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Beszédes István 
verskötetének könyvborítója
Lázár Tibor illusztrációival
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Beszédes István: Kokon. Fordította Draginja
Ramadanski. Lázár Tibor illusztrációival. Bielitzky
Károly Városi Könyvtár, Zombor, 2016. 84. o.
Fehér Miklós: Fekete normalitás. Kincses Endre
illusztrációival. Forum Könyvkiadó – Gion Nándor
Emlékház, Újvidék – Szenttamás, 2017. 125 o.

A szöveg és a kép fúzióját a Vajdaságban a DNS
posztalfabetikus kulturális folyóirat tűzte zászlajára
még 2004-ben. Samu János Vilmos főszerkesztő és
a folyóiratot jegyző kör számára a posztalfabetikus
és neoanalfabetikus világra kivetített szemléletben
az írásbeliségből kifelé vezető úton a grafémák anyagi
tapinthatósága, és a gyorsulás helyébe lépő sebesség
iránti szerelem lobogott. A játékelméleten túlmutatóan
magára a játékra összpontosító szerzők alkotásaikkal
és teoretikus leírásaikkal arra esküdtek, hogy az infor-
mációs forradalom a látványt hozta előbbre a szöveg
háttérbeszorulása árán, egy új analfabetizmust gene-
rálva, amelyben kezdetét veszi a posztalfabetikus
kor, fölöslegessé válik a papír és a festék, a grafémák
immár a képernyőkre telepedtek át, ahol a digitális
kép és szöveg fúziójában a textus nem a verbális
jelentés, hanem az alfabetikus és alfanumerikus
közeg anyagiságának szintjén van jelen, és inkább
a képi esztétikumot erősíti, mint az egyszeri értelme-
zés biztonságát, ehelyett inkább a palimpszeszt eljá-
rásának az ősi írásbeliség szövegrétegeinek föltárá-
sához hasonlatos módon jár el, megteremtvén
a testetlen kommunikáció utópiáját.
Ezt a rövid bevezetőt a megkülönböztetés szán-
dékával írtam. El kell ugyanis egymástól választani
a DNS szerzőinek a kép és a szöveg fúziójának
megvalósítására irányuló törekvését a szöveg és
kép egymásba hatolásától, áthatásától, amiről
az alábbiakban szólok.

• • •
Beszédes István verskötete kétnyelvű, a páros olda-
lakon magyar, a páratlanokon szerb szöveg szerepel,

egymás tükörképeként. A kötet címe mindkét nyel-
ven gubóként értelmezhető. A könyv mindössze
hat, erős jelképiséget fölvonultató verset tartalmaz,
kezdve a művészeti versengésben pofátlansága
miatt alul maradt, és ezért, a fogadásból kifolyólag
megnyúzott Marszüasz szatír csodálkozó tekintetétől
a színpad homályán keresztül az akár kétezer évig
is elélő velvicsiáig. Ezen vezérvonalak mentén a ver-
sek által a költő könyvként képződik meg, lapozni
lehet, akár a velvicsia száraz leveleit, mint egy világ-
verset, amelynek a különböző irányú szemlélésére
a szövegbe fogott belső versek nyitnak teret.
A könyv, mint a költő lenyomata, a lét önmagát
kirakó tipográfiája. Ebbe a gubóba beletartoznak
a Beszédes-féle versuniverzum póktojásai, a szín-
ház, az antikvitás, a képzőművészet, az egyetemes
tudás igénye. (Polihisztorság, amit a folytatásban
méltatott Fehér Miklós is igényel.) A kötet címadá-
sával kapcsolatosan a szerző a következőket nyi-
latkozta: „A kokon egy szervezeti egység, amelyben
a pók tojásai, petéi találhatók, egy sejtburok. A ver-
seskötetnek is van egy burka, amelyen belül jó
esetben van egy körforgás, tehát az utolsó vers
találkozik valahol az elsővel. Az ember bőre is egy
kokon-féleség, a kötetben szereplő Marszüasz sza-
tírbőre is az, aztán az amfiteátrum alaprajza is ovális,
és ilyen a glóbuszunk is, vagyis kokon alakú.”
Hogy a könyv a költő lenyomata, ebben az esetben
nem puszta szólam, hanem tény: Beszédes István
maga válogathatta ki, és a könyvtervet is ő készít-
hette. E kettő találkozásakor a határ a csillagos ég,
meg a kötet megjelentetéséhez rendelkezésre álló
összeg. Ez utóbbi miatt a kiadvány vizuális meg-
munkálásának nyomdai kivitelezését vissza kellett
fogni valamelyest, ám így is megérdemelte volna
a Vajdasági Szép Magyar Könyv kitüntetést. A kiad-
vány tipográfiája egyedi, látványos, ugyanakkor átte-
kinthető, a vízszintes és függőleges tükrözések,
a fehér és a fekete oldalak változásának ritmikája

Fekete J. József

SZÖVEG  ÉS  KÉP  ÁTHATÁSA

K É T  K Ö N Y V  P É L D Á J Á N
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Lázár Tibor festményeinek fölhasználásával egészült
ki a könyvtest tervezése során. Ennek miértjét így
fogalmazta meg a szerző: „Az illusztrációknak, Lázár
Tibor képeinek egy része is ovális. Ez egy csendélet-
sorozat, amely vanitas motívumokat is tartalmaz,
ami arról szól, hogy a hiúság az, amivel a leginkább
szembe kellene szállnunk. A kötet első versében
megjelenő Marszüasz is művészi hiúságának
áldozata lett. Emellett ezeken a képeken is szere-
pel az emberi koponya, amelyet el tudunk képzelni
úgy, hogy millió kis bogár, vagyis idea, eszme és
rögeszme található benne, és ez egy kellemes tér
a költészeti kísérletekre.”

• • •
Beszédes István teremtett világában a frekventált
szavak voltaképpen négy origóra utalnak vissza:
a Napra, a Földre, az Égre és a Vízre. Ha a Napot
Tűzre, az Eget Levegőre módosítjuk, ott találjuk
magunkat az őselemek között, az óceán fölött
lebegő lélek társaságában. Innét indul költészeti
útján Beszédes István, hogy személyes tapasz-
talatán keresztül új olvasatát adja világának,
miként elébünk is új olvasatban tárul a tájkép-
szerű megjelenítéstől a szerepjátszás kénysze-
réig ívelő költői univerzuma, a történetet öltött
tárgyi tétlenség világegyeteme, ami nem egyéb,
mint „a soha össze nem állt egész”, az alapból

torzónak született realitás kozmikus kiterjedé-
sének költői tapasztalata. A Kokon kötetében
elhagyta a korábban gyakran alkalmazott ríme-
ket, mérsékelte a szóképek alkalmazását. hogy
a tengelytükrözés során a könyvben szerbül is
sorról sorra követhető legyen az eredeti vers-
szöveg, ami, bizony nem akármilyen mutatvány.

Beszédes István József Attila-díjas költő,
prózaíró, drámaszerző, műfordító a vajdasági
Zentán született 1961-ben. Az Új Symposion
szerkesztője volt 1989 és 1991 között, alapító
főszerkesztője az 1999-ben indult zEtna iro-
dalmi portálnak, illetve könyvkiadónak. Öt
verseskötet (Kívánja-e a pirosat? Újvidék,
1988; Égvizi séta, déli tükör. Zenta, 1997;
Messziről Andromeda, Zenta, 2007; Magritte-
sziget, Zenta, 2013, Kokon, Zombor, 2016),
egy verses gyermekdráma-kötet (Rozsdaszín.
Zenta, 2006), és a kisprózákat tartalmazó
Napkitörés (Zenta, 2008) szerzője. Legszebb
verseinek gyűjteményét az AB–ART Kiadó
jelentette meg 2014-ben. Kokon című kötete
a 2016-os Herceg János Irodalmi Díj jutal-
maként jelent meg.
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• • •
Fehér Miklós ifjúsági (?) regényének hőse a Fiú,
akiről harmadik személyben szól az elbeszélő,
tizenévesen öngyilkosságot kísérel meg, a kór-
házban töltött néhány nap során azon tépelődik,
miként térhetne vissza a „normalitás” világába,
miként kopírozhatná egymásra a benne élő Fiút
és önmagát, vagyis választ találjon a „ki vagyok
én?” kérdésre. Magyarázatot szeretne találni
az emberek közti viszonyokra, azok hatásmecha-
nizmusára. Az idegosztályon megfigyelt színes
figurák mellé az egymásra sorjázó szövegrészek-
ben, címmel jelzett fejezetekben megjelennek
a szétszóródott család tagjai, a barátok és a sze-
relmek, a léttér konkrét helyei, végül az elbeszélő
évekkel később szemtanúja lesz egy tinédzser
öngyilkossági kísérletének, de nem akadályozza
meg a cselekedet, hanem szurkol a másik fiúnak,
vegye csak be a pirulákat. Mert vannak utak, ame-
lyeket végig kell járni.
A Fiú a kórházba kerülését követően magának se
tudta megmagyarázni, miért nem akar élni, miért
kíván tizennyolc évesen végérvényesen pontot ten-
ni mindenre. Nem meghalni akart, hanem meg
szeretett volna szűnni. Úgy tűnik, nem a fekete,
hanem a szürke normalitás elől menekült, amit
apja már megtapasztalt, ő viszont nem szeretné.

A Fiú az öngyilkosságra sarkalló belső gonoszt egy
erőltetett maszturbálás során veti ki magából a kór-
ház vécéjében, annak kiürült helyét nyomban vala-
mi más kezdi feltölteni, az addigi életét irányító
feketeséget megnyugvást nyújtó fehérség váltja föl,
jelezvén, hogy a Fiú szembesült önmagával és
az életet választotta. Ezt a jelenetet remek illuszt-
ráció nyomatékosítja a kiadványban.
A könyv háromnegyedénél fontos változás áll be
az elbeszélésben: „…ez a történet nem ideális,
legfőképpen nem normális, mégis teljesen hétköz-
napi. A történetek soha nem érnek véget, a halál,

Lázár Tibor Becsén született 1980-ban. Je-
lenleg Zentán él és dolgozik. A Bolyai Te-
hetséggondozó Gimnázium és Kollégium
képzőművészeti tagozatának tanára. Egyetemi
tanulmányait (2000–2004) és magiszteri ta-
nulmányait (2004–2008) az újvidéki Művészeti
Akadémián végezte. Posztgraduális képzési
programon a svájci L’Ecole Cantonale d’Art
du Valais (Sierre (2006/2007) intézményben
vett részt. „Munkáiban a 19. század második
felének polgári kultúráját idézi meg mai stí-
lusjegyekkel ötvözve, mint az utcai művészet
és a pop kultúra” – hangzott el a Nagyapáti
Kukac Péter Képzőművészeti Díj átadásakor
2016-ban.
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az elmúlás, vagy a világvége sem szünteti meg
az elbeszélések bonyodalmait. A históriák nem
szakadnak félbe, örökös körforgásban folytatódnak,
a legrosszabb esetben egy másik nézőpontból…”
Ez történik itt is, az elbeszélő elárulja, hogy valójá-
ban ő a Fiú, és innentől már első személyben foly-
tatja a narrációt. Mintha magához engedné a nor-
malitást, a korábbi, megnevezetlen személyek és
térségek helyét nevükön szólított szereplők töltik
be az elbeszélésben, akik Zentán, Újvidéken,
Szegeden, a Tisza és a Duna partján mozognak,
sőt, a jövőbe helyezett epilógusban a szerző rész-
letes utcatérképet mutat be budapesti mozgásáról.
Lassan minden a helyére kerül.
Neurotikus érzékenységet, vallomásosságot és kon-
templációt, dúlt és csillapodó fiatal életérzést, nagy-
szerű történetvezetést, ötletes szerkesztési megol-
dásokat, figyelmet fönntartó elbeszélést és példás
nyelvi kiforrottságot kínál a regény. Minderre még
ráadás Kincses Endre utalásokkal teli címlapterve

Fehér Miklós regénye Kincses Endre címlaptervével és illusztrációival
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és remekbeszabott illusztrációinak sora, voltakép-
pen a teljes könyvterv, ami tökéletesen illeszkedik
a kötet szövegvilágába. Belé hatol.
Már a regény címadása is provokatív, de a címlap
erre ráteszi a rátehetőt. A fekete alapon egy sza-
bálytalan fehér téglalapban jelenik meg a FEKETE
szó, amelyben a T betű keresztet formáz, a harma-
dik E pedig befelé fordított, vagyis mintha zárójelbe
tenné az előbbi írásjeleket. Alább, a NORMALITÁS
már fehéren jelenik meg a fekete alapon. A két
sorba tördelt, elválasztó jel nélkül megjelenő szö-
vegben az O vízszintesre stilizált, a női nemi szervet
jelölő piktogram, a folytatásban az A fejtetőn áll,
a T újra kereszt, miként az illusztrációk mindegyikén,
a sorzáró S függőlegesen tükrözött, az alá helyezett
ferde vonallal együtt kérdőjelet mutat. A borító által
közvetített impulzusok természetesen önmagukban
is hatnak, ám a szöveg ismeretében válnak uta-
lásként értelmezhetővé. Az alkotók portréi is ezt
a fekete/fehér realitást nyomatékosítják.

A regény alkotóinak bemutatkozása:

Fehér Miklós – Abban az évben születtem,
amikor meghalt Kurt Cobain és megszületett
Justin Bieber. Kicsit szégyellem magam emi-
att, azóta próbálom jóvátenni a dolgokat.
Polihisztor szeretnék lenni egy polihisztor-
mentes világban. (Újság)írok, olvasok, tanulok
(valamit mindennap). Időnként terápiás jel-
leggel kerülnek be dolgok az életembe,
aztán eltűnnek. Ami marad, az boldoggá
tesz. Az írás megmaradt.

Kincses Endre – Jelenleg Pécsett tanuló gra-
fikus vagyok, aki amúgy a Vajdaságban lakik.
Tanulom, hogy ne önkényesen tagoljam
a szavakat. „Feltett szándékom megdöbbe-
nést kelteni” (ezt egy filmből loptam). Írok is,
meg olvasok is, de nem úgy, mint Fehér
Miki. Ennek az alkotásnak boldog grafikusa
voltam, aki minden firkát felnyalt, és adott
ennek az írott műremeknek az egészébe.
„Mert ha az a Fiú nem teszi meg, én nem
lennék itt” (ezt meg a regényből loptam).

Kincses Endre
illusztrációja a könyvhöz
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