre több lehetősége

tárul fel, mint az ő legszemélyesebbje.
A vers mibenlétét, természetesen, lázas jó

zansággaI szálazza. elemzi, méricskéli. A Tűnő

ajtók balladája a korábbi kötetekből megismert
"bágeres" képzettársításokkal bizarrul hökkent,
így teljesül ki. S mindig nagyon röviden, gazda
ságosan.

Persze, a Terra incognita fogalmai (és konkré
turnai) ugyanígy foglalkoztatják. Országikon
ciklusa a groteszk műfajában tett kalandozások
és honfoglalások sorozatát adja. Természetes,
hogy a n~gy történelmi "pannók" sorsa nem
könnyű. Am a Fényszögek olyan villanásokkal
gazdag, melyeknek szinte mindegyikéből ma
gánlét-historikum szikrázhatna. Báger itt na
gyon mértéktartó. Udvre. A költői erő kumulá
lására szolgál a tömőrsége.

Nyugdíjasok. .. Evszakok. .. Szülők... De köz
ben "októberi sövénnyírás" bölcselme. A Ho
mokszobor: az emberi indulatok gyarlóságával
vet számot. Minden vers, ilyen-olyan erővel, a
fényt, a dolgok képzetes "auráját" jeleníti meg,
sugallja. Olykor a legnagyobb, meghunyoroga
tó intenzitással.

Mivel "egy bizonyos jelentkezésétől" fogva
végigkísérhettem, végigrecenzálhattam költőnk

útját, hitelesnek érzem jogom, hogy összefoglaI
jam e pályaszakaszát is. Itt "érkezett meg". De
már a következő, várható szakaszra nyit. A
tűnő ajtók - a nyílászáró szerkezetek helyére
fényességek főlfedezései. sötétségek riadalmai
kerülnek. Bevásárlások és e-mailek története...
Sátrakban megfigyelt levegő... Fénysirató mon
dókák. .. A "fekete doboz" a teljesség, a keresés,
a feledés, a reménytelenség foglalata. Így döb
ben rá Báger tárgyaknak oly jelentéseire, melye
ket bátran adhat át költői javakként nekünk.
Többek lettünk általuk.
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A Világerdő ciklusnak könnyen adódik hitele.
Báger világjárói mivoltát említettük már. Csak
hogy: itthoni reflexeit viszi magával. Költészeti
gyűjtő. Igy mereng vissza a szélmalomlovagig a
Mercedes-világból, kitalálván a "javasolt" vil
lanyszélmalmot. S tiszta, elbűvölő humorával:
"mindenkinek" (ezt ajánlva). Asszociációi tár
gyak nélkül és tárgyakkal egyképp éles rnetszé
sűek. ("Kövek futószalagon. / Gurulva úszó
madarak. / Elhagyott ágyúk, kósza lövedék. /
Nem korlátozom Istent...")

Netán: " ...csak valaki hallgasson a szóra /
csak csengessen rá egy reggeli rózsa..."

Csengessen rá. Ne korlátozza semmi. Báger
fegyelmezett költő fog maradni. Olyannyira
szeretett minimalistá im egyike. Bebizonyítja ez
a költészet megint egyszer, a maga város-utca
rendszerével, hogy "a nikkel szamovár" még
repül... de közben verébkénk énekét is hallgat
juk, s ha fal túljáról netán. (Kassák) (Tevan, Bé
késcsaba, 2001)

TANDORI DEZSŐ

UTASI CSABA: CSAK EMBEREK

Ötven jugoszláviai magyar verset és a hozzájuk
írt kommentárokat tartalmazza Utasi Csaba új
vidéki kritikus, egyetemi tanár kötete, amely a
jugoszláviai magyar líra mintegy félévszázad
nyi alakulásrajzaként is olvasható. A válogatás
nem életműveket kíván bemutatni vagy repre
zentálni, hanem olyan verseket emel ki a vajda
sági magyar lírának a húszas évektől kezdődő

ötvenévnyi történetéból, amelyek keletkezésük
pillanatában (de a szerző reményei szerint ké
söbb is) meghatározó érvényűek voltak (és ma
radtak). Mivel Utasi válogatása nagyrészt a het
venes években készült, s esszészerű verskom
mentárjai is ekkor íródtak, óhatatlanul felme
rűlíhet) a kérdés, milyen mértékben kezdte ki
őket az idő, ma mennyire frissek, érdekesek. Lé
vén azonban, hogy Utasi válogatása elsősorban

poétikai, líratörténeti szempont szerint történt,
a versek a kommentárokkal együtt figyelemre
érdemesek.

Az "antológia" első tömbjének tizenhét da
rabja a vajdasági magyar költészet világhábo
rúk közötti évtizedeit idézi: formák, versbe
széd, világlátás alakulása játszódik le olvasói
szemünk előtt. A sort a pécsi emigránsok (Ha
raszti Sándor, Csuka Zetán, Mikes Flóris) Kas
sákot idéző expresszionista programversei nyit
ják, amit a nyelv elbizonytalanodásán kesergő

versek (Tamás István) folytatnak, majd pedig a
költői megszólalás nehézségétőleljutnak a gaz-



dátlanság, az egzisztenciális kétség ("hintalét"),
az elveszettséget, magányt kifejező versekig
(Sinkó Ervin, Debreczeni József, Bencz Boldi
zsár, Berényi János), ahonnan a költők - más
út nem lévén - az esztétikumba való rnenekű

lést választják (Szenteleky Kornél), amit a szép
iránti érzéketlen bácskai "trágya és ólszag" el
lenpontoz. megteremtve így a talán évtizedekig
felodhatatlan irodalmi!esztétikai konfliktus
helyzetet, amely legerőteljesebbenGál László
nak a "Lenni vagy nem lenni..." Hamlet-mono
lógra héjazó Szabadka-versében kap hangot (a
költő válasza: "nem lenni"). A magasra törő

művészet és a bácskai valóság kibékíthetetlen
nek ítélt ellentétét egyesek magán-, mások pe
dig közösségi szférában vélték feloldani, ismét
mások víziókba menekültek (Szirmai Károly),
vagyelfogadták a "termékeny kételyek" kény
szerhelyzetét (Sinkó), illetve szociális indítékú,
agitatív programverseket írtak (Laták István,
Somogyi Pál).

A válogatásban csupán egyetlen vers idézi a
negyvenöt utáni hurráoptimizmust, az is
(Thurzó Lajos műve) úgy tett eleget a kor eszté
tikai diktáturnának. hogy mintegy szabadulni
akarván tőle "égnek próbálta röpíteni a poézis
madarát". De a frázisköltészettől való menekű

lés még egy ideig a vajdasági magyar költészet
vissza-visszatérő témája marad (Fehér Ferenc,
Acs Károly), s majd csak a hatvanas évektől

kezdve a programok immár költészeti szem
pontok, a vers sé formálás gondjai kerülnek elő

térbe. Erre utal a kötet második felét bevezető

Tolnai-vers (Doreen 2), amely Domonkos István,
Pap József, Böndör Pál, Danyi Magdolna, Vesz
teg Ferenc) itt olvasható és kommentárral ellá
tott műveivel együtt a modernnek a versnyel
vért folytatott alkotói küzdelmet példázza.

A kötet szerzője szerint a jugoszláviai ma
gyar költészet legfontosabb verse Domonkos
István dadogó létpoémája, a KormányeItörésben.
Erről írva tárulkozik fel a kommentátor-kriti
kus: megvallja. ő miben látja a versek hatástit
kát. Ezt Utasi Csaba a költőben munkálkodó
kétely, a létbeli disszonancia, a belső pokol hite
lesnek érezhető költői megformálásban fedezi
fel. (Forum, Ujvidék, 2000)

GEROLD LÁSZLÓ

A MAGYAR ÁLLAMISÁG EZER ÉVE

Egy ünnep mindig felelősség, lehetőségés játék
is, hogy vajon sikerül-e az adott formát megtöl
teni értékes és megújuló tartalommal, vagy
unalmas és terhes lesz az ünnep. A millenniumi
év alkalmából országszerte számos rendezvény
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volt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem "A
magyar államiság ezer éve" címmel tudomá
nyos ülésszakon emlékezett meg nemzeti múl
tunk és kereszténységünk ezer esztendejéről.Ez
volt a rendkívüli alkalom, hogy összeálljon az
egyetem itthon és külföldön is ismert tanszék
vezetőiből és professzoraiból álló "szellemi vá
logatott". Magyarországon néhány új discip
línát kivéve még nincs átjárás a tudományok
között, ezért is izgalmas, hogy a történelem, a
jog- és társadalomtörténet, a természettudo
mányok, a kultúra és művelődés, valamint az
irodalom és nyelvészet tudományterületeirőlel
hangzott előadások anyagát Izsák Lajos és Ger
gely Jenő történészek öt tematikus fejezetből

álló kötetbe szerkesztették.
Klinghammer István, az egyetem rektora

megnyitójában az egyetem alapítójáról a követ
kezőket írja: "Pázmány átfogó, a hitvitákon. a
reformáción és ellenrefomáción felülemelkedő

hazaszeretete immáron közel négyszáz év távla
tából is megkapja az olvasót. O nem az erőszak,

hanem a belső reform, a nevelés, a prédikáció, a
hitvita eszközeivel harcol és ér el nagy sikere
ket. Egymás után alapítja az iskolákat, papneve
lő intézeteket, és végül legnagyobb művét, a
nagyszombati egyetemet. Pázmány a legszebb
fegyver - a nyomtatott betű és a magyar szó 
erejével szinte minden mondatát ma is követen
dő nemes célok szolgálatába állította."

A szemle terjedelménél fogva nem ad lehető

séget az összes tanulmány ismertetésére, így
csupán néhányra térnék ki, melyeknek szerzője

ismerős olvasóink előtt. Kovács Sándor Iván a
magyar himnuszból és címerből kiindulva vé
gigköveti a két folyó, Tisza és Duna megjelené
sét a teljes magyar irodalomban. Izsák Lajos je
lenkori történelmünk két - eddig óvatosan ke
zelendő - fordulatával foglalkozik, története
sen az 1944--45és az előző évtizedeket meghatá
rozó 1947-49-essel. Gergely Jenő olyan témát
tár fel, amelynek megértése nagyban hozzájá
rulhat a jelenlegi Kárpát-medencei társada
lom-politikai helyzet megértéséhez: a felekezeti
és etnikai ekvivalenciákat mint a nemzeti iden
titás formálóit a 19-20. századi Magyarorszá
gon. Rónay László kötetben olvasható tanulmá
nya a 20. századi katolikus irodalomszemlélet
tel foglalkozik.

A kötet nem bölcsészettudományi részei is
izgalmas olvasmányok, és csak remélhetjük,
hogya közeljövöben más műhelyekben is szű

letnek hasonló szellemi kincsek, melyek kevés
anyagi, de annál több tudományos befektetést
igényelnek. (ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2001)
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