
lakóival szól! Versbeszédét az indulat fűti. 
Prózaversei többnyire valamilyen beszéd
szituációból indulnak ki („Uraim ...”   
NUMERO I. „Részeg voltál...”  NUME
RO VI., „Jaj anyám. . . ”  NUMERO VII. 
stb.), ami egyszerre jelent hangütést, egy
szerre keretet, form át ad és megkönnyíti 
a folytatást. Burjánzóan gazdag nyelv az 
övé, verseiben egymást szülik a képek, 
képhalmazok az erőteljes, felü téses vers
zárásokig. A  hangnem   tág   spektrum ú: a
József A ttila Szabad ötletek jegyzéke . . .  
öntépő, faggató, apró mozaikokat egybe
rántó írásának hatásától az izmusok dekla
rációinak harsány hangjáig terjed. Két 
nagy tehertétele mégis van e költemé
nyeknek. Az egyik a lírai én teljes tisztá
zatlansága, amely m induntalan pózokhoz 
vezet. A „Költő nem vagyok/  csak a ha
rangok nyelvén kiabálok” kijelentésétől a 
„Bocsássatok meg nekem,/ hogy tehetséges 
vagyok” modorságán át a „két mankón  
könyöklő isten” mindenhatóságáig. A lírai 
én ilyen helyzetváltozásai eleve megbont
ják a kötet tervezett egységét. De nagyobb 
tehertételt jelent ennél a kötetkompozíció 
megoldatlansága. A versek jellege még 
megengedi, hogy az egyes m űvek kompo
zíciója laza legyen, hogy csak a fentebb 
leírt jellemzők szervezzék a verset. Ám a 
33-as szám szimbolikus, utaló kerete ön
magában kevés, vele és általa egységes 
kompozícióvá kellene válnia a verseknek. 
Nem értem, hogy az általános számszim
bolikus szerkezet utolsó verse m iért épp a 
Nagy Lászlónak szentelt? A verssorrend és 
a NUMERO XXXIII. között semmiféle 
kapcsolat nincs. Ugyanígy csak töredékek 
sorozata, lazán egymás mellé került ver
sek egym ásutánja alkotja a kötet egészét, 
kompozíciós vonatkoztató utalások hálóza
ta  nélkül. Egy újabb kötet m ár a forma 
és a kompozíció m egtanulására fogja köte
lezni Balogh Attilát. Első verseskötetét a 
Szépirodalmi K önyvkiadó  adta ki.

U taltam  arra, hogy a bem utatott há
rom költő világa, versépítkezése és köte
tük esztétikai minősége mennyire külön
böző. Ezért óvakodok a gyors általánosí
tástól. A pontosabb ítéletek megalkotása 
amúgy is m ár az olvasó dolga, az ígéretek 
beváltása pedig a költőké.

Szigeti Csaba

Ha véletlenül saját olvasata nem is, Za
lán Tibor Földfogyatkozás című kötetének 
eddigi sajtóvisszhangja m egerősítheti az 
olvasót — ha egy buta fanyalgást nem 
vesz figyelembe! — az utóbbi évek egyik 
legegységesebb szerkezetű (ívű) elvű köny
vét ism erhette meg. Ez az érdeklődésünkre 
méltó új költő korai műveinek válogatott 
s ezáltal szükségszerűen csonka verskötete 
gyors, és napjainkban ritka népszerűségre 
te tt szert.

Zalán költészettani, esztétikai, ideoló
giai-politikai bukdácsolások, prózaversek, 
mimezislétek, az egy-két tehetségre m u
tató verstöredék, verssor, vagy önállósul
ni kész alkotói módszerek lehetőségének 
felvillantása helyett, saját, jelentős eszté
tikai hozadékkal is rendelkező versvilágot 
terem tett, s ezzel lépett a szélesebb nyilvá
nosság elé.  E tény jelentőségét növeli, hogy 
konvencióinkat (társadalmi szükségletein
ket?), amely m egtűri az első (második, 
harm adik. . . ,  sokadik) kötetek ziláltsá
gát, elegánsan nem veszi figyelembe. 
Ugyanakkor könyvének t űnékeny előnye, 
hogy sikerült megcsonkolt „életm űvét” úgy 
egységbe állítani, hogy az őt folyóiratok
ból, napilapokból nem ismerő olvasóra a 
kötetegész (m ár-m ár kikezdhetetlen) va
lósága súlyosan és kötelezően nehezedik. 
Emiatt elkövetkező (megírt második és 
harm adik) kötetei és az első között olyan 
szakadék tátong, amely az olvasóban a 
folytonosság érzetét fogja megkérdőjelez
ni.

E sebtében felvetődő gondok után m ár 
nem lehet feladatunk e kötetben megje
lent versek lényegi elemeinek kiemelése, a 
meglevő tendenciák fölvázolása, vagy fel
erősítése, a költő valóságunkról alkotott 
képének tükröztetése. Tanúi lehettünk az 
elmúlt hét évben az irodalmi folyóiratok
ban, lapokban, antológiákban folyamato
san megjelenő Zalán költővé érésének, esz
közei és céljai módosulásainak, pontosulá
sainak, amelynek kezdetét h ivatott a Föld
fogyatkozás bem utatni. S tanúi vagyunk 
annak a folyam atnak is, amelyben tetten  
érhető: a Földfogyatkozás, (mint kiad
vány!) tudathasadásos irodalompolitikánk, 
könyvkiadásunk egyik idegborzongató és 
riasztó mintapéldája.

A kötetben helyet kapott írások egy ti
zenhat-huszonnégy éves em ber munkái, 
amelyek első változatait szinte egytől egyig 
ism erhetjük a folyóiratokból. A ciklusokat 
rendező alkotói értelem bizonyára nem 
véletlenül kényszerült arra, hogy az ere
detileg összefüggő versek erős motívum
kötelékeit fellazítsa, s átrendezésekkel e 
versektől néhol idegen — m ert a költő 
újabb állapotát tükröző — összekötéseket, 
jelentésmódosulásokat hozzon létre. A 
kényszeríte tt szerkesztési szándék eredm é
nye, hogy néhány szép korai írás kim aradt, 
néhány kevésbé sikerült bekerült a könyv
be, de ez rávilágol arra  az analitikus m un
kára is, amely alkotónkra újabban jellem 
zővé válik.

Azokat a verseket is ism erhetjük, ame
lyek a könyvbe ter jedelmi okok m iatt 
nem kerülhettek be, bár ezek hiányában 
nem nyerhetünk bepillantást abba a dina
mikába, amely e költészetre jellemző. Za
lán Tibor — ha nem tévedünk — m ár 
négy /három éve, ha eredetében nem is 
m ás, de kifejlésében a korábbinál jóval 
körülhatároltabb, biztosabb, pontosabb és 
fontosabb világot terem tett, m int amilyen 
a Földfogyatkozás verseiből kim utatható. 
Képi, asszociatív világa konzekvens fogal
misággal telítődött, s fo rm a/nyelvi kísér
letei határozott önállóságot m utatnak a 
kortárs m agyar nyelvű költészetben.

M ondhatnánk ezt elégséges feltételként 
könyvism ertetésünk /recenzálásunk szubli
málása m iatt, de sorjázzon még néhány in
dok. Zalán Tibornak sikerült nemzedékét 
olyan vitába sodornia, melynek végered
ménye egy tudatosult és megfogalmazott 
nemzedéki helyzet lehet, s amelyhez ha
sonló szándék több m int tíz évvel ezelőtt 
volt jelen művészeti életünkben.

(Lásd: Arctalan nem zedék  című, Éle
tünkben  m egjelent esszéje, amely szükség
képpen indukálta az év folyamán lezajlott 
És-vitát, valam int az új költők /művészek 
helyzetéről folytatott nyári balatonszemesi 
tanácskozást).

Zalán megjelent tanulm ányaiban, k riti
káiban a hatvanas-hetvenes években fel
törő költők, írók közül azokat próbálta 
megközelíteni, akikkel kritikai gyakorla
tunk  nem tudott megmérkőzni, s így el
hallgatott, vagy torzként értelmezett. Az 
új nemzedék e művészek eredm ényeit nem 
kerülheti meg, s m ert egyelőre a nemze
dékből még nem term elődött ki a saját 
ideológus, Zalán néhány sürgető részfel
adat megoldására te tt kísérletet.

Szépprózai m unkásságában is olyan 
tárgymegközelítési módszereket használ fel, 
amelyek hagyom ánytalannak tűnnek, il
letve századelőnk óta folytat hatatlannak 
látszottak irodalm unkban (pl. a Mozgó Vi
lágban megjelent Blue Dolphin című no
vellája).

Természetes. hogy a sokirányú 
érdeklődés és irodalmi gyakorlat 
nyomot hagy költői m unkáin is. 
Költészetében korán megjelent a szín
tézis igénye; különössége, hogy az analiti
kus eljárások m egtartásával egyidejűleg. A 
társm űvészetek gyakorlatának (festészet, 
zene!) tudatosított következménye, hogy 
írásaiban a klasszikus értelem ben 
kezelt forma m etaforikus ta rta 
lommal jelenik meg. Az Ének 
a napon fele jte tt hintalóért (Mozgó Világ, 
1979. február) című m onstre versében m ár 
e szintetikus összefogás tapasztalható, és 
epikus vonások is jelen vannak a részle
tekben. Ha e verssel egyidőben, azonos 
helyzetben készült, és a Földfogyatkozás
ban is helyet kapó alkotások együtt jelen
tek volna meg, az olvasó lehetőséget kap
hatott volna arra, hogy költészete változá
sának indokait kitapinthassa (Fehér zászló 
alatt, A férfi indulása, Szelíden, irgalm at
lanul, A Kormos fekhelyei, Triptichon), hi
szen ez az az írás, amely központi szerepet 
tölt be a M egfigyelések és szabad leírások 
a visszavonulás díszletei között (Életünk, 
Alföld, Palócföld, Népszabadság, Népszava, 
Magyar Nemzet stb.), a K ísérletek Síva  
háta mögött (párizsi Magyar Műhely), és 
az Ének Pohárért című kötet(?)-ciklus (?) 
költemények felé.

Ez utóbbi három  hosszú vers (jobb híján 
használjuk ezt a kifejezést) közül a Meg
figyelések. . .  versdarabjai hűen példáz
zák azt a változást, azt a felismert társa
dalmilag megjelent szükségszerűséget, 
amelynek végeredménye a versszöveg ere
detének, alkotásának, szerepének módosu
lása. A forma és a tartalom  együttes ex
tenziója lehetővé tette Zalán számára, 
hogy  olyan  bonyolult,   csak   versfolyama
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tokban áttekinthető/ ábrázolható gondolat
rendszereket közvetítsen, amelyben mind a 
„. ..M in d e n  p o n ta t lanság  m e g  sebzi a tá r 
g y a k a t . . .” felismerés konzekvenciái, s 
mind az „ . . e m lé k e k  legapróbb  e lm o z d u 
lása is —  lásd/ v é d te le n n é  te sz  jö v ő n k k e l  
s z e m b e n . . . ”  józansága, és mind saját lét
élményének  „ . . . fo rd í to t t  i rá n y b a  iramló  
e lm agányosodása . . . ” együttesen kezel
hetővé válik. A jelentéstartalm ak felhasa
dása, a fogalmak rétegezettsége a textus
ban versszervezővé válik, s a változás ob- 
jektiváló gesztusként beépül az írásokba 
is. . .

M ondhatjuk, e költészet eredményeiben 
szerves része a hazai poézisnek, méghozzá 
a szerencsésebbek közül való: nincsenek 
meg azok a hatások, amelyek által irány
zatokhoz, iskolákhoz szokás terelni az 
újonnan jelentkező költőket. (K ozm osz ,  
1980).

Géczi János

Miskolczi Miklós:

Város lesz, 

csakazért is...
MAGYARORSZÁG FELFEDEZÉSE

Régi, kritikusoknak szánt „alapszabály”, 
hogy a szerző nyilatkozatát nem szabad 
komolyan venni a mű megítélésénél. Áll
jon az helyt önmagáért. Most mégis há
rom  mondatot idézünk Miskolczi Miklós 
utószavából, m ert jellemzőnek ta rtju k  az 
egész könyvére vonatkozóan is. Így sum
mázza kutatásait és m ondandóját a szer
ző: „Véleményem biblikusan szilárd: Du
naújváros nem az, am inek m ondják (hi
szik, szeretnék, akarják), hanem  az, ami. 
A kereszt felira tát nem vagyok hajlan
dó megváltoztatni. Amit megírtam, meg
írtam ”. Kétségtelenül imponáló ez a m a
gabiztosság, amelynek nyomai több he
lyen is fellelhetők a 408 oldalas kötetben 
— csak éppen nem  indokolt. A baj 
ugyanis az, hogy a szerző tolla nyomán 
sem derült ki Dunaújvárosról, hogy tu 
lajdonképpen mi is? Miskolczi Miklós 
(akinek szülővárosa) talán tudja, de nem 
tud ta  bem utatni. Pontosabban fogalmaz
va: ez a kötet így — erős húzásokkal és 
módosításokkal — elfogadható lenne ta 
lán beadeckernek, de nem értjük, hogyan 
kerülhetett be ebbe a sokat v itatott, de 
valamelyes rangra azért vergődött soro
zatba? S különösen nem, ha ism erjük a 
m agyar szociográfiai irodalom m últját, 
élő és elhunyt jeles képviselőit, köteteit 
is.

Idézzük ide Erdei Ferenc alakját és 
példáját. Miskolczi Miklósnak lett volna 
m it (m ert igen nagy szüksége van rá!) 
tanuln i a nagy elődtől módszerben, szem
léletben, alaposságban, tárgyilagosságban,

tudományos igényességben. S mondjuk 
ezt azért, m ert még nem késő, m ert saj
náljuk, hogy ennyi m unkája, am it ebbe 
a könyvébe „invesztált”, csak ezt a szolid 
eredm ényt produkálta.

Mi a legnagyobb fogyatékossága a 
könyvnek? Az, ami egy három -öt gépelt 
oldalnyi újságcikknek erénye és előnye; 
az tudniillik, hogy a szerző végig jelen 
van a könyvben, hogy igyekszik „életsze
rű ” lenni. Ám, ami „színes” m ondjuk egy 
tárcában, helyénvaló aktualitás egy ve
zércikkben, az a laposságok és közhelyek 
halmaza egy szociográfiában! Úgy érez
zük, hogy a szerző rosszul jelölte ki m a
gának a feladatot. M indenáron meg akar
ta  „védeni” Sztálinvárost (kiktől? miért?!), 
ahelyett, hogy a  m űfaj követelményei
nek megfelelően leírta, lerajzolta volna 
azt. A szociográfia szó második tagja 
ugyanis rajzot, leírást jelent, de semmi
képpen nem könnyű kézzel odavetett kar
colatot, vagy vázlatot. Ha a szerző át
gondolja és m egérti a vállalt feladatát és 
a m űfaj követelményeit, akkor maga, a 
vizsgált valóságanyag szabja meg a meg
valósultnál szigorúbb szerkezetet és kon
cepciót. Választ tud  adni az alapkérdés
re, hogy mi az, am it vizsgál, leír, s to
vábbkérdezve azt is firta tja , hogy m iért 
az, m iért olyan az, ami, amilyen. Hálás 
és bevált módszer egy tárgyat, jelenséget 
úgy bem utatni, hogy leírjuk a történetét. 
Látszólag ezt teszi Miskolczi Miklós is, 
de hogyan? Apológiát ír elemzés és tö r
ténet helyett. Azt bizonygatja, hogy ami 
van (esetünkben Dunaújváros), az szük
ségszerű, következésképp helyes is. Ma 
m ár senki sem vitatja, hogy a gyár és a 
város léte szükségszerű-e, vagy nem. Lé
tező valóság, amivel számolni kell. Csak
hogy ez korántsem  olyan evidencia, ame
lyet kritikátlanul, a m últba visszavetítve 
is el kell fogadnunk!

Ha Miskolczi Miklós jobban ismeri a 
m agyar szociográfiai irodalm at, akkor 
m aga talál érveket azok ellen a tények és 
körülm ények ellen, am elyekért így csak 
lelkesedni tud. Igen, ama „hőskorról” 
van szó. Drágán, embert, anyagot, ener
giát nem kímélve építtette meg a gyárat 
és a várost egy voluntarista politikai el
határozás. Hogy milyen áron és milyen 
eredménnyel, a rra  éppen a szerző ír le 
számos példát könyve második részében. 
M ár az építés fázisában tettenérhetők 
ezek, s célszerű is le tt volna a szerzőnek 
jobban utánajárni, hogy kik és milyen 
kényszerítő körülm ények hatására kerül
tek Sztalinvárosba. Szól a lumpen, a de
klasszált elemekből, de viszonylag keveset 
arról a paraszti rétegről, amely a beszol
gáltatások elől szinte m enekül az építke
zésekre, a biztonságosabb iparba. Egy ré
szük a téeszek konszolidálódása u tán  visz
sza is té r a faluba. Ám ez a tektonikus 
erejű társadalm i mozgás több figyelmet 
érdemel. Ha szabad mondani, ennek fel
mérése, leírása a szociográfia egyik leg
fontosabb, elodázhatatlan feladata. Éppen 
azért, hogy jobban m egértsük a ma je
lenségeit, a ma Dunaújvárosát. Szerzőnk 
azonban sajnálatos módon moralizál, vagy 
éppen kedélyesen pletykálkodik ott, ahol

elemeznie kellene. Lelkendezve ír az el
sőgenerációs m unkások erőfeszítéseiről, 
míg később némi megütközéssel vegyes 
csodálkozással, fejcsóválással a dunaújvá
rosi erkölcsök „lazaságáról”. Fel sem me
rül benne a kérdés, hogy a két dolog 
között összefüggés van, s hogy ez koránt
sem csupán dunaújvárosi „specialitás”. 
Még akkor sem, ha a statisztikai adatok 
ott töményebben hívják fel a figyelmet 
erre a jelenségre.

De nézzük csak sorban, hogy miről is 
van szó? A faluból városba kerülő szak
képzetlen ember, s ráadásul az életide
gen munkásszállásokban, barakkokban 
idegenül érzi magát. Egyszerre kellene 
elsajátítania az új szakmát, munkaszoká
sokat, az eladdig megszokottól gyökere
sen eltérő életmódot. A legújabb szocioló
giai-szociográfiai irodalom (ám a század
eleji is!), valam int néhány írónk (lásd 
például Galgóczi Erzsébetet, Takács Jó
zsefet, Serfőző Simont, Asperján Györ
gyöt stb., stb.) pontosan leírták, megfo
galm azták ezt. Ám, ami Budapesten, 
Miskolcon, Ózdon, vagy Salgótarjánban 
stb. a munkásoknak, a lakosságnak csu
pán egy (noha jelentős) részét érinti, az 
D unapentelén—Sztálinvárosban—D unaúj

városban egy egész várost jelentett! Nem 
véletlenül írtuk  egymás mellé a három  
helységnevet, illetve egyazon település 
metam orfózisát jelölő változatait. Téves 
volt az ötvenes évek optimizmusa, rövid
látása, amely csupán a m unka és a la
kás kettősében gondolkodott. Ma is té 
ves ez a szemlélet. Bizonyítja iparunk 
jelenlegi helyzete, az az erőfeszítés, 
amellyel próbálunk szakítani az extenziv 
szakasz visszahúzó erőivel, a szakképzet- 
len, az alulképzett, az innovációra kép
telen m unkaerők tömegével. Vannak dol
gok, amelyeket (látszólag!) meg lehet ol
dani egyetlen hórukk-kal, lelkendezéssel, 
míg csupán a csákány és a lapát a szer
szám. Termelni hatékonyan azonban m ár 
csak magasan kvalifikált, a m unkájában, 
az életben is otthonosan mozgó, m űvelt 
szakmunkással, értelmiségivel lehet. M ár
pedig ez a feltétel nem volt adott Sztá
linvárosban, s ha hihetünk Miskolczinak 
(s m iért ne hinnénk?), akkor ezzel még 
a mai D unaújvárosban is gondok vannak. 
S lesznek is mindaddig (máshol is), amíg 
fokozatosan át nem alakul a szemlélet 
magáról a munkáról, termelésről, a m un
kaerőről.

A könyv legnagyobb paradoxona az, 
hogy éppen azok az oldalak vágják mell
be az olvasót, gondolkodtatják el, ame
lyeken a szerző dicséri szülővárosát. Itt 
van rögtön a lakás, a lakótelep problé
magubanca. Dunaújváros m odellként szol
gálhatna Miskolcnak, Újpalotának, m in
den lakáscentrikus városépítésnek, -te r
vezésnek arra, hogyan nem  szabad, m ert 
életidegen, m ert embertelen, antiszociális. 
A könyvben levő fotók, a dunaújvárosi 
polgárokkal készült in terjúk d irekt és 
indirekt módon is bizonyítják ezt. A la
kások, panelházak tömege még nem vá
ros! Elvégre az em ber nem csupán dol
gozik és lakik (már tudniillik, ha ju t ne
ki, ha kap lakást...). Az urbs, a civitas
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