
a valami” (A rendőr vére), s amikor arra várunk,
hogy eljöjjön az idő…

De észrevesszük majd, hogy eljött, mielőtt
túllép rajtunk? Talán. Bár „itt ily regényes dolgok
nem történnek” (Tárca-bárca). Talán majd a Gön -
cöl  szekéren. (Palatinus, Budapest, 2010)

PÉNTEK VIKTÓRIA

TOLNAI OTTÓ:
A KISINYOVI RÓZSA

Nehéz helyzetben vagyok. Tartok attól, olyan ol-
vasók előtt mutatom be Tolnai Ottó új könyvét,
akik korábban nem hallották A kisinyovi rózsa
egy-egy darabját a szerző előadásában. Ez ter-
mészetesen nem az ő hibájuk, ennek oka főképp
a Vajdaság és a Magyarország közti földrajzi tá-
volságban keresendő. Nem általánosan elterjedt
jelenség, de Tolnainál hang és kép összetarto-
zása kevés szerzőnél tapasztalt, újszerű többlet-
tel ajándékozza meg a verseket. Egy világ épül
fel a költő hangja mögött, arcok, élő és már nem
élő emberek, történeti-történelmi események
díszlete forog körbe és körbe, mint egy véget
nem érő körhinta. A körülmények a papírnál, az
írott szónál maradásom sürgetik, igyekezetem-
ben gyorsan visszatérek is hozzá, felmentve
magam az elkalandozás súlya alól.

A címhez igazodva teszem fel a kérdést, mit
érdemes tudnunk Kisinyovról? Irodalomtörténeti
adattal szolgálhatok ez ügyben: 1823. május 3-án
itt kezdte el írni Puskin az Anyegint. „Mert őt is
oda száműzték / Ó, Kisinyov! / ott kezdte írni az Anye -
gint / ezt a szabad regényt / ó egy szabad regény / a sok
rabregény között” (Epilógus). A hasonló érdekessé-
gek mentén maradva különlegesség számba me -
het, hogy itt hallotta Puskin a később Gogol ne-
véhez fűződő nagy regény, a Holt lelkek történetét.
Egy város híressé válásához ennyi bőven elég,
nyugodt szívvel állíthatjuk, de Tolnai Ottó tovább
megy, és megtréfálva a kényes valóság és képze-
let közt feszülő határt, egy külön történet alakza-
tai közé vezet el bennünket. „illetve hát a padlást /
kiutalták a teremtőnek / azt mondják szép nagy / mű-
termet rendezett be” (Első rész).

A könyv nem pontosan illeszthető a szó szo-
ros értelemben vett verseskötetek közé, helyes
műfaji meghatározása az elbeszélő költemény
felé közelít. Gogolhoz visszatérve, regénye két
részre van felosztva, és az első rész tizenegy fe-
jezetből áll, mint Tolnai esetében, akinél a szám
ugyanaz, két rész és tizenegy fejezet, utalást téve
az orosz író regényére és magára a műfajra.

Tolnai Ottó határvidékeken élők közül vá-
lasztott szereplői a nyelv segítségével könnyedén

kulcsfontosságú hősökké, egy nehezen feldol-
gozható világ elsőszámú beavatottjaivá változnak.
A kötet térkép, segít eligazodnunk a váratla-
nabbnál váratlanabb formák és szójátékok között,
alagút a létező és a nehezen hihető között. Tolnai
Ottó időtlen repülőtere kiváló leszállópálya a
múltban lezajlott balkáni háborúnak, az átren-
deződött geográfiai viszonyoknak, családi és
helytörténeti legendáknak. „mert magyar lászló szí-
ve is / a niagara mellett hasadt ketté / most neveztek
el róla egy teret / itt palicsfürdőn / azon a téren is zu-
hog a niagara / és a dudus néni operaénekes húga is
azért / hagyta abba kanadában az éneklést / mert el-
nyomta a niagara” (Hatodik rész).

A kisinyovi rózsából és Tolnai Ottó más köny-
 vei ből is áradó ízek és illatok, a megteremtett han-
gulat a közép-kelet-európaiság érzés boszorkány-
konyhájával bűvöl el és vonz egyre közelebb
ah hoz a világhoz, amit nem egyszer gúnyos hang-
lejtéssel Balkánnak neveznek. Tolnai országhatá -
rokon átívelő költészete a kulturális hálóban rin-
gatózva jól érzi magát és a világ megértéséhez
választott legradikálisabb úton araszol. Mint Kus -
turica filmjeiben, úgy követik egymást az esemé-
nyek, bekerítve az olvasót a mozgóképek meg-
szabta lehetőségek világával. Filmeket ír Tolnai
Ot tó, szürreálisan és groteszkül, humorral átita-
tott tragédiával, a filmtechnika szabályainak fi-
gyelembevételével, vág, ahol kell, közelít, távolo-
dik szükségszerűen az objektív.

Tolnai Ottó költészete örökös közeledés és meg-
értés a nyelv szintjén értelmezhető világ ért hetet-
lensége felé, ínyenceknek természetesen kötele-
ző. „a színházat is evakuálták / háború idején fáslit gézt
gyártanak / a csipkeszínházban / tikvicki bácsi több-
ször gyártott fáslit és gézt / innen a gézcsók / mert az
is ten kezében volt a világ / ő csókolt neki személyesen
kezet / most meg az emberek kezébe került / az embe-
rek kezébe került a világ / most mi lesz / elejtik” ( Ti-
zen egyedik rész). (Factory Creative Studio Kft., Sze-
ged, 2010)
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DR. KRUTSAY MIKLÓS:
RÓMAI TEMPLOMOK, PÁPÁK,
SZERZETESEK

A könyv mottója: „Róma mindnyájunk hazája”,
Lászai János kanonok síremlékén olvasható
Rómában, a San Stefano Rotondo templomban,
a magyarok nemzeti templomában. Valóban,
Ró ma mindnyájunk hazája, de Rómába nem
„utaz ni” kell, csak „zarándokolni” szabad, kellő
alázattal és fogékonysággal a város megszámlál -
hatatlan csodája iránt. Aki Rómát igazán átélte,
annak kell, hogy legyen egy „saját” Rómája, va-
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