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Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy mûfaj, akit úgy hívtak, hogy

Kispróza. Senki sem szerette. 

A kiadók azért nem, mert állítólag

nem szeretik az olvasók. Az olva-

sók meg azért nem, mert keveset

hallottak róla, gyanús volt, mint a

messzirõl jött ember. Aztán jött,

egyesek szerint egyenest Tolnai

Ottó köpönyegébõl, egy Bencsik

Orsolya nevû, alig huszonnyolc

éves költõ, és csatlósaival, Humor-

ral, Groteszkkel és Iróniával együtt

valami olyat alkotott, ami újra visz-

szaadta a reményt, hogy igen, van

még helye a kisprózának, novellá-

nak, elbeszélésnek, nevezzük akár-

hogy, a mai magyar irodalomban

Bocsássák meg nekem a me-

sés kezdést, de az Akció van! ki-

hozta belõlem a mesélõkedvet. Ám

hazudnék, ha azt mondanám, hogy

ez a huszonhárom rövid történet lefekvéshez való, könnyed mese

volna. Távolról sem! Klasszikus mesebéli elemeket sem találunk 

nagyon benne, viszont itt van helyettük a mesére jellemzõ dús és

színes szövegfolyam hömpölygése, illetve Emil Kadiriæ kiváló grafi-

kái, amelyek így együtt egyfajta felnõtteknek szóló meséskönyvre

hajaznak. 

A könyvben egy vajdasági család mindennapjait ismerhetjük

meg egy kislány, (nõ?) szemszögébõl. Ezen a vidéken bármi meg-

eshet, talán épp a visszaemlékezés önkényes logikájának köszönhe-

tõen, itt semmi sem átfogó, semmi sem állandó, csak a nyelv való-

ságteremtõ ereje. Épp ezért talán érdemes figyelmeztetni az olvasót,

nehéz könyv lesz az Akció van!, ha nem adja meg magát ennek a

nyelvi erõnek, valóságnak, a benne lévõ féktelen allegorikusságnak

és az asszociációknak, amelyek mögött mégis egészen pontosan ott

van az a valóság, amelyet mi is jól ismerünk mindennapi viszonya-

inkban. 

Ezek a szövegek, mint egy jó C vitamin, olykor késleltetve fejtik

ki hatásukat; ironikusak és frissítõ humorral teliek, bizonyos képek

berágják magukat az olvasó memóriájába, máskor pedig csak egy

édes, keserû hangulat marad az egész elbeszélésbõl. A könyv ta-

valy elnyerte jutalmát, Bencsik Orsolya, mint minden valamire való

hõs, mert valójában mégiscsak õ, az elbeszélõ a mese igazi hõse,

Szirma-díjat kapott, teljesen megérdemelten, hiszen ahogy Nyúlszív

õrmester is mondja a kötet fülszövegében: „B. O. nem ismer félel-

met, ódzkodást, álszemérmet; mindent megmutat, közben megne-

vettet vagy megfintorgat erõsen görbített, groteszk és abszurd-rea-

lista világában. De, oh, egek, hagyjuk e pati-

nás-szklerotikus, szégyenlõs terminusokat! Ta-

láljunk új szavakat B. O. csupaszon vinnyogó

univerzumához, közben Orsolya könnyedén

elõvarázsolja a maga kalapjából Ausztráliát,

nagyapát, a zongorát, a birsalmát, a ribiszkét,

a honleányt, a sörivó fiatal nõt, meg a

novinarkát is – mutat kutyatejet és disznófarkat

a konyhaablakon át –, halmokat, vaktérképe-

ket és vaktöltényeket. De, oooooh, a legszebb,

legmegrázóbb, legmaradandóbb sérülést oko-

zó kép: a még gõzölgõ disznószívre telepedõ-

nyalakodó szitakötõ-nagymami. Szitakötõnyel-

ven szólva is állatjó.”

Bencsik Orsolya: Akció van!
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