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Egyetlen kapaszkodónk: 
a mese*
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kislegény. 
Szerencsés csillagzat alatt született, Kolozsvárott, 
1941-ben, mert az vehette körül, az ragyogta be 
estéit, a háború ellenére is, annak öröme és küz-
delme, amiről az érkezését megelőző évtizedek 
alatt a legtöbben csak csöndesen, dacosan, nagy 
elszánásokkal beszéltek. S az ilyen kemény akara-
tok ritkán járnak együtt világra rivalló, szájaskodó 
handabandázásokkal. De hát a kislegényről mesé-
lek, róla, aki a megvalósult csodára nyitotta rá a 
tekintetét; s úgy tanult beszélni, mosolyogni, örül-
ni, hogy mindez természetes volt. Körülfogta éle-
tét egy olyan belélegezhető öröm, amelyet azért 
féltettek, óvtak, de mégis – egy szabadságélmény 
járt át mindenkit, s  abból még félni, félteni sem 
ugyanaz, mint rabságból.

Nem bővítem ezt a leírást, képzeljék maguk 
köré, gondolják át: mennyivel könnyebb egy 
mindent átjáró öröm és szabadság fényében ta-

nulni az emberi érintkezés gesztusait. A  legkevesebb, hogy ilyenkor válnak 
nagyon hihetőkké a mesék a kitartásról, az elnyert jutalmakról, s arról, hogy 
a remény, a bizalom nem csak illúzió a szűkös éjjelek szorongató álmaihoz. 
Így élt tehát az a kislegény, talán örökre beleivódott annak megtapasztalása: 
van miért küzdeni, van miben bízni, még akkor is, ha az, ami volt, elvész. De 
miért történhetett?

Próbált okos lenni, családra, rokonokra, régi könyvek és újságok sárgult 
lapjaira hagyatkozva kereste azt az igazságot, amelynek megismerésére állami 
iskolák nem nagyon ösztönözték. A  kislegény nőtt, növekedett, továbbra is 
szerencsés csillagzat alatt: bár ez a csillagégbolt a család képében borult fölé. 
A hittel élő család és a családdal együtt élő hit, ahogy mondják az okosok, ez 
a kettősség predenisztálta arra, hogy élete értékessé váljon. Nagy léptekkel ha-
ladok, már ott járunk, hogy a kislegényből orvos lett. Két évtizedig a gyógyítás 
töltötte ki életét, ezt követően az átalakuló magyar belpolitikai élet egyik meg-
határozó alakjává vált. Közéleti ember tehát, politikus, de itt még visszatérek 
korábbi hivatására. Mert valamit ki szeretnék emelni, noha talán már megtet-
ték, nem tudom, én magam csak a politikai ellenfelektől érkező, lekezelő be-
szólásokra emlékszem – s ne haragudjon László sem rám, amiért megemlítem. 

* Elhangzott 2014. február 14-én, Surján László Az éneklő kakadu című könyvének bemutató-
ján, a Litea Könyvesboltban és Kávézóban

Surján László: Az éneklő kaka-
du és más mesék, Kulturtéka, 
Bp., 2012
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Orvos, nevettek tehát olykor gúnyosan; ugyan, egyszerű patológus. Kórbonc-
nok, annyi dolga volt, hogy megnevezze a halál vagy a halálos kór okát.

Ezek a legyintős emberek más dolgokban is érdekesek, de azt most hagy-
juk, ebben viszont, engedelmükkel, és nem is Surján Lászlót védve, mert persze 
hogy róla kezdtem mesélni, mondom, ezen már olyan sokszor eltűnődtem. 
S most alkalmam van le is írni ellenérzéseimet. Mert hát, szerintem, a patoló-
gus az orvostudomány legfontosabb láncszeme. Igen, ő már azt állapítja meg, 
hogy mi okozta közvetlenül a halál beálltát. Ám ezenkívül feltárja a test számos 
észrevétlenül maradt betegségét, kimutathatja, hogy az a szerv, amelyben az 
orvos bízott, nem működött megfelelően, de az sem marad titokban, ha az 
orvos maga vétett, hibázott. Egy test az értő orvos számára, aki annak minden 
elemét, működésének összetevőit a legpontosabban ismeri, nos, az orvos ott 
és akkor a betegség teljes lefolyását, annak történelmét maga előtt látja, s ha 
marad ideje, akkor még a test környezetének történelme is kirajzolódik; elég 
csak, triviálisan, Ötzire utalnom, aki ötezer éve élt, de szinte mindent tudunk 
róla. Akár mesélhetnénk is a magányos harcosról, a vadászról, aki szívós türe-
lemmel cserkészte be az élelemnek valót, sokszor hónapokat töltött otthonától 
távol, de volt otthona, hiszen ruházatán kétféle varrás – a gondos női és a sietős 
férfi- – is látható; halála előtt többen is üldözték, a háromféle fegyver okozta seb 
legalább három támadót feltételez, egyik sem tudta megközelíteni, ő még las-
san elvérezve is gyorsabbnak, ügyesebbnek és főleg otthonosabbnak bizonyult 
náluk – hiszen nem fedezték fel rejtekhelyét, így hát ők voltak ott az idegenek. 
Tényekről beszélek, az orvostudomány állapítja meg őket, de hát közben már 
elkezdtem egy regény szinopszisát. Nem folytatom, talán ennyiből is érzik: mi-
lyen hatalmas tudásra tehet szert az az „egyszerű” patológus.

Akkorának talán még ő sem örült, néhány évvel később. Amikor politikus-
ként egy pártot és egy kormányzati tárcát kellett irányítania; bírván ehhez min-
den szükséges ismerettel. Bírván bizony, hiszen az egykori kislegény, ahol is 
kezdtük, magába szívta a remény valóságát, megtapasztalhatóságát, majd be-
lefoglalta életét a család és a hit kettős palástjába; így és innen nézett szembe 
a rendszerváltó feladatokkal. Akkor, amikor – alkalmazzunk képes beszédet – 
ott feküdt előtte kiterítve a múlt teste, s ő nagyon pontosan látta: mi az, ami 
abban akkor sem működött, amikor ennek ellenkezőjét gondolták. Mi az, ami-
től ez a test egy szétesett, részeivel nem kommunikáló bábu; s mennyi kátyús, 
lomha, látszólag semmiből semmibe tartó, senkit nem érdeklő szakasza van 
annak az ötvenezer kilométeres úthálózatnak, amelyen a test vére közlekedik. 
Nos, ezért tértem ki fentebb a legyintgetőkre, hogy most úgy folytassam: igen, 
talán még ő sem örült oly nagyon párhuzamos tudása egymásra vetülésének. 
Mert nem könnyű közéleti emberként, politikusként egy olyan betegért küzdeni 
– persze kórtermekben is van ilyen –, aki egészen mást képzel a maga bajáról, 
s hát az orvosok sem egyformák. Már tudjuk ezt.

E  ponton be is rekesztem szerzőnk pályafutásának ismertetését. Ennyit 
felvillantani talán nem volt haszontalan ahhoz, hogy megkíséreljük eldönteni: 
mi az, ami miatt Surján László a mesék világához fordult? Direkt és közvetlen 
kapcsolatot az előbbiektől nem vezetnék le, ezt meghagyom a már szóba ho-
zott legyintgetőknek. Azonban valóban komolyan elgondolkodtam a dologról. 
Különösen annak tudatában, hogy ismerek a szerzőtől legalább öt nagyszerű 
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verset; ez nem pletyka, nyilvánosan is megjelentek; de nagyobb ívű közéleti 
beszédeiben is tetten érhető az a történelmi ív, amelynek alapján új meglátású 
historikus esszék születhetnének monitorán. De ő mégis a meséket választot-
ta; jó, tudom, az unokáktól így a legegyszerűbb időt „rabolni”: le kell kötnünk 
őket, hogy figyeljenek ránk. Ő is ezt hozta fel „mentségül”, majd olvashatják a 
könyv utószavában, ám emiatt még nem ülnénk itt, együtt, kíváncsian azokra a 
mesékre, amelyek a családi kör gazdagítására íródtak.

Mégis keveslem ezt magyarázatként, pláne, hogy említettem irodalmi fel-
készültségét. Ha ebből kevesebb lenne ha hosszú ismeretségünk során nem 
láttam volna annyiszor azt, hogy kapaszkodásai a klasszikusokhoz nem a szó-
nokok toposzok által mankót kereső jelei, hanem a klasszikusok nagyon pon-
tos, bölcs értelmezése; mondom, ha nem így lenne, még élnék a gyanúperrel: 
őt is megfertőzte a „mesét könnyű írni” felületessége. Mert nem így van, s ő 
sem így gondolja – tanúskodnak erről meséinek furfangjai, amolyan egymásba 
hurkolódó elemei, a mindvégig tudatosan kijelölt cél. Néha talán úgy érezzük, 
hogy a fordulatok egyike-másika nem lépte túl az improvizáció kereteit, nem 
épült bele elég szervesen a mese szövedékébe, de az is lehet – ott csak néhány 
okosabb gyerek csőbe húzását látjuk, akik itt bizonytalanodnak el: mégsem 
az lesz a vége? Hogy is volt? S már őket is magával ragadja, legyőzi a mese.

Mondom, a magam válaszát arra, hogy Surján László miért írt meséket és 
miért készül az újabb kötetre, nem nagyon tudom. De van valami, amiből ki tu-
dok indulni. A mesék legfontosabb tulajdonságaiból. A mese két dolgot például 
sohasem tehet: nem hazudhat és nem mondhat igazat. Ez közhely, hiszen a 
fantáziából táplálkozik, és az, amit csak elképzelünk, sohasem lehet igaz vagy 
hamis. Csupán majd válik az egyikké, úgy visz végig bennünket a sok-sok állí-
tás a történeten, hogy végül mi magunk döntjük el: hisszük-e a végét. A mese 
szövése nagyban múlik a mese szövőjén; kezdhetnénk a világirodalommal, de 
maradjunk itthon, s csak itt gondoljuk végig: milyen nagy aurája volt s van ná-
lunk azoknak, akiknek meséi kézen fogták gyermekeinket. Kézenfekvő Bene-
dek Elekkel kezdeni, de mi mégis menjünk korábbi időkig. Említsük a nemzet 
nagy mesemondóját, Jókait, aki valóban meséket írt; azt gondolom, megdöb-
bentő lenne mindenki számára, s nem utolsósorban hatalmas könyvsiker, ha 
valaki megírná, a Lamb testvérek példája nyomán, a  Jókai-mesék foglalatát. 
Nagy szolgálat lenne egy ilyen kötet; azonnal kiderülne, hogy az a magyar 
mese világ, amely látszólag előzmények nélkül jelenik meg Benedek Elek, Móra 
Ferenc, majd később Illyés Gyula és Varga Domokos munkásságával, mennyire 
adekvát, szerves folytatása a szájhagyományokból jóval korábban az írott ma-
gyar szépművészetbe került mondák, legendák világának.

Nagy kitérő volt ez is, felvillantván valamit abból, amihez immár Surján 
Lászlónak is köze lett, lehet. Összefoglalom, mert nem állom meg, noha azt 
ígértem: nem keresek direkt kapcsolódási pontokat. De hát senki sem él több 
életet, egyben. Nos, mai vendégünk gyermekként megtapasztalhatta azt, hogy a 
sors néha valóban szolgáltat igazságot; vagy felkínálja azt, de mi döntünk:  az-e, 
aminek látszik? Orvosként világos képet nyerhetett arról, hogy egy beteget sok-
szor nem az öl meg, ami ellen kezelték, és néha az is téved, aki orvosolni akar-
ta a bajt. Közéletünk alakítása közbeni viaskodásai még inkább felerősítették 
benne annak akaratát: minden a hit és a család összekapaszkodásán múlik. Ez 
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a kettő lényegében minden baj ellen felvértez, mert hát az igazi baj csak olyan, 
ami ezt a kettőt támadja. Mindez most, meséiben összegződik, a mesékben, 
amelyek, ugye, sohasem hazudhatnak és sohasem mondhatnak igazat. Csupán 
felerősítik igényünket az egyikre. S bár a mese, mint az eddigiekből következik, 
számomra nem csupán gyermekirodalom, ám – hagyományosan – mégis nekik 
szól; ez jelenti első élményüket arról a világról, ahová érkeztek, s arról, hogy 
ez a világ érti-e, akceptálja-e, elfogadja-e gazdag képzeletük és fantáziaviláguk 
elemeit. Ráismernek-e meséinkben arra az igazságos, szabad, reménnyel és 
bizalommal teli világra, amely ígérve lett nekik, vagy legalább vár arra, akarja 
azt, hogy ők ilyenné tegyék.

Amikor mesélni kezdünk a gyermekeknek, azt szeretnénk, hogy figyeljenek 
ránk. De ők már fogantatásuk pillanatától kezdve ezt teszik; a mese, valójában, 
nem az első, hanem az utolsó lehetőségünk a velük folytatott dialógusban. Úgy 
vegyék és vigyék hát ezt a könyvet. Íme, a remény.

Tamási Orosz János

Szabadságot a csuhébabáknak!
„most rugóskéssel jár az Isten”

Ádám Tamás a hatodik verseskönyvével je-
lentkezett. Nem új költeményeit szedte füzér-
be, hanem kockázatosabb vállalkozásba fogott: 
összerakta mindazt, amit eddigi köteteiben 
elénk tárt (Gyökerek lélegzése – 1988, Csókok 
a seben – 1992, Megmászom az éj falát – 1996, 
Rendezünk majd vérbő partikat – 2004, Apám 
pornója – 2010). A  kötetcímek cikluscímekké 
soványodtak, de nem váltak szerepvesztettekké, 
jól tagolják a szöveget, s némi kapaszkodót is 
nyújtanak a tájékozódáshoz.

A határok kijelölése. A könyv első ciklusa 
értelemszerűen a pályakezdéshez kapcsolódik. 
Ádám Tamás nem zsengékkel, tétova kísér-
letekkel, hanem teljes értékű költeményekkel 
jelentkezett. Első kötete nem a mutáló hang 
kitisztítását, hanem a poétikai eszköztárának 

kimunkálását szolgálta, másrészt annak a világnak a határait, anyagi, társadal-
mi, emberi, lelki viszonyait térképezte fel benne, amelyben otthon akar lenni, 
amelyikben – a mai napig – többé-kevésbé eligazodik.

Az ötvenkilenc vers elvégzi a fiatal költő kötelező feladatait: felvillantja a 
szülőföld képeit, szól a család, a társak, szerelmek, barátok sorsalakító hatásá-

Ádám Tamás: Tetovált csuhéba-
bák, Hungarovox, Bp., 2012
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ról, de mind a helyszínek, mind a megidézett személyek kettős alakot kapnak. 
Egy reálisat, azaz e földről valót, és egy elvontabbat, a lírai szürrealizmus való-
ságába illeszkedőt. Az ádámi képalkotási módszer olyan pontos, hogy a világok 
közötti átjárás a befogadó számára egyszerűen magától értetődő lesz.

Az első kötet verseitől sem vitatom el a költői tudatosságot, de amit igazán 
élvezek bennük, az a fiatal ember egészséges szertelensége, a szerelmes ver-
sekben leginkább tetten érhető „minden lehet, és az ellenkezője is” alapállapot. 
Szinte látjuk, hogy a költő megveti lábát a kijelölt (örökölt és önkényesen elfog-
lalt) létben: lássuk, világ, mire megyünk egymással. Kész költő, aki elsősorban 
kérdéseivel fohászkodik neki a vállalt sorsnak.

Mielőtt továbblapoznánk a könyvben, néhány szóval érintenünk kell Ádám 
Tamás verselési technikáját, illetve néhány sajátos eszközét, amelyekkel – ha 
nem is teljes gazdagságukban – már az első kötetben találkozhatunk. Hangsú-
lyoztam, hogy érett lírával jelentkezett, s ez a versek formavilágára is érvényes. 
Elsősorban szótagszámlálásos, jambikus lejtésű verseket tesz elénk, de minden 
hagyományos lüktetést felülír a sorokon átlendülő gondolatritmus, amelynek 
ütemhatárai nem esnek egybe a hagyományosan kezelt sorokkal, versszakokkal. 
Felismerésüket megkönnyíti az az ötlet, hogy ahogyan mások – vagy az elemzők 
– a verslábakat szokták elválasztani, ő a gondolatritmus elemei közé teszi ki az 
elválasztó jelet (/), ezáltal tudatosítja a befogadóban a sajátos szimultaneitást.

Általában nem használ központozást, a versmondatok megalkotását-újra-
alkotását az olvasóra bízza, de a befogadónak adott szabadság nem korlátlan: 
zárójelbe tett írásjelekkel óvatosan terelgeti gondolatainkat.

Más verselési leleményeiről később szólok, de már itt, az első ciklusban 
csíra-formában megtalálhatók a későbbi eredmények.

Mikor a költők elindulnak. Ádám Tamás második kötetének (itt: második 
ciklusának) címére eleinte haragudtam. Csókok a seben? Brr… Aztán megbé-
kéltem vele, a felismert erotikus jelentést elfogadtam, a többértelmű utalásokat 
legalábbis a magam számára kibogoztam. Azt mondják, a második kötetnél 
dől el, költő lesz-e a versírogató ember. Bár első bemutatkozásakor Ádám 
nem sok kétséget hagyott efelől, a  második jelentkezés minden tekintetben 
nagyobb súlyt adott költészetének, mint a

madarak csőréből
kihulló pipacsok (?)

A negyvenhárom – többnyire rövid – vers az ösztönös költői én-érzet tuda-
tossá válásának, művészi öntudattá alakulásának lírai krónikája. Az öntudatra 
ébredés alapvető feltétele a kötődések tisztázása. Ez a versfolyam vállalja és 
teljesíti ezt a feladatot. A rajban induló költőtársakkal megegyező eszmények 
és törekvések bemutatása, illetve a közös sors és (az egyezőségeken felül-
emelkedetten) a szuverenitását őrző, egyediségét vállaló saját világ egymásba 
játszatása nem szűnő feszültséget tart fenn. Igaz ez a nemzedéki versekre, de 
igaz a ciklus barátokat, szerelmeket, szülőket, ismerősöket megszólító, felidé-
ző darabjaira is.

A költő nem ír programot, ars poeticát, de minden darabjából süt a magyar 
líra fő vonalához kötődő képviseleti igény, az anyagi, szellemi, érzelmi kiszol-
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gáltatottak iránti szolidaritás. Bár irtózik a szólamoktól, nemegyszer ki is kel 
ellenük, a maga intellektuális módján nem hagy kétséget a nép, a haza iránti 
felelősségérzetét illetően. Ennek az érzésnek a legfontosabb hitelesítő tényező-
je az, hogy mindig személyes viszonyokon keresztül jut érvényre.

A megszólított, sokszor (a  szövegben, ajánlásban, címben) név szerint is 
megemlített élő és holt társak munkássága, életpéldája jelöli ki az első ciklus-
ban körberajzolt saját világ égtájait, a járható és járhatatlan utak nyomvonalát. 
Ádám nem követi szolgai módon egyik barátját és példaképét sem, de verse-
lésében nyomot hagy Zalán Tibor, Nagy László, Pilinszky János és – meglepe-
tésre – Komjáthy Jenő költészete, anélkül hogy akár képeket, akár verssorokat 
kölcsönözne tőlük. Úgy vannak jelen, mint

„az eltévedt
hópehely / csak olvad / idelenn szárnyak
csukódnak / odafenn legyezők nyílnak”.

Ezredvégi csavargó. A következő ciklus, a Megmászom az éj falát című 
kötet anyaga, a rendszerváltozás után, az illúziók és illúzióvesztések korában 
született. Bár megőrzi az előző könyvek erényeit, mégis alapvetően eltér azok-
tól. A lírai számvetések, a nagy nekibuzdulásokat rögzítő színes képorgiák után 
most helyzetdalokat kapunk, tétova, botorkáló, csak az akarat tisztaságát őrző 
gyorsfényképeket.

Az elmulasztott forradalom gyötrő lázálmai, az „uram, én nem ilyen lovat 
akartam” történelmi panaszai mellett az egyéni sors gyötrelmei is átütnek a 
jellemzően rövidebbé vált sorokon, ahogy a többször előkerülő nyűtt ingen 
a vér. Felbukkannak a mostani gyűjtemény címébe emelt Tetovált csuhébabák, 
a fogyasztói társadalom újmódi szegényei, akik vergődnek trendi divatok és kúl 
termékek, pornófilmek és egyéb valóságpótlékok között, akik szívesen térné-
nek vissza betakarítás idején hancúrozni a (nekik termő) kukoricasorok közé.

Az ezredvégi csavargó tapasztalatokat gyűjt ezekben a versekben, még-
pedig úgy, hogy egyszerre veszi át a mi tapasztalatainkat, s  egyszerre adja 
vissza azokat – megtisztítva, részben értelmezve – nekünk. A reménytelenség 
légkörében valódi reményt keres, nem találja, de biztos benne, hogy van. Erről 
a bizonyosságról nincsenek dokumentumai, csak a szegények évezredes hitét 
tudja felmutatni:

„hogy holnap is
elpróbálhassuk
a sohasem sikerült
jeleneteket”.

Keserű, szomorú, dühös költemények ezek, de nem lefegyverzőek, apró 
mozzanatokban mindegyikben ott bujkál a lehetőségek tudata, az éj falának 
ledönthetőségének bizonyossága.

Az elhamarkodott (vagy csak korai) ígéret könyve. Rendezünk majd 
vérbő partikat – írta a negyedik verseskötet címlapjára a költő. Végre egy ígé-
retgazdag mű – sóhajthattak fel az Ádám költészetének ívére figyelő olvasók. 
Tévedtek, természetesen. A cím legérvényesebb szava a (nem tudni, milyen tá-
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voli) jövőre utaló majd lett. A kötet mégis ünnep, ha nem is az örömé. A letisz-
tult és megregulázott fájdalom csodaszép költeményei sorakoznak, mintegy 
nyolcvan oldalon át. Megjelenésekor sokan véltük úgy, hogy a kortárs költészet 
kiemelkedő alkotása született meg, én máig ezen a véleményen vagyok.

A  versekben visszatérnek a képgazdag, áradó sorok, de az egyes versek 
mégis szigorú szerkezetűek, nagyon sokszor keretezettek, azaz az első so-
rok-képek kis modulációval verszáró motívumként ismétlődnek meg. Az erős, 
pontos képek több jelentéstartományt fognak át, a versek egy-egy soráról kü-
lön esszét lehetne írni. Meg kell említeni a címadásban jelentkező (itt-ott már 
korábban is felbukkant) képismétlési leleményt, a címek mintegy ütemelőzői 
lesznek a gondolatritmus első egységeinek, egyszerre megelőlegezve és meg-
erősítve az ismétlődő sorokat.

A képviseleti költő és a magánember párhuzamosan jelentkező vagy egy-
mással szembeállított keservei nem oltják ki egymást. Egy felbomló szerelem 
észrevétlenül válik közüggyé, s  a sodródó kisember jelképeként élő csuhé-
babák is visszatérnek, de már nem alkalmazkodó-törleszkedő attitűddel: lá-
zadni készülnek:

„nehogy kihűljünk reggelre
nehogy kihűljünk egészen”.

Nem nekik, nekünk, befogadóknak üzeni a ciklus címadó verse a legfonto-
sabbat:

„ha kijutunk ebből a csapdából
rendezünk majd vérbő partikat”.

Ez a kötetnyi ciklus még nem a meghívó. De a versek hozzájárulnak a köz- 
és magánéleti csapdák felderítéséhez, a csapdák természetének megismerésé-
hez, kikerülésük, megsemmisítésük lehetséges módozatainak megtalálásához. 
S ebben a minőségükben nélkülözhetetlenek. A zúduló és torlódó képek egy 
tarthatatlan világ tükörcserepeire égnek rá, és a cserepek új egésszé, tisztább 
teremtéssé akarnak összeállni. A  töredékek szépsége, a  részecskék igazsága 
megelőlegezi azokat a vágyként többször is felbukkanó vérbő partikat.

Termékeny hátország. A gyűjtemény utolsó fejezete, a költő ötödik kötete 
az Apám pornója címet viseli. Ravasz cím, mert sok minden van benne, még 
néhány cifra kiszólás is, de pornó még nyomokban sincs. Az az egészséges 
erotika, amely mindvégig jellemzi Ádám szerelmes költészetét, annyira van je-
len, mint az egészséges ember hétköznapjaiban. A maga helyén és megfelelő 
súllyal.

A befejező rész természetesen erős kapcsolatban van a korábbi szövegek-
kel, de lényegesek az eltérések is. A megszilárdult formák megújított üzene-
teket tartalmaznak. A magán- és közfájdalmak leírása szikárabb, pontosabb, 
a  hátország üzenetei tisztábban szólnak. Az újjászületett szerelem szép do-
kumentumai mellett igen fontos hozadék az apa személyiségének előtérbe 
kerülése, mindaz, ami megőrzendő és tiszteletre méltó, valahogy az ő etikai 
szűrőjén jut el hozzánk. Nem eszményített, megemelt apaképről van szó, ha-
nem a hétköznapok józan referencia-figurájáról.



aBlak

93

A  korábban elsősorban a gyermek- és ifjúkor vidékeit jelentő hátország 
kitágult, helyet kaptak benne (a nosztalgikus elemek mellett) a nemszeretem 
dolgok is, kórházak, szanatóriumok, a  betegség és a halál kisebb-nagyobb 
territóriumai, a saját család örömei-gondjai, a révbe érés törékeny boldogsága.

Mindez nem jelenti azt, hogy a mélyebb, filozofikusabb üzenetek megszűn-
tek volna, de az őket hordozó képrendszer átalakult, az egymást fedő jelentés-
rétegek közé besüt a nap, befúj a szél. A versek kurtábbak, a sorok is rövideb-
bek lettek; bár mennyiségileg ez a leghosszabb ciklus (nyolcvanhét költemény), 
mégis úgy érezzük, túl hamar vége lesz.

Az Apám pornója megjelenésekor hosszabb kritikát írtam a kötetről, be-
fejezésül a csaknem teljes életmű többszörös átlapozása után annak néhány 
gondolatát erősítem meg.

Az első megerősítendő megállapítás az, hogy Ádám Tamás nemzedéke 
jelentős költője. Meggyőző széles körű műveltsége, szakmai felkészültsége. 
Anélkül, hogy a poeta doctus szerepében tetszelegne, úgy használja a humán 
műveltség felhalmozott kincsestárát, hogy mindig a megfelelő darabot emeli 
szemünk elé, sohasem többet, sohasem mást. Kitűnően bánik a formával, nem 
virtuózként, szómágusként, hanem a mesterember magabiztosságával. Gaz-
dag formavilága e gyűjteményes kötetben különösen szembeötlő.

A  tömörítés a líra egyik nagy próbája – úgy kell a legkevesebb szóval a 
legtöbbet elmondani, hogy ne váljunk érthetetlenné, ne kelljen tolvajkulcsokat 
használni az értelmezéshez. Ugyanakkor az egyszerű, érthető szöveg mögött 
ott kell lennie a belső végtelennek, a  továbbgondolható elemeknek, az asz-
szociációs láncok első szemének. Ádám Tamás anélkül, hogy utánozott volna 
valakit, saját plasztikus, soktartalmú nyelvet alakított ki, minden képéhez asz-
szociációk sorát kapcsolhatja a befogadó.

Sokan vélik úgy, hogy az úgynevezett „vendégszövegek” a posztmodern iro-
dalom leleményei. Dehogy! Mióta írásbeliség van, vendégszöveg is van. Ennek 
egy immár évszázados változata az allúziós technika. Ádám Tamás mértékkel, 
s  csak a legszükségesebb esetekben él ezzel az eszközzel, és beemelései 
sohasem sértik a kölcsönzőt, sohasem válnak cicomává a saját szövegtesten. 
A befogadó műveltségén múlik, mennyire tudatosítja magában a vendégszö-
vegek létét, a költő gondosan kiválasztott leleményeit azonban mindenképpen 
elismerés illeti.

A képi tisztaság igénye nem hangsúlyozható eléggé. József Attila után a 
magyar irodalomban rossz képeket, képzavaros verseket letenni nemcsak illet-
lenség, már-már bűn. Ádám Tamás gondolati lírájának darabjai, de élményver-
sei is pontos, követhető képekből építkeznek, képei gazdagok, magukban fog-
lalják a létezés minden síkját, de sohasem válnak túlburjánzóvá vagy zsúfolttá.

A realitások és a transzcendens lét kettősségével neki is meg kell küzde-
nie. A szürrealizmuson iskolázott stílusa segítségével erős hidakat épít a léte-
zés dimenziói között, s ezeket a hidakat nemcsak maga használhatja, hanem 
olvasói számára is felajánlja.

A rész és egész viszonya egy verseskötetnél nem szokott döntő kérdés len-
ni, de ha az olyan példásan valósul meg, mint az Apám pornójában és most a 
gyűjteményben, feltétlenül említést érdemel. Minden vers szuverén mű. Minden 
ciklus szerves egység. Az egyes versekből, illetve a ciklusokból önértékű kész, 
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egyedi mű épül. Szövegszervezője a végig jelen lévő értékrend, az élet, a halál, 
a szerelem etikai normarendszere.

A költő eddigi életműve része a magyar irodalom legerősebb folyamatának, 
a  képviseleti költészetnek, saját sorsán és az irodalmi divatokon felülemel-
kedve egy olyan közösségi alapállást foglalt el, amely nem fokozza le sem a 
valóságos, sem a lírai ént. Ismeri az irodalom, a tudomány által kidolgozott új 
elméleteket a szöveg és a befogadás folyamatairól, s  műveit e felismerések 
birtokában, de nem ezek nyomása alatt hozza létre. Így mindvégig sikerül meg-
őriznie a hagyománykövetés és a korszerűség törékeny harmóniáját.

Ádám Tamás élete delére ért, alkotó energiái töretlenek. A gyűjteményes 
kötet összegzés, de nem lezárása semminek. Olyan csúcs a kortárs líra hegy-
vonulatában, amelyről messzire látni, talán a csuhébabák szabadságharcának 
síkjaira, sőt a vérbő partik készülődő rendezőire is. Bár tudjuk, most rugós-
késsel jár az Isten, reméljük, nem kell használnia, sem értünk, sem ellenünk. 
Ádám költészete ellen semmiképpen.

Gyimesi László

A helytartó avagy megtartó hely
(Tűnődés Csokonai Attila új verseskönyve fölött)

A Fekete Sas Kiadó gon-
dozásában napvilágot 
látott új Csokonai Attila-
kötetet – a Pilátus-par-
kot – ironikus és öniro-
nikus gospel-meseként 
tünteti föl a borítóján 
szereplő ajánlás.

Csokonai-kötetet 
mondok, s  így bizony, 
ösztönösen mindnyá-
junkban felidéződik 
az 1773-ban született 
debreceni géniuszunk 
alakja. Ha pedig valaki 
közelállója csupán ke-
resztnevén szólítja Cso-
konai Attilát, a  kortárs 
költőt, Attiláról a XX. századi magá-
nyos zsenink, József Attila jut óhatat-
lanul még eszünkbe. Csokonai Attila 
nevét, ha beütjük a világhálót für-

késző keresőrendszerek 
bármelyikébe, számító-
gépünk egyaránt mutat 
Csokonai Vitéz Mihályra, 
József Attilára és Cso-
konai Attilára vonatkozó 
írásokat mint releváns 
találatokat. (Lásd a kö-
tet 11. oldalán: „Mióta 
Cs. A-ra magam is ráke-
restem a neten…”) Hogy 
a költői én mindig más 
költői énekből tevődne 
össze? Rimbaud-i igaz-
ság ez, vagy abszurd 
 állítás?

Az abszurdba, az ör-
kényi groteszkbe szalad 

bele a költő, ha komolyan veszi az 
információs modern kor minden jelét-
jelzését, s  magára vonatkoztatja. Ám 
mi van akkor, ha ennek az informá ciós 

Csokonai Attila: Pilátus-park, 
Fekete Sas, Bp., 2012
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zuhatagnak még tudatosan alája is 
áll? Önmagára ismer, saját ideghálóit 
érzi rokonnak a nettel. Pilinszkynek 
volt egy szép kinyilatkoztatása: Mind-
annyian egyek vagyunk! S  ha ez így 
van, többé nincs olyan, hogy semmi 
közöm a másik által kibocsátott jelzé-
sekhez. Felcserélhetjük sorsaink…

Néha az volt az érzésem Csokonai 
Attila Pilátus-park című új verses-
könyvének olvasás közben, mintha 
egy az emberi agy számára szinte 
követhetetlenül gyors komputer en-
gedne a rajta átfutó adat-milliárdból 
föl-fölvillanni és eltűnni valamit mégis 
költőien dekódolhatón, máskor pe-
dig mintha egy meggyötört és meg-
hajszolt személyiség vergődne attól, 
hogy nem akarnak véget érni az egyik 
képtől a másikig torlódó asszociációk.

A  költő többször a – kényszeres 
kézmosásáért a nép által koronként ki 
is nevetett – Pilátus prokurátor álarca 
mögül szólal meg e mostani – a Dirá-
dó utáni – vers-regényben. Csokonai 
Attilának – s egész nemzedékének – 
életre szóló olvasmányélménye volt 
Bulgakov nagy regénye, amely Jézus 
utolsó napjait éppen Poncius Pilátus 
közelében ábrázolja. Csokonai Attila 
Pilátus belső monológjait írta meg e 
kötetében.

A  költő a maga Pilátus-képét 
a Bulgakovi forráshoz viszi vissza, 
hogy lemossa mindazt, ami egyszer, 
majd már Jézus kereszthalála után 
folytonosan rárakódott. Íme, a  kötet 
(majdnem, de nem egészen!) címadó 
darabja. Nem véletlen, hogy csupán 
egyetlen i betű közöttük az eltérés: 
AKÁR HA SOKADIKÁN // A  Podma-
niczky-rézsű / Zöld emeletén / Gaia-
küldetésű / Júniusi fény // Ma apám-
ként meghaltam / Élek mint anyám / 
Ecce homo pilátusi parkban / A fényt 
tapintanám // A Nap kelt 3 óra 40-kor 
(Pilátusi parkban).

Jézus Krisztus, Megváltó, az Is-
ten fia – jóllehet jelenléte szelíden is 
sugárzik – a versekben nem fősze-
replőként jelenik meg, mint eddig 
legtöbbször a művészettörténetben 
vagy akár a legtöbb írott bibliai para-
frázisban (Szent Ferenctől és Giottótól 
Renanon át Ady Endréig), hanem leg-
följebb a másik félként. A Pilátus-park 
egyik legszebb darabjában például 
egy német romantikus hősre – Kas-
par Hauserra – igencsak emlékeztető 
figura – akit parkban ölnek meg!  – 
szólítja a Názaretit: Az én sorsom 
csupa legenda misztikus toposzok 
sora a tiéd / Forscheimben születtem 
a Rajna menti Mainz közelében / Hol a 
mezőkön komló az erdőkben gyanta 
illata árad / Atyám egy Tyrus nevű 
király akinek palotájában mindössze 
/ Egyszer jártam mivel féltestvérem / 
Gyilkosát kreálták belőlem / Mint bé-
lyeges ősödből a ti kegyetlen képze-
letű költőitek / Anyám egy pénzverő 
messze földön szép leánya Pila / Ap-
jának Alusnak házában nevelkedtem 
ezért emlékszem jól / A szorgos kezek 
mozdulataira a szálló ezüstforgácsra / 
Az érmék csengésére a malom szün-
telenül morajló vizére / Mint ahogy 
te is az apádtól örökölt ácsműhely 
forgács- / Illatára az orrodon lesikló 
izzadságcseppekre mikor a szögeket 
/ Belekalapáltad a kemény fába… 
(Rege a félig királyi gyermekről és az 
ács fiáról)

Igen beszédes a lírai hangula-
tú versrészlet. A  költő szerepversben 
alteregója segítsége révén veti ösz-
sze sorsát Jézuséval, ahogyan a ré-
gi mesterek évszázadról évszázadra 
megújítani vélték értelmezéseikben 
és átéléseikben a szenvedéstörténet 
stációit. Csokonai Attila ugyan nem 
sajátítja ki a Keresztút jeleneteit a ma-
ga pályarajzának megfestésére, nem 
vetíti magára a jézusi toposzok so-
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rát, de kétségtelen: legendásítja éle-
tét. Ebben Kormos István a mestere. 
(A Szegény Yorick című hófehér könyv 
íróját már a 12. oldalon megidézi. De 
nem csupán ott – lásd még a Gyer-
mekkor című nyolcsoros költeményt 
a 45. paginán!) Csokonai Attila, ahogy 
nincsen perlő viszonyban Istennel, 
úgy függőben sem érzi magát Jézus-
tól. Csak ahol időtlen meg-megjelenik 
az Ács fia, s ahol történetét ismétlik a 
helyzetek, a  költő számára le het ne-e 
méltóbb, tollához illő téma? Ha a 
helyszínek névadója (park, lakópark, 
szoborpark) és a mellérendeltek, te-
hát a mégiscsak létező enyhülethozó 
jóság, istenemberi tisztaság között 
kell választania, nem kérdés, mer-
refelé vágyik a teremtmény. Az őt 
körbevevő adott világot mindenesetre 
fájdalmas grimasszal veszi tudomá-
sul, s  azt is, hogy a helytartón kívül 
nincsen mód másról elneveznie. Ha 
már nem Jézus neve fedheti, fedi le 
az adott – nem égi – valóságot. Ez 
az a pont, ahol Csokonai Attilának 
keresztként, ám mégiscsak vállalnia 
kell az abszurditást, s mert földi csak 
a pilátusi sors, hát azt: Én nem redu-
kálok föl-föltűnő disszonanciát / Belül 
tisztán ahogy a vaksi Nietzsche lát / 
S belevakulhat angyalod mert az a kő 
ragyog / Bizony boldog Sziszüphosz 
s hát abszurd a világ (Az én Széche-
nyi-programom).

Pilinszky János Simon Áron cí-
mű kisprózájában találtam annak a 
jelenségnek a leírását, ahogy a há-
nyódó költőt „képek bombázzák”. 
Ezek között – a burjánzón sokasodó 
látványokból és látomásokból – kell 
fölépítenie olyan világot a költőnek, 
amelyik először is elviselhető a tu-
dat számára, s viszonylagos rendjéből 
már egy szigorúbb formájú költői mű, 
akár egy könyv is strukturálható. S ez 
sem könnyű föladat.

Csokonai Attila számára az em-
beriség malmai úgy őrölnek, hogy 
valahol már a júdási ezüst fémszálai 
beleszövődtek a természeti képekbe. 
Lásd a föntebb idézett verse sorait: 
…emlékszem jól / A  szorgos kezek 
mozdulataira a szálló ezüstforgácsra 
/ Az érmék csengésére a malom szün-
telenül morajló vizére.

Pilátusra pedig úgy tekint, mint 
esendőre, de emberre. Aki ezáltal 
Jézus mellett is kiérdemli a főhős 
szerepét. Mintha értené, megértené, 
békülne is vele, miközben jóvátehe-
tetlen dolgok történtek és történnek 
az időben. Pilátus bár nem találta 
bűnösnek Jézust, mégis beteljesedni 
hagyta bukását – Babits óta néven ne-
vezhető – egyféle cinkos némasággal: 
Hol háború van ott öldökölnek / Ott 
vérszaga van az anyaföldnek / Ott a 
világörökség része belőtt körzet / Ott 
a szadizmus számít gyönyörnek // Ott 
a férfi is félelem fedezékébe görnyed 
/ Ott avítt ideológiák a legaktívabb 
szörnyek / Ott bilingvis parancs az 
öld meg öld meg / Ahol háború van 
ott pusztulnak ölnek (Krónikás ének 
Kr. után akárhányban).

A  történelem futószalagján készü-
lő világ formálódásán/deformálódásán 
hát helytartóként (egy egész provincia 
parancsnokaként) és költőként sem 
másíthat az ember? Nem csoda, hogy 
Pilátust fejfájás gyötri, nem csoda, hogy 
a képek bombázta írástudó igen rossz 
közérzetén legföljebb a Staropramen 
nevű irgalmasan tápláló és könnyebb 
kedvet hozó barna sör, vagy éppen a 
biokémiai úton antidepresszáns gyógy-
szer, a  Seropram segíthet. (A  majd-
nem homonima-párt az olvasó a 112. 
oldalon találja: „Staropramen helyett 
javallt Seropram”.) Vagy Jézus egyetlen 
mozdulata lehetne még az irgalmas, 
ahogy kezét Poncius Pilátus fejére teszi, 
miképpen Bulgakov regényében láttuk.
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A  megváltás-megváltódás hiányá-
ban marad az elalvás helyetti sut-
togás, ám az is – Csokonai Attila 
szerint – csak befelé motyogva-dúdol-
va lehetséges. Parancs János tudta 
ez a komisz állapotot legszebben és 
legpontosabban versbe emelni, úgy, 
ahogy Csokonai most teszi: Most már 
muszáj azon elmerengenem / Ha le-
hetne talán mégsem Baudelaire mód-
jára / Hogyan is kérleljelek hogy túlélj 
engem / S  persze addig se legyek 
kókler vagy gyáva.

A  költő nem tehet más egyebet, 
mint hogy az emberi bűnök legna-
gyobbikától, a  gyávaságtól őrizkedik. 
Nem csupán biokémia kérdése-e ez? 
Vagy tán éppen ama megalázó hely-
zet volna ez már, erőnk felett próbált, 
amelyben Gyurkovics Tibor szerint 
a jellem születik? Uralkodhatunk-e 
olyan félelmeken, amelyek mértéke 
meghaladja a tűrőképességünket? 
A  fájdalomküszöbön túli legemberib-
bet? Csokonai Attila versüzenete az, 
hogy mégis a biblia és József Attila 
sorai az igazak (2Kor 12,9 és „Gyönge 
létemre így vagyok erős”). Ugyanis e 
fölismerés által jöhetnek el csak iga-
zán segítségül a szellemi elődök, akik 
egymásnak adták az értelmes-szép lé-
tezés őrszavát. Mert „Be van a testünk 
a lelkünkbe zárva” (104.).

Egy-egy gondolat végére, ősére 
jutva csitul el talán a lelki stigmáktól 
támadt zűrzavar, amely amúgy egé-
szen a külvilág Bábelére hasonlít.

Ha már a költő elfuserálódott vi-
lágba vettetett bele a maga szonett-
jeivel, Heine és Babits formafegyel-
mével, emberi tartásával, s még csak 
nem is prófétaként, független sze-
mélyiségként – szeretné tovább tenni 
a dolgát. Több ezer éves szellemi 

örökséget nevez meg és vesz számba 
a háta mögötti időben. Általuk és né-
kik is akar élni. Nemesen sem kíván 
vegetálni, mert úgy érzi, fontos min-
den egyén s önmaga; mivel egyedül 
általuk s általa legitimizálható a homo 
sapiens egzisztenciája: Összemérhető 
rendek világa / Szabadságom talán 
csak ennyi / Töredék a törvény nél-
külem / Csak teljessége történelmi 
(Önéletrajz).

Csokonai Attila megőrizte saját 
hangját, ám iróniája szordínósabbá 
vált. Iróniája úgy lett ezúttal már esz-
tétikai kategória, hogy nem a kategóri-
án, de annak szépészeti jelzőjén vélem 
a nagyobb nyomatékot. Nem tudom, 
hogy hallgatta vagy olvasta-e Tóth 
Krisztina székfoglaló előadását, amit a 
Művészeti Akadémián tartott, minden-
esetre gondolat és törekvés ugyan-
azon irányba mutat a poéta könyvében 
és a poetria eszmefuttatásában: „…a 
kétezres évek elejére mintha az irónia 
végtelennek hitt forrásai kiapadná-
nak…” A  versszerző Csokonai Attila 
öniróniája sem vált rutinná.

A Pilátus-park borítóján egy hatal-
mas örökzöld fáról készült fotó szere-
pel, a fenyő álló társai közül kifordulva 
fekszik gyökerestül a földön. Csokonai 
Attila legkisebb dala is Illyés Gyu-
la versbeli japáni fenyőjéhez hason-
lít, amelyik eget-földet egybefércel, 
s gyökere a kőből is talajt porlasztva 
saskörömhöz hasonlít: Bejárni ezt a 
kertet / Éppen mert temető is / A sírok 
közt eltekergek / Fölöttem gesztenye 
tölgyfa kőris // A  föld ma még alat-
tam / Nem riaszt álom égzengés sem 
/ Istenem de rég tudtodra adtam / 
Versben hogy sejted már létezésem.

Németh István Péter



aBlak

98

„Nagy világjárás az élet…”
„Akik szeretik egymást, keresik egymást. Ha a 
szél kétfelé fújja őket, térden is visszamásznak 
egymáshoz. Ha tengert vetnek közéjük, a  lelkü-
ket küldik által a tengeren: levélben találkoznak.” 
Gárdonyi Géza szavai is eszünkbe juthatnak Lukáts 
János „Ez légyen ostorod…” című levélregényé-
nek olvasása közben, és rögtön mellétehetjük Mi-
kes Kelemen híres megállapítását: „Ahol nincsen 
emberi reménység, ott vagyon az isteni segítség.” 
Ez a szeretet és ez az isteni segítség eredményez-
hette, hogy Poltári Péter, a szabadságharc névtelen 
tisztjének özvegye, Erzsébet, vagyis a titokzatos 
P. E. grófné, a  messzi Törökország fővárosának 
piacterén a lóháton és fejedelmi pompában átvo-
nuló II. Rákóczi Ferenc kíséretében megpillantotta 
édesöccsét, Mikes Kelement, s a jelenés után nem 
késlekedett levelet írni neki.

Merész vállalkozás Lukáts Jánosé: kilencedik 
könyvében a magyar irodalom és a magyar törté-
nelem legnagyobb levélírójával lépteti hősét pár-

beszédbe. Mintha nagy költőink töredékben maradt verseit egészítené ki, vagy 
gondoljunk egy régebbi, a  témához szorosan kapcsolódó példára, Thaly Kál-
mán eredetinek feltüntetett „kuruc költeményeire”: tudjuk, hogy amit olvasunk, 
az utólagos fikció, mégis teljesebbnek érezzük általa a kort és annak irodalmát.

Közismert tény: Mikes Kelemen levelei fiktív alkotások, az „Édes néném” meg-
szólítás egy kitalált személyhez szól. Lukáts János megtalálta a kitalált személyt: 
a magányos, ugyancsak bujdosó asszonyt, aki „Lelkem, fiókám…” megszólítással 
illeti a fejedelem hűséges követőjét. Leginkább ennek az asszonynak a sorsát 
ismerhetjük meg a huszonegy évet átölelő levelezésből, olykor azonban Mikes Ke-
lemen sorsára is fény vetül. Részben megtörtént, részben pedig olyan események 
kerülnek új megvilágításba, amelyek megtörténhettek volna. Szó esik például Ke-
lemennek Bercsényi özvegye, Kőszegi Zsuzsi iránt érzett szerelméről, amelyet a 
levélíró határozottan ellenez. Egy alkalommal, Rákóczi és a magyar uralkodó halá-
la után pedig sikeresen rábeszéli őt, hogy kérvényezze hazatérését Magyarország-
ra. Mikes a kérvényt meg is írja, és Erzsébet asszony segítségével eljuttatja Bécsbe, 
de végül elutasítják azt. A derék asszonyt ezután feloldhatatlan lelkifurdalás gyötri.

Kettejük kapcsolata a regényidő alatt kizárólag levelekben ölt testet, noha 
nem élnek távol egymástól. A legutolsó levélben kezdeményezi csak Erzsébet 
asszony a személyes találkozót. Ennek oka leginkább a szégyenérzet lehet: 
nem akarja, hogy kedves rokona, a magyar fejedelem tiszteletre méltó embere, 
feledve régi emlékeit, turbános, török asszonyként ismerjen rá.

A regény hősnője szeretett Kelemenje elé tárja múltját és jelenkori érzése-
it. Férje, bár különösebb hadi dicsőségekkel nem büszkélkedhetett, mégis a 

Lukáts János: „Ez légyen os-
torod…” P. E. grófné levelei 
Rodostóba, M. K. úrfihoz, 
Hungarovox, Bp., 2012
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szabadságharc ügyének lett áldozata, melyet nem volt hajlandó elárulni. Gyer-
meküket is elveszítették, ő maga pedig, sok magyarhoz hasonlóan, bujdosásra 
kényszerült Törökországban, ahol apró kertjének művelése tölti ki mindennap-
jait. (A regényben újra és újra megidéződik a voltaire-i életfilozófia: műveljük 
kertjeinket, csendben és alázattal.) A  szemtanú hitelességével idézi meg a 
végzetes romhányi csatát, és a velencei karnevált is testközelből látja és láttat-
ja, miután egy új szerelem révén Itáliába veti a sorsa. Ezt a három helyszínt, 
Romhányt, Konstantinápolyt (a mai Isztambult) és Velencét idézi elénk a könyv 
borítója is: egyetlen képbe összetömörítve egy fiktív, de nagyon is életszerű 
magyar sors három fő állomását.

Lukáts János regényének nyelvezete külön figyelmet érdemel. Szófordula-
taiban, mondatszövésében archaizáló, nyelvtanában, helyesírásában azonban 
mai levelek is lehetnének. Mintha a mikesi szövegeket 21. századi átírásban 
közölnénk. Neobarokk próza, ha lehet ilyet mondani.

Tartalmi szempontból is épp annyira korszerű, mint amennyire korhű 
gondolatokat olvashatunk a kötet harminchét levelében. Ezek közül csupán 
két idézetet emelek ki, melyek a 18. és a 21. században egyaránt időszerűek. 
A második levélben ezt írja: „Mert a magyar az olyan fajzatja az Úristennek, 
hogy honjában csípi, rúgja és mocskolja egymást, de idegenbe szakadván 
igencsak keresi és becsüli a másik magyart…” A  következő akár folytatása 
is lehetne ennek: „Nagy világjárás az élet, a szépség benne éppen az, hogy 
elszáguldunk vagy elvitorlázunk valahová messze, hogy elámuljunk a távol 
szépségén, és aztán hazatérjünk, ahonnan elindultunk.”

A 18. század politikai és a 21. század gazdasági okokból „bujdosó” magyar-
jainak egyaránt erőt adó sorok ezek egy egyszerűségében bölcs asszony Lukáts 
János vezette tollából.

Véghelyi Balázs

felizzó márvány
ezer szamszárába hullt

geometria

Fisterra – Spanyolország – 2012

Auth Szilvia haigája
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A „kis magyar világ”
Bevallom, először félve vettem a kezembe a fiatal 
történész, Ablonczy Balázs A visszatért Erdély cí-
mű könyvét. Hegyi Péter a matt színekben tobzó-
dó Erdély címer felhasználásával készült borítója 
ugyanis akarva-akaratlanul a hobbitörténészek, 
revizionisták köteteit juttatta eszembe. Pedig már 
az első oldalakon kiderült, hiánypótló és komplex 
ismeretterjesztő művet vettem a kezembe.

Ablonczy Balázs, a  fiatal történész-generáció 
egyik legtehetségesebb képviselője 1974-ben 
született Budapesten, de már a gimnáziumot a 
strassbourgi Lyceé International des Pontonniers-
ben fejezte be. 1998-ban végzett az ELTE törté-
nelem–francia szakán, Eötvös-kollégista, érdek-
lődése a XX. század magyar történelmének nagy 
alakjai felé fordult, azon belül is Teleki Pál felé. 
A  volt miniszterelnök írásainak és beszédeinek 
kiadása (2004), majd munkásságáról írt magas 
szintű nagymonográfiája (2005) alapozta meg 

történészi pályáját. A hazai konzervatív diskurzus szélesítése érdekében főszer-
kesztője lett a Kommentár folyóiratnak, később pedig a Rubicon munkatársa. 
Itthoni és külföldi egyetemeken is tanít. Alapos, objektív történészi szemlélete 
pillanatok alatt a hazai szakma legígéretesebb alkotói közé emelte. 2008-ban 
a 35 évnél fiatalabb kutatók Talentum-díját is megkapta. Jelenlegi kutatási 
területe a két világháború közötti francia�–magyar kapcsolatok feltérképezése, 
2011 óta a párizsi Magyar Intézet igazgatója.

A könyvnek nyilvánvaló célkitűzése, hogy hitelesen mutassa be azt a „ma-
gyar sorsot”, amelynek emlékezetét mára a pátosz és az egyoldalúság lengi 
körül. Nem újdonság ez a téma. Az Erdély-paradigma még a mai napig is az 
egyik legvitatottabb szelete a kelet-európai politikának, nemkülönben a törté-
nészi diskurzusnak. Erdélyt valahogy mindig mindenki magáénak érezte, pedig 
talán akkor volt neki a legjobb, amikor független volt. Hiszen a középkor óta 
több nemzetiségi országrész kiváltságlevelei (szász egyetem, székely jogok) 
biztosították annak a szabadság-ideológiának a magvait, amely a XVI. század-
ban legelőször mondta ki a vallásszabadságot (1568, tordai vallásbéke), és a 
térség magasan legnagyobb kulturális központja lett. Később a múltba vissza-
tekintő szomszédos országok irigységgel szemlélték ezt. Nemhiába szeretné a 
román és a magyar történelem is megszerezni magának ezt a székely, szász, 
magyar és a XVIII. századtól román kulturális múltat, figyelmen kívül hagyva 
a nemzeti ellentéteket. A diskurzusok körül talán a legszembetűnőbb, hogy a 
nemzeti ideológiák önmagukból szeretik levezetni Erdély-paradigmájuk jogos-
ságát úgy, hogy közben a másik kultúrájából szinte semmire sem kíváncsiak. 
Ez jól megmutatkozik, amikor a román történetírás a Havasalföldi Vajdaság és 

Ablonczy Balázs: A visszatért 
Erdély 1940–1944, Jaffa, Bp., 
2011
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az Erdélyi Fejedelemség között próbál politikai egyenjogúságot bizonyítani a 
török kori időszakban. A magyar tudományos közélet pedig szintén nem veszi 
figyelembe a román és szász történelmi szereplők, írók és művészek szerepét a 
történelemben. Hazánkban még nem készült se népszerűsítő, se tudományos 
összefoglaló, amely külön az erdélyi szászok 700 éves, vagy a románság 500 
éves történelméről szólna. Az Erdély-paradigma múltértelmezése különlegesen 
fontos felelősség, amelyet hazai történészeink sokszor felületesen kezeltek.

Ablonczy Balázs könyve az ismert tényeket helyezi új megvilágításba, úgy is 
mondhatnám, A visszatért Erdély című kötet dramaturgiájával és összehason-
lításaival igyekszik a teljesség igénye nélkül bemutatni a magyar történelemnek 
azt a négy évét, amelyben visszatért egy kis magyar országrész. Mindjárt az 
elején két sorstragédia, két halálos autóbaleset bemutatásával vezeti be olva-
sóját a két világháború közti Magyarországba, Erdély gondolkodásába. Pethő 
Sándorban, a  Magyar Nemzet alapítójának nemzetiszocialista-ellenes publi-
cistájában és Maderspach Viktorban, az Erdélyből elűzött forrófejű, királypárti 
katonában egy a közös: mindketten a magyar középosztály mérsékelt részéhez 
tartoztak, akik nem tudták elfogadni az 1920-as határokat (9.), és a régi világ 
visszaállítása volt a céljuk, ami azonban inkább egykori nemesi életük álma 
volt, egy elsüllyedt világ (12.).

A szerző szerint ebből az álomból kell kiindulni, ha meg akarjuk érteni azt, 
hogy a többnemzetiségű, többfelé húzó erdélyi világot hogyan lehet „magyarrá 
tenni, vagy megtartani magyarnak” (12.), mert tulajdonképpen Észak-Erdély 
történelme nem más, „mint a nemzeti büszkeség, a balladai igazságszolgálta-
tás, a modernizálás, a nemzetiségi és faji alapú kirekesztés, lélekemelő pillana-
tok, a megrázó tragédiák és groteszk kisszerűség története” (13.).

A kötet egyik sarokköve a nemzetiségi kérdés boncolgatása, ebből kifolyó-
lag nevezi „kis magyar világnak” azt a 43 104 km²-t, amely a második bécsi 
döntéssel Magyarországhoz került. A  szerző e helyütt (13–14.) megemlíti a 
nemzetiségi politika néhány szakirodalmát, én mégis hiányát éreztem, hogy 
Ziedler Miklós A revíziós gondolat (2. kiadás, Kalligram, Pozsony, 2009) című 
kitűnő írását csak részben érinti. Mert igaz, ez a könyv is csak érintőlegesen 
foglalkozik a „visszacsatolt” területekkel, viszont konkrét gazdasági és etnikai 
elemzéseket ad a magyar kisebbség helyzetéről.

Ablonczy célja a szakirodalom ismerete alapján, hogy a nemzeti (mind a ro-
mán, mind a magyar) mitológiákat kerülje, de ugyanakkor egy huszárvágással 
kijelenti, „ez nem nagymonográfia, amire a magyar történetírásnak szüksége 
lenne. Inkább az első kísérlet arra, hogy korábbi rögzülésektől mentesen (…) 
összefoglaljam azt, amit eddig tudunk” (15.). Ez a „vállalás” olyan elbeszélést 
eredményez, amelyben a szerző bátran demonstrálhatja bizonyos események 
és viták felfejtésével azt a folyamatot, amely Észak-Erdély e korszakbeli törté-
netének jellemzője, s mindezt úgy, hogy nem válik csapongóvá, hiteltelenné. 
Mégis ez a pozitív „válogatás” sokszor eltakar, csonkán láttatja az ideológiai-
kritikai folyamatokat. Mindjárt a második, a Harc Erdélyért fejezet első részé-
ben, ahol Kazinczytól, Táncsicson és Jókain át Rákosi Viktor Elnémult haran-
gok (1903) című regényéig fejti vissza a magyarság erdélyi romlását (17–18.). 
A szerző ugyanis csak egy részét írja le annak a kultúrtörténeti ívnek, amely a 
magyar reformáció kulturális, nemzetmegtartó ideológiájától, a „kereszténység 
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védőbástyájának” legendájától vezet a XX. századig. Ebben csak egy pont az, 
amelyben Erdély Magyarországtól eltérő utat járt (17.). Ezt azért tartom fon-
tosnak kiemelni, mert nemcsak a hun–magyar rokonság eszménye az, amely 
„Erdélyből öröklődött” és a mai napig is tovább él a magyar (nemcsak politikai) 
kultúrában.

Az elbeszélés szempontjából kissé esetleges, hogy az első nagyobb etnikai 
villongásokat a szerző az első világháborús frontról visszaérkező katonák vi-
selkedésében mutatja be, holott ennek mélyebb múltja van Erdély XIX. századi 
történelmében. A hasonló megoldások ellenére Ablonczy narratívája ügyesen 
használja érezhetően hatalmas jegyzetapparátusát és rakja össze történelmi 
esszévé. Egyszerre képes a levéltári adatokat, a történelmi kronológiát és az 
oral history narratíváit úgy összeforrasztani, hogy nem érezni éles váltásokat. 
Műve ettől nemcsak személyes, olvasmányos, hanem még az irodalmi di-
menziókat is megüti, úgy, hogy egy cseppet sem maszatolja az eseményeket. 
Nem titkolja a Német Nemzeti Tanács 1919. januári döntését sem, amelyben 
az erdélyi szász nemzet a Romániához való csatlakozás mellett döntött (25.), 
de azt a hármas diszkriminációt (politikai, gazdasági, oktatási-kulturális) is 
leírja, amelyben a magyar kisebbség élt a trianoni és bécsi döntés között. 
Kissé azonban sajnáltam, hogy ennek hátteréről nem kap az olvasó mélyebb 
elemzéseket.

Ablonczy láthatóan nagyon szeret (a miniszterelnökről szóló monográfiája 
után) Teleki Pál politikájához viszonyítani, újra és újra visszatérni a kormányfő 
lépéseire. Teleki bravúros módon, az angolszász diplomáciával is jól kommuni-
kálva, Európa történetének legsötétebb diktatúrájával szerezte vissza az észak-
erdélyi területeket, de ennek fejében � mintegy fizetségképpen � életbe léptette 
a harmadik zsidótörvényt (pedig a németek ezt nem is kívánták).

A visszatért Erdély nem valamiféle bűnbakkeresési szándékot volt hivatva 
bemutatni, hanem azt, hogy egy adott történelmi helyzethez hogyan viszonyult 
az akkori politikai garnitúra és társdalom. Ablonczy szerint a modernizálást és 
a nemzetiségi kiegyezést megfullasztotta a bosszúvágy, a félelem és a kissze-
rűség. Pedig a Jönnek című fejezetben a magyarok által elfoglalt országrész-
nek még volt esélye az újrakezdésre. A bevonuló katonákat szinte mindenhol 
ujjongva fogadták: a magyarok, a svábok, de még a zsidók is, de gyorsan kide-
rült – és nemcsak a tisztek hűvössége és gorombasága hatására –, hogy az idill 
rövid ideig tart. A szerző lakonikusan mutatja be a román, magyar és német 
atrocitásokat, illetve a román és magyar szakirodalomban fellelhető áldozat-
licitet. „Nekem azonban meggyőződésem, hogy attól senkinek a szenvedése 
nem lesz kisebb, hogy elismeri: mással is történhetett olyasmi, ami egy életre 
megjelölte őt” (60.) – írja Ablonczy, aki ettől vezérelve mutatja be az ördögkúti 
és az ippi románok elleni magyar visszaéléseket.

Ablonczy könyve ebből a szempontból mindenképpen iránymutató. Hi-
szen a történelmi esély elszalasztásának okát keresi, amely nem feltétlenül a 
háborús helyzet számlájára írható. A  magyar berendezkedés rendkívüli két-
színűsége szerinte az egyik fő ok. Míg a közigazgatási elveket előíró Szürke 
könyv emberségességet kívánt a magyar féltől a románokkal szemben, addig 
ez a valóságban csak részben valósult meg. Teleki és Báthori középiskolai és 
egyetemi kutatásban akarta rendszeresíteni a román nyelv tanítását, de ez a 
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kezdeményezés is elsorvadt. Sokatmondóak a „nemzethűséggel és megbízha-
tósággal” kapcsolatos feljelentések, melyek elszenvedői sok esetben magyarok 
voltak (74.).

A Bürók, rétek, villanydrótok részben az új terület közigazgatási, szervezeti 
felépítésével foglalkozik. A Magyarországba beolvadó „kis magyar világ” elem-
zésekor, úgy érzem, nem lett volna elcsépelt, ha a szerző megemlíti, hogy a 
köztudatban szereplő király nélküli királyságot milyen funkciók jellemezték, 
hogyan működött. Ez azért is hasznos, mert az 1920 és ’44 közötti időszakot 
sok eltérő, nemritkán még mindig a marxista történelemtudományból köl-
csönzött szignókkal jellemzik. Magam részéről hitelesnek tartom Ormos Má-
ria megállapítását (Magyarország a két világháború között, Csokonai Kiadó, 
1998, 105.), amelyben a tekintélyelvű (először Bethlen, majd Horthy) autoriter 
kormányzását „rend-államiságnak” nevezi, aminek része volt az alattvalói en-
gedelmesség a felsőbbség felé. Ha elfogadjuk ezeket a tételeket, nem nehéz 
megérteni azt a groteszk, kétélű berendezkedést és következményeit, amely 
végül is bekebelezte az észak-erdélyi területeket. Nem kell tehát csodálkoz-
nunk sem a durva csendőrök visszásságain (90.), sem a személyzeti politikán, 
sem pedig a székely elektromos művek megalapításán, ahol az volt a legfőbb 
gondja az igazgatóságnak, hogy székely mintájú legyen a gyár homlokzata 
(108–109.). Távolról sem állítom, hogy ez a rendszer nem lett volna képes 
olyanfajta modernizációt véghezvinni, mint amilyenre szükség lett volna, még-
is talán nincs mit csodálkozni azon, amikor az új állam budapesti „anyás”-nak 
vagy „ejtőernyős”-nek csúfolt hivatalnokokat ültetett fontos pozíciókba. A  tár-
sadalmi és politikai gondolkodás keretéből kevesen tudtak kilépni. Erdélyben 
„minden nemzetiségpolitikának számított, legyen trafikengedély, cipőtalp-
kiutalás, autóbuszvonal-hosszabbítás vagy leventeavatás” (96.).

Ilyen és hasonló visszásságokat vesz sorra Ablonczy az Erőterek fejezetben 
is, amelyben a visszatért országrész képviseleti rendszerét, hatalmi pozícióit, 
a  pártok ideológiáját, a  „magyar állameszme elfogadtatását” és működését 
mutatja be. A vallási felekezeteket, az oktatást és azok eltérő lehetőséggel mű-
ködő intézményeit írja le A templom és iskola című rész a felőrölt szombatosok 
kálváriájától az ortodox egyházig. Ha kell – mint e fejezetben is – a szerző to-
vábblép a dél-erdélyi területek felé, hogy pontosabb és egészebb képet tudjon 
festeni akár az egyházakat, akár az iskolákat, akár a telepítéseket bemutató 
Rögeszmék kora című részben, vagy az erdélyi út- és vasúthálózat kiépítése 
gyanánt az Utak az Erdőn túlra epizódban. A politikai gondolkodás mellett a 
kis ember világa ugyanúgy határokon átívelő volt, mint a kultúra világa. Ezért 
fér meg a Végvári élet felvonásban a határincidensek krónikája az egészség-
ügyi hálózat, az irodalmi és színházi élet, filmes és rádiós világ történetével. 
A szerző kiemelten jellemzi az erdélyi szellem és a magyarországi mentalitás 
közötti különbségeket: „(…) sokan úgy tartották, hogy az erdélyiek sok rossz 
»balkáni« szokást felvettek a román időkben” (213.). Az ideológiák és visszás-
ságok ugyanis nem magyar sajátosságok: „a tudományos háborúskodás és a 
nemzeti tér kialakításának igényével a román fél ugyanúgy élt 1940 előtt és 
1944 után” is, mint a magyarok (173.). Persze ennek a reklámnak működő, 
nemcsak szépelgő díszelőadásai voltak (mint I. és II. Apafi Mihály erdélyi feje-
delmek újratemetése), hanem a propagandisztikus szándék, hogy a visszacsa-
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tolt részeket turistaparadicsomnak alakítsák át. Briliáns összefoglalója a nagy 
hagyományokkal rendelkező turizmustörténetnek és szállodafejlesztéseknek 
A magyar Svájc című fejezet.

Ablonczy fentebb említett fejezetei inkább szakszerű és pontos történelmi 
munkák, látszik rajtuk, hogy sok a feldolgozatlan téma (pl. a cigányság törté-
nete stb.). Ám az utolsó három fejezetében visszatér stílusos és esszészerű tör-
ténelmi narratívájához, újból személyes hangvétellel kalauzol. A Keserű évek, 
a  Frontátvonulás és az Egy kísérlet vége összefoglaló szándékkal mérlegre 
teszi az észak-erdélyi politikát. Nem is a legnagyobb hangot kiváltó, máig az 
erdélyi magyarságot megbélyegző román politika az, amelyre fókuszál. „Egy 
észak-erdélyi román hétköznapi élete (…) kevésbé volt korlátozott, mint a dél-
erdélyi magyaré” (229.). Ablonczy sokkal inkább az erdélyi holokausztra kon-
centrál, amelyet a fizikai megsemmisítés mellett a sajtó elvetemült, ízléstelen 
és hazug írásai is jellemeztek. Botos János (az Ellenzék c. lap publicistája) azt 
írta korabeli cikkében, hogy römiznek és futballoznak a gettólakók; a szerző 
kiemeli, hogy nem hajlandók dolgozni (239.)! A visszatért Erdély legkeserűbb 
részei ezek az oldalak, melyek végkövetkeztetése, hogy a magyar és német 
haderőknek köszönhetően „egy magyar ajkú zsidónak a holokauszt alatt a 
román fennhatóság alatt álló Dél-Erdélyben lényegesen nagyobb életben ma-
radási esélyei voltak, mint észak-erdélyi társainak” (243.). Hasonlóan kétségbe-
esett a frontok gyors mozgásának és pusztításának bemutatása.

Ablonczy a magyar történelmi narratíva szempontjából, annak minden 
mitologikus, valós és vélt beidegződéséből ás le, egészíti ki és vet számot a 
magyar történelem e négyéves korszakával, annak gyilkos következményeivel. 
Őszinte és remek vázlat ez a munka. Akkor a legmélyebb, amikor a történész 
tollát a számvetés szándéka vezérli. Ez mind helyes is, mégis úgy érzem, a ro-
mánok elleni diszkrimináció és a zsidók elpusztítása mellett kevés szó esik a 
malenkij robotra elhurcolt németekről, ami akkor is kikerülhetetlen feladat, ha 
a szászok nagy része büszkén tekintett Hitlerre. Az infrastruktúrában szintén 
nem elhanyagolható az Árpád-vonal kiépítése és annak következményei, szere-
pe a későbbi székely identitásban. A frontok átvonulása után fájóan kevés szó 
esik a Maniu-gárda vérengzéséről, amit a román fél a mai napig nem hajlandó 
teljesen elfogadni. E pontok nélkül kissé csonka marad ez a történelem. A had-
történeti részletekért rajongó olvasók talán kissé csalódni fognak a könyv olva-
sásakor, de talán ők is elfogadják, hogy ilyen nagy spektrumú munka esetében 
élvezetesebb a hadmozdulatok válogatott, összegző bemutatása.

Mindezek mellett Ablonczy Balázs könyve letisztult történészi munka, amely 
megelőlegez egy nagyobb kutatási alapon nyugvó összefoglaló dolgozatot. 
A könyv elbeszélése alapvetően három oszlopra épül. Az egyik a „jó próbálko-
zás” bemutatása: a kulturális és infrastrukturális (iskolaügy, iparosítás, vasút) 
fejlesztés. A második a groteszk eredmény és az ebből fakadó kudarc (l. a szé-
kelyföldi villamos gyár esetét). A harmadik pedig a nemzetiségi tragédia, amely 
azt eredményezte, hogy Erdélyben csak a szórványmagyarság és a román tömb 
maradt meg máig is. Sajnos kemény a szentencia, de Ablonczy kimondja, hogy 
a román nemzeti tér bővülését az 1940 és ’44 közötti öngyilkos magyar politika 
teremtette meg (263.). Ez a tragikus üzenet, azt hiszem, a mai kornak is tarto-
gat intő következtetéseket.
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Észak-Erdély „kis magyar világának” története előbb nosztalgikus, idilli 
visszavárásként csapódott le az ott élő magyarokban, majd belenyugvásként 
az elveszett múlt jelképe lett. Ez a múlt azonban nemcsak Erdély története, 
hanem az egész magyarság története. Távlataiban, a táncház-mozgalomtól a 
falurombolásig Erdély ugyanúgy része volt a rendszerváltásnak, mint a kétez-
res évek politikai és polgári kultúrájának. Éppen ezért máig ható felelősség a 
második világháborús Magyarország e történetének feltárása, megismertetése. 
A visszatért Erdély nagy lépés efelé, mert módszertana és szellemisége előre-
mutató. Reméljük, egyszer a szomszédos országok történetírása is képes lesz 
ilyen színvonalú összefoglalóra…

Ritter György

Improvizáció az egész világ
Fenyvesi Ottó költészetéről

A  schilleri szikra. Fenyve-
si Ottóról már úgy tíz éve, az 
Amerikai improvizációk megje-
lenése idején belekezdtem egy 
tanulmányfélébe. Ez a kötete és 
korábban olvasott versei olyan 
gondolatsorokat ébresztettek 
bennem, amelyek alkalmasnak 
látszottak, hogy feltárjam velük 
költészetének mélyebb össze-
függéseit. A  tanulmány néhány 
elkészült oldala azonban vala-
hová elkallódott, nekem pedig 
ügyes-bajos dolgaim közepette 
nem volt lelkierőm újból bele-
fogni. Ebbe belenyugodva, vagy 

inkább beletörődve, úgy hittem, végképp dugába dőlt próbálkozásom, és leg-
feljebb csak egy bölcsességgel lettem gazdagabb: igaz, hogy minden kezdet 
nehéz, de az újrakezdés még annál is sokkal nehezebb.

Abban a szőrén-szálán eltűnt értekezésben Schiller egyik híres tanulmá-
nyának egy örök érvényű tételével véltem megközelíthetni a Délvidékről elszár-
mazott költő amúgy korántsem könnyen feltárható lírai világát, amelyben én, 
a többi méltatóval ellentétben, az elégikusságot láttam domináns motívumnak. 
Mert Fenyvesi Ottó versei mások számára is gondolatébresztőnek bizonyultak. 
Van, aki az elektromos zene hatását fedezte fel bennük, van, aki a discjockey 
attitűdjét, van, aki a bőrdzsekis, alternatív szubkultúrába sorolja őket, van, aki 
a rock-nemzedék költői közé helyezi szerzőjüket. Mindegyik megállapításban 

Fenyvesi Ottó: Amerikai improvizációk, Vár Ucca 
Tizenhét könyvek 26., Veszprém, 1999 
Otto Fenyvesi: Blues über dem Ozean, Aus dem Unga-
rischen von Julia und Robert Schiff, München, 2009



aBlak

106

vitathatatlanul sok az igazság, de az okozatból kiindulva az okok alaposabb 
feltárását szinte mindegyik mellőzi. Ezért a méltatók közül J. Fekete Józsefet 
és Mák Ferencet jegyeztem meg magamnak név szerint, mert az ő felfogásuk 
nagyon közel állt az én egykori, Schiller ihlette és még csak körvonalazódó, 
a hagyományos elemzési szempontokon, esztétikai kategóriákon alapuló felfo-
gásomhoz, sőt többé-kevésbé igazolja is annak jogosságát.

J. Fekete József a csalódást és a lírai érzékenységet, az iróniát és a gro-
teszket tartja Fenyvesi Ottó legfőbb jellemzőinek. Mák Ferenc pedig a mély 
fájdalmat emeli ki ebben a lírában, a mély fájdalmat a legyőzött európai civili-
záció fölött, amelynek örökségét a tragédiákkal teli évszázad ipari és társadalmi 
forradalma méltatlanul szétszaggatta.

És ezzel máris helyben, azaz Schillernél vagyunk, aki abban a bizonyos, 
A naiv és szentimentális költészet című tanulmányában, a költői magatartás-
formákat történetfilozófiai alapon megközelítve, azt taglalja, hogy a szentimen-
tális (abban a korban modern) költő a klasszikus hagyományokra épülő naiv 
költészettel szemben elveszettnek látja isten és ember, természet és kultúra 
eredeti egységét. Így alakulhatott ki egy újfajta elégikusság, amely többé már 
nem az elmúlt boldogság melankolikus, mélabús megjelenítése, hanem ter-
mészet és eszmény kettészakadásának felismerése. A modern költő számára 
az eszmény, az ideál immár örökös ellentétben áll a valósággal, és annál 
gyengébb lévén, örökösen alul is marad vele szemben, örökösen vereséget is 
szenved tőle.

Amikor aztán nemrégen az Amerikai improvizációk német fordítása a ke-
zembe került, bezárult kör. A fordítások és az eredeti versek összehasonlításá-
nak izgalma feltámasztotta mindennél erősebb műfordítói ösztöneimet, a né-
met kultúrához való vonzódásom pedig visszavezetett Schillerhez, és mindez 
együtt lassanként felidézte bennem ama régen elkallódott tanulmánytöredék 
gondolatait, átsegített az újrakezdés nehézségein. Újrakezdésre sarkallt az is, 
hogy az irodalom tanult szakmám lévén, időközben több írótársamról is írtam 
hosszabb-rövidebb tanulmányt, recenziót, könyvismertetést. Közülük volt, aki 
maga kért meg, volt, akiről én tartottam fontosnak írni, volt, akiről egy lap szer-
kesztősége, és volt, akiről szóban beszéltem. Így méltattam a Kortárs, a Magyar 
Napló, a Polísz hasábjain többek között Győrffy László, Oláh János, Demeter 
József, Balogh Róbert egy-egy művét vagy munkásságát, illetve tartottam elő-
adást Kalász Mártonról és Koch Valériáról Németországban. Ez a tevékenység 
lassanként szinte misszióvá nőtte ki magát, és most ösztönzést adott ahhoz is, 
hogy visszanyúljak Fenyvesi Ottóhoz.

Schiller tanulmányának megírása óta több mint két évszázad telt el, és az a 
szakadék, amely szerinte ember és isten, természet és kultúra között támadt, 
ma már olyan félelmetesen tátong, hogy az eredeti egységet kereső költő bele-
szédül, ha egyáltalán van még bátorsága a mélyébe pillantani. Pedig a líra tör-
ténetének tanúsága szerint a valamirevaló modern kori költészet mindig is vagy 
ennek az egységnek a visszahódításából, visszasírásából, vagy az újrateremtés 
lehetetlenségének felismeréséből, vagy az egység hiányának felpanaszlásából 
táplálkozott. Még egy gondolat erejéig Schillernél maradva, ő ezt, vagyis az elé-
gikusságot gyűjtőfogalomként három hangnemben és három műfajban látja 
megvalósulni, méghozzá három különféle magatartásban:
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Az idill műfajában, az idilli költői magatartásban a természet és ideál egysége 
jövendőbeli vagy múltból felidézett irreális lehetőségeként, a modern elégia mű-
fajában, az elégikus magatartásban az elveszett természet fájdalmas felpanasz-
lásaként vagy az ideál elérhetetlenségeként, a  szatíra műfajában, a  szatirikus 
magatartásban a valóságnak az ideállal szembeni hiányosságaként jelenik meg.

Jegyezzük meg jól a kulcsfogalmakat: természet és ideál irreális egysége, 
természet és ideál elveszett egységének felpanaszlása és a valóság hiányossá-
gai az eszménnyel szemben. Fenyvesi Ottó költészetében ugyanis szemláto-
mást ez a három magatartásforma dominál, általuk ragadható meg költésze-
tének lényege.

Advent. Kiindulópontul és a fenti feltevés bizonyítására az Advent című vers 
elemzése tűnik a legalkalmasabbnak, amely a kötetben két hosszúverssel (Roll 
over Tapolca, Nagyapáti Kukac Péter emlékezetére) mintegy keretbe foglalja a 
hetven epigrammaszerű versből, illetve szövegből álló Amerikai improvizációkat.

Az Advent látszólag igazi idill, méghozzá karácsonyi idill. Az angyal, a ke-
mence melege, az erdők, a hegyek, a jászol, a kisded, a zene, a zene által fel-
idézett tavasz, a madár, a felhők gyapja – így következnek egymás után a vers-
ben –, illetve a hallgatni különböző variációival végig jelen lévő csend igazi idilli 
kellékek. Az idillre utal a leírás iránya is, amely kívülről (Füred, Baláca) halad 
befelé (asztal, kemence, zene), míg el nem jut a lélek legintimebb zugaiba. Ezt 
a hangulatot szolgálja a rendkívül fegyelmezett, már-már harmonikus szerke-
zet és versbeszéd is: a bevezető versszak után a következő öt strófa mindegyike 
a változatlanul, szabályosan visszatérő mondattal kezdődik:

Így jó, nem másként.

A többi versmondat is jobbára rövid, nyugodt lüktetésű, a  legősibb költői 
eszközök szintén a kiegyensúlyozottságra, harmóniára utalnak, és igazi versze-
nét teremtenek, mint például:

a visszatérő páros alliterációk: karácsony közeleg, ereszkedik tétován a 
tájra, decemberi derű, folyton fogyatkozó egész, felhők fehér gyapja,

a párhuzamok: karácsony közeleg – angyal bontja szárnyát, füst gomo-
lyog – örvénylik a pára,

az ellentétek: tavasz – zord tél, fogyatkozó egész,
az ismétlések, tőismétlések: így, hallgatni, hallgatok, hallgathatom,
A versvégi hasonlat választékossága (mint égi azúrban elvesző madár), to-

vábbá a hit, remény, szeretet hármassága – amelyek közül az előbbi kettő szó 
szerint ott van a versben, a szeretetet pedig maga a versidő, a karácsony idézi 
fel – szinte már biedermeieres kifinomultságba, keresettségbe billenti az idillt.

Ám a végkicsengés korántsem ilyen felhőtlen. Egyrészt az idilli vershely-
zettel szemben ott van a zord, ellenséges, fenyegető külvilág. A  második 
strófában pedig ott találjuk a kijózanító, jóval köznapibb költői helyzetet: az 
asztalon cédulák, az éjszaka foszlányai. Maga az idilli állapot hangsúlyozottan 
csak átmeneti, és az utolsó versszakban megváltoztatott sor megszorítása: Így, 
így jó… így majdnem jó – behatárolja, időben egyértelműen korlátozza ezt a 
röpke egységet a világgal, vagyis, emlékezzünk kiindulópontunkra, valójában 
irreálissá, illuzórikussá teszi az idillt.
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Két hosszúvers. Fenyvesi Ottó eleve elégikus alkatú költő, aki az Advent-
ből vett szóképekkel tudatában van a fogyatkozó egésznek, az elveszített 
édennek, vagyis a schilleri értelemben vett elveszett egységnek ember és is-
ten, természet és kultúra között. Ezért elégikus magatartásának bizonyítékául 
nem is kellene más érveket hozni. Mégis megteszem, noha a legmodernebb 
irodalomelméletek tótumfaktumai majdnem szalonképtelennek tartják azt a 
módszert, ha az ember életrajzi determináltságra merészel utalni. Márpedig 
Fenyvesi Ottó elégikusságának tárgyalásakor megkerülhetetlen az a tény, hogy 
valamikor a kilencvenes évek elején, a délszláv háborúk kezdetén, gyakorlatilag 
el kellett menekülnie szülőföldjéről. És a szülőföldtől, az otthontól, az élettől, 
a  társaktól, a  kedvestől való elválás, a  búcsúzás vagy kényszerű távollét az 
egyik leggyakoribb elégikus alaphelyzet, amelyből a magyar elégiaköltészet 
legkiválóbb darabjai születtek. Gondoljunk csak a régiek közül, és természete-
sen a teljesség igénye nélkül, Janus Pannonius Búcsú Váradtól, Balassi Búcsú 
hazájától, Batsányi A  rab és a madár, Csokonai A  tihanyi Ekhóhoz és nem 
utolsósorban Berzsenyi Búcsúzás Kemenes-Aljától című versére.

Fenyvesi Ottónak a schilleri értelemben vett ilyen tipikus elégiája a Roll 
over Tapolca, amelyben a lírai én és az otthonideál egységének elvesztése, 
egyszerűbben szólva az otthontalanság tudata fogalmazódik meg. A hosszú-
vers tizenegy szakaszból áll, mindegyik szakasza a Minden és semmi között 
sorral kezdődik. Ez a folyton visszatérő kulcsmondat jól jellemzi a mindent 
jelentő otthon és a semmivel kecsegtető otthontalanság között vergődő lírai 
hős helyzetét. Időben az otthon jelenti a múltat, az otthontalanság a jelent, 
térben az előbbi Bácskát, az utóbbi pedig az átmeneti menedéket, Tapolcát és 
a pannóniai tájat, amelytől a Kemenesaljáról Niklára költöző Berzsenyi búcsú-
zott az egyik legszebb magyar elégiában. A klasszicista Berzsenyinél a távolodó 
otthoni táj közvetlen látványából kiinduló emlékezés adja a vers dinamikáját:

Messze setétedik már a Ság teteje,
Ezentúl elrejti a Bakony erdeje
Szülőföldem, képedet.

A Roll over Tapolca nem visszatekintő jellegű, itt a szimultán versszerkesz-
tés teremti meg az elégikusságot. A  folyton váltakozó perspektívák révén a 
térben és időben egymástól távol eső, de valamilyen szempontból rokonítható 
szituációk egy idősíkba és egymás mellé kerülnek. A síkok állandó vibrálását, 
jelen, múlt és régmúlt, közeli és távoli állandó váltakozását a sziporkázó asz-
szociációk indítják el és teszik hitelessé. Ilyen például a képzettársítás Bácska-
topolya és Tapolca névetimológiája között:

Miközben jöttek a Magyar Műhelyek
Bácska Tapolcára.
Küldte őket a Bécsben bujdosó
Alpár. Ő már akkor tudta:
Topolya és Tapolca általam összefügg.

Vagy az asszociáció a Csobánc megmászásáról az otthoni templomtornyokra:
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Eme filozófiai csillagórán
megmásznám a Csobáncot
és a templomtornyokat.
A topolyait, mely a zágrábi
és az újvidéki katedrális után
a legnagyobb templom volt Jugóban…

Az állandó perspektívaváltás elidegenítő hatású, és mint ilyen, az érzelmek 
vagy az érzelgősség elfojtására szolgál. Ezért olyan nehéz felismerni vagy ki-
mutatni az elégikusságot a versben, amelyben ráadásul végig nyomatékosan 
jelen vannak az elidegenítés egyéb stíluseszközei.

Ilyen például a többször is visszatérő provokatív archaizálás a Sümeg szép 
tájékin, a megszentelt nevek bántó kiforgatása: Pedig egykoron erre járhatott… 
Kisfaludy, a Sándor vagy a Károly, és a leghangsúlyosabb helyen, a vers végén 
a halandzsaszerű stb., amely stilisztikai eszközként elhallgatás, és amely beszélt 
nyelvi közhelyként szintén az érzelmek elkendőzésére vagy a kiúttalanságra utal:

Nincs megoldás. Csak stb.
Hagyj most, múzsa,
Egy sínpár az eget keresztezi.

Bácskai tájakra vezet a kötet másik elégikus hosszúverse, a Nagyapáti Ku-
kac Péter emlékezete, amely egy hányatott sorsú parasztfestőről szól. Az elégi-
kusságot itt egyszerre két motívum is hordozza: egyrészt a mulandóság, a Wal-
ter von der Vogelweide-i Ó, jaj, hogy eltűnt minden tudata, másrészt pedig a 
mindenkori és mindenféle művészsors kiszolgáltatottsága a valóságnak. A régi 
bácskai tájat és életet a sok évtizede halott festő képeinek pazar színvilága idézi 
fel, és ezeknek a kallódó térbeli alkotásoknak a hangulatát a költői ábrázolás az 
időbeli egymásutánisággal kelti életre, mint Akhilleusz pajzsát Homérosz leírá-
sa. Megelevenednek a tojássárga nyarak, az aranysárga tyúkhúsleves, a sárga 
föld, a tojássárga okker levegő, a hol szürke, hol kék ég, a méregzöld fű, a sár-
ga kendertáblák, a mályvazöld lópokrócba bújó tél. A színek olykor egy-egy me-
taforával történelmi eseményeket idéznek, mint például a kézigránát-pipacsok, 
az aknamező-gabonatáblák. És amire a festészet szintén nem képes, megele-
venedik az illatok, az ízek, a hangok és a tapintás világa. A verset indító és be-
záró sorokban az illatok dominálnak: Mindörökre versenyt illatoznak neked a 
füvek, fák és a virágok. A nyári vasárnapot egy hármas szinesztézia érzékelteti, 
ahol együtt van a szín, íz és a lélekállapot: lovak álltak a keserű ragyogásban. 
Az intertextualitás elidegenítő eszközével, vagyis érzelmi azonosulás helyett a 
megszokottból kiemelve, új összefüggésekbe helyezve megjelenik a versben a 
költő magyarságtudata, mégpedig az Adyra való egyértelmű rájátszás által: Nő 
nélkül hallgattad a kacagó szeleket… S csak álmodtál nagyokat a déli verőn, 
füledbe ősmagyar dal rivallt.

Amerikai improvizációk. Az idilli és az elégikus után a szatirikus a har-
madik hangnem, amelyben Schiller az elégikusságot megvalósulni látja. Ez a 
hangnem a valóságnak az eszménnyel, az ideállal szembeni fogyatékosságá-
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ból, illetve ennek a fogyatékosságnak a felismeréséből fakad. Ez fogalmazódik 
meg az Amerikai improvizációk hetven, többnyire epigrammaszerű versében 
és szövegében, amelyek szintén életrajzi vonatkozásúak, hiszen szerzőjük 
1997-es amerikai útján keletkeztek.

Amerika, az amerikai életforma a gondolkodó ember számára mindig is 
ellentmondásos jelenségnek számított. Ennek taglalása helyett most csak 
azt szögezzük le, hogy természet és eszmény kettészakadása, az isten és 
ember, a  természet és kultúra között tátongó szakadék ezen az égtájon 
mindennél mélyebb. Ahogy a ciklus egyik darabjában áll, a civilizációtól fel-
puffadt amerikai életforma, az amerikai társadalom egyszerre lenyűgöző és 
rémületes, egyszerre vonz és taszít. Éppen ezért a már említett elidegenítő 
hatások az Amerikai improvizációkban még dominánsabb szerepet játsza-
nak. Ilyen hatása van a hetven darabból álló ciklusba szervesen beépülő 
nyolc vendégszövegnek James Joyce-tól, Walt Whitmantől, Erich Frommtól, 
Faludy Györgytől, Marcel Duchamp-tól, Nietzschétől, Karen Eliottól és Luis 
Bunueltől. A versek és vendégszövegek szerves egységén az értendő, hogy 
nem holmi intertextuális agytornáról van itt szó, hanem egyértelmű és elide-
genítő hatású szerzői szándékról: Lám, nem csak én, hanem ők is így látják. 
Ezt a kettős perspektívát a vendégszövegek megszerkesztése és a ciklusba 
való illesztése is fényesen bizonyítja. Valamennyi idézetet a lírai hős mondata 
vezeti be: Sorokat találtam benne aláhúzva – aztán következik az idézőjeles 
vendégszöveg, alatta pedig a hivatkozott szerző neve. A nyolc vendégszöveg 
elrendezésében és tartalmi megválogatásában abszolút tudatosság fedezhe-
tő fel. Az első:

Sorokat találtam benne aláhúzva:
„A természet első fontos gesztusa mindig
A káosz.”
James Joyce

A nyolcadik:

Sorokat találtam benne aláhúzva:
„A jövő világa az abszolút káosz.”
Luis Buñuel

A káoszból káoszba tartó világot, amelynek mintapéldánya Amerika, a költő 
a kívülállás és az elutasítás szemszögéből, vagyis szatirikusan igyekszik bemu-
tatni, de úgy, hogy közben szemmel láthatóan a hatása alól sem tud szabadul-
ni. Ezt a felemás állapotot a már tárgyalt vendégszövegek mellett jól érzékelte-
tik a ciklus további jellemző stíluseszközei: a szójáték, az idegen szavak, a tört 
magyarság és a halandzsa, amelyek mindig akkor bukkannak fel, amikor az 
adott kérdésekre nincs ésszerű válasz, amikor a külső benyomások túllépik a 
józan ész határait, amikor a lírai hős állásfoglalásra kényszerülne. Legtöbbjüket 
csak a szövegkörnyezetükből kiragadva és pontos helymegjelölés nélkül lehet 
idézni, mivel a ciklus egyes darabjait se számozás, se cím nem különbözteti 
meg, és mert értelmezésük túllépné ennek a tanulmánynak a kereteit:
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Brum brum, hétköznapi misz-maszok, dárlingom, chip, chip csóka, sehol 
egy woodoo, brung, brung, subi-dubi, Rock’n Rimbaud, Szexus. Plexus. Nexus, 
Yes, my baby, no!, Inglis tóking, ülök pad azon délután, no kecmec, modern 
tóking, Sha-la-la-la-lee, terminál/m/ok, nagyívben Kazinci.

Elidegenítő effektusokkal és két mondatfoszlány erejéig az Amerikai imp-
rovizációkban is felbukkan a rejtőző magyarságtudat. Az egyikben a szöveg-
környezet, a Theodor Kramer-regénycímmel való ellentét adja az elidegenítő 
hatást: Nyugaton a helyzet változatlan. Senki sem beszél magyarul – a má-
sikban a személytelen, főnévi igeneves szerkezet, illetve a Szózatra való finom 
rájátszás: Élni és meghalni magyarul.

Az ideállal szembeni fogyatékos valóság felismeréseként ugyancsak emlí-
tésre méltó motívum a ciklusban a hit és istenhit gyakori felbukkanása:

Istenem, adj még egy napot,
hogy hinni tudjak!

Az ég határtalan prérijén
bölénycsordákat terel a szél.
Az embernek többé nincs hite.

És az eszmélkedés helyszíne sem véletlen, hiszen a hit hiánya éppen az 
amerikai típusú életben vezet folyamatosan a legképtelenebb torzulásokhoz.

A ciklus ezzel a sorral fejeződik be: Még nincs kész a világ. Igen, csak né-
zőpont kérdése az egész. Schiller szerint a világ már túlhaladta az aranykort. 
Amerikából nézve viszont még nincs kész. Mindenesetre nem tökéletes. Ebben 
maradhatunk.

Blues über dem Ozean. Az Amerikai improvizációkat, a Nagyapáti Kukac 
Péter emlékezete kivételével, a műfordítópáros, Julia és Robert Schiff lefordí-
totta németre. A fordítók kötetüket további tizennégy verssel kibővítették, és a 
tizennégy vers egyikét választották válogatásuk címéül: Blues az óceán felett. 
Egy verseskötet esetében nem feltűnő a két, vagy akár több fordító is, ám ez 
esetben úgy tűnik, igazi négykezessel van dolgunk, hiszen Julia és Robert 
Schiff nem megosztották egymás között a kötet anyagát, hanem a jelek szerint 
közösen dolgoztak rajta.

Fenyvesi költészetére szinte kizárólag a rímtelen szabad vers a jellemző. 
Ilyen szempontból idegen nyelven való megszólaltatása a közfelfogás szerint 
könnyű feladatnak tűnhet. De ez csak a látszat. Hiszen, amint az a fenti elem-
zésekből is kitűnt, ezeknek a szabad verseknek megvan a maguk sajátos ritmi-
kája és a maguk költői eszköztára, amely éppúgy merít a klasszikus, mint az 
avantgárd elemekből. Legfeljebb nem rímelnek, és nem íródtak zárt strófaszer-
kezetekben, megszentelt időmértékes vagy klasszikus versformákban. Ám amit 
a műfordító ezáltal nyer a vámon, azt elveszíti a réven. Tudniillik a szürrealiszti-
kus szókapcsolatok, szójátékok, a legkülönbözőbb nyelvi lelemények – kezdve 
a tört magyarságtól az idegen szövegek alkalmazásáig –, a  legkülönbözőbb 
szubkultúrákra való szövegközi utalások, a szlengtől a tudományos, filozófiai 
szakkifejezésekig terjedő szókészlet megértése és koherens szöveggé való 
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újraformálása egy másik nyelven legalább olyan nehéz feladat, mint a hagyo-
mányos stilisztikai és verstani eszközök pontos visszaadása.

Mindezeket figyelembe véve és mérlegre téve, a  szerzőpáros sikeresen 
birkózott meg feladatával. Alaposabb szövegelemzés és egybevetés után is 
elenyésző az említésre méltó hibáiknak a száma. Egy fordítás különben sem 
lehet tökéletes, hiszen a műfordító köztudottan gúzsba kötve táncol, és a 
legtöbbször maga is pontosan tudja, hogy a legnehezebb esetekben milyen 
kompromisszumok árán jutott a végső megoldásokhoz. Saját példámból kiin-
dulva, ha kíváncsiságból vagy szükségből néha kézbe veszem egyre gyarapodó 
műfordításköteteim egyikét, mindig találok olyasmit, amit ma másként oldanék 
meg, amin ma már fanyalgok, és mindig találok egész egyszerűen bosszantó 
félrefordítást is, amit se én, se a lektor nem vett észre.

Természetesen Julia és Robert Schiff munkájában is találtam hasonlókat, 
különösen néhány ritka szó értelmezésében és néhány, szinte lefordíthatatlan 
szójáték visszaadásában. Ezek kiküszöbölésében a könyv impresszumának 
tanúsága szerint lektor sem volt a segítségükre. Így például, ami Fenyvesinél 
tökös részletek, az náluk unerquickliche Einheit. A német szó jelentése bosz-
szantó, kellemetlen. A magyar szlengből vette tökös mintha nem ezt jelentené. 
A  nagyon bonyolult, szellemes és szürrealista képzettársításokat elindító Ki-
zsákmányalom szókép nyilván a kizsákmányolás és az alom kombinációjából 
született. A német megfelelője: Streubettung der Auspowerung – egy birtokos 
szerkezettel ugyan lemásolja az eredetit, de a savát-borsát nem képes visz-
szaadni, így aztán inkább csak szolgai fordítás lesz belőle. Ilyenkor tanácso-
sabb kompromisszumot kötni és meg sem próbálkozni a visszaadhatatlan 
visszaadásával, amint azt egyébként a fordítók többször meg is tették. Ennek 
legjobb példája a transzcendentális terminál/m/ok, amely a német megoldás-
ban így hangzik: Transzendentale Terminals. Vagyis a fordítók belátták, hogy 
az álom beleépítése ebbe az alliteráló szókapcsolatba németül lehetetlen. Így 
megoldásukban az alliteráció megmaradt, a konotatív jelentés ugyan elveszett, 
de még sincs hiányérzetünk. Vannak viszont olyan esetek is, amikor a fordítói 
szerencse és lelemény még a megoldhatatlannak tetsző akadályokon is átsegíti 
őket. Az egyik versszöveg a számítógépek szókincsével kezdődik: Chip, chip, 
fájl, szpéjsz, enter egér – aztán egy váratlan, szürrealista képzettársítással így 
fejeződik be: Chip, chip, csóka. Műfordító legyen a talpán, aki a költői gondo-
latmenetet megértve itt kongeniális megoldást talál. A német páros képes volt 
erre. Az ő megoldásuk így hangzik: Chip, chip, Tschiptschirip. Megfelelő német 
gyerekdalt természetesen nem találhattak, de a madárcsicsergésre utaló hang-
utánzó szó telitalálat.

Az eredeti versek és a fordítások teljes egybevetésének igénye nélkül kira-
gadott példák is arra utalnak, hogy milyen gazdag, színes és leginkább elgon-
dolkodtató, embert próbáló költői világ tárul fel Fenyvesi Ottó költészetében. 
Akár az anyanyelvén, eredetiben olvassa őket az ember, akár írni próbál róluk, 
akár műfordítóként szólaltatja meg őket valaki egy más kultúrkörben, jelen 
esetben éppen Friedrich Schillerében, aki nélkül ez a tanulmány nem szület-
hetett volna meg.

Ircsik Vilmos


