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Szerkesztette: Jancsik Pál 
Nyomdai előkészítés: Buliga Krisztina Mária 
Alak: 14 × 20 cm. A megjelenés éve: 2009 
Kiadói ívek száma: 6,625 
Nyomdai ívek száma: 10 
 
Készült a sepsiszentgyörgyi T3  nyomdában 
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Félmúlt Bogdán László verseiben 

Ha szem előtt tartjuk Bogdán László legutóbbi verses kötetének 
alcímét – lírai napló 2003–2005 –, akkor indokolt talán a 
Sejtelem című verséhez fűzött észrevételekkel, a magyar lírai 
szöveghagyományba illeszthető kapcsolatok felelevenítésével 
indítani a recenziót. A költő egy megállásra késztető életkorba, 
ötvenötödik évébe lépvén a búcsúzó Arany Jánosra gondol, 
Sejtelem című négysorosát választja megszólalása ürügyéül, s az 
abban foglalt állításokat („Köt engemet a jó Isten kévébe,/ 
Betakarít régi rakott csűrébe,/ Vet helyemre más gabonát 
cserébe”.) ellentétükbe fordítva alkot átiratot, tulajdonképpen új 
szöveget hoz létre ezáltal.  

 
„Életem ötvenötödik évébe,  
nem köt engem a jó isten kévébe,  
bé sem is rak régi rakott csűrébe,  
új gabonát sem vet értem cserébe”  
 

– írja Bogdán ama megállásra késztető esztendőben. Maga a 
költő különben életének ezt a pontját feltételes megállóként 
aposztrofálja, rezignáltan, jó adag keserűséggel tekintve vissza 
és előre: „Ötvenöt elmúlt. Mi jöhet még?/ A sivatag is körém 
zárult./ Másképp is történhetet volna? /…/ Hát ez lett belőlünk. 
Ne nézz rám!” (Feltételes megálló) Bogdán Sejtelem című verse 
viszont nemcsak úgymond átirata, illetve korrekciója az Arany-
versnek, hanem a sajátját szonett terjedelművé bővíti, és ezzel 
egy újabb, a lírai én hangulatát tovább ecsetelő résszel az iróniát 
lopja be a maga versébe, azt az alakzatot, amely az egész kötettől 
sem idegen, habár az elégikus és tragikus hangvétel az uralkodó.  

A költőnek a szövegirodalom melletti opciójáról tanúskodik 
ez a vers, továbbá egy állandó szellemi készenlétről, minek 
köszönhetően újból és újból „megszólaltatja” a múlt irodalmát. 
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A versben és prózában ugyanoly intenzitással szóló, széles körű 
kulturális áttételeken keresztül megnyilvánuló és nagy erudíciót 
tanúsító Bogdán közvetlenül is vall most erről az életmódot 
meghatározó alkotói habitusról, amint egy barátjának dedikált 
versében írja: „Versről versre sodor / napjaim hordaléka. Dider-
gek valahol / egy regény útvesztőiben”. (Útvesztő III) A „nap-
jaim hordaléka” szószerkezet foglalt ugyan a magyar irodalom-
ban (A napok hordaléka formában Déry Tibor könyvcímmé 
emelte), de arra feltétlenül alkalmas nyelvi eszköz, hogy érzékel-
tesse azt a kijelentést, hogy: „Nem élek, csak írok!” (uo.)  

Ízelítőt ad Bogdán kötetnyi verse abból a tapasztalati való-
ságból és a lírai énre ható szellemi-kulturális impulzusok so-
kaságából, amit megélt vagy megélhetett egy kisebbségi magyar 
író a diktatúrában. S mindezt, a nyolcvanas évek „kietlen vilá-
gát”, a „kóros unalom országát” a költő a 2003-as év „kilátójá-
ból” nézi és értelmezi (Vö. A Kopacz Attila-képtár). Amit tehát a 
„napjaim hordaléka” takar, az a múlt század hetvenes-nyolcva-
nas éveinek egy későbbi időpontból felidézett tapasztalati 
valósága, de ebben a folyamatban az 1989-es politikai fordulatot 
követő évek „szép új világa” is ihletadó (!) tapasztalatokat kínált 
a lírikus Bogdán számára.  

A kérdés ilyen irányú megközelítését maga a költő kínálja 
kötetnyitó versének zárásaként, amikor is a lírai retrospekciót, a 
nyolcvanas évek riasztó külső (város)képeit, valamint a fenye-
getettség és szorongás érzéseit és azok kiváltóinak „alanyait” 
(„egyenöltönyös, veres nyakkendős, kék szemű férfiak”) felidéző 
költemény a közelgő politikai változást jelzi előre, s erről az 
előrelátott jövőről immár „2003 kilátójából” mint a lírai én által 
megélt jelenről mondja ki csalódottságát a költő: „Az idő méhé-
ben már készülődik a változás./ Hamarosan eljön a szép új világ 
ÉS ILYEN LESZ!” (Még hallani azt a hegedűszót) Tovább él a 
bukott rendszer tehát mind a látható, külső világ terein, mind a 
mélyben, az emberek reflexeiben is. Jelenünkben benne van a 
múlt, legalábbis a félmúlt, avagy a múlt rosszabbik fele… 
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A felidézett múlt és az írás jelene közötti síkváltások, idő-
játékok és valamiféle „egyidejűség” kimondottan is jelen van a 
tárgyias leírásokban: „Rossz arcú, zavart tekintetű, rosszul 
öltözött,/ örökké rohanó emberek. (…)/ Akárcsak ma. Kavarja a 
szél a port látó szemünkbe”. A rendszerváltás utáni átmenet 
megnevezésére különben másutt is a „szép új világ” negatív 
utópiáját felidéző toposzt használja Bogdán ebben a kötetében. 
(lásd Az ős patkány, Az égi harapófogó).  

A felidézett múlt legtávolabbi pontját a „hetvennégyes nyár”-
ban jelöli meg a visszatekintő lírai alany, amikor „minden szebb-
nek tűnt, s minden megvolt”. (A hetvennégyes nyár) Az időben 
szabadon vissza- és előre utazó emlékező én szól ebben a 
versben is, mivel tudja és tudatosítani kívánja, hogy az édeni 
állapotot („minden megvolt”) követték a mostoha körülmények, 
amit hangsúlyoz is a „Mi várt, úristen?!” felkiáltással.  

Egy mögöttünk tudott, de hatásában jelen lévő monstruózus 
társadalmi-politikai rendszerrel való írói leszámolás zajlik eb-
ben a Bogdán-kötetben. Egykori barátok, eszmetársak, írók, 
művészek alakját eleveníti meg Bogdán („Hát az árnyakat / 
idézgetem. Itt van Zsiga, Ferkó, Dani, Imre, Előd, Gerzson”.), 
tűnt szerelmeket, a kiszolgáltatott ember helyzeteit idézi meg 
mondhatni elbeszélői technikákat alkalmazva, de a zeneiség, a 
versmérték, a változatos ritmus- és rímhasználat (igen gyako-
riak a belső rímek is!) terén virtuóz teljesítményt mutatván, 
amikor már alig érződik a keresettség (talán csak a hold–kobold 
rím ismétlődik a kelleténél gyakrabban!), sokkal inkább a 
magával ragadó spontaneitás és elegancia, s amikor a termé-
szetes élő beszéd és a kötött versbeszéd között szinte teljesen 
eltűnik a határ. Ilyen tekintetben érdemes belehallgatni úgy-
mond a Középkori metszet című szonettbe:  

Jönnek a táboriták. Mormolnak hálaimát.  
És vértől csatakosan, isszák boruk, ha van.  
Megvívtak számos csatát. Piros csizmáik nyomát  
lassan a hó belepi. Kedvük is mord, keleti…  
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Két korszak, egy rendszerváltás előtti és utáni lírai újraélése, 
illetve az írástudó helyzetével való számvetés, az írói iden-
titáskeresés könyve ez a Bogdán-kötet. A lírai alany két pólus 
között láttatja magát, így téve kísérletet az önértelmezésre. 
Egyik oldalon az egykori erdélyi kisvárosi asztaltársaság szelle-
mének és hangulatának, aztán művészbarátokhoz fűződő, 
továbbélő kapcsolatoknak és szerelmeknek az emléke tér vissza 
a versekben, másik oldalon viszont a diktatúrában mindennapos 
üldöztetés, a mindent elveszejtő honi viszonyok és a hazátlanság 
riasztó képei azok, amelyektől nem szabadulhat a lírai én. Csak 
úgy sorjáznak a nyomasztó víziók és feloldhatatlan kérdések: 
„Befagy az erdélyi mocsár. A tőzeg senyvedő öröktüze / nem 
tudja megolvasztani a közönyt. (…) Égre költözik a remény. 
Hideg van. (…) Menekülök / a mocsár síkos jegén. Ki vagyok? 
Beszippant-e a láp?” (Bak hava)  

Az identitáskeresésnek és önértelmezésnek irodalom- és 
kultúrtörténeti távlatot ad, új dimenziókba helyezi ezt a költő 
azáltal, hogy szinte észrevétlenül szövi át kötetét Ovidius-
élményéből keletkezett, mintegy két tucatnyi emlékezetes 
átirattal, egyetemes összefüggésbe helyezve ezzel az eljárással az 
írástudó mindenkori helyzetét. „Barbárok közt egy római” – 
mondhatta volna a számkivetett római költő, aminek a kései 
utód általi kimondása különben még mindig érvényes, és 
távolról sem alap nélküli. Az európai kultúrtörténetben ilyen 
szempontból is van tehát – negatív töltetű – folytonosság. 

  
Irodalmi Jelen, 2006. október 
Háromszék, 2006. október 7. 

 
 
 
 
Bogdán László: A démon női alakot ölt. Lírai napló 2003–2005. Maros-
vásárhely, Mentor Kiadó, 2006 
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Fejezet a Rossz birodalmáról  

Bogdán László kiteljesedő írói munkásságában mondhatni 
azonos súllyal és jelentőséggel bírnak lírai és epikai alkotásai. 
Így hát nem is lehet véletlen, hogy esetenként elbeszélő műve is 
lírai ihletettségről tesz tanúságot, illetve a lírikus megszóla-
lásában is érezni a regényírói indíttatást, sőt ebben is, abban is 
feltűnnek ugyanazon töredékek, cserépdarabok… Mindazonáltal 
mégis önálló lírai univerzum tárul fel az olvasó előtt, aki Bogdán 
verseibe mélyül el, és nagy ívű regényvilág körvonalazódik 
elbeszélő műveiben.  

Ezért érzem különösen ide illőnek Umberto Eco észrevételét 
a regényírást és a költészetet illetően. Előbbit az építkezéssel, 
utóbbit az asszociatív nyelvi tevékenységgel és performanciával 
hozza kapcsolatba, másként fogalmazva: a regényben a dolgok 
élveznek elsőbbséget szerinte, míg a költészetben a szavak. „A 
világ megalkotása a fontos, a szavak azután szinte önmaguktól 
adódnak. Rem tene, verba sequentur. Ez, azt hiszem, ellentéte 
annak, ami a költészetben történik: verba tene, res sequentur” 
– írja A rózsa neve című regényéhez írt kísérő tanulmányában 
(Széljegyzetek A rózsa nevéhez, 1983).  

Bogdán László új regényét, a Hutera Béla utolsó utazását 
éppen a művészi építkezés, a dolgok elhelyezése, még ponto-
sabban: helyükre tevése tekintetében tartom fontosnak. Ebből 
kiindulva az elbeszélés, illetve az építkezés hogyanjára hívnám 
fel a figyelmet egy olyan mű esetében, amely való világ és 
képzelet, jelen és közelmúlt dimenzióit rendeli egymás mellé, 
sőt csúsztatja egymásba, indáztatja szálait, átjárhatóságot, 
közvetlen kapcsolatot teremtve köztük, azzal a ki nem mondott 
céllal, hogy – József Attilával szólva – ne csak a valódit, hanem 
az igazat is bemutathassa ezáltal az író.  

Bogdán regényében – akiről korábban már leírtam, hogy 
nem egy kortársától eltérően hisz az elbeszélhetőségben – azt 
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Bogdán László: A démon női alakot ölt. Lírai napló 2003–2005. Maros-
vásárhely, Mentor Kiadó, 2006 
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látom igazolódni, hogy e négy dimenzió egybevonásával lehet és 
érdemes mai és hiteles regényuniverzumot létrehozni. Ehhez s 
egyszersmind az olvasó megnyeréséhez hozzájárul a gördülé-
keny narrációs eljárások, a változatos beszédmódok, valamint a 
nézőpontváltások merész alkalmazása is, s azt a benyomást pedig, 
hogy a regény összhatásában nagyobb zeneműre emlékeztet, a 
főbb epizódok, a történet egyes csomópontjainak meg-megis-
métlődő prezentációja és variációja eredményezi. Az események 
elbeszélésének különböző szakaszaiban, a figurák más-más 
viszonylatában, a főhős változó kedélyállapotaiban térnek vissza 
ezek a sorsmeghatározó mozzanatok, mintegy élénkké, dinami-
kussá, koherenssé és magával ragadóvá téve az előadást.  

Az elbeszélés jelenében, az 1990-es év március második 
felében csetlő-botló hősben, az idegen hangzású családnévre 
hallgató nyugdíjas vidéki borbélyban és hölgyfodrászban időről 
időre feltör a személyes múltja, már-már csak az vezérli, a 
konkrét helyszínekhez pedig (felismerhetően Sepsiszentgyörgy 
mint erdélyi kisváros, Budapest, Regensburg) régen bejárt valós 
és imaginárius terek, események és szereplők társulnak. Azok a 
kisemberi életutak – „elbaltázott életnek” mondja az elbeszélő a 
főhőséét például (91.) – különben, amelyeket a regény főbb sze-
replői testesítenek meg (Hutera Béla mellett a képzeletbeli 
Felsőtábor nevű székely faluból származó, Nyugaton élő Boti-
cselli Tóbiás, a Budapesten élő Sasvári Ede őrnagy, Hutera 
parancsnoka a háborúban és Hutera szerelme, Piros, akit mint 
felsőtábori pincérlányt a hírhedt állami szervek titokzatos mó-
don tüntetnek el az ötvenes években, majd kreálnak számára 
kétes karriert külföldön, hogy aztán tragikusan végezze életét 
Alexandriában), a magyarság Trianon utáni hetvenéves perió-
dusa történelmi meghatározottságaira világítanak rá. Többsé-
gükben a változó történelmi helyzeteknek (világháború, hadi-
fogság, 1947–48-as rendszerváltás, az 1950-es évek, az osztály-
harc és a hidegháború, a gyűjtőtáborok, kényszerlakhelyek, kol-
lektivizálás stb. ideje) kiszolgáltatott, sodródó egzisztenciák, 

 11

akiket az 1989–90-nel kezdődő új korszak immár életük alko-
nyán talál. De szerepet kap a történetben a „néphatalmat” 
szolgáló falusi párttitkár és a nehéz történelmi helyzetben is 
hivatását végző pap is. 

A hármas tagolású regény első része a főhős útrakelésének, 
budapesti rövid látogatásának, tervezett és váratlan találko-
zásainak elbeszélését foglalja magában, egyfajta előjátékot a 
nagytörténet megszólaltatásához, amely a második és harmadik 
részt tölti ki, hogy végül az utolsó rész epilógusa virtuózan meg-
írt kis záradékként tegyen pontot az előadásra, mintegy vizio-
nálva az erdélyi történelmi létezés változatlanságát egy kitágí-
tott, múltat és jelent egybesűrítő, de a főhőst magát is láttató 
napban.  

Hutera Béla 1990 március második felében tett budapesti 
látogatása és találkozásai különben az elbeszélés kerete, amely-
be beszüremlenek mind a marosvásárhelyi pogrom eseményei, 
mind az anyaországi, sőt a szovjet tömb államaiban zajló poli-
tikai változások. Ez az időszak a főhős élete utolsó tíz napját 
fogja át, mialatt a közeledő vég jelei, gyakori, könnyebb vagy 
súlyosabb rosszullétek kísérik, illetve rég elveszített nagy 
szerelmének túlvilági lénye kísérti az utazót. „Időzöl itten még 
sokat? Türelmetlenül várlak, már kinéztem egy megbízható 
bárányfelhőt is, ottan fogunk majd kézen fogva üldögélni és 
nézelődni… Ne félj, nem is olyan rossz a másvilág!” – hívja és 
bátorítja a megidézett lány árnya Huterát, akinek „beteg magyar 
szívét” emlegeti a mesélő (329.), illetve akit nemegyszer aposztro-
fál „kedves kalandornak”, „életvidám, vidéki szélhámosnak”, 
„véka alá borított mécsesnek”, „elfuserált erdélyi Figarónak” 
(7.), az egyik szereplő meg „mezei bölcselőt” lát benne (70.), a 
hős önmagát pedig mindközönségesen „öregedő, iszákos erdélyi 
borbélynak” (63.) tekinti.  

A főhős partnereivel folytatott beszélgetésfolyamai eleven 
élettel telítettek, ami a második világháborút követő politikai-
társadalmi változásokkal járó törések, traumák, félelmek és 
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szorongások kibeszélésének, no meg a férfias kalandokénak a 
folyománya. Vannak szereplők a regényben, akik adott esetben 
tudatosan választott utat jártak be, máskor pedig ugyanők a vak 
véletlennek kitéve sodortattak, ennek következtében emléke-
zetük a huszadik századi történelem („eszement század”-ként 
emlegeti a főhős – 243.) széles övezeteit és nagy mélységeit 
fogja át. Ezekben a dialógusokban, legfőképpen Hutera Béla 
megjelenített képzelgései, káprázatai és látomásai révén a 
romániai kommunista diktatúra bugyrai is feltárulnak, a 
zsarnokságnak azt a fajta romboló kisugárzását is megjeleníti az 
író, amely – Illyés Gyula nagy versének szavait idézve – ott van 
a nászi ágyban is. Mindezt valószerű, s ugyanakkor titokzatos 
történetekbe foglaltan teszi az író, olyanokba, amelyek a letűnt 
rendszerről mondhatni tapintható, s mivel a rosszra épült, 
megvetésünkre érdemes képet festenek. Számottevő fejezet ez a 
Bogdán-regény a Rossz birodalmáról. 

 
Irodalmi Jelen, 2007. szeptember 

Háromszék, 2007. augusztus 18. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Bogdán László: Hutera Béla utolsó utazása. Marosvásárhely, Mentor 
Kiadó, 2007 
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Megírandó  
Cselényi-monográfiára várva  

Amikor a szerzőt nem mint beszélő egyént, hanem mint „a 
diskurzus csoportosításának elvét” tételezi Michel Foucault, 
akkor a kritikus számára mindenekelőtt – a mai magyar költé-
szet terein széttekintve – a pozsonyi Cselényi László utóbbi 
három-négy évtizedben létrehozott költői műve tűnik elő. 
Eklatáns példa lehet ugyanis Cselényi műve arra, hogy a szerző 
mint „a diskurzus jelentéseinek eredete és egysége”, illetve 
„koherenciájának központja” hogyan hat, miként jön úgymond 
működésbe (Vö. Michel Foucault: A diskurzus rendje. Holmi, 
1991. 7.) Hangsúlyoznám ezt azért, mert a mondott időszakban 
művelt Cselényi-líra egy olyan nagyarányú kísérlet, amely azt 
példázza a kritikus számára, hogy – ha a földrajzi térnek nem is 
bármely pontján, de az időnek más-más momentumaiban – 
létrehozhatók új értelemmel és fontos, érvényes üzenettel bíró 
variációk, szövegváltozatok („lehetőségek”) amaz egyetlen szö-
veghez vagy könyvhöz („egy elképzelt szöveghez”), amelynek 
vonzása talán minden alkotót megérint egyszer…  

Ilyen tekintetben Cselényi esetében a fokozott alkotói 
merészséget, az újítás törhetetlen vágyát abban látom, hogy 
teljesen más irányt szabott magának, aki pedig pályájának első 
évtizedében egy, a magyar költészetben hagyományosnak szá-
mító líraeszményt (élmény- és gondolati líra) és költőszerepet 
(képviseleti) követett (pontosan kitapinthatóak a Nagy László-, 
de főleg Juhász Ferenc-líra nyomai ekkor), amire – kritikusai 
egyhangú véleménye szerint – első két verseskötete (Keselylábú 
csikókorom, 1961; Erők, 1965) a bizonyság. A hagyományos 
eszményekkel és szerepekkel való szakítás hosszú évek intenzív 
kísérleteinek, széles körű tájékozódásának (többszöri párizsi 
tartózkodás és az európai neoavantgárddal való találkozás), 
illetve egy illúziómentes ön- és valóságismeretnek (szülőföld, 
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Háromszék, 2007. augusztus 18. 
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Megírandó  
Cselényi-monográfiára várva  
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illetve kisebbségi sors és nagyvilág), valamint traumatizáló 
történelmi tapasztalatok (az 1968-as prágai tavasz és annak 
szovjet „testvéri” tankok általi eltiprása) feldolgozásának ered-
ménye, s mindennek dokumentuma a Krétakor avagy lehetősé-
gek egy elképzelt szöveghez című kötete (1978).  

Az első alkotói szakasszal, az akkor követett költői gya-
korlattal és poétikákkal való szakítás Cselényi esetében viszont 
nem jelent valamiféle, az addigi szövegeinek való teljes hátat 
fordítást. A kikísérletezett új lírai diskurzus rendjébe tagolódnak 
be a költői pálya első szakaszában létrehozott textusok az éppen 
követett szerkezeti-kompozíciós elv szerint, hogy aztán ezek a 
primér szövegek vagy változatlanul, vagy éppen töredékesen, 
esetleg csak motívumaiból, metaforáiból valamennyit megőrizve 
kiegészüljenek: egyrészt új nézőpontokat, szólamokat megjele-
nítő szövegekkel, illetve bővüljenek Cselényi által írt egykori 
riportok, publicisztikai írások részleteivel, a vele készített inter-
júkból vett részletekkel, a kortárs irodalmat bemutató összegező 
tanulmányaival, másrészt pedig vendégszövegekkel, s ezt az 
egész szövegtengert a szerző mint a diskurzus „koherenciájának 
központja” hozza működésbe élete különböző szakaszaiban („az 
emberélet útjának felén”, „a férfikor ötvenöt éves dzsungelé-
ben”), újabb és újabb „összefüggéseket” alkotva. Egyrészt tehát 
ez esetben megnő a szerzőnek mint funkciónak, illetve elvnek a 
súlya, másrészt pedig mintha eltűnne a hagyományosan értel-
mezett szerző, azaz a beszélő egyén, csak magát a többszólamú 
művet – akárha zenét! – érzékeljük. Nemcsak értelmileg fogjuk 
fel, de a bonyolult tipográfiának, írásképnek köszönhetően 
különös hatást gyakorol látványként is az olvasóra a mű. 

A Krétakor megjelenésétől számítva tehát egy eltökélten 
kísérletező s a maga útját konokul – és magányosan – járó 
avantgárd költőt ismerhetünk meg Cselényi Lászlóban, aki ez 
idő alatt számíthatott ugyan az értelmezői közösség jó részének 
figyelmére, ellenben az olvasóközönségnek csak egy vékonyabb 
rétege fogadta be.  
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Ezt a létező irodalomszociológiai tényt ragadja meg Bohár 
András is, Cselényi László anyaországi monográfusa, amikor 
kijelenti, hogy az általa vizsgált költő életművét és megértő 
befogadását is csak csekély kisebbség kísérli meg folyamatosan. 
Magyarázatképpen pedig hozzáfűzi, hogy „ez az önmagát mindig 
azonosan és mégis másképpen újraszerkesztő poéta első két 
könyvét követően leszámolt azzal a küldetéstudatos irodalom-
szemlélettel, amely olyannyira jellemző volt, s sok tekintetben 
még ma is az régiónkban”. (77.)  

Hogy az értelmezői közösség milyen mértékben figyelt rá, s 
hogy milyen arányú és mélységű volt Cselényi művének megértő 
befogadása, annak az értékelésnek nem itt a helye. Sajnos még 
Bohár András sem szentel ennek teret A megíratlan költemény 
című munkájában, viszont hivatkozhatunk egy 2002-ben kia-
dott, 270 oldalas tanulmánykötetre (Escorial avagy a Cs-tarto-
mány. Összeállította Pomogáts Béla. Pozsony), amely tartal-
mazza a Cselényi-recepció legjavát a költő pályakezdésétől kezdve 
s befejezve a 2000. évvel. Ebben nemcsak a szlovákiai magyar 
írástudók különböző nemzedékei és a párizsi-nyugati eszmetár-
sak és íróbarátok méltató-elemző írásai olvashatók, de helyet 
kaptak benne az anyaországi irodalom jeles képviselőinek írásai 
is (pl. Esterházy Péter, Görömbei András, Lengyel Balázs, 
Pomogáts Béla, Zalán Tibor).  

Az Aktuális avantgárd könyvsorozat köteteként megjelent 
Bohár-munka valóban nem monografikus tanulmány Cselényi 
Lászlóról és művéről, hanem az alcíme szerint meghatározva: 
hermeneutikai kísérletek Cselényi László költészetéről. Ezzel az 
alcímmel valóban leszerelhető a kritika részéről várható olyan 
igénynek-elvárásnak a megfogalmazása, amely egy monográ-
fiával szemben természetes lenne, az viszont nem hagyható szó 
nélkül, hogy éppen most lett volna a vissza nem térő alkalom 
egy Cselényi-monográfia elkészítésére és kiadására. Kiválóbb 
hely számára pedig nem is lehetett volna, mint ez a körültekin-
tően megtervezett könyvsorozat, amely az avantgárd örökségét 
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hangsúlyozottan magukénak valló huszadik század közepi-végi 
magyar alkotókat van hivatva bemutatni a huszonegyedik 
század eleji olvasónak.  

Bohár András különben többféle irányultságú, filozófiai-
esztétikai, hermeneutikai részelemzések és -értelmezések során 
át elénk tárja a Cselényi-poézis vázlatos képét, főbb tendenciáit 
és ismérveit. Az egyik legutóbbi nagylélegzetű könyvnek, az 
Aleatóriának (1998) a bemutatását végezve rátapint a tárgyalt 
költészet egyik fő tendenciájára, ami abban áll szerinte, hogy „az 
Aleatória a szöveg- és képtoposzok egymásra vonatkoztatásait 
kitüntetetten kezeli” (95.), minekutána egy, a korábbi Cselényi-
kötetkonstrukciókban is érvényesített művészi eljárásra, átfo-
góbb szándékra hívja fel a figyelmet: „Valamit egybejátszani, 
követhetőbbé tenni a szöveget, mintegy megerősíteni a vizuális 
kiemelésekkel azt, amit az észlelés és érzékelés nyomán minden 
nap tapasztalunk a körülöttünk lévő világban (…)”. (uo.) Ennek 
a szándéknak különben már a Krétakor és a Jelen és történelem 
(1981) című kötetekben való jelenlétére is utal Bohár, amikor azt 
állítja, hogy az „újrastrukturálás jegyében” jelentkezett ez itt, 
majd módosult a későbbi kötetekben, és döntő változásként 
értékelhetők az Aleatória „lapkölteményei”, illetve az egész könyv 
esetében, ahol is a „szöveg- és képtoposzok” együttesen keltenek 
művészi hatást. A folyamat – magyarázza másutt a szerző – a 
régebbi versek újraszerkesztésének és az újabb poémák egybekom-
ponálásának módszerével kezdődött, amit a Krétakor példáz, s 
az ebben a kötetben helyet kapott Összefüggések… ciklusban 
„már találkozhatunk a valóságfeltáró élményszerűség és a szer-
kesztett montázs és kollázsszerű töredékek egybehangolásával, s 
ez a szerkesztésmód mintegy előrevetíti az alkotói szándék fo-
lyamatos befogadás-orientáltságát”. (37.)  

Ezzel egybehangzóan idézhetjük a pályatársat, Tőzsér Árpá-
dot, aki szerint Cselényi egész művével kimondatlanul is azt 
állítja, hogy „az vagyok, aki leszek, akivé az olvasó tesz” (Vö. 
Escorial, 230.) 
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A változatos művészi eljárások, módszerek és kompozíciós 
elvek fölött pedig – az egész Cselényi-műre kiterjedően – az 
alaptörekvést illetően szintén a monográfus észrevételét idézzük 
befejezésképpen, miszerint költőnk „a lét egészének megértését 
avatta programjába”. (43.) Figyelemre méltó, költőhöz illő 
program.  

 
Rövidített változata: Irodalmi Jelen, 2006. február 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bohár András: A megírhatatlan költemény. Hermeneutikai kísérletek 
Cselényi László költészetéről. Budapest, Ráció Kiadó – Magyar Műhely 
Kiadó, 2005 



 16

hangsúlyozottan magukénak valló huszadik század közepi-végi 
magyar alkotókat van hivatva bemutatni a huszonegyedik 
század eleji olvasónak.  

Bohár András különben többféle irányultságú, filozófiai-
esztétikai, hermeneutikai részelemzések és -értelmezések során 
át elénk tárja a Cselényi-poézis vázlatos képét, főbb tendenciáit 
és ismérveit. Az egyik legutóbbi nagylélegzetű könyvnek, az 
Aleatóriának (1998) a bemutatását végezve rátapint a tárgyalt 
költészet egyik fő tendenciájára, ami abban áll szerinte, hogy „az 
Aleatória a szöveg- és képtoposzok egymásra vonatkoztatásait 
kitüntetetten kezeli” (95.), minekutána egy, a korábbi Cselényi-
kötetkonstrukciókban is érvényesített művészi eljárásra, átfo-
góbb szándékra hívja fel a figyelmet: „Valamit egybejátszani, 
követhetőbbé tenni a szöveget, mintegy megerősíteni a vizuális 
kiemelésekkel azt, amit az észlelés és érzékelés nyomán minden 
nap tapasztalunk a körülöttünk lévő világban (…)”. (uo.) Ennek 
a szándéknak különben már a Krétakor és a Jelen és történelem 
(1981) című kötetekben való jelenlétére is utal Bohár, amikor azt 
állítja, hogy az „újrastrukturálás jegyében” jelentkezett ez itt, 
majd módosult a későbbi kötetekben, és döntő változásként 
értékelhetők az Aleatória „lapkölteményei”, illetve az egész könyv 
esetében, ahol is a „szöveg- és képtoposzok” együttesen keltenek 
művészi hatást. A folyamat – magyarázza másutt a szerző – a 
régebbi versek újraszerkesztésének és az újabb poémák egybekom-
ponálásának módszerével kezdődött, amit a Krétakor példáz, s 
az ebben a kötetben helyet kapott Összefüggések… ciklusban 
„már találkozhatunk a valóságfeltáró élményszerűség és a szer-
kesztett montázs és kollázsszerű töredékek egybehangolásával, s 
ez a szerkesztésmód mintegy előrevetíti az alkotói szándék fo-
lyamatos befogadás-orientáltságát”. (37.)  

Ezzel egybehangzóan idézhetjük a pályatársat, Tőzsér Árpá-
dot, aki szerint Cselényi egész művével kimondatlanul is azt 
állítja, hogy „az vagyok, aki leszek, akivé az olvasó tesz” (Vö. 
Escorial, 230.) 

 17

A változatos művészi eljárások, módszerek és kompozíciós 
elvek fölött pedig – az egész Cselényi-műre kiterjedően – az 
alaptörekvést illetően szintén a monográfus észrevételét idézzük 
befejezésképpen, miszerint költőnk „a lét egészének megértését 
avatta programjába”. (43.) Figyelemre méltó, költőhöz illő 
program.  

 
Rövidített változata: Irodalmi Jelen, 2006. február 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bohár András: A megírhatatlan költemény. Hermeneutikai kísérletek 
Cselényi László költészetéről. Budapest, Ráció Kiadó – Magyar Műhely 
Kiadó, 2005 



 18

Vád és rezignáció  

Mindaz, ami a világ bármely pontján történik, a média útján 
mondhatni a történés pillanatában a „világfalu” minden la-
kójához eljut immár. Esetleg meg is érintik lelkileg az embert a 
történtek. Kevésbé a politikát, illetve a legfőbb döntéshozókat. 
Az embert fenyegető katasztrófákat például inkább elkendőzni 
és eltitkolni igyekeznek azok, akik többnyire előidézői, cselekvő 
részesei a negatív folyamatoknak vagy földindulásszerű meg-
rázkódtatásoknak. A Csernobil-szindróma nem múlt el annak a 
rendszernek világméretű összeomlásával, amely azt kitermelte 
magából. A Csingiz Ajtmatov által leírt abroncs-műveletek (Az 
évszázadnál hosszabb ez a nap), vagyis az elszigetelés durva 
kísérletei napjainkban sem szűntek meg. Nem véletlen, hogy 
nem rezonál a politikum zónájában az, ami például a költőben-
íróban mint médiumban mély folyamatokat indít el. Holott ami 
napjainkban az emberrel történik vagy megtörténhet, a politika 
felelőssége lenne mindenekelőtt…  

Ebből kiindulva tűnik még inkább fontosnak, ha az alighogy 
megtörtént esemény szinte azonnal költői témává lép elő, ha az 
emberek, mondhatni, mindennapi drámái vershelyzetbe foglal-
tan jelenítődnek meg. Ritka irodalmi pillanat az ilyen! Ugyan-
akkor természetesnek mondható, ha a költőre vonatkoztatjuk a 
régi bölcsességet, miszerint: semmi emberit nem tartok magam-
tól idegennek.  

Egyed Péterben az írástudó, illetve az érzékeny lírai költő 
megszólítottnak érezhette magát az orosz Kurszk nevű atom-
tengeralattjáró rejtélyes elsüllyedése és legénységének tragédiája 
napjaiban, s a költő meg is szólalt nemsokára. Erről tanúskodik 
a 23 buborék – a Kurszk balladája című versfüzére. A 2000 au-
gusztusában lezajlott események magukba sűrítik mind a tények 
elkendőzésének és a titkolódzásnak rég felismert szindrómáját, 
mind az abroncs-művelet körébe sorolható jelenségeket.  
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Egyed Péter költőként nyilván nem a megtörtént tengeri 
katasztrófát járja körül, még csak nem is a robbanáskor oda-
veszett személyzet nagy részének tragédiáját, hanem annak a 
huszonhárom embernek a drámáját, akik napokkal túlélték 
társaik halálát, s talán reménykedtek a sötét tengermélybe 
süllyedt, épen maradt hajórészbe zártan a mentőakciók sikeré-
ben. Csakhogy nem tudták elképzelni sem talán, hogy nem egy 
mentő-, hanem egy abroncs-műveletbe kezdtek körülöttük saját 
országuk politikai és katonai vezetése parancsára: a norvég 
segítséget távol tartották a Kurszktól, nehogy orosz hadi titkok-
hoz jussanak az „idegenek”, inkább pusztuljanak saját országuk 
polgárai. Aztán adtak néhány életjelt magukról a hazájuk által 
pusztulásra ítéltek. Az egyik megfejtett üzenetük, amit a jármű 
falának kopogtatásával, morze-jelekkel küldtek a mentőegysé-
geknek, úgy szólt, hogy: „Egyre gyengébbek vagyunk”. (Sajtóhír, 
2000. augusztus 15.) A másik üzenet, amelyet a szerző is idéz a 
kötet fülszövegében, akkor került nyilvánosságra, amikor hetek-
kel később a holttesteket felhozták a mélyből. Ezt a feljegyzést 
az egyik azonosított tiszt ruhájának zsebében találták meg. 
Éspedig: „A hatos, a hetes és a nyolcas rekesz egész legénysége 
átjött a kilencesbe. Huszonhárman vagyunk itt. A baleset miatt 
döntöttünk így. Senki sem tud felmenni közülünk”. (Sajtóhír, 
2000. október 26.)  

A feljegyzésként megfogalmazott s a véletlennek köszönhe-
tően megőrződött, fent idézett drámai üzenetet mintegy tovább-
görgeti Egyed Péter. A külvilág részvétlenségének motívuma 
(„senki nem segít”) csakúgy felmerül a még eszmélő lírai 
hősökben, mint a reménytelenség felismerése („lebegsz, atom-
jaidra esel széjjel”). (18. rész) A feljegyzés művészi szövegbe való 
áttétele pedig így hangzik a versfüzér egyik darabjában: 
„Csöndben / és nyithatatlan / acélban lakom / eltávolodottan”. 
(20. rész)  

A 23 részre tagolt versfüzérből egy lírai történet – a 
huszonhárom buborékká vált áldozat története – bontakozik ki. 
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A vízió szerint a felszálló buborékok által maguk az áldozatok 
üzennek, vádolnak tulajdonképpen. „Sós sóhajban / átkozódik / 
az elítélt /matróz sereg”. (13. rész) A vád nemegyszer magát a 
Teremtőt illeti: „ebben az elmúlásban / minden elvétetett / 
elvétette az Úr is / azt a mindenkinek kijáró // parányi kis 
öröklétet”. (21. rész) Másutt, más lírai szólamban a vád helyett a 
rezignáció kap hangot, amely a túlélők saját pusztulásukkal 
szembeni tehetetlenségéből fakad:  

 
egyre távolabb Tőled Uram 

szíved óriás ütésében 
szállunk 

a mélyben 
a Kurszk nagy harangjában 

már nem csapkodunk  
(22. rész)  

 
Sok esetben a művészi szöveg írásképe látványszerűen is az 

őselemben „közlekedő” buborékok alakjait kelti, gyorsan tovatű-
nő útjait és egymásba tűnését imitálja a hosszabb-rövidebb 
verssorokból úgymond gömbölydedre formált strófák kialakítá-
sával, de találni különböző geometrikus formákat, még harangot 
imitáló strófaképet is (l. 22.), amelyek az őselemet uralni látszó 
technikai teremtményeket idézik szemünk elé.  

Változatos költői eljárásokkal, a lírai és drámai megjelenítés 
eszközeivel, tárgyias leírásokkal, szubjektív és objektív nézőpon-
tok alkalmazásával, a lírai én és a lírai hősök (kapitány, a fel-
jegyzéseket készítő tiszt, túlélő legénység) szavainak reprodu-
kálásával megvalósított sztorit és lélekrajzot teremt a költő az 
ezredvég hónapjaiban lezajlott Barents-tengeri katasztrófából 
kiindulva, igazolván ezzel az idézett bölcsességet, hogy semmi 
emberit nem tart magától idegennek. A végzet hálójába került 
mindennapi emberek vergődését rajzolja meg cselekvési, sőt a 
puszta életlehetőségektől, megfosztva, hazájuk részvétlensége 
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közepette: „Valamit írni kellene,/ írni, Kolesznyikov,/ de hát 
kinek, az isten szerelmére, Szergej (…) írja meg ezt a cárnak / 
vagy az elnöknek, akarom mondani,/ hogy megöltek bennünket 
rendesen,/ hogy aztán meg elfeledhessenek” – szól egy drámai 
párbeszédtöredék a 8. részben.  

(Itt kell megjegyeznem, hogy 2004-ben film is készült 72 
méter címmel a tengeralattjáró katasztrófájáról, Vlagyimir 
Hotyinyenko rendezésében, de a beszámolók szerint ez egy 
szimpla történetet tálal fel, a hősiességről és a bajtársi összefo-
gásról szól, s emiatt az orosz kritikusok el is nevezték „orosz-
országi agitpropnak”. Nyilvánvaló – írták róla –, hogy megren-
delésre készült a különben igen hatásos katasztrófafilm. 
[Filmvilág, 2005. július 9.]) 

Feszesen egységes lírai művet hozott létre Egyed Péter, 
bizonyos értelemben visszatérve ezzel a költői pályája elején 
alkotott kötetkompozíciók, kötetnyi terjedelmű lírai konstruk-
ciók mintájához, a Búcsúkoncert címűhöz (1981) például. De 
míg a korai kötet elsősorban poétikai-nyelvi kísérletek terepe, 
addig az új versfüzér immár alapkérdésekre irányuló letisztult, 
szinte eszköztelen lírai beszéd, és alanyának pozíciója a felelős 
írástudóé.  

 
Irodalmi Jelen, 2007. április 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Egyed Péter: 23 buborék. A Kurszk balladája. Részegh Botond illusztrá-
cióival. Csíkszereda, Pallas–Akadémia Kiadó, 2007 
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A kritikus mércéje  

Az anyaország szellemi életének meghatározó egyéniségei voltak 
azok, akik a magyarság számára drámai történelmi fordulatokat 
hozó huszadik század során folyamatosan az utódállamok ki-
sebbségi magyar kultúráján – s jelesen az erdélyin – tartották 
tekintetüket. Sokatmondó névsort lehetne összeállítani, csak úgy 
hevenyében is, mondjuk Babitstól Illyésen át Csoóri Sándorig… Ha 
aztán napjainkra terelődne ilyen tekintetben a szó, akkor Görömbei 
András nevét lenne illő kiemelni a mai középgeneráció írástudói 
közül. Mellette és vele együtt persze többeket is érdemes számon 
tartani, de ezúttal csak egy alkotóra terelném az olvasó figyelmét, 
éspedig Elek Tiborra, akinek erdélyi magyar irodalmi tárgyú 
tanulmányait és kritikáit erdélyi kiadó jelentette meg nemrég.  

Elek Tibor sokoldalú irodalmár, akit kritikusként és 
irodalomtörténészként csakúgy számon tartanak, mint szerkesz-
tőként és rangos irodalmi-kulturális programok szervezőjeként. 
Nyíregyházán született 1962-ben, Debrecenben végezte egye-
temi tanulmányait – itt lett Görömbei András tanítványa –, 
Gyulán él, és a Békéscsabán megjelenő Bárka című irodalmi, 
művészeti és társadalomtudományi folyóirat főszerkesztője.  

Jelentőséget tulajdonít Elek Tibor a személyes jelenlétnek is, 
szerzőként és szerkesztőként nemegyszer fordult meg Erdély 
legkeletibb szögletében, Háromszéken is, tehát feltételezhető, 
hogy a Kárpát-medencei magyarság legkülönbözőbb pontjain is 
vannak olvasói. Ő ugyanis azt vallja, hogy a kritikus munkájá-
nak csak akkor van értelme, ha valakihez szól. Amíg ugyanis az 
író megteheti, hogy nem számol az olvasóközönségével – érvel 
2003-as kritikai hitvallásában (Egy kritikus olvasó feljegyzései-
ből) a szerző –, lévén hogy a művészetet egyesek önmagáért való 
foglalatosságnak tartják, addig a kritika „lényegéből fakadóan 
mindig valami másról szól, mint önmaga”. A kritika tehát akkor 
teljesítheti szerepét, ha részt vállal a mű és az olvasó közötti 
kapcsolat elmélyítésében, illetve az értékek közvetítésében, 
befogadásában és feldolgozásában, egyszóval: az irodalmi mű-
veltség kiteljesítésében.  
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Elek Tibor új kötetét több mint húsz év terméséből válogatta, 
legkorábbi írása 1985-ből, legfrissebb 2008-ból származik. Több 
tanulmányban és kritikában foglalkozott Sütő András, Székely 
János, Bogdán László, Mózes Attila munkásságával, elemezte 
Ferenczes István, Markó Béla költészetét, bemutatta Kocsis István 
drámaírói pályáját, és figyelmet szentelt például Sigmond István, 
Király László, Szőcs Géza, Vida Gábor egy-egy kötetének. Fel-
készültsége és hozzáértése nemcsak tanulmányaiban és kritikáiban 
jut kifejezésre, hanem szintoly igényesen készített terjedelmes 
életműinterjúiban is, amelyeket az évek során Lászlóffy Aladárral, 
Szilágyi Istvánnal, Ferenczes Istvánnal, Bogdán Lászlóval, Mózes 
Attilával, Orbán János Dénessel készített. Megjegyzendő végezetül 
az is – s ezt a vele készült kötetzáró interjúban fejti ki Elek Tibor –, 
hogy egyetlen magyar irodalomban gondokodik a szerző, és azonos 
mércét alkalmaz alkotókra, illetve művekre, tartozzanak azok akár 
az anyaországi irodalomhoz, akár valamely kisebbségihez.  

A fenti vázlatos ismertetésből is kitűnik, hogy Elek Tibor 
nem valamilyen előregyártott rangsoroláshoz vagy értékrend-
hez, nem valamiféle előírt kánonhoz tartja magát, hanem – 
ahogy fogalmaz 2007-ben írt Sütő-tanulmányában – egy-egy 
időszaknak „jellegadóan meghatározó, értékteremtő” (58.) 
alkotóját, illetve művét mutatja be egy szélesebb olvasóközönség 
számára is hozzáférhetően. Ugyanitt figyelmeztet, hogy „nagy 
kár lenne, ha irodalomtörténet-írásunkban, irodalmi közgon-
dolkodásunkban megfeledkeznénk (amire rendre történnek 
kísérletek) a magyar irodalom történetének azokról a műveiről 
és életműveiről, melyek nem illeszkednek az egyesek által 
feltételezett fejlődési trendekbe”. Látható, a kritikus a minden-
kori értékteremtő alkotók szövetségeséül szegődik, illetve hiteles 
mértéket kíván tartani alkotók és olvasók elé. 
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A kritikus mércéje  
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Elek Tibor új kötetét több mint húsz év terméséből válogatta, 
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Keresztmetszet  

Egy megengedő mellékmondattal indítja Kántor Lajos egyik 
irodalomkritikáját. Olyan tagmondat ez, amely rávilágít 
szerzőjének egész programjára, amit követ új kritikagyűjte-
ményében. Ennélfogva engedtessék meg ezúttal csak a mellék-
mondatba foglalt gondolatot kiemelni, miszerint van a romániai 
magyar irodalomnak egy „1969-es szintmagassága”. (112.) Ha 
netán kissé megfoghatatlan is a metaforikus értelmű szint-
magasság fogalma, s talán nem is releváns az irodalomról szóló 
beszédben, de az bizonyos, hogy Kántor Lajos valóban „mérte” 
irodalmunknak ezt a szintmagasságát azokban az években, 
amikor e kötetbe gyűjtött esszéit és kritikáit írta, és adta közre 
Kövek rovatcím alatt a Korunk 1967–1971-es évfolyamaiban. 

Ha ugyan egyes mai teóriák szerint nem is „szintmagasságot” 
vagy „fejlődést” kell kimutatnia az irodalomkritikának, de 
annyit azért bizonnyal állíthatunk, hogy Kántor Lajosnak eme 
kritikafüzére jó alap egy hiteles keresztmetszet elkészítéséhez 
irodalmunk egy rövid időszakáról, amely az 1965–66-tól 1971-ig 
terjedő éveket foglalja magába. Egyrészt tehát irodalomtörténeti 
tényként veendő számba a kötetbe foglalt mindenik kritika, sőt 
hozzátehetjük, hogy egyik sem kullogott a születő művek mögött, 
hanem úgyszólván velük egyidőben jöttek létre a kritikus kolozsvári 
műhelyében, és fejtették ki hatásukat, másrészt pedig azáltal, hogy 
majd három és fél évtized múlva kötetbe gyűjtve megjelentek, 
üzenetértékük lehet a mai irodalomkritika számára.  

Egy megalkotandó irodalomtörténet mint csomópontot 
konstruálhatja meg éppen azt az időszakot, amelynek tárgyát 
képezik a kötetben szereplő kritikák, de azok az irodalmi 
tendenciák, erővonalak is jobbára érvénnyel bírnak, amelyeket 
Kántor Lajos akkor kitapintott a líra, epika és drámairodalom 
terén a Romániában születő magyar irodalomban. Kolozsvári 
kilátójából szemlélte és számon tartotta ugyan az anyaország-
ban, a kisebbségi körülmények között és Nyugaton születő 
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magyar irodalmat, valamint a kortárs románt is, hasonlóképpen 
kitekintése volt – az objektív és szubjektív akadályok, illetve a 
hatalmi szóra állított korlátok, tehát a jól érzékelhető elszige-
teltség dacára, amit néha ki is mondott a szerző (Vö. 61., 79.) – 
az adott időszak világirodalmára (főleg németre, oroszra, angolra), 
de elmélyülni a romániai magyar írók műveiben kívánt. Sőt, ezt 
is tette. Súlyának, jelentőségének megfelelő figyelmet szentelt az 
akkor megújuló epikának és prózának, valamint dokumentum- 
és emlékirat-irodalomnak, nem kevesebb, mint tizenkét írásban 
járva körbe ezt a kérdéskört, tárgyalva az ehhez kapcsolódó 
esztétikai és szociológiai kérdéseket és a legújabb hazai műve-
ket, mely művek nyomán valóban új rend alakult ki a romániai 
magyar irodalomban, átértékelődtek tehát a korábbiak is. (Szerzők  
jelentkezésének, művek megjelenésének időrendjében Fodor 
Sándor, Szabó Gyula, Bálint Tibor, Lám Béla, Vári Attila, Páskándi 
Géza, Bajor Andor, Méliusz József, Szász János, Bodor Ádám, 
Szilágyi István, Pusztai János, Sütő András részesül nagyobb 
figyelemben a kritikus részéről.) A líra kérdéseiben és művelői 
számottevő alkotásai között hat esszé és kritika igazít el. 
(Kányádi Sándor, Hervay Gizella, Páskándi Géza, Székely János 
verseinek betájolására és értelmezésére vállalkozik a kritikus, 
meg az akkori antológia- és első kötetes szerzők költői törekvé-
seinek bemutatására, de Lászlóffy Aladár és Szilágyi Domokos 
lírai univerzumának elemzése elmarad, rájuk mint mértékre és 
irányjelzőkre hivatkozik Kántor.) Öt írást szánt a szerző a 
kortársi irodalom áttekintésére, a drámának és színháznak meg 
hatot, mindenekelőtt Kocsis István és Páskándi Géza munkás-
ságát emelve ki, de figyelve Méhes Györgyre, aki – úgymond – a 
„siker-dramaturgia mellett a groteszkkel is” próbálkozik (Vö. 82.), 
továbbá méltatva Szemlér Ferenc vígjátékát (Apellész különös 
kalandja), Földes Mária egyik drámáját (A hetedik, az áruló), 
bírálva Veress Dániel Mikesről írt színművét. Négy írást kap az 
irodalomtörténet és -kritika, a gyermekirodalom pedig egyet. 

A kritikával szembeni gyors reagálás igényének tételét állítja 
fel kimondatlanul is magával az egész kötettel a szerző, de 
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kimondottan is elhangzik néha ez, amikor például azzal zárja 
egyik frissen megjelent műről készült elemzését Kántor, hogy 
„csak az az érthetetlen, hogy mindezt [a mű erényeit és értékét] 
nem sietett a kritika azonnal elmondani”. (51.) Bármennyire is 
fontos viszont, hogy a visszhangtalanság „kocsonyás közege” 
(Földes László korabeli kórképe irodalmi-kritikai életünkről) ellen 
tegye dolgát a kritikus, egy, az irodalmi produkciót illető felhívó 
szerepet is kell vállalnia azáltal például, hogy elvárásként meg-
fogalmazza a „jó művek” iránti igényt (Vö. 74.). Sőt, mindezek 
mellett azt is észrevehetjük, hogy Kántor Lajos az előrejelzéstől 
sem riad vissza, esetenként a prognózist tekinti feladatának, 
amikor egy-egy alkotó esetében az illető műhelyében készülő 
„új”, „eddig-nem-volt” érték születésére készíti fel az olvasót (Vö. 
77.). Nyilván kockázatvállalással jár mindez, nemkülönben az 
időnkénti „gyorsmérleg” készítése, amikor „névsor- és problé-
maolvasást” (93.) tart a kritikus, de ezek a gesztusok és cselek-
vések, amelyek hitelét az ezt megelőző vagy ezzel együtt járó 
érvényes értelmezés, elemzés vagy az érvelő vita adta, tulajdon-
képpen a kánonképzés részét képezték, s ki tagadná, hogy új 
kánon alkotására éppen az adott időszakban nem lett volna 
szükség. 1968-at írtak ekkor, és két évre rá tárgyiasult is az új 
kánon a piacra került Kántor–Lángban, ami tudvalevően Kántor 
Lajos és Láng Gusztáv közösen alkotott irodalomtörténeti 
összegezése a romániai magyar irodalom 1945–1970 közötti 
időszakáról, egy olyan összefoglaló munka, amely nem mellőzte 
az előző, a két világháború közötti időszak irodalmát és az 
előzményeket sem. 

Tanúsítja ez a kritikafüzér azt is, hogy nem egyszerűen az 
„őrségváltás” (Vö. 93.) regisztrálását tudatosította Kántor az 
adott időszakban, sokkal inkább egy irodalmi paradigmaváltást 
követett lépésről lépésre, annak személyi, eszmei, poétikai és 
esztétikai, valamint intézményi folyományait. S nem utolsósor-
ban az olvasói oldalon bekövetkezett, illetve lehetséges változá-
sokra figyelt, és hívta fel a figyelmet. Ez van benne a kritikus 
egyik szónoki kérdésében is, amellyel zárja a magyar neoavantgard 
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körébe sorolható jelenségek és legújabb irodalmi fejlemények 
áttekintését, hogy tudniillik: „Mert miért csak az olvasó ne 
változhatna?” (70.) Különben igen határozottan képviselte ebben 
a szemléjében Kántor az egyetemes magyar irodalom eszméjét, 
természetes módon helyezve egymás mellé a kortárs anyaorszá-
gi, kisebbségi (jugoszláviai és romániai) és nyugati magyar 
irodalom kiemelkedő alkotóit (Juhász Ferenc, Tolnai Ottó, 
Páskándi Géza, Határ Győző), valamint nevezte meg forrásukat, 
a huszadik századi klasszikus magyar avantgárd Kassák, Illyés, 
Déry által fémjelzett fejezetét (Vö. 66–70.). Ez a szemlélet 
nyilvánul meg akkor is, amikor az éppen követett hazai magyar 
irodalmi megújulást tárgyalva utal vissza a két világháború 
közötti, vállalható és vállalandó erdélyi irodalmi örökségre (Ta-
mási, Áprily, Dsida, valamint Kuncz és Gaál), hozzátéve, hogy a 
mai mércét nem csupán a szűkebb, regionális örökség határozza 
meg, hanem a huszadik századi egyetemes magyar irodalom 
olyan alkotói, mint Móricz, Kosztolányi, Krúdy, József Attila, 
Illyés, valamint Osvát és Babits (Vö. 90.). Hogy ez a kritikus 
gyakorlatában is úgymond működik, egyetlen példával illuszt-
rálnám. Az Anyám könnyű álmot ígér című Sütő-műről az elsők 
között írva tesz fontos irodalomtörténeti megjegyzést Kántor, 
mondván, hogy „a paraszti élet hétköznapjait, erkölcsét Sütő 
Veres Péter-i szinten ismeri, de az illyési költészet derűjével 
vagy filozofikus szomorúságával tudja vonzóvá tenni”. (124.)  

Mint látjuk, a kritikus által választott példák és eszmények 
ma is élők, és kihívást jelentenek. Velük indulni, és hozzájuk 
visszatalálni írástudó számára ma sem mellőzendő feladat.  

 
Rövidített változat: Irodalmi Jelen, 2005. december 
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kimondottan is elhangzik néha ez, amikor például azzal zárja 
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sokra figyelt, és hívta fel a figyelmet. Ez van benne a kritikus 
egyik szónoki kérdésében is, amellyel zárja a magyar neoavantgard 
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Kenéz Ferenc „szégyenversei” 

Kenéz Ferencnek az 1970–80-as évek fordulóján írt verseit szem-
lézve emlegette velük kapcsolatban egykor a kritikus a dokumen-
tumjelleget, valamint a való életet közvetlenül megidéző riport-
szerűséget, s hogy mindehhez valamiként fiktív, irreális elemek 
adódnak hozzá, illetve hogy ezáltal különös, a groteszkkel jellemez-
hető versvilág jön létre egy-egy számottevő verskompozíciójában. 
Az irodalomtörténész Görömbei András észrevételét is idéztem, aki 
szerint Kenéz „szinte csak kivágásokat készít az élet képeiből, 
helyesebben az élet-elmulasztás képeiből”, s teszi ezt azért, hogy 
ezeket szembesítse „egy tisztább, nagyobb élet vágyával”. (in. 
Megtartó formák. Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1984) 

Annak ellenére tehát, hogy helyet kap ebben a versvilágban a 
„kézzelfogható és hangos valóság” (Martin Heidegger), Kenéz 
verseiben mégsem csak – József Attilát parafrazálva – a valódit 
nevezte meg, de az igazat is kimondta. Tulajdonképpen egymás-
ba játszatja a valódit és a valótlant, illetve a képzeletbelit, hogy 
egy magasabb rendű igazságot mondhasson ki. Groteszk 
beállítások és helyzetek sorát vázolta fel verseiben, szenvtelen 
vagy ironikus lírai magatartást választva ehhez, illetve egyfajta 
alulpoetizált beszédmódot.  

Kenéz líráját a versekben érvényesített nézőpont és a költői 
beszéd eredetisége tette különösen figyelemre méltóvá nemze-
déke, de a közvetlenül előtte járó és utána következő erdélyi 
magyar költők között is. Úgy vállalta a képviseleti líraeszményt, 
hogy verseinek nézőpontválasztásával, szemlélet- és beszéd-
módjával, valamint a költői kellékek tekintetében azt képes volt 
megújítani és egyedivé tenni. Sokat emlegetett, pályája elején írt 
ars poeticájában (Homok a bőröndben) vagy éppen korabeli 
kisebbségideológiai és irodalmi kánonokat döntögető lírai 
monológjában (A szülőföld átrendezése) egyaránt nyilvánvalóvá 
tette már ezt a törekvését.  
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A költő számára is fontos versek ezek ma is, bizonyság rá, 
hogy helyet kaptak egy mai, a szerző maga készítette „pályakép-
összegző” válogatásban. Mindkettőnek az adott műformán belül 
építő hozadéka volt, gondolati-poétikai nyitást jelentettek meg-
jelenésükkor, 1972-ben. Utóbbi vers főleg azáltal, hogy távlatot 
mutatott a korabeli erdélyi magyar lírában érvényesülő szülő-
földszemlélet számára, kiélezetten vetve fel azt a gondolatot, 
miszerint alternatívák hiányában illúzió a választás szabad-
ságáról, sőt magáról a választásról, nemkülönben ama régióhoz 
való hűségről mint választásunk tárgyáról beszélni. Téved, aki 
úgy tesz, mintha tudatos választás nyomán döntött volna a 
szülőföld mellett – a versbeli példánál maradva – Párizs, Lon-
don, Róma ellenében. Szülőföldet, bölcsőhelyet kinek-kinek a 
véletlen rendel, s ha ehhez nem adunk hozzá értéket „szüle-
tésünk után és halálunk előtt”, akkor az a kishaza nem lesz 
beváltható – mondja a költő – „Párizsra / és Londonra / se Rómára”.  

Fokozott gondolati igény jegyében jöhetett létre ez a vers. 
Mondhatni bemutatót tart általa a költő: készen kapott eszmé-
ket, előírt erkölcsi normákat csakis következetes, logikailag 
végigvitt elemzés nyomán, józan észérvekre hallgatva érdemes 
elsajátítani, hogy a tévhitektől és -képzetektől s az ezekre 
alapozott illúzióktól és önámításoktól távol tarthassuk magunkat.  

Sok esetben meg helyzeteket, életképeket metsz ki a minden-
napokból, hogy aztán azokat is úgy jelenítse meg vagy villantsa 
fel mindössze, hogy abból valamilyen, végletes formában 
megfogalmazott általános felismerést vonjon el, esetleg egy 
váratlan befejezéssel új gondolati irányt szabjon a reflexiónak, s 
ezáltal nyilván könnyebben rávilágíthat a megszokott vagy 
banális mögötti igazi viszonyokra és törvényszerűségekre.  

Máskor viszont a Kenéz-versek éppen az előbbiekkel ellen-
tétes séma szerint épülnek fel. Ez esetben a költő számára 
csupán kiindulópont a mindennapi tapasztalat, következésképp 
ő maga teremt groteszknél groteszkebb vagy éppen abszurd 
helyzeteket, s ezeket élettel telítve mutatja be, vagyis epikus ele-
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meket, eseményeket, történéseket, szereplőket rendel hozzájuk, 
hogy aztán a vers zárásában amaz inspiráló valósághoz térjen 
vissza azzal a szándékkal, hogy azt leleplezze, fölötte ítéletet 
mondjon, akár az iróniának is helyet adva. (Ha mindenki csak 
trombitával léphetne…, A fejesek balladája) Vagyis a költőnek 
nemcsak a valóság iránti fogékonysága dicsérendő, hanem a 
helyzetteremtő ereje is figyelmet érdemel.  

Ilyen kellékekkel és technikákkal felvértezve szállt és száll 
síkra Kenéz a bizonyosságokért, tudván, sőt kijelentvén azt, 
hogy „a költészet ott kezdődik, ahol a bizonyosságok véget érnek”. 
(Töredék a költészethez) Bizonyosságokat pedig a kisebbségi 
magyar költő számára nemigen kínált az élet, de egy kényszerű 
választást követően az anyaországban sem kapta meg ezeket, 
következésképp sem Kolozsvárt, sem Budapesten nem vált fö-
löslegessé költői megszólalása, másrészt pedig Kenéz Ferenc 
igazából költőként sem a járt utakat, azaz a bizonyosságokat 
kereste s keresi versei tanúsága szerint.  

A kötet különben hosszmetszetben, a verseket időrendbe sorolva 
mutatja be Kenéz mintegy négy évtizedet átfogó (1968–2008) költői 
pályáját, hét szakaszra osztva azt, a Nagyregény cím meg ennek a 
lírának egyik sajátosságát, az epikum jelenlétét emeli ki meglátásom 
szerint, illetve egy személyes fejlődésrajzot is előrevetít, amit ebben a 
hét fejezetre osztott könyvben kaphat az olvasó.  

A fejlődésrajz végéhez közeledve nem kerüli meg Kenéz az 
elmúlás témáját sem verseiben, saját személyes sorsa is a lírai 
meditáció tárgya lesz például a Néha egymásnak átkiáltnak 
című gondolati költeményben. Tárgyias visszafogottsággal, 
végtelen egyszerűséggel és plasztikusan idéz meg egy olyan 
helyzetet, melyben az életet és a halált önfeledt „foglalatosság” 
közben láttatja, majd a vers zárásaként a lírai alany magára 
vonatkoztatja kettőjüknek az előzőekben külső szemlélőként 
leírt elfoglaltságát: „Lehet, fölöttem így vitáznak, / néha 
egymásnak tán át is / kiáltnak, / amit az élet lassan elfelejt,/ 
izgalommal fedezi fel azt / a halál magának”.  
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Olyan teremtett helyzet a fenti is, ahol szóhoz kell jutnia a 
költészetnek, azaz érzékelteti a költő, amit tételszerűen megfo-
galmazott régen, hogy ez az a kritikus pont, ahol a bizonyos-
ságok véget érnek. Ennek az elgondolásnak emlékezetes lírai 
darabja a kötetzáró költemény, A szégyenvers. Többes szám 
első személyben beszél a lírai alany, és erkölcsi parancsként 
fogalmazza meg a költő feladatát: a világban elkövetett bűn s az 
elszenvedett szenvedés, amit elmulasztottak megírni, most arra 
vár, hogy megírassék – s ez lenne ama „szégyenvers” –, 
ellenkező esetben „minden, vers vagy nem vers,/ mindörökké 
csak szégyenkezhet”.  

 
Székelyföld, 2009. április 
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meket, eseményeket, történéseket, szereplőket rendel hozzájuk, 
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Olyan teremtett helyzet a fenti is, ahol szóhoz kell jutnia a 
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Az egyszerűség kihívása  

Sokféle művészeti-irodalmi kihívással nézett szembe Király 
László több mint négy évtizedes költői pályája során, amelyből 
az utolsó évtized mindenekelőtt az egyszerűség kihívására adott 
válaszok foglalata lehetne. Ezt látszanak alátámasztani utóbbi 
kötetei, az Azték imádság, A Csomolungma bár (2000), A szi-
bárdok története (2002). Ebbe a sorba illeszthető legújabb vers-
gyűjteménye, a Míg gyönyörű késemet fenem című kötete is.  

Az egyszerűség mint stiláris sajátosság nyomon követhető 19. 
századi irodalmunkban, de a 20. századi újító mozgalmak s a 
modernség egy-egy nagy alakja is pályája valamely szakaszában 
hitet tett mellette, s esküdött eme stiláris jegyre. Király a 
mesterek közül Kassák Lajost idézte egykori, az Utunk című 
irodalmi hetilapban Bóják címmel közölt visszhangos sorozatá-
nak egyik írásában. „A művészi kifejezés egyszerűsége az alkotó 
szellem egyik legnehezebben megoldható problémája, s amennyi-
ben sikerül megoldania, a legnagyobb erénye. Persze az egysze-
rűség nem téveszthető össze az érdektelen szürkeséggel, a 
hétköznapok felületességével, az igénytelenséggel és fantáziát-
lansággal”. (Újraközölve: Utunk Évkönyv 1986. Kolozsvár, 270.)  

Az erre a művészi törekvésre való utalást azért tartom 
fontosnak kiemelni, mivel Király költészetében megtalálható a 
huszadik század majd' minden lírai kalandjának nyoma és 
érintettsége. Király verseit olvasva igazoltnak látszik, hogy az 
egyszerűség alkalmas lehet költői személyisége gazdag képle-
tének, illetve kedélyállapota változásainak kifejezésére. Az élő, 
beszélt nyelvhez közeli, illetve a népköltészet stílusmintáit, 
motívumait és fordulatait követő nyelvi változatra építve 
megszólaltatható a világgal és a történelmi balsorssal harcban 
álló, ugyanakkor önmaga lelki békéjét szomjazó ember.  

Esetenként akár egyetlen versben is érezni, hogy miként 
férnek meg férfias indulatok és végtelen gyöngédség ugyanazon 
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lírai én szavaiban (2003. március 26.). Ez a dísztelen, egy 
puszta dátumot címéül viselő lírai napló erős indulatokat és 
mély érzéseket képes megszólaltatni szinte eszköztelenül. Amint 
a cím előrevetíti, egy megszokott napját idézi benne a lírai alany, 
olyan napot, amelynek kezdetét a banális, közönséges dolgok-
nak a tulajdonosuk elleni „összeesküvése”, „ármánykodása” 
teszi feszültté: „Reggel kezdenek eltűnni a dolgok./ Hová rejtet-
tétek a harisnyámat?! / És a gatyámat? / Miként mászkál 
büntetlenül / ennyi félpár zokni / becsületes házban?” – indul a 
napló, amelyben az ingerült kérdéseket szinte személytelen ki-
jelentések követik hasonlóan banális dolgok (cipők, inggombok) 
eltűnéséről, hogy aztán újból az indulatok erősödjenek fel (dü-
höngünk, vicsorgunk), ami a vers hősének az otthonnal szembe-
ni egyéni lázadásához vezet: „Ki innen! el innen! bárhová!”  

Nem meglepő, de váratlan, amint e legmaibb jelenben 
megnyilvánuló zaklatott lelkiállapotnak megteremti egy másik 
versben a költő az előképét, mondhatni történelmi dimenziójú 
megfelelőjét, el egészen odáig, hogy még a stiláris sajátosságok 
vonatkozásában is a szóban forgó lírai naplónak legyen megfe-
leltetve. Felfokozott, indulatok feszítette lelkiállapotra vall 
például az a kérdéssorozat, amely a Levél a frontról című verset 
alkotja, csakhogy ez esetben nem a banális, kisszerű dolgok után 
kérdez a vers hőse, hanem fegyverzete, szerelmei s harcban 
elesett bajtársai után: „s hol van a magnumom / a parabellu-
mom // hol a winchesterem / kalasnyikovom /…/ hol díszes 
tőrkésem / kivel nevem vésem // felhőbe nyírfába / nem éltem 
hiába /…/ hol van fényes rózsám / ki bánatot hoz rám // búza-
szál szeretőm / hajlik a hegytetőn /…/ s végül hol a barátok / 
emlékük zsarátnok”.  

Nemcsak időben nagy a távolság eme felidézett lelkiállapotok 
között, hanem főként a versbe foglalt eszmei értékek között. Míg 
előbbi vers lírai alanya közönséges dolgok visszaszerzéséért és 
kisszerű célokért hadakozik, addig a másiknak a hőséből a 
férfias virtus szólal meg, céljai is ehhez igazodnak, s mindezért 
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nem sajnál áldozatot is hozni („beszakadt homlokom / hős 
vérem a homokon”). A népdalok képi-motivikus mintái szintén 
végigvonulnak a versen, ami viszont összekapcsolja a lírai 
naplóval, lévén hogy az egy hirtelen vágással a szerelem gondo-
latát állítja a banális mellé („A szerelem se látszik – levegő. / 
Tudod csak, hogy jelen van valahol”.), s a vers további része már 
meg is marad egy meghitt és mély emberi érzés igenlése mellett: 
„Kezdjük este a napot, édesem”. Az itt feltűnő népköltészeti 
motívumok egyike-másika (bicska, hétmérföldes csizma, tarisz-
nya) pedig a Levél a frontról című vers díszes tőrkés, fényes 
rózsám, búzaszál szerelmem motívumainak feleltethető meg.  

Ilyen kapcsolatokat, megfeleléseket és ellentéteket lehet 
tehát találni egy-egy versen belül, illetve versek között, ha az új 
Király-kötet olvasásába kezd a versbarát, s ezek a szövegeket 
behálózó szálak legtöbb esetben a népköltészethez mint forrás-
hoz vezetnek, amelynek éppen egyik fő stiláris jegyét vallja 
magáénak költőnk. 

A Király-vers érzelmi-gondolati tartalmát tekintve általában 
rapszodikus, s ebből következően kötetlen formájú. A szenve-
dély és indulat jelenlétéről tanúskodik különben a versek 
szókincse is, amelyben feltűnően nagy az erős szavak száma. 
Sokak éppen durva vagy pejoratív jelentésárnyalatúak. A teljes-
ség igénye nélkül, mindössze szemléltetésként érdemes kiemel-
ni néhányat közülük vagy egymagában, vagy magát a szószerke-
zetet, amelynek tagjaként fordul elő: vicsorgunk, kurva-jó, 
haramiás-idő, vérfekete ige, akasztófa, dögkeselyű, rémordítás, 
vérbűzös, szarszagú, ribanc a sors, hülye, versbandita, szajha 
geometriák, nyavalyás a kor, zsivány idő, örömbánat, galád.  

Akár egyszeri, új szavakat is alkot Király (lásd rémordítás, 
versbandita, örömbánat!), hogy minél pontosabban és hatáso-
sabban közvetíthesse üzenetét, amint költőt is kitalált pályája 
egy korábbi szakaszában, az 1970–80-as években, az orosz Al. 
Nyezvanov „személyében”, s ezzel az eljárással új távlatokat, 
művészi lehetőségeket nyitott a maga számára. Ebben a 
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kötetben viszont azt láthatjuk, hogy valós szövetségeseket 
keresett és talált a külföldi kortársi irodalmakban (románban, 
bolgárban, oroszban), tolmácsává szegődött például a bolgár 
Ljubomir Levcsevnek, a román Nichita Stănescunak, a grúz-
örmény származású, oroszul író Bulat Okudzsavának, de ezt a 
szerepet oly komolyan vette a maga számára, hogy „magyarítá-
sai” közül néhányat sajátjaként tett közzé ezúttal. Emberi és 
művészi önmagát így nemcsak a szülőföldet jelentő sóváradi 
ihletforrásaira alapozva mutatja fel (A diófás álom, Itt van az 
ősz, Sóvárad –2005, Ébredés a régi házban, Az ismeretlen ka-
tonák, Sóváradi nóta), de közép-kelet-európai kortársainak 
művében is megtalálja, Okudzsavát szólaltatva meg például emígy:  

          
   Rést ütni élő láncunkon –  
                   Vadul szomjazza ez a kor.  
            Fogózzunk össze, cimborák,  
                    Magunkban elesnénk valahol!  

      (Régi diáknóta)  
 
A költő pontosan észleli az egyes ember kiszolgáltatott 

helyzetét, felhívása a szövetség, az „élő lánc” megtartására ezért 
is helyénvaló.  

 Irodalmi Jelen, 2008. március 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
Király László: Míg gyönyörű késemet fenem. Versek. Kolozsvár, Kriterion 
Könyvkiadó, 2007 
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művészi lehetőségeket nyitott a maga számára. Ebben a 
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kötetben viszont azt láthatjuk, hogy valós szövetségeseket 
keresett és talált a külföldi kortársi irodalmakban (románban, 
bolgárban, oroszban), tolmácsává szegődött például a bolgár 
Ljubomir Levcsevnek, a román Nichita Stănescunak, a grúz-
örmény származású, oroszul író Bulat Okudzsavának, de ezt a 
szerepet oly komolyan vette a maga számára, hogy „magyarítá-
sai” közül néhányat sajátjaként tett közzé ezúttal. Emberi és 
művészi önmagát így nemcsak a szülőföldet jelentő sóváradi 
ihletforrásaira alapozva mutatja fel (A diófás álom, Itt van az 
ősz, Sóvárad –2005, Ébredés a régi házban, Az ismeretlen ka-
tonák, Sóváradi nóta), de közép-kelet-európai kortársainak 
művében is megtalálja, Okudzsavát szólaltatva meg például emígy:  

          
   Rést ütni élő láncunkon –  
                   Vadul szomjazza ez a kor.  
            Fogózzunk össze, cimborák,  
                    Magunkban elesnénk valahol!  

      (Régi diáknóta)  
 
A költő pontosan észleli az egyes ember kiszolgáltatott 

helyzetét, felhívása a szövetség, az „élő lánc” megtartására ezért 
is helyénvaló.  

 Irodalmi Jelen, 2008. március 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
Király László: Míg gyönyörű késemet fenem. Versek. Kolozsvár, Kriterion 
Könyvkiadó, 2007 
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Láng Gusztáv „köpönyege” 

Annak a korosztálynak lennék a tagja, amely középiskolában a 
huszadik század magyar irodalmát még nem Láng Gusztáv új 
tankönyvéből (1974) tanulta. Ténymegállapítás ez, nem követel 
semmiféle magyarázatot, egyszerűen korábban „érkeztem” 
négy-öt évvel a középiskola harmadik évfolyamára, mint az új 
irodalomtankönyv. (Amiből korosztályom tanult, azt csak mint 
társszerző jegyezte Láng Gusztáv.) Mégis elmondhatom, hogy 
már középiskolásként a tanár és irodalomtörténész Láng 
Gusztáv nagy hatással volt rám, úgyannyira, hogy 1972 őszén, 
első éves egyetemi polgárként közeli „ismerősömnek” éreztem 
titokban őt, akit immár hetente láthattam a Bölcsészkar épületé-
nek folyosóin végigvonulni, többnyire gondterhelt tekintettel. 
Természetesnek tartottam tehát, hogy azon év végén ott legyek 
már a „lelátókon” is, s szorítsak neki a pálya széléről. Tudniillik 
a diákok körében is izgalmat váltott ki s mozgósító erejű volt a 
hír, miszerint a tanár úr nyilvános doktori védése nagy „mérkő-
zésnek” ígérkezik. S az is volt: a kisebbségi magyar irodalom-
történész csatát nyert a román pártállami tudománypolitikával 
szemben… Mindenesetre elégtétel töltött el, hogy rendkívüli, 
nem pusztán tudományos eseményen vehettem részt.  

Talán nem tévedek, ha azt állítom, Láng Gusztáv az Utunk 
című kolozsvári irodalmi hetilap 1971–72-es számainak „+1” 
oldalán rendszeresen közölt verstani, irodalomtörténeti és -
elméleti kisesszéinek (majd 1982–83-ban a Kiskatedra című 
sorozatának) köszönhetően komoly olvasótáborra tett szert az 
erdélyi magyar középiskolások körében is, s ezzel a nemes célú 
hódítással magának az irodalomkritikusnak is a hívei számotte-
vően megnőttek, amelyért nem egy céhtársa esetleg irigyelte is… 
Hogy egy kölcsönzött fordulattal éljek: az ő jelképes „köpö-
nyeg”-éből bújt elő a mai irodalomértő közönség nem elhanya-
golható rétege, illetve az értelmező közösség igen nagy hányada, 
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sőt a csoda művelői közül is bizonyára sokan mondhatják el, 
hogy szerepe volt pályájuk egy-egy szakaszában irodalomeszmé-
nyük kiművelésében. Láng Gusztáv esetében a „köpönyeg” nem 
egyetlen, irányt megszabó mű (mint Gogol Köpönyeg című 
elbeszélése, amelyből Dosztojevszkij szerint az egész orosz 
realista irodalom bújt elő), hanem maga az eddig megtett pálya 
és munkásság. 1959-től 2006-ban történt nyugdíjba vonulásáig 
ugyanis élőszóban oktatott – nem középiskolás fokon! – Kolozs-
várt, majd Szombathelyen, eleven stílusú, gondolatgazdag írá-
saival és sziporkázó előadásaival meg mai napig jelen van az 
erdélyi magyar és az anyaországi tudományos és irodalmi életben.  

Magam az 1970-es évek elejének az Utunk-számait a szülő-
városom újság- és dohányárudáiban (kettő-három volt akko-
riban belőlük) szombatonként, tanítási órák után vásároltam 
meg. Ezek a lapszámok izgalmas hétvégi olvasmányt kínáltak, s 
különösen szemhatár-tágítóak voltak a szomszéd faluból a 
kisvárosba ingázó diák számára Láng Gusztáv kisesszéi, nem-
különben Páskándi Géza és Király László „kalandozásai” a 
magyar- és világlíra történetében, A vándor-líra és a Bóják 
című sorozatok.  

Láng Gusztáv nagy ívű tanári-irodalomtörténészi és kritikusi 
pályáját két újonnan megjelent kötet dokumentálja. Az egyik A 
hajnal frissessége címmel jelent meg a hetvenéves tudós 
tiszteletére*, a másik Látványok és szövegek címmel**, és válo-
gatást tartalmaz a szerző 1967 és 2005 között írt tanulmá-
nyaiból, kritikáiból.  

A hajnal frissessége című emlékkönyvből azok személyére is 
fény derül, akik ama „köpönyegből” bújtak elő. Közvetlen 
vallomásban, emlékező írásban, illetve esszében vall róla Cseke 
Péter és Cs. Gyímesi Éva. A kötet szerzőinek nagyobb része 
(például Barták Balázs, Filep Tamás Gusztáv, Fűzfa Balázs, 
Juhász Andrea, Pécsi Györgyi, Szász László, Végh Balázs Béla) 
olyan tanulmánnyal szerepel, amelyek tárgyukat tekintve az 
Ünnepelt által vágott csapások mentén haladnak (a huszadik 



 36

Láng Gusztáv „köpönyege” 

Annak a korosztálynak lennék a tagja, amely középiskolában a 
huszadik század magyar irodalmát még nem Láng Gusztáv új 
tankönyvéből (1974) tanulta. Ténymegállapítás ez, nem követel 
semmiféle magyarázatot, egyszerűen korábban „érkeztem” 
négy-öt évvel a középiskola harmadik évfolyamára, mint az új 
irodalomtankönyv. (Amiből korosztályom tanult, azt csak mint 
társszerző jegyezte Láng Gusztáv.) Mégis elmondhatom, hogy 
már középiskolásként a tanár és irodalomtörténész Láng 
Gusztáv nagy hatással volt rám, úgyannyira, hogy 1972 őszén, 
első éves egyetemi polgárként közeli „ismerősömnek” éreztem 
titokban őt, akit immár hetente láthattam a Bölcsészkar épületé-
nek folyosóin végigvonulni, többnyire gondterhelt tekintettel. 
Természetesnek tartottam tehát, hogy azon év végén ott legyek 
már a „lelátókon” is, s szorítsak neki a pálya széléről. Tudniillik 
a diákok körében is izgalmat váltott ki s mozgósító erejű volt a 
hír, miszerint a tanár úr nyilvános doktori védése nagy „mérkő-
zésnek” ígérkezik. S az is volt: a kisebbségi magyar irodalom-
történész csatát nyert a román pártállami tudománypolitikával 
szemben… Mindenesetre elégtétel töltött el, hogy rendkívüli, 
nem pusztán tudományos eseményen vehettem részt.  

Talán nem tévedek, ha azt állítom, Láng Gusztáv az Utunk 
című kolozsvári irodalmi hetilap 1971–72-es számainak „+1” 
oldalán rendszeresen közölt verstani, irodalomtörténeti és -
elméleti kisesszéinek (majd 1982–83-ban a Kiskatedra című 
sorozatának) köszönhetően komoly olvasótáborra tett szert az 
erdélyi magyar középiskolások körében is, s ezzel a nemes célú 
hódítással magának az irodalomkritikusnak is a hívei számotte-
vően megnőttek, amelyért nem egy céhtársa esetleg irigyelte is… 
Hogy egy kölcsönzött fordulattal éljek: az ő jelképes „köpö-
nyeg”-éből bújt elő a mai irodalomértő közönség nem elhanya-
golható rétege, illetve az értelmező közösség igen nagy hányada, 

 37

sőt a csoda művelői közül is bizonyára sokan mondhatják el, 
hogy szerepe volt pályájuk egy-egy szakaszában irodalomeszmé-
nyük kiművelésében. Láng Gusztáv esetében a „köpönyeg” nem 
egyetlen, irányt megszabó mű (mint Gogol Köpönyeg című 
elbeszélése, amelyből Dosztojevszkij szerint az egész orosz 
realista irodalom bújt elő), hanem maga az eddig megtett pálya 
és munkásság. 1959-től 2006-ban történt nyugdíjba vonulásáig 
ugyanis élőszóban oktatott – nem középiskolás fokon! – Kolozs-
várt, majd Szombathelyen, eleven stílusú, gondolatgazdag írá-
saival és sziporkázó előadásaival meg mai napig jelen van az 
erdélyi magyar és az anyaországi tudományos és irodalmi életben.  

Magam az 1970-es évek elejének az Utunk-számait a szülő-
városom újság- és dohányárudáiban (kettő-három volt akko-
riban belőlük) szombatonként, tanítási órák után vásároltam 
meg. Ezek a lapszámok izgalmas hétvégi olvasmányt kínáltak, s 
különösen szemhatár-tágítóak voltak a szomszéd faluból a 
kisvárosba ingázó diák számára Láng Gusztáv kisesszéi, nem-
különben Páskándi Géza és Király László „kalandozásai” a 
magyar- és világlíra történetében, A vándor-líra és a Bóják 
című sorozatok.  

Láng Gusztáv nagy ívű tanári-irodalomtörténészi és kritikusi 
pályáját két újonnan megjelent kötet dokumentálja. Az egyik A 
hajnal frissessége címmel jelent meg a hetvenéves tudós 
tiszteletére*, a másik Látványok és szövegek címmel**, és válo-
gatást tartalmaz a szerző 1967 és 2005 között írt tanulmá-
nyaiból, kritikáiból.  

A hajnal frissessége című emlékkönyvből azok személyére is 
fény derül, akik ama „köpönyegből” bújtak elő. Közvetlen 
vallomásban, emlékező írásban, illetve esszében vall róla Cseke 
Péter és Cs. Gyímesi Éva. A kötet szerzőinek nagyobb része 
(például Barták Balázs, Filep Tamás Gusztáv, Fűzfa Balázs, 
Juhász Andrea, Pécsi Györgyi, Szász László, Végh Balázs Béla) 
olyan tanulmánnyal szerepel, amelyek tárgyukat tekintve az 
Ünnepelt által vágott csapások mentén haladnak (a huszadik 



 38

századi klasszikus modernség alkotóiról, Kosztolányiról, József 
Attiláról, továbbá az erdélyi „klasszikusokról”, Dsidáról, Kuncz-
ról, Szilágyi Domokosról készült elemzéseikkel, illetve a 
transzszilvanizmus kérdésköréhez kapcsolódva), tehát jórészt 
érintkeznek Láng Gusztáv kutatási területeivel. A tisztelgő 
írások egy másik körének szerzői a pályatársak közül kerültek 
ki. Ha csak néhány nevet emelünk ki, azzal is érzékeltetni lehet 
Láng Gusztáv szellemi szövetségeseinek, irodalomtudományi és 
esztétikai vonatkozásban rokoni kötődéseinek tekintélyes 
kiterjedtségét (Bányai János, Dávid Gyula, Gömöri György, Ilia 
Mihály, Kántor Lajos, Kenyeres Zoltán, Lőrinczy Huba, Sipos 
Lajos, Tverdota György).  

Hogy aztán a kritikus kiket, illetve milyen szövegeket, neo-
avantgárd „szöveglátványokat” és irodalmi kérdéseket tekintett 
hosszú pályáján szövetségesének és kihívóinak, arról a Látványok 
és szövegek című tanulmány- és kritikagyűjteménye tanúskodik. 
A kötet legkorábbi írása 1967-ből datálódik, és Páskándi Géza 
Holdbumeráng című verses kötetéről (1966) készült, a legutolsó 
2005-ből, és Bartalis János válogatott verseinek megjelenése 
adta az alkalmat a kritikusnak a megszólalásra. Páskándi 
pályáját szinte a kezdetektől végigkísérte Láng Gusztáv, rendre 
meg is jelentek írásai a korszak lapjaiban és folyóirataiban 
(Utunk, Igaz Szó), de mire a kritikus első kötete megjelenhetett 
a diktatúra szigorúan irányított kultúrpolitikai viszonyai között 
(A jelen idő nyomában, 1976), akkorra a Páskándi név leírását is 
megtiltotta amaz Orwell által leírt sötét hivatal Romániában, 
holott viselője, a román Gulágot megjárt író mint erdélyi 
ötvenhatos elítélt mindössze a „testvéri” Magyarországra telepe-
dett át szabadulása után jó tíz évvel. A Páskándi-recepció két 
alapszövege, a Párbaj a valósággal (1967) és A mű foka (1972, 
és nem 1976, amint a szöveg után tévesen megjelent!) című 
Láng-tanulmány így nem kerülhetett be a szerző első kötetébe, 
hanem egy harminc évvel (!) későbbibe, de egyik írás sem ve-
szítette el érvényességét és hitelét az évtizedek múltával. Hiába, 
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hogy – Cs. Szabó László szavaival – „rendszerint Alkalom szüli 
az esszét” (szemben a verssel, novellával, regénnyel, drámával, 
amelynek fogantatása az ihletnek nevezett „kifürkészhetetlen, 
fátyolos sugallattól függ”), a Láng-esszék és -kritikák a teljes 
mértékű szakmai megbízhatóságuk és hitelük mellett szerzőjük 
írói erényeit is megcsillogtatják, egyszóval: ihletett fogantatá-
súak. Láng Gusztáv kompetenciájáról ezúttal csak annyit: úgy 
tárgyalja akár a legmerészebb újítók műveit is, hogy érzékelteti 
azoknak egy-egy átfogó tendenciába, végső soron a szövegha-
gyományba való illeszkedését, megtalálja és kimutatja modern, 
sőt posztmodern alkotók és művek kapcsolódásait a klasszikus 
irodalmi hagyományhoz (Cseres Tibor regényeiben például a 
Jókai-kötődéseket, Orbán János Dénes költészetében a husza-
dik századi magyar klasszikus modern líra jelenlétét).  

Ízléséről maga a kritikus ejt egy-egy megjegyzést, hogy 
tudniillik konzervatív lenne (64.), meg hogy megrögzött Jókai-
olvasónak tartja magát (133.), én viszont inkább azt mondanám, 
hogy egy, az irodalom- és kultúrtörténet organikus, szerves ala-
kulását, rendszerszerű működését magáévá tevő írástudó meg-
értő bölcsességét tükröző természetes ízlés- és értékítéletekről 
tesz tanúságot kritikáiban Láng Gusztáv. Egy verseskönyvről, 
illetve szerzője lírikusi magatartásáról, vállalt szerepéről például 
a következő összegezést adja, rámutatván átmeneti irodalmi 
törekvések helyére egy szerves irodalomkép viszonylatában: 
„(…) hisz a költészet közösségi szerepében és küldetésében. 
Lírája ezért patetikus, és hiányzik belőle az irónia, a destrukció 
valamennyi, manapság olyannyira divatos gesztusa. Ezért idő-
szerűtlen mindazok szemében, akik e szerepet és küldetést 
végleg csak muzeális jelenségnek tekintik. Ez az időszerűtlenség 
természetesen csak ideiglenes, és azonnal visszavált időszerű-
ségbe, mihelyst a szerep- és küldetéstagadás válik majd idősze-
rűtlenné”. (74.) Más alkalommal meg kritikusi értékítéletének 
sarktételét mondja ki, miszerint „ha egy művész nem ismeri 
korának művészeti világnyelvét, anyanyelvének sem lehet 
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mestere”. (191.) A kritikusi pályának főként az 1960–70-es évekre, 
az erdélyi magyar irodalom megújhodása idejére eső szakaszá-
ban kellett érvényt szereznie mindenekelőtt ennek az elvnek, 
amikor vezető szerepet vállalt Láng Gusztáv egy korszerű irodalom-
kép és egy új értékrend kialakításában, amikor a legkülönbözőbb 
eszközökkel és csatornákon keresztül járult hozzá a befogadó 
közönségnek az új értékek iránti fogékonnyá tételéhez, az iro-
dalmi műveltség korszerűsítéséhez, egy olyan kisebbségi magyar 
irodalom befogadtatásához, amely „egyszerre gyökerezik a szü-
lőföld hagyományaiban és az egyetemes modernségben” (192.).  
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Elmélkedés a versről 

Kányádi Sándornak abból a szállóigévé vált mondatából indul-
nék ki elmélkedésemben, miszerint a vers az, amit mondani 
kell. Igaz ugyan, hogy ez egy egyszerű meghatározás, amely a 
versnek a szóbeliséghez való kötöttségét hangsúlyozza (mond), 
de tartalmazza a kellés imperatívuszát, felállít egy követelményt 
is a verssel szemben (kell), éspedig azt, hogy mondani kell. 
Abban pedig megegyezhetünk, hogy az, ami a mondani kell 
belső igényéből fakad, az bizonyára hasznos és szép, lévén hogy 
elemi emberi szükségleteknek tesz eleget. Amit tehát mondani 
kell, azzal kapcsolatban egyszerre merül fel egy racionalizálható, 
szükségletekkel és érdekekkel kapcsolatos igény és egy érdek 
nélküli, azon túli elvárás.  

Az embernek az irodalom iránti igénye, ha ugyan messzire 
távolodott is a szóbeliség korától és köreitől, csak látszólag lépte 
túl az írásbeliség és a Gutenberg-galaxis határait, hiszen nem 
szakadhat el teljességgel a szótól, a hangzó nyelvtől senki, amely 
által – Kosztolányira hivatkozva – maga a lélek ölthet testet. 
Szerinte ugyanis egyenesen a csoda birodalmába tartozik az, 
hogy a levegő mozgatta hangszálainkkal kifejezhetjük mindazt, 
amit érzünk, amit gondolunk.  

De a mondani kell igényének megfogalmazása a verssel kap-
csolatban nyilván kiszélesíthető és kiszélesítendő: értelmezésem 
szerint magára a mondanivalóra, az üzenetre is vonatkozik. 
Arra, hogy mit üzen a vers által a költő a mindenkori olvasónak. 
Sőt, Vörösmartyt parafrazálva: megy-e versek által a világ 
előbbre? Ha volt egykor érvényes, sokak által meghallott és 
felfogott üzenete valamely költőnek, elmondhatja-e ugyanezt 
róla egy következő generáció és korszak olvasója? Milyen hatás-
fokú a versbe kódolt üzenet? Talál-e befogadót, toboroz-e híve-
ket magának a költői üzenet, s az egykor létrehozott vers miként 
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találja meg helyét a folyamatos szövegtermelésben? Korszerű-
nek vagy időszerűnek kell-e lennie a költőnek, illetve versének?  

Sorjáztathatók, íme, a kérdések, sőt azt gondolom, a legalkal-
masabb társ környezetében tesszük ezt, hiszen akinek új köny-
vét most mutathatjuk be, annak szavára, tiszta és nemes eszméi-
re, komoly logikai és nyelvi játékaira huzamos időn keresztül 
érdemes volt figyelnünk, s ha most visszatér régi olvasóit 
megörvendeztetni s újakat meghódítani, akkor kövessük kellő 
figyelemmel, sőt kérjük meg, mint „ordas eszmék” ideje köze-
ledtén a német Thomas Mannt a mi Attilánk, hogy: „ülj le 
közénk és mesélj (…), hisz egymás nélkül sötétben vagyunk”.  

S hogy miről beszélhetne a költő? Arról, hogy – újból József 
Attilát idézve – „mi a szép, mi a baj”. Markó Bélának a szép és a 
baj iránti érzéke egyaránt fejlett, s talán ebből következően vá-
lasztotta a költői pályát, amelynek kezdetei legalább negyven 
évre nyúlnak vissza, s azt lehet mondani, hogy éppen akkor 
ragaszkodott leginkább a széphez és a baj kimondásához, ami-
kor állandó fenyegetésnek és veszélyeztetésnek volt kitéve a 
szép, a baj pedig már-már mérhetetlen volt köröttünk és ben-
nünk. Ezt a fajta esztétikai és etikai választást éppen a szonett 
műforma művelésével nyilvánította ki, amelynek ugyanakkor 
teherbírását is próbára tette. Alkalmassá tette ugyanis a baj 
kimondására, akárcsak klasszikus költőelődje, József Attila a 
Hazám című szonettciklusban. Markó viszont nem külső, ha-
nem a belső valóságot felmutatva fogalmazta üzeneteit a bajról.  

Meggyőző példája lehet a mondottaknak az Akár a mamutot 
című verse. Ebben egy távoli jövő perspektívájából néz vissza 
saját jelenére a vers beszélője („egyszer majd minket is re-
konstruálnak”), és mondja ki, hogy végül is a versnél hiteleseb-
ben vall életünkről egy sikoly: „tán többet érne, ha utánunk más 
nem maradna, csak sikoltozásunk”. Igen ám, de ezt a felismerést 
éppen versben, éspedig a formai tökélyt megvalósító szonettben 
teszi Markó Béla. Mintha azt sugallaná ezáltal, hogy a szép és a 
baj elválaszthatatlan egymástól…  
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Mert az, ami a költői gondolatmenet szerint hitelesen vallana 
a jövő számára életünkről, az a sikoltozásunk lenne, viszont a 
„gyötrő láz” vagy a „szenvedő szenvedély” hangja nem marad 
fenn. Üzenetet rólunk a jövendőnek a könyvtárak mélyén rejte-
ző „tépett könyvek” őriznek, azokban találhatnak majd élet- és 
nyelvemlékeket a gyakorlati élettől kissé elszakadt „szorgos 
filoszok”, a jövő korok betű- és könyvimádó kevesei, akik vélet-
lenül megtalált írott szavakból építhetnek fel majd valamiféle 
vázat arról, hogy hogyan éltünk, mit éreztünk és gondoltunk mi, 
valamikor a huszadik század végén. Ez a rekonstrukció azonban 
az eleven életet nem helyettesítheti, ahogy a költő mondja szen-
tenciózusan: „a szabály szerint rendezett sorokba nem férhet 
életünk”.  

A költő által megfogalmazott végső következtetés, miszerint 
„hiába szól a vers”, mégsem az elhallgatás aktusát készíti elő, 
hanem éppen a művészi teremtését: létre kell hívni a verset, 
formát kell adni a gondolatnak, hogy mondható legyen, amit 
mondani kell. Ami ugyanis formára lel, csak az találja meg, csak 
az tölti be szerepét a létben. Márpedig a versnek szerepe van 
életünkben, hiszen mondani akarjuk, amit mondani kell. Már 
csak ezért is illő üdvözölnünk azt, aki a teremtésnek ezt a 
módját választja. Üdvözlet hát a költőnek!  

 
Háromszék, 2007. június 2., Új Könyvpiac,  

2007. július-augusztus 
 
Elhangzott 2007. május 25-én, a könyv kézdivásárhelyi be-

mutatóján. 
 
 
 
 
Markó Béla: Hány életünk volt. Kilencvenkilenc szonett. Csíkszereda, 
Bookart Kiadó, 2007  
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Lírikus szól a versből 

Bizonyára kockázatos lenne kijelenteni, hogy mit gondol 
önmagáról, a világról, a létről és a versről egy költő, ki olvasásra 
kínálja verseit. Nem tekinthetünk el ugyanis Arany János ilyen 
értelmű reakciójától, híressé vált indulatos megjegyzésétől: 
„Gondolta a fene!” Sőt még az sem jelenthető ki teljes bizonyosság-
gal, hogy mit érez, aki versben szólal meg. Igaz ugyan, hogy – s 
ebben is Aranyra hivatkozunk – a költő, ki érzi, az mindjárt tudja 
is: „Érezni kell csak, és mindjárt tudod”. (Vojtina levelei öccséhez) 
Azt viszont helyénvaló leszögezni már az elején, hogy Nagy Attila 
versei elindítanak az olvasóban egyfajta meditációt életről, a 
világról, metafizikai kérdésekről és a versről. Erről a szellemi 
kalandról adhat számot mindössze a kritikus.  

Költőnknek közvetlenül az olvasóhoz való fordulása különben 
jelen van már új, immár ötödik kötetének beköszöntő versében 
(Átírt sorok). Eszerint a vers az, amiben felismeri önmagát az, aki 
azt választja, sőt igazán általa lehet önmaga, hiszen a teljes életet 
foglalja magában, a költőt idézve: „semmiségektől tragédiákig”. 
Ezzel egybehangzóan pedig hangulatokat és érzelmeket, termé-
szeti- és tájélményt csakúgy felfedezhetünk ezekben a versekben, 
illetve Nagy Attila eddigi lírai produkciójában, mint kulturális- és 
isten-élményt, valamint meditációt férfi és nő kapcsolatáról, 
életről-halálról, nemkülönben költészetről.  

A változóban az állandót keresi. A hangulat- és érzelmi kitörések 
mögött például meg lehet lelni valamiféle felismerés kimondását is, a 
férfi–nő kapcsolat állandóját tulajdonképpen („marad az együttlét 
biztonsága… és minden ami még hátravan”), ami fontos lehet a világ 
disszonanciáinak és riasztó távlatainak elviselésében. 

Nagy Attila előző köteteit olvasva is megbizonyosodtunk: a szó 
igazi értelmében lírikus szól verseiből. Élmény és gondolat kéz a 
kézben jár költőnk nagy műgonddal komponált kis lírai darabjai 
esetében. Nem véletlenül juttatja eszünkbe klasszikusaink közül 
elsősorban Arany Jánost vagy József Attilát…  
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Nagy Attila verseinek szembetűnő jegye a zeneiség. A sorvégi 
összecsengő szavak viszont szintén – a zenei hatáskeltésen túl – az 
élmény és gondolat mélységét, sokrétűségét sejtetik. Bizonyságul a 
már hivatkozott nyolcsoros beköszöntő vers rímhelyzetbe állított 
szavait emeljük ki: élnek–semmiségek, tragédiákig–világlik, vers-
szalag–magad, hozzáteszel–magad leszel. A létezés elevenségét 
nyelvileg érzékeltető, a „levést” mint folyamatot állító igék alkotnak 
rímpárokat a világ kis és nagy dolgait megnevező szavakkal 
egyrészt, másrészt pedig a vers és az individuum (versszalag–
magad) kerül mellérendelő viszonyba egymással, jelezvén költészet 
és szubjektum kölcsönös feltételezettségét. A versben felismerheti 
magát az ember. Maga a vers pedig így hangzik: „Ezek a sorok 
mindenkiben élnek./ Versbe emelve: semmiségek-/ Től tragédiá-
kig,/ Mint kifutópálya világlik // A versszalag –/ Talán felismered 
magad./ Elveszel belőle, hozzáteszel:/ Mindenképpen te magad 
leszel”. 

Hasonlóképpen a rímekből kiindulva közelíthetünk a Van egy 
föld című lírai „dokumentumhoz” is, amelyben az Erdély–erkély–
elfér, illetve a Kárpátok–látnátok rímek rácsozata mögött (a vers 
rímképlete: a a b b a) a transzilván gondolat – Erdély mint népek 
és kultúrák közös földje – ragadható meg. Igaz viszont, nincs ebben 
áhítat, mint a Kós Károlynak ajánlott Áprily-versben (Tetőn). Nagy 
Attila verse esetében sürgető követelménnyé válik a költői 
megszólalás: „Csak éppen látnátok,/ Hogy rajta minden nép elfér”. 
Az Erdély szóhoz ez esetben is kapcsolódik ugyan egy pozitív 
töltetű, a kilátás és a szabad szemlélődés gondolatát magába rejtő 
szó, az erkély – Áprily tetőket tud magáénak: „többet száznál és 
ezernél”! –, páros rímet alkotván egymással a tulajdon- és köznév, 
de a három sorral odébb, magát a verset is lezáró elfér ige 
visszautal a verskezdő páros rímre, összecsendül vele távolból 
visszatérő rímként, s az egymás mellett harmóniában való 
közösségi-etnikai létezés kétségességének gondolatával tölti fel a 
vers eszmeiségét, mi több, a közbeeső páros rím, a rímpárt alkotó 
Kárpátok–látnátok is feszültséget gerjeszt. A látnátok ige 
használatával ugyanis nem a szemlélődés és annak beteljesülése 
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Lírikus szól a versből 

Bizonyára kockázatos lenne kijelenteni, hogy mit gondol 
önmagáról, a világról, a létről és a versről egy költő, ki olvasásra 
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foglalja magában, a költőt idézve: „semmiségektől tragédiákig”. 
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szeti- és tájélményt csakúgy felfedezhetünk ezekben a versekben, 
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isten-élményt, valamint meditációt férfi és nő kapcsolatáról, 
életről-halálról, nemkülönben költészetről.  

A változóban az állandót keresi. A hangulat- és érzelmi kitörések 
mögött például meg lehet lelni valamiféle felismerés kimondását is, a 
férfi–nő kapcsolat állandóját tulajdonképpen („marad az együttlét 
biztonsága… és minden ami még hátravan”), ami fontos lehet a világ 
disszonanciáinak és riasztó távlatainak elviselésében. 

Nagy Attila előző köteteit olvasva is megbizonyosodtunk: a szó 
igazi értelmében lírikus szól verseiből. Élmény és gondolat kéz a 
kézben jár költőnk nagy műgonddal komponált kis lírai darabjai 
esetében. Nem véletlenül juttatja eszünkbe klasszikusaink közül 
elsősorban Arany Jánost vagy József Attilát…  
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használatával ugyanis nem a szemlélődés és annak beteljesülése 



 46

kerül kiemelésre Nagy Attila által („Tekintetem szárnyat repesve 
bontott” – mondotta Áprily!), hanem amaz eszme megvalósulását 
sürgető indulat a „Csak éppen látnátok” tagmondatba foglaltan. A 
Kárpátok főnév által befogott jelentés ugyanis nem több, mint egy 
természeti-földrajzi adottság kijelölése, következésképp az itteni 
emberi-közösségi és szellemi jelenlét biztosítása komoly kihívás 
lehet számunkra. Ezt sugallhatja különben a könyvcím is – Sehol a 
hely –, amely ugyan egy kötetbeli magánéleti lírai versnek a címe, 
de kiemelt pozíciójából adódóan, könyvcímként nem tekinthetünk 
el a többi versre vetülő hatásától sem. 

Ily módon követve a Nagy Attila-vers egyetlen, hangzó sajátos-
ságát, beláthatjuk Horváth János igazát, aki szerint „az igazi jó rím 
nemcsak hangegyezést, hanem értelmi és mondattani különbözést, 
gondolati újdonságot, sőt meglepetést is követel”. (Rendszeres 
magyar verstan) Mely követelménynek legtöbb esetben meg is 
felel költőnk.  

Meglepetésnek számíthat napjaink szövegépítkezései és 
dekonstrukciós kísérletei közepett talán az is, hogy Nagy Attila a 
nagybetűs Művészet és Szép mellett tesz vallomást egyik ars 
poeticájában, mondván: „A remény bennem is / Foszolt 
szerteszét./ Hallgatok immár, s hallgatok Zenét,// Mely áthatol 
kérges agyvelőn, szíven./ Mert erősebb a Szép,/ Mintsem hiszem”. 
(Van Gogh szíve) A verset Szabó Lőrinc emlékének ajánlja a költő, 
de van Jékely, (egy korábbi kötetben) Szilágyi Domokos, illetve a 
klasszikusok közül Balassi emlékének ajánlott vers is, amely akár 
Nagy Attila értékpreferenciáira is rávilágíthat, legalábbis ami a 
magyar lírát illeti.  

Súlyos örökséget vállal az 1954-ben született és jelenleg 
Marosvásárhelyen élő és alkotó Nagy Attila, hogy hasonlóképpen 
súlyos kérdéseket vethessen fel mint az Erdélyben születő vers mai 
míves mestere.  

 
Irodalmi Jelen, 2006. április 

 

Nagy Attila: Sehol a hely. Versek. Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2005 
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Nagy Gáspár grafitpora 

A szókimondó, nyílt beszédhez legközelebb az elhallgatás áll a 
megszólaló erkölcsi tartása tekintetében. A fecsegés, de talán 
még a nyájas beszéd, az enyelgés is idegen az előbbiektől. Ami-
vel viszont össze sem férnek, az a hazugság. A költő, a szó művé-
sze esetében a megszólalásnak ezek az alternatívái nem csupán 
tehetség, de jellem kérdése, Zbigniew Herbert szavai szerint: „A 
tehetség semmi, elrontható, elpazarolható. Ami az egész életben 
számít, az a jellem”. Az idézett gondolatot Nagy Gáspár építette 
be saját, a hírneves közép-európai költő emlékének szentlelt 
versébe (Zbigniew Herbert emlékére).  

Mondhatni törvényszerűen talált rá lengyel írástudó roko-
nára az a Nagy Gáspár, akinek pályája első szakaszától kezdve 
lírája egyik alapmotívumát az igazmondás és árulás gondolat-
körébe lehetne elhelyezni. Már a lázadás gondolatának hangot 
adó, az első kötetben (Koronatűz, 1975) megjelent Dózsa-versben 
is (Gyönyörű bűnt) az árulás motívumát emeli ki a költemény 
lírai hősével kapcsolatban, sőt a csattanóra épült zárás is erre 
irányul. „Mit bánom, ha több az áruló, / de lázadót is teremjen e 
föld!” – mondatja ki a költő a koronatűznél is iszonyúbb kínokat 
kiálló hősével, közvetlenül a Petőfi által megidézett Dózsa-kép-
hez kapcsolódva, hogy tudniillik a középkori parasztvezér „szel-
lemét a tűz nem égeté meg”. 

Ha nem is történik meg minden esetben a gondolat lírai 
megjelenítése olyan fokon, mint ahogy az a szóban forgó vers-
ben megvalósult, de a szándék kimondása, sőt egyfajta költői 
program megtalálható már az első pályaszakasz verseiben. Aki 
lázad, szabad akar lenni, s a költő azt gondolja, hogy nekünk, a 
„lefokozott szívűeknek” valami „szabadítót mondani” az ő dolga 
(Szabadítót mondani), másutt pedig, második kötetének 
(Halántékdob, 1978) előhangjában írás és élet viszonyát veti fel, 
s helyzetjelentést készít, miszerint a költői hivatás gyakorlását 
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Nagy Gáspár grafitpora 
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egy nyelvi válsággal terhes világban kell folytatnia, vagyis „a szó 
egyetemes súlytalansági állapotában” kell vállalnia a megszóla-
lást, és ilyen helyzetben úgy válhat hitelessé az írás, ha a lét 
mélységeit képes átélni, aki megszólal, azaz a költő életre 
vonatkozó „parancsolata” a saját maga számára előírja: „átzu-
bogni az összes szennycsatorna / cserepes torkán”.  

A magyar lírahagyománynak a Petőfi, Ady, József Attila által 
fémjelezett vonulatához kapcsolódó indulás tehát a Nagy 
Gáspáré, amint a fenti néhány versmomentum kiemelésével is 
jelezni próbáltam. A költőnek ez a nyíltan vallott és vállalt 
szövetsége sértetlen marad a továbbiakban is, de érzékelhetővé 
válik az is, hogy a lázadó attitűd mellett megjelenik a meditációra 
való törekvés, s ezáltal tulajdonképpen a huszadik századi lét-
költészet, a „gondolkodó irodalom” hagyományát is magáénak 
vallja, az előtte járó kortárs nagy alkotókhoz kötötten határozva 
meg: Nagy László mellett Pilinszky Jánost. Legalábbis ezt kíván-
ja kiemelni a költő halála utáni első, Pécsi Györgyi szerkesztésé-
ben megjelent válogatott kötet, amely különben egy könyvsoro-
zat (Pegazus szárnyán) első darabja, és a sorozatszerkesztők 
(Lukáts János, Pécsi Györgyi, Szakolczay Lajos) szándéka sze-
rint a „magyar költészet legfontosabb kincseit” mutatná be.  

A meditáció legfőbb tétje Nagy Gáspár számára a dolgok 
végső okaival való foglalkozás, és ezzel együtt az Isten-hit kérdése, 
amely a Földi pörök (1982) verseitől hansúlyozottan jelen van 
egészen az utolsó, töredékben maradt darabokig. Töretlen ez a 
hit, s talán ezzel magyarázható Nagy Gáspár mérhetetlen lelki 
ereje, amely őt költőként vezérelte mind a rendszerváltást 
megelőző, mind az azt követő egy-egy évtized harcaiban, amely 
a „földi pörök” lefolytatásával, illetve az egymást fölzabáló „bé-
kebeli kannibálokkal” való megvívásban telt, amikor is a napi 
közéleti események és politikai folyamatok megítélésében 
számára a zsinórmértéket 1956 magyar forradalma jelentette. 
Ehhez az európai kisugárzású történelmi eseményhez igazodva 
szólalt meg, vállalva a nyílt beszédet, vagy fordult az elhallgatás-
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hoz és más elhagyásos szerkezetek használatához mint retorikai 
alakzatokhoz, hogy a politikai szempontból kényes kérdésekről 
szólhasson, de nem fecsegett, nem kerülte meg, amit a hatalom 
tiltott vagy hazugságként terjesztett évtizedeken keresztül 1956 
októberével és az azt követő önkénnyel kapcsolatban, mivel azt 
tartotta, hogy „árulás merénylet”. (Gyötrődések) Ebből kiindul-
va tekinthető érvényesnek a költő monográfusának kijelentése, 
miszerint „külön sajátos értéke [Nagy Gáspár] művészetének a 
folyamatos cselekvő történelmi jelenlét, az emberi sors és benne 
a mi világunk alakulásának éber figyelése és megítélése”. 
(Görömbei András: Nagy Gáspár. Pozsony, 2004. 19.)  

Őrizte és ébresztette a szabadságeszmét Nagy Gáspár, ugyan-
akkor erős szálakkal kötődött a transzcendentális értékekhez 
egy parancsuralmi rendszerben, amely a materializmus kizáró-
lagosságát írta elő. Irodalmi-művészeti téren pedig nemcsak 
szavak szintjén hirdette a különböző értékek, áramlatok és alko-
tásmódok egymásmellettiségét, de költőként ennek megvaló-
sítására tett irodalomtörténeti perspektívából is számottevő 
kísérletet a Földi pörök, majd a Kibiztosított beszéd (1987) és a 
válogatott verseskötetbe (Múlik a jövőnk, 1989) Tékozlók imája 
címmel foglalt új verseivel. Ami aztán a rendszerváltás után, a 
„szabadság dzsungelében” következett be közéletben és kultúrá-
ban, az nemcsak elégtételt hozott Nagy Gáspár számára, de 
újabb próbatételek elé állította magát az alkotót is a Mosolyelá-
gazás (1993) és a Fölös ébrenlétem (1994) verseinek tanúsága 
szerint. Az írás előtt járt az élet ezekben a nagy történelmi 
fordulatokat és megrázkódtatásokat hozó években, a költő képes 
beszédéhez alkalmazkodva: a könyvek előtt jártak a könnyek. 
Egyetlen szójátékhoz folyamodva (az év könyve–az év könnye) 
tette helyükre a költő a legújabb dolgokat és történéseket, 
állított fel hiteles értékrendet az 1989-es évet illetően, amikor is 
a „divatos szavazgatások hajnalán” nem az év könyvéről gondol-
kodott el, hanem egy benső hangra hallgatott a lírai alany, 
amely azt kérdezte tőle, hogy látta-é „kigömbölyödni / lecsor-
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egy nyelvi válsággal terhes világban kell folytatnia, vagyis „a szó 
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meg: Nagy László mellett Pilinszky Jánost. Legalábbis ezt kíván-
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zat (Pegazus szárnyán) első darabja, és a sorozatszerkesztők 
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dulni az idei év könnyét?” Jellemző azokra a lázas időkre, hogy 
az a könny a költő szerint a „gyász megrendülés és / boldogság 
felejthetetlen könnye” volt. (Évkönny, 1989) Ugyanakkor csaló-
dottságát fejezte ki már 1989-ben egy balladai tömörségű, 
elhagyásos szerkezetekhez folyamodó versében, azt írván, hogy 
„akikkel eddig / egy asztalnál / most külön ülünk / hamis bo-
roknál / nézzük a jövőt / ködbe térül / fölös homállyá / hitünk 
nélkül”. (Békebeli kannibálok) A költészethez fűződő reményt 
azért nem adta fel Nagy Gáspár, az előbbi felismerésből azt a 
következtetést vonta le, hogy „a versek még valaki / szeszélye 
szerint / egymás mellé / elé és mögé / kerülhetnek”, s szólhat-
nak például Petőfivel, hogy: „szörnyű idő”. (Versek egymás közt)  

Az 1990-es években, de később is, az „ezredváltó, sűrű évek” 
alatt, amikor újabb harcait, „földi pöreit” folytatta Nagy Gáspár, 
szembesült a földi szenvedéssel, sőt a halálélménnyel, s ő a hívő 
ember bölcsességével tette ezt, akinek végső gondja, hogy – 
egyik versét parafrazálva – átkeljen, átérjen oda, ahová kezdet-
től készülődött. Az ilyen ember számára – írja Pécsi Györgyi a 
kötet utószavában –, „nem maga a halál a probléma, hanem a 
meghalás aktusa”. Ezáltal az erős hit által mondhatott költőként 
érvényeset és hiteleset Nagy Gáspár létbölcseleti kérdéseket 
felvető utolsó köteteinek (Tudom, nagy nyári délután lesz, 
1998; Ezredváltó, sűrű évek, 2003; Sárfelirat, 2007) verseiben 
is. Tudta helyét a világban, amelyet Isten hatalmas versének 
fogott fel, és reményének adott hangot, hogy ehhez ki-ki 
hozzáadhat valamit, a költő példul „akár csak egyetlen betű 
hurkában” az ő grafitporát. (Isten költeménye)  

 
Irodalmi Jelen, 2008. július–augusztus 
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Nagy Gáspár találkozásai  

Amint a nyelvvel való állandó törődés követelményének kimon-
dását hitelesíti egy olyan huszadik századi klasszikusunk élet-
műve, mint a Kosztolányié, hasonlóképpen hitelt érdemlő lehet 
az ilyesfajta törődés a magyar irodalmi örökségre, valamint a 
jelenkori, az éppen születő irodalomra vonatkozóan a kortárs 
költők egyik legjelentékenyebbike, Nagy Gáspár részéről. Nem-
rég kiadott esszékötetének mintegy száz írása támaszthatja alá 
ezt az állítást. Ő Berzsenyiről írván ezt a fajta feladatot és prog-
ramot az „éltetés” szóval ragadja meg. A művekkel, az örökség-
gel való mély és őszinte szembesüléssel ugyanis együtt jár amaz 
állandó törődés, Nagy Gáspárt idézve: az éltetés.  

Hogy mennyire komolyan veszi ezt a feladatot szerzőnk, 
annak kézzelfogható bizonyítéka számomra a Szavak a renge-
tegből című, négyszáz oldalt meghaladó kötet, amely több mint 
harminc év esszéit tartalmazza, olyan személyes fűtöttségű rövi-
debb vagy terjedelmesebb írásokat – vallomásokat, eszmefutta-
tásokat, elemzéseket, könyvismertetőket – klasszikusokról és 
kortársakról, amelyek Nagy Gáspár költői pályája teljes hosszát 
úgymond szegélyezték. Szinte kivétel nélkül alkalom szülte 
írások teszik ki a kötetet, de valahogy oly értelemben gondoljuk 
ezt, amint Cs. Szabó László mondotta, hogy tudniillik vers, 
novella, regény, dráma fogantatása az ihlettől függ, de az esszét 
Alkalom szüli…  

Figyelemre méltó a szerző részéről az a vallomás, amit egyik 
„alkalmi” megszólalásakor tett, s amely mind a csodát művelő 
költő, mind a csodát magyarázó irodalmár véleményét magába 
foglalja. „Találkozásunk a verssel legalább akkora titok, csoda – 
írja egy verseskötet ismertetésekor –, mint az, hogy miképp 
születik. Aztán megnyílik-e, vagy sem, de pontosan sosem úgy, 
ahogy gondolnánk, beleértve a ’termékeny félreértés’ példatárait 
is. Ezek bizony kérdések maradnak, amíg verset írnak és 
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olvasnak”. (192.) S áttételesen saját kritikusi credója fedezhető 
fel abban a meglátásban is, amelyet az esszét és ún. vallomásos 
prózát író Ágh Istvánról vetett papírra a szerző. „Azokról ír [Ágh 
István], akik izgatják, mert el akar igazodni a tőle távolinak 
tetsző költői világban, s azokról, akikről meg van győződve, hogy 
igazi költők az ő – esztétikumot, erkölcsöt, tartást egybeötvöző – 
nézete szerint. Ez utóbbi kategória egyként vonatkozik a nagy 
klasszikus elődökre s a közvetlen kortársakra”. (220.) Érték-
minősítéséből meg kitetszik annak az iránynak a választása, 
amelyet a szerző maga is követ, amikor irodalmi találkozásairól 
tudósít: Ágh „költői vérrel föltöltött kritikáit, esszéit” méltatja, 
melyekről azt állítja, hogy „felüdülés olvasni” (uo.). Ezzel szem-
ben pedig nem egyszer tesz bíráló megjegyzést Nagy Gáspár az 
irodalmi közélet állapotára vagy az ún. kritikai életre, egy 1999-
ből származó írásában például az anyaországi egyik nagy baját, 
anomáliáját „egyfajta egészségtelen belterjességben” jelölve meg 
(243.), másutt meg kijelentvén, hogy „egy eltorzított jelen aligha 
teheti felelősséggel mérlegre a múltat” (394.). Esetenként az 
iróniától és szarkazmustól sem riad vissza, amikor például „új-
pesti elvárás-zenit”-et emleget, amikor olyan szavakat és szó-
szerkezeteket alkot, mint például „ízesen gadamereztek” vagy 
„ír, önkiír, önkifejez, olvasót, nyelvet lefejez”, illetve amikor 
„passzát széllel felfújt” íróról vagy „írófejekkel ornamentizált 
bolti trikók”-ról tesz említést (Vö. 377–378., 393.).  

Nagy Gáspár választásait nem kendőzi el. Egyik tanul-
mányában (A felejtés ellen…) arra is kísérletet tesz, hogy össze-
foglaló érvénnyel rajzolja meg a magyar költészet második 
világháború utáni majd’ fél évszázadának képét, Illyésben, Weö-
resben, Pilinszkyben és Nagy Lászlóban jelölve meg a legkie-
melkedőbb csúcsokat. Ezeket megnevezve tulajdonképpen négy 
meghatározó líramodellt vázolt fel szerzőnk, amelyek valame-
lyikébe elhelyezhetőnek véli a korszak költészetének számottevő 
művelőit, sőt kiemeli azt is, hogy akár egyetlen alkotó művében 
is felfedezhetők lennének a különböző modellek. „Egy mai érett 
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Orbán Ottó-versben szinte együtt látható mind a négy (…) 
vonulat” – jegyzi meg a szerző. (391.)  

Klasszikusokról és kortársakról árnyalt és érzékletes rajzokat 
készít Nagy Gáspár, s ahol teheti, az esszéíró Németh László 
iránymutató gondolataihoz igazodik eszmefuttatásai során. 
Petőfit a legkorszerűbb magyar költőnek tekinti (21.), Arany 
esetében a Toldi és a balladák „tüntető nyelvi gazdagságát” 
említi (32.). Illyést nyelvi hajlékonyság jellemzi, ő az, aki „min-
dent láttatni tud a homály legkisebb foltja nélkül” (57–58.), 
Nagy László meg „páratlanul arányos életművel válaszolt a 
század harmadik negyedében végbement páratlanul aránytalan 
és igazságtalan történésekre” – állapítja meg szerzőnk (131.), s 
ugyancsak vele kapcsolatban mondja, hogy „művei voltak az 
álság falait és jegét érvénnyel áttörő versnaszádok” (134.). Vé-
leménye szerint Csoóri Sándor „a nagyon is kisebbségben lévő – 
személyességet, a teljes emberi hitelességet fölvállaló – versre 
szavaz” (187.), Markó Béla meg az egyik „legszabadabb magyar 
nyelvű költő, ott Erdélyben”. (301.)  

Nagy Gáspár kortársai és mesterei közül Kormos Istvánnal 
és Nagy Lászlóval – mind emberi, mind költői kvalitásaikkal – 
foglalkozik kiemelten, előbbivel való „találkozásainak” tizenkét 
írást szentelt, utóbbit, a „bajvívó költőt” (144.) nyolc alkalommal 
idézte a halálát követő évtizedek során. Külön-külön mindenik 
írásműben úgymond önmagát adja a szerző, hőseit meg hitele-
sen jeleníti meg, egyszóval tesz azért, hogy ne a „felejtésre való 
hajlam” (385.) uralkodjon el körülöttük. Nyilván, teszi ezt 
emberi, mondhatni tanítványi hűségből is. Ám tudnunk kell azt, 
hogy Nagy Gáspár szótárában a hűség szó a megszokott je-
lentésen túl egy újabbal is rendelkezik, értelmezésében ugyanis 
a hűség „az emlékezet szabad éltetése” (385.). 

Recenzens kritikai megjegyzése éppen erre a húsz írásból 
álló füzérre vonatkozik, amelyeknek a kötetbe való szerkesztés 
során is meghagyták saját külön „egyéniségüket”, ezáltal akarva-
akaratlan megnőtt az átfedések száma, s így megsokszorozódtak 
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olvasnak”. (192.) S áttételesen saját kritikusi credója fedezhető 
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melkedőbb csúcsokat. Ezeket megnevezve tulajdonképpen négy 
meghatározó líramodellt vázolt fel szerzőnk, amelyek valame-
lyikébe elhelyezhetőnek véli a korszak költészetének számottevő 
művelőit, sőt kiemeli azt is, hogy akár egyetlen alkotó művében 
is felfedezhetők lennének a különböző modellek. „Egy mai érett 
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az önismétlések. Bizonyára mindenik átfedést kiiktatni sem 
lehetett volna, mivel sérült volna az egyes írások épsége, viszont 
valamilyen más megoldást szerzőnek és szerkesztőnek feltét-
lenül találnia kellett volna a zavaró önismétlések elkerülése 
végett.  

 
Irodalmi Jelen, 2005. július 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nagy Gáspár: Szavak a rengetegből. Szeged, 2004, Tiszatáj Könyvek 
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Galamb a tövis között  

Páll Lajos új verseskötete  alkalmat adhatna a kritikusnak, hogy 
mérlegelje: a költő által örökölt erdélyi természeti és emberi-
szociális élménykör esik-e nagyobb súllyal ama képzeletbeli 
latba az ő művészi produkcióját illetően, vagy a véletlen és 
szükségszerű kifürkészhetetlen összejátszásának köszönhető, de 
sorsalakítóvá lett találkozása 1956 magyar forradalmával s az 
ezt követően általa elszenvedett megtorlás és börtönélmény, 
lévén hogy mindkettő e versgyűjtemény döntő hányadának ih-
letforrásául szolgál. Maga a kötet szerkezete, a ciklusokra osz-
tott, közel másfélszáz vers is mintha erre figyelmeztetne, az első 
három ciklus (Akik elhagytak, Fölhagyni a várost, Az agyag 
dicsérete) az előbbi élménykör ihletésében született verseket 
fogja át, az utolsó ciklus pedig (Ne emlékezz!) az utóbbi élmény-
körből fakadókat. Nyilván, ennyire mereven nem választhatók 
szét a versek, hiszen mindahány annak a személyiségnek a nyo-
mait hordja magán, akit a megélt élet teljessége formált az 
évtizedek során. Példa lehet a mondottakra egyetlen kép is, 
amelyet egy, az egyéni létet és sorsot fürkésző, s az első ciklusba 
sorolt versből (Csillag nélkül) emelnék ki, szemléltetve, milyen 
dimenziók vannak Páll Lajos lírai létérzékelése mögött: „Mióta 
rám csattant a vasajtós szín, / fényszőtte világom végleg odavan”. 
Egyetlen előre nem látott, de egy egész emberi sorsot meghatá-
rozó történés („rám csattant”) döntötte el életre szólóan („végleg 
odavan”), hogy ama „fényszőtte világ” kínálta nézőpontból 
avagy a „vasajtós szín” sötétjéből láttatja-e önmagát a világban.  

Azt gondolom tehát, hogy mindkét élménykör fölött áll e 
kötet tanúsága szerint az érett (öreg) korba lépett költő érzelmi-
hangulati világa és egy ebből fakadó, szokás szerint bölcsnek 
mondott létérzékelés és -magyarázat. Egyetlen versben, a 
gyűjtemény első ciklusának nyitó szonettjében, A csodák házá-
ban címűben is esszenciaként megtalálható mindez. Eszerint a 
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„csodák házát” építő öregség a lírai ént mindentől elvonja, mi 
aktivitást jelentene számára, még csak hangját sem tudja 
hallatni tiltakozásul, hiszen a némaság mint súlyos kór 
akadályozza ebben. Ki is mondja a vers hőse az őt nyomasztó 
gondolatot, hogy „szolgák között néma a rangom”, sőt felméri 
azt is, hogy „csodák házában sok szerep elkel”, de neki immár 
végképp a tétlenség adatott meg. Máshol kimondottan is Babits 
Mihály Balázsolására utalva beszél a „rekedt légcső görcsé”-ről, 
a „néma tél”-ről, amivel egy ideje együtt kell élnie. (Suttogva)  

A szonett első egysége, az oktáv elmélkedéssel indul („Tűnő-
döm”). A születő, a lírai én számára eddig ismeretlen érzelmi-
hangulati állapotra, a tétlenségre vonatkozik a reflexió, s 
ugyanezen egység egy leírással fejeződik be, éspedig az öregség 
érkezésének érzékletes leírásával („kezdi építeni házát”). A 
szonett gondolati-nyelvi konstrukciójában a váltást a második, 
hatsoros egység indító, tömör kijelentése hozza meg („De itt 
van”.), amely határozottan jelzi, hogy az elmélkedés és leírás 
időtlen idejének vége szakadt, illetve hogy a megszólalás és 
helyzetjelentés konkrét jelenében leledzik immár a lírai hős, 
akiről kiderül, hogy képtelen szabadulni eme zárt határok, 
tulajdonképpen sorsa korlátainak szorításából…  

Ehhez fogható jelentés készül a lírai énről más versekben is 
(például: Már sejted…), kimondván, hogy a hit is összeomlott 
már benne („A hit, mint szúrajzú kéreg, lehámlik, s törmeléke … 
el-ellep”), következésképp a beszélőben a beletörődés erősebb, 
mint a reménykedés. Mégis, ha fohászkodásba kezd a lírai én, ki 
„ölre vagy vérre” kész indulni Istenéért, azt kéri, hogy marad-
hasson: „Hagyd még ezt az őszt, mint jutalomjáték, / hányódó 
aktornak kell az ajándék”. (Ne utálj meg…)  

Személyesség és gondolati igény talált egymásra Páll Lajos új 
versgyűjteményében, s e két komponens összefonódása valami-
féle határozott elmozdulást jelent az eddig megtett költői 
pályáján. Ez az elmozdulás a gondolatiság javára történt, amihez 
egy nagyfokú kötöttséget igénylő, az egyik legzártabb formát, a 
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szonettet választotta az eddig szabadversben vagy egyénien 
alakított népi versformákban és -versmértékben megszólaló 
költő. Nem a friss élményeket, nem a pillanatnyilag megélt 
valóságot idézik ezek a versek általában, hanem azok a reflexiók 
jelennek meg bennük, amelyek kiváltója, elindítója a külvilág 
volt, s amelyeket az idő teltével jó esetben eredeti gondolattá 
érlelt a költő, aki egyik prózai vallomásában saját szerepére 
vonatkozóan idézte azt a közvélekedést, amit különben annyian 
megfogalmaztak a művész- és magyar sorsot vállalók közül. 
„Vidékünkön az ezeregy íratlan törvény közepette úgy él a költő, 
mint galamb a tövis között” – írta Páll Lajos 1994-ben.  

Kettős művészi hivatástudattal él és alkot Páll Lajos: a költői 
mellett azonos fontosságot szentel a festőinek is. Kritikusai 
kezdettől kiemelték ezt. Székely János például 1970-ben meg-
jelent első kötetét méltatva hangsúlyozta, hogy „tárgyban, 
szemléletben, hangulatban tökéletes a megfelelés” Páll Lajos 
költészete és festészete között. Költőként különben a piktúra 
iránt érez nosztalgiát mai versei tanúsága szerint is („Jobb volna 
mindent megfesteni”), s dilemmáit is versben osztja meg. (Jobb 
volna…) Meglátása szerint ugyanis a jövő nem Árkádia felé 
tart…  

Ha nem mindig születik eredeti gondolat a versben, az 
többnyire a váratlanul adódó értelmi-logikai „rövidzárlatoknak”, 
zavart okozó gondolati ficamoknak tudható be, de az is előfordul 
néha, hogy a költő által próbált új forma sérül meg egy-egy rossz 
rím miatt. Zavart keltő gondolatilag a Boldog idő első egysége, 
az Egy régi csűr előtt és a Mit elvégeztem... első szakasza. Ez 
utóbbi tagmondatainak logikai-nyelvi kapcsolata hagy úgymond 
kívánnivalót: „Mit elvégeztem sem ér többet, / mint nyúzott 
állat, olyan kékes / az ember teste, mert megérett, / ha útra hív 
az illetékes”. (Kiemelés tőlem, B. J.) A rossz rímek a versek 
hangzását ássák alá, mint amilyen például a ritmuspengetőt – 
földbe törött, gyümölcse – a kecske a Tudom, a képek…, illetve 
A kényszer című szonettekben.  
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szonettet választotta az eddig szabadversben vagy egyénien 
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Nem itt lenne a helye, mégsem hagyható szó nélkül a kötet-
gondozás kérdése, hiszen a felületes korrektúra eredményeként 
nem is könyv, hanem egy kiadói munkapéldány képét mutatná a 
kötet, ha az elmaradt javításokat, mit észlelt a recenzens, mind 
rávezetné a könyvoldalakra. Nemcsak írásjelek elmaradásáról 
vagy „túladagolásáról” van szó (Páll Lajos központozáshoz ra-
gaszkodó költő!), de durva elírásokról és értelemzavaró szófica-
mokról, amint következnek, a teljesség igénye nélkül: Euterpé 
helyett Enterpé (10.), míg helyett még (59.), állunk helyett álunk 
(80.), Baudelaire helyett Boudlaire (82.), vizén helyett vízen 
(85.), Rimbaud helyett Rimboud (67. és 87.), valamint versso-
rok szétzúzásáról: „fojtó köszörűs vigye szekerét, / rekedt légcső 
görcsét, mivel kísért” helyett: „fojtó köszörűs görcsét, mivel 
kísért, / rekedt légcső görcsét, mivel kísért”. (55.) Ehhez hasonló 
„jókat” egyetlen szerzőnek sem kíván recenzens!  

 
Irodalmi Jelen, 2008. január 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Páll Lajos: A csodák házában. Versek. Csíkszereda, Pallas–Akadémia 
Könyvkiadó, 2007 
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Az esszéíró Páskándi 

Egy-egy jelentős irodalmi évforduló mindig alkalom az emlé-
kező felidézésre és az éppen adott életmű újraértelmezésére, de 
az önismeret és önvizsgálat próbája is a megszólaló számára. Az 
1977-es Ady-centenárium például a költő és esszéíró Páskándi 
Géza számára volt ilyen alkalom, amikor leírhatta egyrészt, hogy 
„Ady a magyar publicisztika, a hírlapi esszé titánja (…), az 
időszerűség-literatúra magyar mércéje, európai rangjának egyik 
vállbojtja” (129.), másrészt pedig vallomást tehetett, miszerint: 
„Mi valamennyien, akik manapság e kerek világon magyarul 
írunk gondolkodó irodalmat – Ady batárjára kapaszkodtunk. A 
legsejtelmesebb távlatokba vivő, fényes homályú, világosság 
iránt rohanó batárra”. (132.)  

Eme „gondolkodó irodalom” körébe sorolható Páskándi-
írásokból adott ki a Kráter Műhely Egyesület (Pomáz) egy 
kötetre valót 2005-ben e kiváló írástudó halálának tizedik év-
fordulója alkalmából, erősítendő Pártium híres szülötte, a kor-
társ magyar irodalom egyik igen eredeti alkotója szellemi 
jelenlétét. Ezek az esszék többségükben az 1980-as években 
születtek, de egyeseken a rendszerváltás utáni években is 
dolgozott Páskándi, ami bizonyság lehet az író nyitottságára és 
szellemi készenlétére egyrészt, s másrészt arra, hogy szerzőnk a 
kisebbségi magyarság számára egy nagyon kritikus, mondhatni 
háborús viszonyokra utaló időszakban – amikor is a menekülés, 
a szülőföld tömeges elhagyása napi valósággá vált – hallatta 
szavát az anyaországban az értekező próza eszközeivel, felmu-
tatván például a „cselekvés realizmusának” lehetőségeit a „ve-
szélyes változásban, változó veszélyben” (17.). Kiemelendő, hogy 
a regényíró is nagyszabású munkába kezd ezekben a kritikus 
időkben, a romániai falurombolás tetőzésekor, az eseményekkel 
szinte versenyre kelve írja A sírrablókat, amely 1989-ben 
napvilágot is látott. 
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A Mesterek kortárs szemmel című kötet esszéi (válogatta, a 
szöveget gondozta, és az előszót írta Páskándiné Sebők Anna) 
huszadik századi mesterek művének, munkásságának megidé-
zése és értelmezése mellett magának a sok műfajú írónak az 
alkotást illető gondolatvilágába vezetnek be, illetve olyan alap-, 
illetve sorskérdéseket érintenek, amellyel az általa megidézett 
vagy csak hivatkozott mesterek közül is majd’ valamennyien 
tusakodtak (Ady Endre, József Attila, Kós Károly, Tamási Áron, 
illetve Illyés Gyula, Németh László és mások). Szerzőnk említett 
sok műfajúsága okán is idézendő, amit az esszé nagy mestere, 
Cs. Szabó László mondott, hogy tudniillik vers, novella, regény, 
dráma fogantatása az ihlettől függ, de az esszét Alkalom szüli…  

Páskándi mindenik hősét frappánsan jellemzi. Kós Károlyt 
mint az erdélyi cselekvő realizmus megalapozóját és mint 
lélekmentőt idézi (42–43.), Tamási művében az „univerzális” és 
„vicinális”, a helyi és az egyetemes érdek együttlátása, egymás-
ban látása valósul meg véleménye szerint (83.). A lírikus Adyról 
értekezve veti papírra, hogy a zseni az, aki sok őt megelőző 
valódi tehetséget félig-meddig és minden középszert végérvé-
nyesen feleslegessé tesz (106.). A magyar líra történetének egyik 
nagy fordulatát is az ő, illetve nemzedéktársai költészetéről 
elmélkedve fogalmazza meg Páskándi: „Aligha vitás, hogy Ady 
valamennyiüknél nagyobb nyelvteremtő, de nála a nyelv még 
mindig patinás eszköz-voltában ragyog. Az eszköz-nyelv hangsú-
lyosan cél-nyelvvé igazából Kosztolányiéknál válik”. (138.) 
Kosztolányiban a nyelv alázatos szolgáját látja (144.), Radnótit 
meg szelídségében is elszánt s elszántságában is szelíd magyar 
Őrizőnek tekinti (199.), József Attiláról pedig kijelenti, hogy 
egyszerre volt ő nagyon modern és nagyon hagyományos illetve, 
hogy „számára ember és magyar, Európa, Világ és Magyar-
ország mindig együtt jelentkezett” (202.).  

Általában távoli pontból indítja esszéit Páskándi, és nagy 
gondolatövezeteket jár be, igazi eszmei és stiláris-nyelvi 
kalandokba bocsátkozik, hogy valamely általa fontosnak tartott 
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kérdést becserkésszen, minél teljesebben feltárja annak kapcso-
latait, összefüggéseit. A járt utat a járatlan kedvéért gyakorta 
elhagyja, az állandó használattól már-már megkopott fogalma-
kat kerüli, s az ismert kategóriákat igyekszik egyéni megköze-
lítésből bemutatni.  

Igaz, esetenként ez a módszer és előadásmód csapongást és 
terjengősséget eredményez, és eredetiség helyett eredetieske-
désbe torkollik a mondandó, nem mindig szárnyal a gondolat, 
hanem épp ellenkezőleg: szárnyaszegetten zuhan alá. Ilyen eset-
ben a redundancia és sekélyesség veszélyét nem tudja elkerülni 
a szerző. Felvezetésképpen például, mielőtt Kós Károlynak a két 
világháború között az erdélyi közéletben játszott szerepét és 
kultúrtörténeti jelentőségét tárgyalná, a primitív társadalmak 
munkamegosztásáról értekezik aránytalanul hosszan az esszé 
szerzője, a történelem előtti korban mutatja ki úgymond a sok-
oldalú embereszmény gyökereit (10–14.). Utalásszerűen emel-
lett még görög mitológiai alakra (Heraklész) és népmesei figu-
rákra is felhívja az olvasó figyelmét. Habár a megvilágítás 
szándékával példázza valamely kijelentését vagy tételét Pás-
kándi, akár zavart is okozhat ilyenkor. „Az apostolok is sokolda-
lúak voltak annak idején” – írja, alátámasztandó a felvetett 
gondolatot (16.). Reflexiói néha túlbonyolítottak, következés-
képp már-már követhetetlenné válnak, amire ugyancsak a Kós-
esszé egy-egy fragmentuma lehet a példa (27–34.). 

Elemzéseiben történelmi, lélektani, stilisztikai és nyelvi 
tényekre-megfigyelésekre építő argumentációt egyaránt találni. 
Ha saját művének forrásaira talál a mesterekében, azokat meg-
nevezi, más alkalommal meg olyan opciókra mutat rá valamely 
hőse esetében, amelyekben személyes döntései, választásai 
motívumait fedezheti fel az olvasó. Példaként ezúttal a Tamási-
esszé vonatkozó passzusát idézném: „A túl sok kompromisszum 
otthon egy jó ideig még megtart ugyan, de aztán annál se-
besebben mállasztani, porlasztani kezdi kultúrádat és a létedet. 
Hol tehet az ember – a Képességes ember – jobbat-többet 
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önmagáért, és természetesen: a szűkebb-tágabb pátriáért? Min-
dig ez a döntő. S persze a valódi üldözöttség. Tamási kivételesen 
nagy tehetsége csak szabad magyarságában teljesedhet ki iga-
zán, amely egy kicsit a szülőföldtől való distanciát is jelentheti. 
Ez pedig eleve öniróniát szül. Mert Tamási egyik kivételes vo-
nása épp abban áll, hogy népe iránti nagy szeretete nem zárja ki 
a gyöngéd, de néha erősebb iróniát. A nemzeti öniróniát, amely 
végtelenül fontos: ezen mérjük a lélek civilizáltságát is gyakorta. 
Nézzünk körül: az önironikus népek a legszabadabbak, mert 
oly szabadok, hogy még önmagukon is kacagni mernek”.(76.) 

E könyv párjaként szívesen fogadna recenzens egy olyan 
Páskándi-kötetet, amely a jeles szerzőnek kortársairól írt esszéit 
tartalmazná.  

 
Irodalmi Jelen, 2006. június 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Páskándi Géza: Mesterek kortárs szemmel. Pomáz, Kráter Műhely 
Egyesület, 2005 
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Pomogáts, a küldetéses ember 

Azzal a megjegyzéssel zárja Pomogáts Béláról készült árnyalt 
portréját Rónay László, hogy tulajdonképpen komoly irodalom-
tudományi dolgozattal kellett volna köszöntenie a hetvenéves 
jeles írástudót, kifejezendő tiszteletét és megbecsülését az 
ünnepelt iránt – amint illik ahhoz, aki az emlékkönyv „műfajá-
ban” szólal meg. Ezt is teszi a Pomogáts-emlékkönyv* jónéhány 
szerzője, Angyalosi Gergely, Bányai János, Beke György, 
Görömbei András, Kántor Lajos, Láng Gusztáv, Szörényi László, 
Tverdota György például.  

Az emlékkönyv egyik tömbjét tehát irodalomtudományi, 
többnyire irodalomtörténeti tanulmányok alkotják, amelyek 
tárgyukat tekintve nem fognak be különösen széles irodalmi 
látóhatárt, többségük a huszadik századi irodalommal foglalko-
zik, de találunk a régi magyar irodalommal kapcsolatosat (Jan-
kovics József, Szörényi), valamint a határon túli, illetve a 
nyugati magyar irodalmak elméleti és történeti vonatkozásait 
bemutató dolgozatot is (Bányai, Beke, Bodnár György, Gö-
römbei, Láng, Sas Péter). A másik tömböt anyaországi, határon 
túli, illetve Nyugaton élő pályatársak vallomásai teszik ki, 
nyitányként pedig Juhász Ferenc, Takáts Gyula és Gál Sándor 
Pomogátsnak dedikált versei, illetve verses köszöntői olvashatók. 

Rónay László Pomogáts-portréja persze nemcsak árnyalt, 
hanem hiteles is, megbízható, szubjektív hangoltságú kalauz a 
magánember, a közéleti szereplő, de mindenekelőtt az irodalom-
tudós életútjának és művének megismerésében. Lélekközelből 
ismeri „tárgyát” („Bélában mintha bátyámra leltem volna” – 
írja), s ebből következően magával ragadóan tudja bemutatni. 
Magánemberként társaságban „sziporkázó személyiség” (137.), 
közéleti szerepvállalásait a „szolgálat igénye” határozza meg 
(Vö. 136.), irodalomtudósként pedig távol áll tőle a „tudósság 
arisztokratizmusa” (136.), de megvan benne az eltökéltség, célra 
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irányultság és a bölcsesség, tehát ő volna Szerb Antal méltó 
folytatója (Vö. 138.). Fontosnak tartja hangsúlyozni a neves 
pályatárs, hogy Pomogáts a létre és az egyénre vonatkozó nagy 
kérdéseket érintő meggyőződését, illetve legmélyebb érzéseit 
nem pusztán a szavak szintjén hallatja. Az ő esetében „működé-
sének lett szerves része” például a hazafiság. (136.) Ezzel magya-
rázható, hogy kapcsolatainak kiépítésében nem mesterségesen 
megszabott országhatárokat vesz figyelembe, hanem azt, hogy a 
nagyvilágban hol élnek magyarok, hol beszélnek és írnak 
magyarul. Eme kapcsolatok kiépítését személyes jelenlétével 
hitelesíti minden esetben, vagyis „apostoli utak” az övéi – írja 
Rónay –, „melyek során a küldött, ahová tudja, elviszi a ’jó 
hírt’”. (136.)  

De nemcsak a nyugati vagy a Kárpát-medencei magyarság 
kultúrközpontjaiba – tehetjük hozzá –, hanem egy erdő- és ősi 
(bálványos!) vár alji kempingtábor lakói vagy egy sivár iskolai 
osztályterem hallgatói körébe is valahol a keleti szél járta 
végeken. Sőt, az elemekkel is kész felvenni a harcot, ha el kell 
jutnia valamely fontos esemény helyszínére, legyen az például 
bukaresti magyar író temetése, oly időpontban, amikor a téli 
hóvihar fél országot bénít meg, s napokra megszűnik minden 
földi és légi járat, mi összekötné Budapestet Bukaresttel. Adott 
esetben, az olténiai vad éjszakában egy veszteglő vonat fülkéjé-
ben várta, hogy az elemek tombolják ki magukat, a temetésre 
összegyűlt maroknyi gyászoló pedig az ő érkezését. Tanúsítha-
tom: ha megkésve is, de megérkezett a küldött azon a december 
eleji napon, éppen tíz évvel ezelőtt – megfagyva bár, de törve 
nem! –, s jelenlétében valamiféle vigaszra is leltünk…  

Rónay egy kényes, de el nem hallgatható kérdést is felvet 
ebben a jó szívvel írt kalauzban, hogy tudniillik e küldetéses ember 
nem érzi igazán otthonosan magát a „honi közegben”, s hozzá-
fűzi azonnal, hogy: aligha benne van a hiba. „Valami van a 
levegőben, az emberek magatartásában, a túlhabosított politiká-
ban, ami csalódásainak oka” – írja. (136.) Tudjuk, Pomogáts 
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csalódásai az anyaország politikai-társadalmi folyamataiban 
nem mai keletűek, s azt is, hogy mélyrehatóan elemzi a folyama-
tokat és jelenségeket, visszamegy történelmi gyökerükig, élesen 
bírálja a torzulásokat s a térségbeli politikai nyomorúságainkat, 
amelyben részünk van 1989–90 óta.  

Különben aktívan részt vett a rendszerváltás előkészítésében, 
nyilvános eszmecserék és viták keretében hallatta szavát a 
demokrácia, az emberi és kisebbségi jogok, a magyarság és 
európaiság kérdéseiben. Ő az a magyar és budapesti néző, aki 
rendszeresen kifejti véleményét a nemzetpolitikai kérdésekről 
is. Ez irányú tevékenysége első szakaszának jó része tekinthető 
át a Felelősség Erdélyért című kötetnek** köszönhetően, amely 
a szerző 1988–1994 között lapokban megjelent s általa nemzet-
politikai jegyzeteknek nevezett írásait tartalmazza.  

1988 reménytelennek tűnő nyarán, amikor a szovjet tömbön 
belüli román–magyar „testvéri” kapcsolatokat – békeidőben! – 
háborús viszonyok jellemezték, látleletet készített Pomogáts, és 
cselekvési lehetőségeket vázolt fel, az anyanemzet cselekvő fele-
lősségtudatában jelölve meg a tennivalókat. „Ennek a cselekvő 
felelősségtudatnak kell behálóznia az egész magyar társadalmat 
– írta –: a kormánypolitikát, a társadalmi szervezetek és intéz-
mények tevékenységét, az egyházak munkáját, a kulturális életet 
és ezen belül hangsúlyosan az irodalmi és tudományos köröket, 
de ezen túl mindenkinek mint magánembernek is el kell jutnia a 
személyes felelősség felismeréséig”. (50.) Ugyanakkor, egy 
teljesebb és újragondolt nemzeti identitás feltételének tekintve 
az erdélyi magyarság védelmét, kijelentette: „Nem lehet 
egészséges és erkölcsös az a nemzet, amely belenyugvással veszi 
tudomásul, hogy a szomszédos kormányok fennhatósága alatt 
élő részei üldöztetést szenvedjenek. Ha európai nemzetként 
akarunk élni a jövendő évszázadokban is, fel kell emelnünk 
szavunkat a magyar kisebbségeket korlátozó jogfosztások ellen”. 
(51.) 1994-ben pedig, amikor újrafogalmazza a magyarság 
stratégiai céljait, csak árnyalnia és részleteznie kell a szerzőnek 
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a rendszerváltás előtt papírra vetett gondolatait. „A testvé-
reinket meg kell védenünk – írja –, a szomszédainkkal együtt 
kell élnünk, következésképp ki kell engesztelődnünk, együtt kell 
működnünk. Sőt, a hatékony magyar kisebbségvédelem is csak 
egy (európai) integráció felé haladó Közép-Európában képzel-
hető el, és az igazi szomszéd népi megbékélés, valódi regionális 
integráció is csak akkor lehet sikeres, ha a kisebbségi sorsban 
élő magyarok megtalálják szülőföldjükön igazi hazájukat, meg 
tudják védeni nemzeti azonosságukat és kultúrájukat, fel tudják 
építeni önkormányzati intézményeiket”. (16.)  

A térségben történt rendszerváltásokat követően, 1993-ban 
történelmi korparancsként tárgyalja a szerző a szolidaritást, 
azaz az anyaországban, a határokon túli kisebbségi létben és a 
nyugati szórványokban élő magyarok egymás iránti elköte-
lezettségét, de már ekkor figyelmeztet egy ma is kísértő, sőt 
esetenként jelen lévő veszélyre, a magyarországi pártharcoknak 
a kisebbségi politikai életbe való áthelyeződésére (Vö. 58.). Nem 
egyszer kárhoztatja az értelmetlen politikai csatározásokat, 
amelyek sem a demokrácia, sem a nemzeti haladás ügyét nem 
szolgálják. Többször is hangot ad véleményének, hogy az orszá-
got a „koalíció középen” elve alapján kellene kormányozni, s így 
elejét lehetne venni annak, hogy a féktelen szenvedély, a 
demagógia és a voluntarizmus úgymond a politikai élet margó-
járól a centrum felé közelítsen (Vö. 33.), s annak, hogy a 
„műveletlen hordószónokok”, a „mindenkori politikai törtetők 
és szélkakasok” (36.) legyenek hangadók a magyarországi politi-
kai és közéletben. Ezekkel az erőkkel és szereplőkkel, illetve a 
„foglalkozás szerinti magyarokkal” (8.) szemben idézi Pomogáts 
Tamási Áront, aki magyarság és emberség kérdését egymáshoz 
kapcsolva mondotta, hogy aki embernek hitvány, az magyarnak 
alkalmatlan (Vö. 41.)  

Idézi ugyanakkor Pomogáts – s ebben az esetben az írástudó 
szólal meg – a Nyugat örökségét, amely azt példázza számára, 
hogy lehet egyeztetni a hagyományokat és a modernizációt, a 
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nemzeti és liberális elveket, valamint a magyar és európai érté-
keket. A Nyugat nagy nemzedékéről állapítja meg, hogy „mindig 
és következetesen egyszerre, egymással kiegészítve képviselték a 
nemzeti hagyományt, a nemzeti identitást és a kulturális, 
társadalmi modernizációt. Jól tudták, hogy a magyarság és 
európaiság fogalmát nem lehet elválasztani egymástól: aki nem 
marad magyar, az gyökértelen lesz Európában, és aki nem lesz 
európai, az magyarságát is el fogja veszíteni”. (30.)  

Tulajdonképpen ennek az örökségnek a tudatosításában 
látom Pomogáts amaz „apostoli” útjainak lényegét: magyarságo-
dat megőrizve lehetsz európai, és ha nem leszel európai, 
magyarságodat is elveszíted.  

 
Székelyföld, 2006. május 
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Az epika kísértése  
és a líra győzelme között 

Bizonyára egy évtizedig is eltartott az az alkotói folyamat, amely 
során Sütő István komoly lírai kísérletek nyomán markáns 
versvilágot hozott létre, olyat, amelyet a tárgyias költészet 
körében lehetne elhelyezni. Mintegy az epika kísértése jelenik 
meg már a Varázslataink és Kimaradt szó című antológiákban 
(1974, illetve 1979) közölt versekben (pl. suburb, Moskovicslá-
nyok), s teljesen nyilvánvalóvá válik ez az Arcfogyatkozás című 
első, a Forrás sorozatban megjelent kötetében, valamint a Nagy 
családi album címűben (1983), hogy aztán a költő korai halálát 
(1987) követően megjelent én, DÁNIEL című verseskötete 
(1987) igazi fordulatról tanúskodjon, amely a korán lezárult 
költői pálya utolsó néhány évében következett be. Sütő István 
posztumusz könyve ugyanis az élettel számotvető, megrendítően 
mély férfiúi-emberi vallomássorozatot foglal magába, a líra igazi 
győzelmét demonstrálja a költő pályája végén.  

Mindez abból az alkalomból fogalmazódott meg a kritikus-
ban, hogy 2004-ben a marosvásárhelyi Mentor Kiadó újból 
közreadta egyetlen kötetben, Utazások álruháért címmel Sütő 
Istvánnak az 1980-as években megjelent mindhárom verses-
könyvét. Dicsérendő a kiadó abbéli törekvése, hogy egy tragikus 
sorsú, bizonyos mértékben a kommunista diktatúra áldozatának 
tekinthető alkotó (akárcsak a nemzedéktárs Boér Géza) költői 
munkásságát újból az irodalmi köztudatba helyezi. (Hasonló 
törekvés vezérelte akkor is a kiadót, amikor például az 1990 óta 
jobbára elhallgatott Györffi Kálmán és Mózes Attila elbeszé-
léseiből adott ki egy-egy válogatott kötetet az ezredforduló 
éveiben, valamint amikor utóbbinak kritikagyűjteményét jelen-
tette meg 2004-ben.) Igaz, az összegyűjtött versek alcím többet 
ígér, mint a három verseskötet változatlan újbóli közreadása, itt 
lett volna ugyanis az alkalom egy filológiai és irodalomtörténeti 
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többlet hozzáadására, hogy tudniillik mind a költői készülődés 
idejéből, mind a hátrahagyott versekből felöleljen valamennyit a 
kötet gondozója, s akár egy utószóban is eligazítson a lezárult 
életműben, lévén hogy bevezetőül a pályatárs Mózes Attilának 
azon írása került, amely ugyan hiteles és értő kiselemzés, a 
maga teljességében vállalható ma is, de még 1987-ben íródott a 
posztumusz Sütő-kötethez - a legszigorúbb cenzurális viszonyok 
között –, ma viszont egy tanulmányigényű előszónak jött el az ideje.  

A költő életkorát tekintve, első kötetének megjelenésekor 
Sütő István esetében is késleltetett debütről beszélhetünk, mint 
különben megannyi esetben a kemény diktatúra éveiben. Az 
Arcfogyatkozás mindenesetre igen kiegyensúlyozott kötetnek 
minősült már akkor, s leginkább talán azzal tűnt ki, hogy nyil-
vánvaló volt: egy súlyos egyéni és családi örökség versben 
történő feldolgozása és értelmezése útján kívánja megérteni az 
ellentmondásoktól terhes világot a szerző. Vers által tehát. 
Letűnt világok, összeroppant értékrendek, megdőlt világszemlé-
letek és -magyarázatok válnak szinte tapinthatóvá Sütő versvilá-
gában (a 19. század végi Monarchia-beli békeidőktől a munkás-
mozgalmi korszakon, valamint a proletárhatalom „kiteljesedé-
sén” át egészen a lírai én megszólalásának jelen idejéig terjedő-
en), amint a költő szenvtelen, távolságtartó közelítésben tárgyia-
sítja a saját családi legendáriumából kiemelt töredékeket, s 
amint ezeket valamiféle fotografikára emlékeztetően megjele-
níti. A költő „nyelvi fotografikája” abban áll, hogy úgymond 
korabeli (családi) fényképek segítségével idéz fel térben és idő-
ben egyaránt távoli alakokat és helyzeteket, ugyanakkor pedig az 
egy-egy régen rögzített kép által megörökített figurához vagy 
élethelyzethez már-már teljes tárgyilagossággal nyúl vissza. 
Persze ez a „beavatkozás” magán hordja az alany jegyeit azzal, 
hogy éppen a számára fontosat emeli ki és azt értelmezi, vissza-
fogottan érzékeltetve viszonyát a leírás tárgyához (pl. Szökés a 
csapatból, Moskovics lányok, Kőfarkas, Nagy családi album) . 
Oly következetesen érvényesíti ezt a közelítési módot és eljárást 
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a költő, hogy még szerelmi tematikájú verseit is alárendeli en-
nek, úgymond kis történetek felidézésén keresztül és ama 
„nyelvi fotografikának” köszönhetően mintegy rejtőzködve jut-
tatja kifejezésre az érzést (pl. Három visszavett fénykép).  

Az Arcfogyatkozásban programként s személytelenül fogal-
mazódott meg a költői törekvés, hogy tudniillik „túlélni a túlzó 
allegóriákat / menekülések önkényes dobolását / a mesterség 
kínzó ürügyeit / szimbólum mögül előkaparni az arcot / ami ki 
tudja mit jelenthet // vissza a költészet szünetéig”, a pálya végén 
írt Szabad télben aztán már egyes szám első személyben jelenti 
ki a költő: „mert én verset is csak / másképpen tudok írni”. 

A modern líra csapásain járt tehát Sütő István. Fontos volt 
számára az írott vers, valamint a vers írásképe. Képverssel is 
kísérletezett. A központozást vagy a mondatkezdő nagybetűt tel-
jességgel mellőzte, de fontosnak tartotta az üres tereket, a 
szavak, szintagák és mondatok közötti, az előírtnál nagyobb 
szünetek beiktatását, s ezek a fehér foltok is így a vers részévé 
szervesültek, versegységek, kis tömbök kialakítását ezáltal való-
sította meg a költő (pl. Átutazó, Szökés a csapatból, Hazatérés 
stb.). Talán egyszer folyamodott a gondolatjel használatához, de 
azzal a céllal, hogy rácsokat alakítson ki belőlük, a fegyenclétről 
írt verse sokkhatását fokozva a jól megválasztott írásképpel is 
(Szabad tél). 

Az élet és a valóság komorságát és viharzó mozgását, áramlá-
sát érezzük a Sütő-versek hátterében, illetve forrásaként, de 
hogy aztán az ebből merített cseppek a lírai kísérletek során 
megidézik magát a tengert, az teljességgel a kísérletező alany 
érdemének tekinthető. A költő második kötete annak is bizonyítéka, 
hogy nemcsak ama családi nehéz örökség kihívására készült fel 
Sütő, hanem hasonló indítékokra és szándékokra hallgatott 
akkor is, amikor saját személyes sorsa alakulásának tablóit ké-
szítette el, ugyancsak szenvtelen, tárgyilagos módon (A nyolcva-
nas nyár, Mesterségem címere, Az illusztrátor zsebkönyve).  
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Egyrészt tehát a versek tárgya, mondhatni hátországa, ihlető 
valósága lenne az a súlyos örökség, amellyel folyamatosan 
kényszerült szembenézni a költő, másrészt viszont a nyelvi és a 
vershagyomány tartotta állandó készenlétben, járatlan utakat 
keresvén a megmutatkozáshoz akár azzal a tudattal is, hogy 
úgymond: „ez a vers önmaga csődje” (Szabad tél). A költészetbe 
vetett hite viszont rendíthetetlen lehetett – ezt tanúsítja 
leghangsúlyosabban a harmadik kötet tiszta lírája –, ha a vers 
csődjével számotvetve is írt. A megszólalás hitelét éppen Sütő 
István egyéni pokoljárása adta. Élet és költészet megrendítő 
egymásra találása volt e pillanat: „ismét sajog hogy életem felén 
/ tankok vonulnak éjjel arcomon / a tipró zajban amíg 
mormolom / e verset amely szelíden száll felém // e verset 
amely szelíden száll felém / oly messziről hogy nem is tudhatom 
/ mi küldheti miféle hatalom / papírra hullva hóként hull elém” 
(John Milton éjszakája).  

 
Irodalmi Jelen, 2005. szeptember 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Sütő István: Utazások álruháért. Összegyűjtött versek. Marosvásárhely, 

Mentor Kiadó, 2004 
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Súlyos könnyűség 

Könnyű és súlyos, szűk és tágas az a világ, amelyet Vári Attila 
egy 1966–1970-re datált, Változatok ütő és védekező hangsze-
rekre című versciklusa felvázol. Az azonos című kötet 1978-ban 
jelent meg, tehát eléggé megkésve ahhoz, hogy igazából árnyal-
hatta volna a romániai magyar irodalomban második Forrás-
nemzedékként emlegetett költői csoportosulás (Farkas Árpád, 
Király László, Magyari Lajos, Csiki László, Kenéz Ferenc minde-
nekelőtt) lírájáról alkotott képet. Különben éppen ehhez a 
lírához mérten tekinthető egyszerre könnyűnek és súlyosnak, 
szűknek és tágasnak ez a versvilág. Ha Vári Attila – akit 1967-es 
indulásától joggal jegyeztek számottevő elbeszélőként – első 
verseskötetének megjelenésekor nem is íratta át úgymond 
nemzedéke lírai produkcióját, mára – mikor is válogatott köte-
tét adta közre – ama líra árnyalására is felszólít. Annak idején, 
az 1970-es évek közepén adott egyik interjújában meg is je-
gyezte panaszos hangon, hogy költőként nem tartanak rá igényt 
(Vö. Gálfalvi György: Marad a láz? 1977, 100.) Aztán a szóban 
forgó verseskötet megjelent, de Vári továbbra is nemzedéke 
igazi elbeszélőjeként tartatott számon, költői teljesítményéről 
alig esett szó az irodalomtörténeti áttekintésekben.  

A hivatkozott interjúban beszélt arról is Vári Attila, hogy a 
novelláiban olyan képeket találni, amelyek először versben 
fogalmazódtak meg. Nos, amint a novellista építkezésében átütő 
erejű, következésképp markáns jegyeket mutat, úgy a költő lírai 
logikája és választott nézőpontjai is figyelmet érdemelnek. Ami-
kor Ikaroszt választja hőséül például a költő, nem a szabadság és 
vakmerőség gondolatát társítja hozzá, hanem egy olyan szemlé-
letmódot, illetve nézőpontot, mely szerint: „odafent magasság / 
és tisztaság / és távlatok”, illetve azt, hogy: a vergődő anyaföldet 
„a fokok és délkörök és szélességek / hálójában látom”. (Ikárosz 
panaszaiból) Olyan felülnézet ez, amely segítheti az embert, 
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hogy a mindenségben rátaláljon a maga természet adta, nem 
túlméretezett helyére, hogy ne uralni próbálja a mindenen felül 
álló törvényt, mindössze töltse be szerepét, mint „ágon a virág”. 
(Utószó) Ilyen nézőpont választása teszi talán, hogy nem drámai 
feszültségek uralják a Vári-versek világát, inkább a szemlélődő 
visszafogottság, a melankólia vagy éppen a derű és játékosság.  

Mindehhez pedig valamiféle könnyed és plasztikus beszéd-
módot választ a költő, amit egyként érzünk modernnek és ősi-
nek. Keresi a korszerűt, de ugyanakkor nosztalgiával gondol a 
régi mesterekre:  

 
A lépték bizony régen elveszett, 
bár jobb költők a versüket kilépték,  
verslábbal mérték, amit úgy lehet.  

     (Hiábavalóság)  
 
Maga a nyelv is nemegyszer témája a verseinek (Anyanyelvi 

csendtan, Örökségem), de ha mindössze eszköz is, a vers tár-
gyához „szelídíti” azt a költő, megkeresvén a leginkább odaillő 
nyelvi jeleket, mert meglátása szerint „a szavak hasonlítanak 
lejtésükben / ahhoz amit kifejeznek” (Hasonlatok), s van példa 
arra is, amikor azt írja meg Vári, hogy hogyan írja önmagát a 
vers (Visszatetszik). Erős a költőben a nyelvi játék iránti igény, 
hiszen azt is tudatosítja a maga és az olvasó számára, hogy „a 
nyelv / nem csak törvény / parancs / igehordozó // játszótárs // 
ő a hunyó / vagy épp te keresed / az egymástól / messzire elbújt 
szavakat”. (Tengeri-sóspárás szemed) Példa lehet erre a költői 
programra az Elégia vonatkerékre és magányra című vers, 
amely egy-egy részletében azt is tanúsítja, hogy miként lép túl a 
költő játékos szóteremtő szenvedélye ama nyelvi törvényeken. 
Egy adott szöveghagyományból kiindulva tényleg az „egymástól 
messzire elbújt szavakat” keresi meg: „rácsos kapu / rácsos 
ablak / istállórács / rácsos abrak / abrakos zsák / zsákos padló”. 
A lírikus Vári közvetlen elődei közül Páskándi Géza említhető, 
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akinek a nyelvi paradigma jegyében születő költészete iránti 
vonzódás volt benne talán a legerősebb. 

Hogy a szavak bűvöletében él a költő, tanúsítja az Érzelmes 
menetrend Radnótinak című vers, amelyben régi utazásokat 
felidézve sorjáztat erdélyi helyneveket a költő, köztük Radnótét 
is, s ehhez asszociálja az otthont idéző Radnóti Miklóst, mintegy 
nosztalgiát ébresztve az elhagyott szülőföld iránt, mert hiszen – 
ahogy mondja más versében – „hazám ellenében / gyötör a 
honvágy”. (Mentegető) Az 1980-as évek elején ugyanis Vári 
Attila is döntésre kényszerült, s hazát választott az anyaországba 
települve, ami viszont a szülőföld elhagyásával járt. Elszakadni 
azonban nem tudott tőle, a felszámolására törő romániai dikta-
túra falvak és faluközösségek elleni merényletei szóra bírták a 
költőt (Elsodort babaház).  

Aztán a rendszerváltó évek az ő költészetében is egyfajta vál-
tást hoztak: megerősödött a profetikus hang lírájában. Mindenek-
előtt két, 1988-ban keletkezett vers tanúskodik erről, amelyek 
nem kaptak helyet a válogatott versek között, hanem külön 
kötetben jelentek meg nemrég (Históriás ének a rendszer-
váltásra. Csíkszereda, Pallas–Akadémia Könyvkiadó, 2005). A 
História történelmi dimenzióba ágyazza az anyaországban 
frissen szerzett tapasztalatokat és közelről érzékelt folyamatokat 
(bosszúvágy, anarchia, eszmék kiüresedése, történelmi anomá-
liák továbbélése stb.), s arra a következtetésre jut, amit úgy össze-
gez a költő, hogy: „népem múltja: az én jövendőm”, a Mikes 
MCMLXXXVIII. levele című pedig mint szerepvers az országnyi 
haza iránti illúziókkal való leszámolásra lehet példa Vári 
költészetében. A költő felismerése, amelyet a rendszerváltás 
kezdetén, 1988-ban fogalmazott meg, egyfajta írástudói állás-
foglalásnak és figyelmeztetésnek tekinthető:  
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És félek, Néném, mert szakad a gát,  
s a víznek árja sosem válogat,  
 
sodor, mit ér, s iszapja eltemet  
lelkest, lelketlent, hantot, árkokat.  

 
A válogatott versek tükrében a lírikus Vári hangja a 

rendszerváltás utáni időszakban újból visszafogottabbá vált, és 
jelenléte sem mondható intenzívnek, tematikailag pedig a 
magánélet és a metafizikai kérdések kerültek előtérbe (Családi 
album-versek, Hajléktalan-dal). Keserű összegezésnek tekint-
hetjük a nyelvi kopársággal tüntető Keserves című verset: 
„Voltam / hazudtam / jövőt lesve / már csak fölötted / vagyok 
csillag / – fagyott rög – / másnak fénytelen”. 

 
Irodalmi Jelen, 2007. január 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vári Attila: Idegen ég. Válogatott versek, 1970–2004. Csíkszereda, Pallas–
Akadémia Könyvkiadó, 2006 
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Varró János hagyatéka  

Nemcsak erdélyi, de egyetemesebb, a jelenkori európai történe-
lem csúfondáros fintora, hogy míg sokak elképesztő összegeket 
áldoztak s áldoznak egzotikum iránti felszínes vágyaik kielégí-
tésére, keresve a világban négycsillagos szállodák és éttermek 
gasztronómiai különlegességeit például, addig mások, ártat-
lanok és megnyomorítottak tömegei számára magát az életben 
maradást jelentette, ha egy-egy vízisiklót vagy teknősbékát 
sikerült titokban, fegyveres őreiket kijátszva kisütniük, és lopva 
elfogyasztaniuk valamely közép-európai munka-, de inkább 
megsemmisítő tábor kényszerlakójaként. De hogy még felfogha-
tatlanabb legyen a történelem „értelme”: míg a hitleri munka- és 
haláltáborok működését emberiségellenesnek ítéli meg a törté-
netírás és a világ közvéleménye, addig az említettek mindössze 
(!) szocialista átnevelő táboroknak minősültek, sőt mai napig 
sem tesznek egyenlőségjelet közéjük, s az áldozatoknak is 
többnyire annyi jut a történelmi jóvátételből, hogy biztosított 
lett egyéni joguk a megszólaláshoz…  

Legutóbb egy erdélyi „sorsvallató” mű megjelenése indította 
el kritikusban a fenti gondolatot, melyben az emlékező Varró 
János plasztikus leírásban idézi fel a román Gulágon vele és 
sorstársaival történtek egyik epizódját. „1960 márciusának ele-
jén a grindi láger [a Duna-delta Periprava nevű lipován falujá-
nak határában létrehozott gyűjtőtábor „szatelitlágere” a szerzői 
meghatározás szerint] kiéheztetett, szédelgő lakói csákányokkal, 
lapátokkal láttak hozzá a lecsapoló árkok elkészítéséhez. (…) 
Munkánk legkellemetlenebb oldala az volt, hogy a kotrógépek 
által megásott árkokban meggyűlt a víz, s így az árkok feneké-
nek kitakarítását térdig érő, hideg tavaszi vízben kellett végez-
nünk. Azonban csakhamar rájöttünk, hogy a víz kedvező meg-
lepetéseket is tartogat számunkra, amelyeknek pozitív hatása 
messze túlszárnyalta a víz által okozott kellemetlenséget. A le-
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vezetőcsatornákban felgyűlt vízben elképesztő mennyiségű 
vízisikló és teknősbéka tanyázott. A kiéheztetett, végsőkig le-
gyengült rabok számára minden kincsnél többet érő, hatalmas 
fehérjetartalék! Csupán tűz kellett hozzá (…). Így hát fogtuk a 
hatalmas vízisiklókat és teknőcöket, kanalunk élesre fent nyelé-
vel levágtuk a fejüket, majd megnyúztuk, felhasítottuk és kitisz-
títottuk őket, s miután tisztára mostuk, nyárson vagy a tűz fölé 
rakott bádogdarabon ropogós pirosra sütöttük. (…) A hüllőevést 
persze az értelmiségiek kezdték el, akiknek nem voltak előítéle-
teik, s pontosan felmérték, hogy a hüllők húsával saját életüket 
menthetik meg” (189.). 

A lefokozott embri – emberi? rabszolga! – létről való hiteles 
tanúvallomás Varró János emlékiratának csak egyik rétegét, ter-
jedelmileg közel felét teszi ki, azt, amely az 1956-os magyar 
forradalom és szabadságharc és annak erdélyi-romániai, kon-
cepciós perekre alapozott megtorlását beszéli el a szerző szub-
jektív látószögéből. Ez a rész az 1958 augusztusában történt 
letartóztatást, a fél évig tartó kihallgatást és kínvallatást, vala-
mint a több mint ötéves börtönélmények felidézését foglalja ma-
gába, s nem túlzás azt mondani, hogy mindezzel a szerző beírta 
magát a koncepciós perek és a romániai Gulág hiteles megjele-
nítői közé. 

A mű másik rétege szintén egy szubjektivitástól áthatott, 
szociális irányultságú önelemzés, a paraszti társadalom mélysé-
geiből indult értelmiséginek egy József Attilát és Illyés Gyulát 
idéző vallomása a hovatartozásról és hivatástudatról. Az emlék-
irat terjedelmének egyharmadát kitevő rész a marosvécsi gyer-
mekkor (1927-ben született Varró) és a marosvásárhelyi Refor-
mátus Kollégiumban töltött diákévek elbeszélése. Előbbi a 
hajszálgyökereknek a tápláló erejét és a családnak, valamint a 
faluközösségnek az igen mély hatását, az útravalóul szolgáló 
örökséget van hivatva bemutatni, a másik az ifjú öntudatoso-
dásának fejlődésrajza, úgymond nevelődési regény. A gyermek- 
és ifjúkor egy történelmi fordulatokban bővelkedő s magát a 
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hőst is drámai helyzetekbe sodró, választások elé állító idő-
szakra esik, amely 1949-cel zárult. Mindez Varró János számára 
a két világháború közötti erdélyi kisebbségi lét, a faluközösség 
életében is tragédiákkal és beteljesülésekkel egyaránt járó 1940-es 
hatalomváltás közvetlen közelről való megtapasztalását jelen-
tette, valamint a második világháború s benne az 1944-es, mély 
lelki nyomokat hagyó, Vécsről való menekülés élményét, de 
további megrázkódtatásokkal járt az újabb hatalomváltás, illetve 
annak kihatása a saját maga pályájára. Mindeközben különös 
hangsúlyt kap a falu-, illetve a diákközösség jelentőségének tár-
gyalása a visszaemlékező fejlődésére, személyisége kialakulására.  

Egy harmadik réteg az erdélyiségnek mint történelmi örök-
ségnek és eszmekörnek az emlékirat különböző pontjaihoz kötött 
vázolása. Azon a ponton kerül erre sor például, ahol Varró 
egyetemi karrierjének kezdeténél időzik el, s felidézi a Szabédi 
László által 1953-ban felvázolt kutatási irányvonalat egy jövendő 
irodalomtörténész számára. Eszerint eljött az ideje a teljes 
erdélyi kulturális örökség birtokbavételének, szűkebb értelem-
ben a két világháború közötti helikoni irodalomé is, hogy ezáltal 
is biztonságérzést és otthontudatot lehessen teremteni az 
országot veszített romániai magyarságban (Vö. 102–103). 

Varró János mindezeknek a megélt és inlellektuális tapaszta-
latoknak az összegezésére vállalkozott hatvanévesen, életének 
egy új, kényszer hatása alatt választott helyszínén, Budapesten. 
Hogy kényszer hatása alatt választott új szellemi őrhelyet 
magának az író, az visszatérő motívuma az emlékiratnak. Le-
galábbis az Erdélyi sorsvallató című első fejezetet bevezető 
kerettörténetnek, amelyben többször is hangsúlyozza Kolozsvár-
hoz való ragaszkodását. Varró életének több vonatkozásban is 
sorsdöntő epizódjait beszéli el itt. Először is 1987 augusztusában 
a szerző úgy indul turistaútlevéllel magyarországi látogatásra, 
hogy még a vele tartó családtagjai, felesége és kislánya sem 
tudnak a családfő döntéséről, arról, hogy számukra ez új haza 
választását hozza majd el. Sorsdöntő pillanat másodsorban, 
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hogy az elutazás előtti napokban temeti el Varró János idős 
édesanyját, vagyis a szülőfaluhoz és az őt fölnevelő családhoz 
való legerősebb szál is a semmibe veszett ezáltal számára. 
Maradna ugyan a kolozsvári őrhely megtartása mint értelmisé-
gihez méltó választás, de a romániai kemény diktatúra, mely 
többek között a magyar kultúra, sőt a romániai magyarság 
felszámolására tört azokban az években, arra kényszerítette a 
kiváló irodalmárt, hogy a bizonytalannak vágjon neki: „egy 
ideiglenes lakásban kölcsönkért írógép mellett, ajándékba 
kapott ruhában” kezdjen új életet (Vö. 17.). 

Adott tehát egy végletes helyzet a hős számára, amely arra 
készteti, hogy számot vessen egész addigi életével, munkásságá-
val és vállalt eszményeivel, amelyek között a szocializmus mint 
haladó gondolat is helyet kapott, valamint az erdélyi népek 
együttélésének történelmi gyakorlata (Vö. 13.). Arra keresi hát a 
választ az emlékirat szerzője, hogy mi az az erő, amely pályáját 
megszabta. „Mi akadályozott meg abban – teszi fel önmagában 
a kérdést –, hogy már a legelején a hatalom szolgálatába álljak, s 
’birtokon belül’ éljem életemet? Hiszen a feltételek adva voltak 
– ’egészséges’ származás, jó szellemi képességek, a közösségi 
ügyek iránti fogékonyság –, csupán a lehetőségeket kellett volna 
kihasználnom. A lehetőségeket, amelyeket bőségesen nyújtogat-
tak felém. Talán akkor és ott, az indulásnál dőlt el minden. S 
hogy épp így dőlt el, származásom és gyermekkorom az oka”. 
(18.) Bevallása szerint ugyanis volt egy biztos iránytűje Varró 
Jánosnak: szülőfaluja s annak – hogy a képes beszéddel a társa-
dalmi hierarchiára utaljak – a vár árnyékában s egyszersmind 
hatása alatt élt lakói, akiknek – írja – „a gondját-baját vittem 
magammal, s az ő sorsuk alakulásán mértem le bármely tan, 
bármely ideológia valóságtartalmát” (15.).  

Mondhatni rendhagyó írástudói modell a Varró Jánosé, ha 
nemzedékéből amaz egészséges származású tagjai sorába he-
lyezzük. Nagy áldozatok árán sikerült kitörnie a paraszti létfor-
mából, de mikor ez megtörtént, sem marosvásárhelyi közép-
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iskolásként, sem kolozsvári egyetemistaként nem az időközben 
stabilizálódott és egyeduralmat szerzett kommunista hatalom 
elvárásai szerinti pályára állt, hanem igyekezett a maga örökölt 
és megszerzett erkölcsi-intellektuális elveire hallgatni, s így 
hozni meg olyan, személyét érintő döntéseket, amelyek alapján 
gyanús elemnek minősítették mind 1947 nyarán a középiskolás 
nagydiákot, mind 1950 nyarán, mikor egyetemi hallgatóként 
visszautasította a felkínált szovjet ösztöndíjat.  

Eme kényes helyzetekből levonható következtetést is meg-
fogalmaz Varró János, mikor visszatekintve állapítja meg: „Az 
értelmes cselekvés útját kerestem, célt, amelyért élni érdemes. A 
múltat ismertem és végleg elutasítottam, az újnak elfogadtam az 
elméletét, de teljesen elfogadhatatlannak tartottam mindennapi 
gyakorlatát. A személyi kultusz és annak következményei (…) 
mélyen az emberek idegeibe ivódtak, s tönkretették életüket, a 
hatalom kis senki emberkék kezébe került, akik szadista gyö-
nyörrel alázták meg főleg azokat, akiket maguknál különbnek 
tudtak, s az irodalom, az általam annyira imádott irodalom 
minderre áldását adta”. (93.)  

Akár sommás és általánosító is lehet egy ilyen kijelentés, ha 
nincs fedezete, de a szerző nemegyszer bocsátkozik kiselemzé-
sekbe, az akkori idők közszereplői tetteinek és magatartásának 
értelmezésébe, és fontos eszmefuttatásokba szintúgy, amelyek 
mintegy alátámasztják súlyos ítéleteit, legyen szó például akár 
nagy mesteréről, Szabédi Lászlóról vagy a rendszert fenntartás 
nélkük kiszolgáló s egyszersmind annak kiszolgáltatott Nagy Ist-
vánról, illetve a proletkult és sematizmus 1947–48-cal kezdődő 
évtizedének főszereplőiről, Kovács Györgyről, Nagy Istvánról, 
Horváth Istvánról, Sütő Andrásról meg a versezetek szerzőiről. 
Az értelmezések és kommentárok során vagy a felidézett esemé-
nyekkel és szereplőkkel kapcsolatban általában szókimondó a 
szerző, s ennek köszönhetően méginkább érdemes figyelnünk 
mondandójára.  
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S mivel nagy események tanúja, ennélfogva mint tanúság-
tevőre is különös figyelemmel kell lennünk. Ami például a 
Szilágyi Domokos-dosszié 2006-ban történt megnyitásával vált 
nyilvánossá, arról Varró János emlékirata egy epizód erejéig 
már 1988-ban megemlékezett, felidézve két rövid tanár–diák 
találkozást köztük. Az első 1956. november 7-én történt az 
egyetemen, amikor is a másodéves Szilágyi értesítette tanárát az 
előző napi letartóztatásokról (a Várhegyi Istvánéról és társaié-
ról), a másodikra pedig néhány nap múlva került sor, ugyancsak 
az egyetemen, Varró tanári szobájában, ahová úgymond besur-
rant Szilágyi, hogy figyelmeztesse tanárát a várható megtorlá-
sokra. Ez alkalommal viszont egy zavart fiatalember benyomá-
sát keltette Szilágyi, a tanúságtevő szavait idézve: „Magatartása 
attól a naptól kezdve megváltozott. Szemmel láthatóan került, 
de elkerülte kollégáit is”. (113.) Ezzel a beszámolóval mintegy 
összecseng a történésznek a feltárt dokumentumokra alapozott 
rekonstrukciója (Vö. Stefano Bottoni, Nagy Mária, Szilágyi Kál-
mám: Közlemény Szilágyi Domokosnak a Szekuritátéval fenn-
tartott kapcsolatáról. Krónika, 2006. szeptember 29–október 1.)  

Megjegyzem azt is, hogy amit elmond Varró János saját re-
integrációjáról, az is éppoly izgalmas és akadályokkal, magán-
életi és szakmai próbákkal teli időszakaszt sejtet, akárcsak 
indulása az értelmiségi pályán. Kár, hogy ennek a fázisnak az 
elbeszélése félbemaradt valahol az 1960-as évek második 
felénél, mivelhogy még a rövid ideig tartó romániai politikai-
ideológiai enyhülés sem hozta meg számára például a meg-
érdemelt egyetemi vagy akadémiai státust, vagyis életének és 
pályájának fontos epizódjai maradtak így örökre bevilágítatla-
nok. Azt is sajnálhatja az olvasó, hogy Varró János legközelebbi 
pálya- és sorstársainak, Dávid Gyulának és Lakó Elemérnek 
nem készült (?), illetve nem olvasható mind a mai napig hasonló 
emlékirata, amelyek mintegy egymásnak is tükröt tarthatnának 
ugyanazon történelmi időszakról és hasonlóan súlyos emberi 
megpróbáltatásokról tett tanúvallomásaikkal.  
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Sokatmondó s a rendszerváltás utáni magyar szellemi életet 
illető viszonyaink között példaértékű lehet viszont a maga 
véletlenszerűségében is az emlékirat legutolsó mondata, 
amelyben Varró a saját ügyének rendezésében Méliusz József-
nek az érdemét emeli ki. Méliusz 1968-as közbelépése Varró 
János érdekében bizonyság arra, hogy az akkori romániai 
magyar köz- és irodalmi életben esetenként érvényesült az igazi 
szolidaritás, a teljes és őszinte nyitottság, az értékek kölcsönös 
elismerése és megbecsülése. Tulajdonképpen az, amelynek 
jegyében élt és alkotott Varró János 2004-ben bekövetkezett 
haláláig.  

 
Székelyföld, 2009. január 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varró János: Erdélyi sorsvallató. Egy erdélyi 56-os utolsó vallomása. 
Kecskemét, Korda Kiadó, 2008. Páskándiné Sebők Anna ajánlásával, 
Sipos Zsolt előszavával és Ábrahám Sándorné utószavával. 
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Merítés, 2006  

A romániai magyar irodalomban a rendszerváltás után hívták 
életre először a merítés „műfaját”, azt az antológia-típust, amely 
egy év írói terméséből ad közre kötetnyi válogatást. Majla Sán-
dor szerkesztésében Fagyöngy címmel 1993–98 között öt kötet 
jelent meg kortárs romániai magyar költők verseivel, s ugyanő 
Erdélyi Dekameron címmel készített két kötetnyi válogatást 
1996-ban kortárs romániai magyar írók 1990–94, illetve 1995–96 
között keletkezett műveiből. Mindkét sorozat a székelyudvarhelyi 
Ablak Kiadó gondozásában jelent meg, s bizonyára az anya-
országi tekintélyes sorozatok, a Szép versek és a Körkép 
(újabban Az év versei, valamint Az év novellái) mintája lebegett 
a szerkesztő szeme előtt.  

Néhány év kiesés után a Hargita Kiadóhivatal és a Pro Print 
Könyvkiadó vállalta e kezdeményezések újraélesztését Erdélyi 
szép szó címmel, Fekete Vince szerkesztésében egy nagyobb 
formátumú kötetben jelentetve meg terjedelmesebb válogatást 
egy év vers- és rövidprózaterméséből, az első merítést a 2000. 
év szövegfolyamából. Jelenleg a hatodik kötetnél tart a sorozat, 
íróasztalunkon a 2006-os Erdélyi szép szó.  

Föltehető a kérdés, hogy mit kínálhat egy-egy ilyen kötet: egy 
év erdélyi magyar irodalmi produkciójának minden antológia-
darabját, vagy egy év minden erdélyi magyar írójának legértéke-
sebb alkotását? Úgyszintén helyénvaló lehet a kérdés, hogy szöveg- 
vagy szerző-központúnak kell-e lennie egy ilyen válogatásnak, s 
ehhez kapcsolódóan: elképzelhető-e egyik vagy másik szerző 
nélkül egy-egy ilyen merítés, illetve hogy egyik vagy másik 
szöveg tekinthető-e az erdélyi magyar irodalmi produkció anto-
lógiadarabjának az illető évben? Az bizonyos, hogy a művek 
utóéletének az egyik útját készíti elő az antológiaszerkesztő, 
illetve a kanonizáció terén tesz, talán még az irodalomkritikát is 
megelőző lépést, ami mindenképpen bátor cselekedet részéről.  
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Recenzens első olvasásra azt rögzítheti a 2006-os kötetet 
illetően, ami adatszerű, hogy tudniillik ötvennégy szerző száz-
harmincöt verse és rövidprózája lett ily módon kanonizálva, s 
emellett kijelentheti: mindenik szöveg egyfajta, irodalmi eszkö-
zökkel készült látlelet világunkról s – egyesek talán – az emberi 
jelenségről általában. Megláthatjuk általuk, kik vagyunk, vagy 
kikké/mikké válhatunk. Ebből kifolyólag pedig akár választás 
elé is állíthatják az olvasót…  

Igaz ugyan, nem egy sokszerzőjű mű ez, de még csak tárlat-
hoz sem hasonlítható, hiszen mindössze a hely és az idő vé-
letlenszerűsége folytán kerülnek egy kötetbe a szerzők és 
műveik, no meg egy kívülálló szempont, a betűrend diktálta sza-
bály szerint egy meghatározott sorrendbe. Az olvasó „rálátása” 
tehát még csak nem is a tárlatlátogatóé, aki adott esetben egyéni 
pályák valamely alkotói szakaszába tekinthet be, vagy több 
művész azonos témafeldolgozását szemlélheti, esetleg az azonos 
áramlathoz való tartozás okán veheti számba törekvéseiket, 
egyéni útjukat.  

Örök a téma s a kihívás is az alkotó számára mindenkor, de 
annyiféle változat és válasz születik – jó esetben –, ahányszor 
szóra bírja. Az emberi jelenség témája például. Sigmond István 
szerint gonosztevő lenne az ember, amint egy drámai feszültsé-
geket gerjesztő és balladai homályt keltő elbeszéléssel megadja a 
választ (Gonosztevők). A kötet gyújtópontja ez a tömör szövésű 
antológiadarab. A novellák és elbeszélések közül a Zsidó 
Ferencé (A disznó), Gergely Edité (Mama), Láng Zsolté (Az 
oltalom kolostora), Demény Péteré (Nem veszett el) és a Papp 
Sándor Zsigmondé (A gomb) lehetne az emberi természetről 
készített, a Sigmondéval rokon jellegű látlelet. Egy másik, az 
előbbi témához kapcsolódó kérdéskört, egyén és környezete 
viszonyát érintik Vida Gábor (Venyige tanár úr meg a zseb-
ciklotron), Nagy Koppány Zsolt (Jozefát úr téblábolásai), 
György Attila (A Tilos kávéház legszebb meséi), Molnár Vilmos 
(Bereczki Paula esete a marslakókkal) és némileg Szakács 
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István Péter (Az utolsó fénykép) rövidprózái, különc hőseik fel- 
és eltűnéseivel, titokzatos figurákkal példázván valamiféle kóros 
személyiségzavart, illetve a figurák bolyongásának helyszínein 
tapasztalható visszás magatartásnormákat. Szerelem és politi-
kum, öregedés és fellobbanó szerelem csapdahelyzeteinek, 
érzelmi tusáinak felvetése vonhatja egymás mellé Bogdán László 
(Hajnal) és Lőrincz György (Sóvárgás) elbeszélését. Mindenik 
elbeszélőre jellemző az elbeszélhetőségbe vetett hit, s ehhez 
egyesek az analízisen (Sigmond István), mások az anekdotán 
keresztül (György Attila) jutnak el, nem ritkák az életből ki-
metszett nyers részletek megvilágításai (Demény, Láng, Zsidó). 
A fantasztikus ábrázolásmódot választja Molnár Vilmos, az iró-
nia eszközével él Vida Gábor, az „önmagát író” prózát műveli 
Nagy Koppány Zsolt.  

Olvasási szokás és beidegződés, hogy az antológiákat 
lapozzuk, felütjük, beleolvasunk valamely szerzőt kiválasztva, 
vagy valamely szöveg ízének kedvéért tesszük ezt, esetleg egy 
történet okán, amely olvastatja magát. Ha mégis könyvként 
olvasunk végig egy antológiát, az talán a szakmai „ártalom” ro-
vására írandó. Ebből kifolyólag kereshet a recenzens össze-
függéseket és közös jegyeket a sokféleségben és változatosság-
ban. A kötet verseit illetően is. Sőt, ezúttal mindössze ezekből a 
kapcsolódási pontokból és dialogikus viszonyokból emelnénk ki 
néhányat, éspedig azokból a lírai válaszokból, amelyek a hol 
élünk kérdésére születtek.  

Esetenként nagyon konkrét (és indulatos) válasz születik, 
például a kisebbségi magyar költőnek az anyaországot illető 
minősítésére: „örök idegenek mostohája”-ként aposztrofálja Fe-
renczes István (Banyaország), Tompa Gábor meg „otthontalan 
haza”-ként (Banyaország). Utóbbi József Attilát parafrazálva – 
és tragikus végét idézve – mondja, hogy itt az ember „pontosan, 
szépen,/ ahogy a csillag megy az égen / sínekre teheti nyakát”. 
Kányádi Sándor „körömverseiben” szintén jelen van a költőelőd 
tragikus hazaélménye, akárcsak Gittai István közérzet-versében, 
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Recenzens első olvasásra azt rögzítheti a 2006-os kötetet 
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István Péter (Az utolsó fénykép) rövidprózái, különc hőseik fel- 
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az 1987. december 3. címűben, de a költő öröksége általában is, 
amint ezt Orbán János Dénes és Szőcs Géza „versversei” 
tanúsítják (Születésnapomra. Házi feladat, illetve Attila és a 
nők). A pusztuló kishazát szociografikus érintettségű versciklus-
ban Farkas Árpád idézi meg (Esztelneki napóra). Szatirikus éllel 
rajzol lírai körképet jelenünkről, a „gaz idők”-ről szólva Kovács 
András Ferenc (Sörkerti bordal Horatius Flaccushoz), László 
Noémi látomása szerint pedig „iszkol a szelídség, bőszek 
dáridóznak” (Hottentotta ábécé). A KAF lírai körképét mintegy 
kiterjeszti a nyugati világ és civilizáció egészére Király László 
(Kor), s ugyanő általános érvényű válaszként „rút lét”-ről beszél 
(Öreg Publius Ovidius N.) De megfogható-e a lényeg, hiszen a 
költő Lászlóffy Aladár szerint „a látszatok s a világ egybeesnek./ 
Ha Babilonnak fordulok, ha Pestnek” (Sodomák).  

Egyetlen és végleges válasz nem adható a felvetett kérdésre, 
de különben is fontosabb az, ha igazi élményt nyújtó versekre 
talál a kötetben az olvasó. Antológiadarabokra.  

 
Irodalmi Jelen, 2007. június 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Erdélyi szép szó. Szerkesztette Fekete Vince. Csíkszereda. Pro-Print 
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Erdélyi szép szó 2007* 

Hogy van-e olvasója, és milyen arányú a kortárs magyar irodalom 
befogadása, azt nehéz megítélni. Csak valószínűsíthető az általá-
nosan ható kommunikációs fejlemények alapján, hogy veszített 
olvasottságából. Persze ezért a helyzetért maguk az irodalom 
szereplői, az alkotók, közvetítők és feldolgozók is felelősek. Úgy 
tűnt a rendszerváltáskor, a demokratikus intézmények kialaku-
lása időszakában, hogy képviseleti szerepétől meg is válhat 
irodalmunk, ennek ilyen-olyan mértékben én magam is hangot 
adtam. Azóta az országos és európai viszonyok és trendek rá-
ébresztettek: az irodalom nyelvi kötődései révén nemhogy 
lehagyhatná a történelmi és nemzeti „érdekeltségeit”, de még 
inkább meg kell erősítenie azokat.  

Mindenesetre a kortárs magyar irodalom – de egy leszűkí-
téssel élve hozzátehetem: az erdélyi magyar is – visszaszorulása 
és visszaszorítása aggodalomra ad okot, de az is igaz, hogy már 
Ady és a Nyugat első nemzedékének irodalmi modernsége is 
távol áll a mai olvasóközönség fiatal rétegétől, nem is beszélve a 
korábbi korok klasszikusaival szembeni idegenkedésétől. Mind-
ezzel szemben találják magukat az irodalom közvetítői azáltal, 
ahogy például a diák közönnyel fogadja klasszikusainkat, sőt 
esetenként megkérdőjelezi olvasásuk értelmét is. 

Különben hasonló gondokat fogalmazott meg Németh László 
közel negyven évvel ezelőtt, Az én katedrám című magyar iroda-
lomtörténeti széttekintéséhez (Budapest, Magvető és Szépiro-
dalmi Könyvkiadó, 1983) írt előszavában. „De ma, amikor 
régibb irodalmunk egyre inkább kicsúszik a közönség tudatából 
– írta –, s az ifjúság irodalomszeretete is néhány, modernnek 
tartott költő ismeretére, emlegetésére zsugorodik, tán nem lesz 
fölösleges az emlékeztetés, hogy ez az irodalom mit jelentett egy 
korábbi nemzedék írójának, s hite szerint milyen kohézív erőt, 
hovatartozást szívhatnának belőle ezután is egy lazuló nemzet 
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szétgurulóban levő atomjai”. (11.) Igaz, mostanában annyival 
előbbre állnánk, hogy ha például a mai költő olvasóra talál, 
abban az esetben fiatal olvasója klasszikusainkkal is kapcsolatba 
kerül akarva-akaratlan, köszönhetően a mai, az utómodern 
jegyében születő versben általánosan alkalmazott átjárhatóság-
nak és travesztiának, azáltal tehát, amint érvényre jut az átírás 
elve. S ilyeténképp miért ne engedhetnők meg azt a feltevést, 
hogy a mai fiatal olvasó éppen az újabb nemzedékek verseit 
olvassa szívesebben. Ha pedig így van, akkor jó esetben a 
kortárs fiatalok által művelt irodalom is szolgálhatja a Németh 
László által fontosnak tartott „kohézív erőt” mint irodalmunk 
történelmileg kialakult egyik legfőbb funkcióját, mondjuk Zrí-
nyitől Illyés Gyuláig.  

Ebből következően például a nemzeti gondolat a kortárs 
fiatal magyar irodalomban nem deklaratíve, közvetlen módon 
nyilvánul meg tehát, hanem mindenekelőtt a nemzeti kulturális 
örökséghez való változatos kapcsolódásban. Az utómodern 
irányzat, illetve korszellem nem látványos szakításokat produ-
kál, mint ahogy a modernek tették jó száz évvel ezelőtt fellépve 
– Adytól Kassákig például –, vagy amint Petőfi hajtotta végre 
népies stílusforradalmát a szalonköltészettel szemben, hanem 
különféle alkotói technikák és eljárások nyomán megeleveníti 
elmúlt korok irodalmát és kultúrkörnyezetét, de oly módon, 
hogy ezt a képet a mai életérzés és létszemlélet formálja immár. 
Korok, életérzések, stílusok közötti átjárás zajlik a mai irodalmi 
művek nagy részében, ami valamelyest azt a tételt igazolja, amit 
egy amerikai irodalomtudós fogalmazott meg sarkítva, mely 
szerint a múlt irodalma a jelen irodalmában él és sehol másutt. 
(Allen Tate)  

Az effajta nyitottság a világ és a kultúrák befogadására az 
utazó, a felfedező ember modelljét helyezi előtérbe. S lévén hogy 
egészen eredeti módon viszonyul felfedezéseihez, azokat átírva-
felülírva mutatja be és teszi sajátjává, ebből kifolyólag az 
eklektika válik a mai irodalom legfőbb jegyévé. De nemcsak az 
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egyes alkotók magától értetődő különbözőségét tekintve mutat-
ható ki ez a jellegzetesség, hanem az egyes alkotók esetében is. 
Stílusok, hangnemek, formák sokfélesége elevenedik meg egy-
egy író munkásságában is tehát. A travesztia, az átiratok révén a 
kultúra legszámottevőbb alakítói, az ókori auktoroktól a moder-
nekig mind új alakot és létezési formát nyerhetnek ebben az 
utómodern eklektikában.  

A formaválasztásnak mint felfedezésnek köszönhetően buk-
kan fel a hiúságok hiúságaként számon tartott téma például 
Kovács András Ferenc egyik versében oly módon, hogy a téma 
egy új eszmekörre, a könyvre és a könyv által szerveződő kultú-
rára, még pontosabban annak hanyatlására irányul (Könyv-
vásárok könyvvására). A választott formával pedig a magyar 
irodalmi hagyományból mindenekelőtt Kölcseyt idézi meg a 
szóban forgó vers. Ezáltal az ősszöveg mint forrás korokat és 
művészettörténeti korszakokat átlépve épül be mai eszméinkbe, 
illetve diszkurzusunkba, s mindeközben költőnk szarkasztikus 
gúnnyal fest képet az értékek iránti közönyt tanúsító jelenéről. 
„Már nekünk nyolc Kölcsey” – mondja, hogy ellenpontozza azt a 
– szintén a vers indításakor tett – kijelentést, hogy „most a 
könyv hat”, ami alatt különben sem a könyv úgymond hatása ér-
tendő a szerző eme verse szerint, lévén hogy a „most a könyv 
hat” szószerkezet tulajdonképpen egy nyelvi játék láncszeme, 
amely az „itt a Könyvhét” mondattal van összefűzve, annak je-
lentését és hangütését téríti el az elsődleges-komolytól a játékos 
irányába, mivel ebben a szövegkörnyezetben a hat nem igeként, 
hanem számnévként szerepel, a könyvhét összetett szó utótagját 
(hét) pedig játékos célzattal eltéríti igazi jelentésétől, és arra 
kényszeríti az olvasót, hogy számnévként fogadja el, annak da-
cára, hogy ez főnév az adott összetételben. Kölcsey verse, a 
Vanitatum vanitas néhány beépített sorával is jelen van KAF 
versében, az egyik egyenesen sarktételnek számít („Kezdet és 
vég egymást éri”.), és ugyanazon szakasz verssora, mint amely-
ben a KAF-vers tételmondata is megtalálható: „Könyvözönre 
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egyes alkotók magától értetődő különbözőségét tekintve mutat-
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könyvközöny csap”. Azzal, hogy a Kölcsey-tételt magáévá teszi 
költőnk, ki is szélesíti és általánosítja a könyvkultúrát illető 
tapasztalatát, és ad egy pesszimista (fatalista?) bölcseleti sum-
mázatot a versnek: „Kezdet és vég egymást éri, / S egymást foly-
ton felcseréli, / Bárminő fölkavaró, / A Hiába s a Való”.  

Alkotásmód tekintetében Jánk Károly „alkalmi vers”-e, 
László Noémi „visszahangos dala”-a kapcsolható a KAF-vershez. 
Előbbi, a Mert alkalmi vers hát alkalom című a férfikor eljöttét 
érzékelő lírai hős életérzését szólaltatja meg József Attila 
születésnapi versétől megérintve. Jánkot viszont az elszelelt 
évek nem panaszra és lázadásra késztetik, mint költőelődjét, 
inkább meditációra, önvizsgálatra – de a játékosság megőrzése 
mellett: „s 38 év ha elszelelt / az emberen ezt-azt megszerel /…/ 
meg-megtorpanna szállna még / előre fülel de hátra néz / azt 
mondják ez a férfikor / mustból a lényeg bor kiforr”. Utóbbi, 
László Noémi Visszhangos dal című verse Vörösmarty Fóti 
dalához kapcsolódik formai jegyei, verselése tekintetében, ám 
megrajzolt gondolati ívében már nem követi, még csak felül sem 
írja a magyar reformkor eszmekörét (emberiség és magyarság, 
haza és haladás) mintegy összefoglaló, szintén visszhangos dalt, 
mindössze (!) a személyesség körén belül maradva fog elmélke-
désbe ebben a mai életérzésekre hangolt visszafogott bordalban.  

Ugyanazzal a jelenséggel állunk szemben mindenik érintett 
vers esetében: hogy tudniillik a szöveget – Bókay Antalra 
hivatkozva – áthatják korábbi szövegek, illetve hogy „minden 
jövendő szöveg a jelen és múlt szövegeiből születik”. (Irodalom-
tudomány a modern és posztmodern korban. Budapest, Osiris  
Kiadó, 1997. 379.)  

Igaz viszont az is, hogy az író az egyetemes szöveghagyomá-
nyon belül a saját maga által létrehozotthoz is igazodik, ki-ki a 
saját maga teremtette szöveguniverzum vonzásának adja át 
igazán magát. Az antológia költői közül ilyen tekintetben ki-
emelném Bogdán Lászlót, Egyed Emesét, Kinde Annamáiát, 
Király Lászlót, Lászlóffy Aladárt, Lászlóffy Csabát, Nagy Attilát, 
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Páll Lajost, Szőcs Gézát és Zudor Jánost. Mindahányan a maguk 
által felállított mércével mérhető művekkel szerepelnek a kötetben. 

Aztán figyelmet érdemlő adalék lehet a határon túli szerzők-
nek az anyaországi irodalomba való betagozódása kérdéséhez, 
hogy mely erdélyi költőket válogatja be ugyanazon év verster-
méséből készült egyik anyaországi antológia (Az év versei 
2007**). Eszerint Demény Péter, Király László, Lászlóffy Ala-
dár, László Noémi és Szőcs Géza kaphat helyet egy ilyen költői 
seregszemlén 2007-ben Budapesten. Az erdélyi antológiában 
verssel jelen lévő huszonnyolc szerző közül ez mindössze ötöt 
tesz ki, ami igen beszédes lehet az anyaországi befogadó készsé-
get illetően. Az viszont közelíti egymáshoz a két antológia össze-
állítóját, hogy az öt szerző közül négytől ugyanazon versek egyik 
és másik válogatásban is megtalálhatók (Demény Péter: Haza-
szvit; Király László: Ébredés a régi házban; László Noémi: 
Emlékdal, Gyanútlanul; Lászlóffy Aladár: Gregorián).  

Egy, a líra és az epika közötti határműfajt képviselnek az an-
tológiában Visky András mély gondolatiságú, morális kérdése-
ket felvető példázatai, A fogság és a szökés könyvéből című 
munkájának néhány darabja.  

Más eszközökkel, de morális kérdéseket feszeget a kisepika 
is. Novellában, elbeszélésben mutatható be legélesebben a rend-
kívüli és határhelyzeteket – Szerb Antallal szólva: az egziszten-
ciális bizonytalanságot – átélő egyén. Az egyedi esetek és 
helyzetek, valamint az egyes ember ábrázolása ugyanakkor az 
adott társadalmi környezet egészére is érvényes ítéletet tartal-
mazhat. Az emberélet egyetlen fordulatának, válságos helyzeté-
nek epikai megformálása tehát általában az emberi sors minő-
ségét is jelzi. A részlet az egészre utal, s így következtetni lehet 
belőle szokásokra, normákra, magatartásformákra, értékekre és 
társadalmi tendenciákra. Az örökös átmeneti állapotok lelki és 
társadalmi folyamatai és drámai feszültségű epizódjai kerülnek 
Láng Zsolt, Lászlóffy Csaba, Sigmond István, Vida Gábor novel-
láinak fénykörébe (Bolondok, Az áldozat, Vigyázzban, Nő volt a 
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dologban). Mintegy végkövetkeztetésül idézhetők a Lászlóffy-
novella egyik áldozatának a szavai, miszerint „az ember, sajnos, 
változatlanul az, amire képesnek látszik – ma is”. (172.) Még ha 
tudni véli is ezt az ember, de az az egyszeri élmény, amelyet 
csakis e novellák olvasása során szerezhet az olvasó, gazdagabbá 
teheti azt, aki nélkül a csoda nem történhetne meg.  

 
Székelyföld, 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Szerkesztette Fekete Vince. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó, 2007  
**Válogatta és szerkesztette Szentmártoni János. Budapest, Magyar 
Napló kiadása, 2007 
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Irodalmi torzképek és szatírák  

A Kriterion Könyvkiadó 2002-ben indított antológiasorozatának 
a 111 versparódia az a kötete véleményem szerint, amely 
leginkább erősíti a mai irodalom áramát, mondhatni köze van 
mai irodalomképünk alakításához. Az eddigi köteteket erős 
tematizáltságuk már-már gátolta abban, hogy szerepet vállalja-
nak valamiféle építkezésben, eleven irodalmi diszkurzusban. 
Mert amíg az eddigiek többek között egy-egy jelentős erdélyi 
kultúrközpont (Kolozsvár, Nagyvárad, Marosvásárhely) vagy 
régió (Székelyföld) szellemföldrajzi megidézésére, úgymond 
emlékállításra vállalkoztak a magyar lírai hagyományból me-
rítve, esetleg egy adott tematikát (szerelem) jártak körül, vagy 
más szempontot követtek (például elődök idézése, válogatás 
erdélyi költőnők verseiből), addig a legújabb kötet magának az 
erdélyi magyar lírának egy antológiaszerű bemutatása. Sőt, az 
antológia összeállítója, Katona Éva egy látványos, komikumra és 
derűre hangolt mutatványra vállalkozott azáltal, hogy irodalmi 
torzképek sorozatán keresztül mutatja be ezt a lírát, derűs 
líratörténetet vázolva fel. Látványos és hatásos lehet ez a – 
sportnyelvi értelemben használva a szót – fogás, ugyanis ki 
tagadná, hogy például Karinthy Így írtok ti című munkájának is 
ne lett volna szerepe Ady és a Nyugat első nemzedékének elfo-
gadtatásában…  

Készült ugyan számtalan antológia az erdélyi/romániai 
magyar lírából, köztük jól átgondoltak és megbízhatóak is, de 
azok is mellőzték a paródiát. Holott változó intenzitással ugyan, 
de  jelen van és jótékony hatást fejt ki irodalmunk minden fontos 
momentumában. Mondhatni javallott szellemi magatartás tükre 
a paródia, valamiként rokona a kritikai tevékenységnek. Joggal 
állítják azt róla, hogy „bálványdöntő aktusa strukturálisan tar-
talmazza a bálványozás mozzanatát is”. (A magyar irodalom 
történetei. Budapest, Gondolat Kiadó, 2007. II, 847.) Más 
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értelmezés szerint a paródia „a derűsen a jövőbe néző hagyo-
mánytisztelet jegyében történő múltidézés”. (Világirodalmi 
lexikon. 10.) Hogy képes beszéddel éljek: hatását tekintve 
egyszerre bálványdöntés és bálványozás a paródia. Az irodalmi 
értékrendet alakítja végső soron, egy egészséges egyensúlyt 
teremtve, amihez a derű, a komikum eszközei nélkülözhetet-
lenek...  

A paródia s általában a magas szintű irodalmi karikatúra 
erdélyi klasszikusa Bajor Andor, aki a sematizmus éveitől (első 
paródiakötete, a Kerek perec 1955-ben jelent meg) mondhatni 
teljes arcképcsarnokot hozott létre, s az ő nyomdokaiban járt 
egy átgondolt terv követésének tekintetében Zágoni Attila az 
1970–80-as években, de öröm felfedezni például a Király László 
alkotta torzképeket, valamint a rendszerváltás utáni periódusból 
a költőkét, Eszteró Istvánét, Fekete Vincéét, Orbán János Dénesét, 
Király Farkasét. Napjaink költőportréinak és szövegproduk-
ciójának torzításában Székely Csaba a legkitartóbb szerző publi-
kációit meg az antológiában való jelenlétét tekintve. A két világ-
háború között alkotó szerzőket egyedül Szentimrei Jenő képvi-
seli az antológiában, kortársait, Bárd Oszkárt, Áprily Lajost, 
Bartalis Jánost megidéző paródiáival. Ilyen tekintetben, a pa-
ródiaszerzőket és a választott alkotókat meg szövegeket illetően 
az olvasó az erdélyi magyar líra mintegy kilenc évtizedéből kap 
látleletet, kezdve az első világháború küszöbén keletkezett 
Bartalis-vers (De különben csend van) paródiájával (Szentimrei 
mellett Király Lászlót is megihlette e vers!), és befejezve az 
1989-es fordulatot követően, valamint az ezredforduló éveiben 
jelentkező fiatal nemzedékek lírájának bemutatásával. A két 
világháború között indult szerzők ugyan jól érzékelhetően ki-
sebb arányban szerepelnek – a felsoroltakon kívül Horváth Imre, 
Szemlér Ferenc, Kiss Jenő vannak jelen, de főként 1945 utáni 
teljesítményük okán –, annál masszívabb viszont az 1960–70-es 
évektől datálható lírai produkciónak a komikus hatás kiváltását 
célzó utánzása.  
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Azt is érzékelteti e gyűjtemény, hogy az erdélyi magyar iro-
dalomnak voltak és vannak kimeríthetetlen „témái” a parodisták 
számára. Az említett Bartalis-vers mellett például az 1950-es 
években a dogmatikus irodalompolitikai előírásokat követő Kiss 
Jenő tekinthető ilyennek, akiről Zágoni Attila „magvas” portrét 
készített az 1980-as években. „Önkéntes kószálásairól kötelező 
olvasmányokat írt. Amikor a technika iránti mindennapos ra-
jongása kitörő költői hévvel is párosul, forró csókkal illeti a hi-
deg hengerfejet, és keblére öleli a terven felül készült anyahajót” 
– írja, mintegy visszaigazolván Bajor korábbi látleletét, aki szin-
tén a technika által elbűvölt költőként mutatja be azt az alkotót, 
aki pályája elején az Erdélyi Helikon líraeszményét követte, 
majd az irodalmi népiséget választotta, de igent mondott a 
dogmatizmus elveire is. Íme: „Hogy tehesd, előbb látni kell  

 
a jót:  
Bekapcsolom a televíziót.  
Most épp egy szűz hajadon  
énekel,  
nézem, de éngem már  
nem érdekel,  
hogy mint hullámzik  
kebleinek halma,  
nekem ez csak a technika  
hatalma”. 

 
Szemlélet- és alkotásmódokat, egyes alkotókat jellemző 

művészi eljárásokat, esetleg egy-egy művet vettek célba nem-
csak a hivatásos nevettetők, hanem elsőrangú írók és költők is, 
Szilágyi Domokos, Király László például. Veress Zoltán éppen-
séggel saját művét, a népszerű Tóbiás és Kelemen című verses 
meséjét választja parodizált mintául, de hogy elkerülje egy 
mulatságos, a komikum jegyében született mű parodizálásának 
buktatóit, travesztiához folyamodik, úgymond szemléltetvén 
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világirodalmi hatását „a régi babiloniaktól egészen a modern 
időkig”. Torzított, illetve halandzsanyelven teremti meg például 
saját kakasmeséje ógörög, ó-latin és ó-felnémet változatát. Íme:  

 
„Thóbiász ész Klemenidész  
nem üszmertek mérthéket,  
phogdoszták az udvaron a  
iérthszéket és Kirkéket…”  
(Ógörög);  
 
„Tobius et Clemenis nec  
cirquet quellet fognia,  
merthis astat tunni illic:  
’Amor vincit omnia!’”  
(Ó-latin);  
 
„Häubakaptack eine Jertzehn  
Kelemein und Thobiasch…  
(vor die Totta diese werschet  
Solltie battschie, schenki Maasch!)”  
(Ó-felnémet).  

 
Leginkább kor- és nemzedéktársak készítik egymásról a torz-

képeket és a komikus utánzatokat, paródiákat és travesztiákat. 
Ez viszont nemcsak játékos, szellemes karikírozásban merül ki, 
gyakori a szatirikus hangvétel, a maró gúny is ezekben. Nemze-
déktársát például így „hantolja el” Orbán János Dénes: „Shántha 
Attila nyugszik itt, / kontárkodott ő is kicsit. / Írt egy pár verset 
székelyül. / Ezt a sírt kapta székhelyül”. (S. A. sírverse) Az ő 
kárára pedig Király Farkas paródiája nevettet meg igazán (Juan 
de Coruna: Wartburgban). 

A paródiák és travesztiák mellett helyet kaptak az antoló-
giában társadalmi célzatú, gyilkos szatírák, s ezek közül minde-
nekelőtt a Fekete Vincéé kiemelésre érdemes, A holló és a róka, 
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valamint A légy és a hangya. Mindkettőben a tegnapi s a mai 
rendszernek egy-egy jellegzetes – negatív – típusáról készített 
förgeteges hatású gúnyrajzot a szerző.   

Belátom, olvasói élménykeltés a legfőbb célja az ilyen jellegű 
köteteknek, de hasznos támpontot jelentett volna a kiválasztott 
szövegek keletkezési-megjelenési évének feltüntetése, hogy lát-
tassék: mind a sematizmus álságos időszakában, mind a fék-
telen és nyíltan agresszív romániai diktatúra idején a nevetést és 
nevettetést teljesen betiltani nem lehetett. Fórumot pedig 
ezeknek elsősorban az akkori idők Kolozsváron szerkesztett 
Utunkja biztosított. 

 
Irodalmi Jelen, 2008 június 

Káfé. Online Műhely, 2008. június   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
111 versparódia. Válogatta Katona Éva. Benczédi Sándor szobraival il-
lusztrálva. Az előszót Szőcs István írta. Kolozsvár, Kriterion Könyvkiadó, 
2007 
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Magyar esszé, 2006 

Valami hasonlóra vállalkozhat recenzens is, mikor a 2006. évi 
magyar esszétermésből készült válogatást kívánja bemutatni, 
mint a szóban forgó esszéantológia egyik szerzője, aki a tavaly 
elhunyt legendás szerkesztő, Domokos Mátyás esszéírói pályáját 
rajzolta meg. A szerző, Monostori Imre A lélek züllése ellen című 
tanulmányában ugyanis előrebocsátja: számára az alkalom 
mindössze jelzőpontok elhelyezését teszi lehetővé Domokos 
Mátyás esszéinek „egy-egy megragadó, eredeti és időtálló 
gondolatához”. (109.) Megragadó, eredeti és időtálló gondolato-
kat mint jelzőpontokat keres tehát recenzens, mikor Az év esszéi 
2007-es kötetét ajánlja az olvasó figyelmébe.  

Az írásmű, mindenekelőtt az esszé elemi velejárója a felfe-
dezés, és így az olvasóval felfedeztet ismeretlen „földrészeket”, 
ezért – főként – az esszét mint szellemi kalandot, utazást téte-
lezni nem újdonság, mondhatni közhely. Hogy eme gondolati 
utazásnak magával ragadónak, eredeti célokat követőnek kell 
lennie, mely időtálló felfedezéseket tesz – természetes elvárás az 
olvasó részéről. De az is igaz, hogy nagy pillanat, ha mindhárom 
minőségre rátalál egy-egy esszében az, aki számára megtörténik 
a mindenkori betű- és magvetés. Mivelhogy egy-egy esszé 
esetleg csak megragad, másik eredetiségével tűnik ki, s egy 
harmadikban találni időtálló gondolatot…  

Vannak írások az antológiában, amelyeket követve célirányo-
san megtervezett gondolati utakat járhat be az olvasó, pontosan 
meghatározott „objektumokat”, eszméket, kategóriákat vehet 
szemügyre (szerzői Kenyeres Zoltán, Sturm László, Babus Antal, 
Monostori Imre, Herczegh Géza, Varga Csaba, Lánczi András, 
Csányi Vilmos, Sárosi Bálint, Bakonyi Gábor), más írások szerzői 
markánsan egyénített utat követnek, átüt rajtuk a személyesség, 
ami a tárgy iránti szeretetben vagy indulatok kinyilvánításában 
mutatkozik meg (Sütő András, Pécsi Györgyi, Alexa Károly, Vida 
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Gábor, Szepsy István, Németh István, Czakó Gábor, Ács Margit, 
N. Pál József, Szokolay Sándor), aztán találni a szeszélyességig 
menően indáztatott gondolati útvonalakat, igazi szellemi kalan-
dokra csábító, merész asszociációkra alapozó írásokat (szerzői 
Kodolányi Gyula, Kovács István, Zelnik József, Csoóri Sándor). 
Olvashatók továbbá magvas írói reflexiók Thimár Attilától, 
Karátson Gábortól, emlékezetes kisportrék Gelléri Andor 
Endréről (László Ferenc), Lázár Ervinről (Antall István), I. Tóth 
Zoltánról (Szabad György), Borsos Miklósról (Jókai Anna), 
valamint szókimondó, vitázó irodalombírálat Elek Tibortól. 

A sokféle változat közül ki-ki választhat magának szellemi 
útirányt attól függően, hogy hangulata, életérzése, közérzete, 
illetve érdeklődése adott helyzetben melyikre hangolódik rá. De 
tudva levő az is, hogy úgy, amint kétszer nem léphetünk ugyan-
abba a folyóba, tárgyunknál maradva: esszébe, az írásmű sem 
talál kétszer ugyanarra az olvasóra. Ebben állhat az utazás 
varázsa különben: nemcsak az út kínál végtelen lehetőségeket, 
de az utas is folyton változik, s ezért igényei sem határozhatók 
meg egyszer s mindenkorra véglegesen.  

Irodalom által mondja a magyar esszéíró mindazt, amit a 
külvilág kivált belőle, illetve azt, ami belülről úgymond feltör. 
Több is, kevesebb is ez, mint amit az esszétől elvárhat az olvasó. 
Cs. Szabó Lászlóra gondolhatunk ezen a ponton önkéntelenül, 
aki nem kizárólag az irodalmon keresztül fogalmazta meg végső 
kérdéseit az életről… De hát mi – hogy újból közhellyel éljek –: 
irodalmi nemzet lennénk. Ezt a benyomást támasztja alá az 
antológia mintegy felét kitevő írás. Az általuk érintett vagy 
bejárt gondolatkörök különben markánsak, képzeletet és elmét 
megragadóak, esetenként eredeti felfedezések történnek, és 
túlmutatnak a napi aktualitásokon. Főleg 20. századi klassziku-
sainkat szólítják meg a szerzők, mintegy eleven iránytűként 
idézik meg őket, a kultúrateremtőket és nemzetnevelőket – 
Babitsot, Kosztolányit, Móriczot, Márait, Várkonyi Nándort, 
Illyést, Németh Lászlót, Weörest, Pilinszkyt, Nagy Lászlót, Sütő 
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Gábor, Szepsy István, Németh István, Czakó Gábor, Ács Margit, 
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Andrást, mellettük meg Bartókot és Kodályt –, hogy eligazítást 
nyújtsanak 21. századi pályatársak és olvasók részére. Egyes írá-
sokból egyenesen az az üzenet vehető ki, hogy a kistérségek – 
egyik szerzőt, Kodolányi Gyulát idézve, a „kis léptékű tájak” – 
sokasága s ezek természeti és szellemi-kulturális értékei – a 
szőlőtől és bortól a szonettig, mondjuk – teszik ki a hazát, azt is, 
amely földrajzilag meghatározható, s azt is, amelyet ki-ki 
magában hord, épít és továbbad, illetve amely – az ismert költői 
fordulattal élve – a magasban van. Mindenekelőtt azt adhatjuk 
tovább, amely a magasban van – teszem hozzá rögtön –, mivel a 
20. század történései Közép-Kelet-Európában ráébresztettek: 
„nemcsak az idők, a terek is elhalhatnak”. A Sütő András emlé-
kének ajánlott esszéjében mondja ki ezt Pécsi Györgyi, sőt azt is 
– kibontván a szentenciózus megfogalmazást –, hogy „elhalnak 
alólunk az emberléptékű Pusztakamarások, falvak, városok, 
országrészek”, de mindezen negatív tapasztalatok ellenében ad 
hangot a szerző az irodalomba vetett hitének, miszerint „a 
művek ma is teremthetnek folytonosságot, hozzákapcsolhatnak 
az elmúlt időkhöz és az elhalt terekhez”. (15.) 

Nem egy ún. irodalmi esszé szerzője, a pannon táj, a Balaton 
szerelmesei például, egyenesen ember és természet harmóniá-
jának gondolatát emeli ki, azt a sarkalatos kérdést, amelyet 
aztán más premisszákból kiindulva a globális kérdések avatott 
ismerői és kutatói, környezetvédők, biológusok, társadalom-
tudósok tárgyalnak komoly szakmai alapvetéssel, a következmé-
nyek végiggondolásával. Az író Kodolányi például ember és 
természet „együtteséről”, „törékeny és fenyegetett” harmóniájá-
ról beszél (Vö. 39.), az ökológus Bakonyi Gábor pedig a termé-
szettel való harmonikus együttélés követelményét állítja fel (Vö. 
287.), Szepsy István borász meg alapigazságra figyelmeztet: „a 
jó az, ami a természethez a legközelebb áll”. (30.)  

A magyarság huszadik századi sarkalatos kérdéseit a – telje-
sen vagy csak részben – letűnt történelmi korszakok „sűrűsödési 
pontjainak” (N. Pál József) körüljárása és értékelése nélkül iga-
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zán felvetni sem érdemes. Ezek közül a pontok közül az antoló-
gia több darabja 1956-ot és 1988–90-et mutatja be azzal a 
kimondott vagy ki nem mondott céllal, hogy közelebb kerüljünk 
az ország és a magyarság jelenének megértéséhez. Egy-egy kiál-
lított diagnózis bizony aggodalomra ad okot. Az egyik látlelet 
szerint „nálunk lelki-szellemi polgárháború zajlik”, a „gyűlölet 
kultusza tartja hatalmában az országot” (Ács Margit), egy másik 
szerint jelenleg nem a létharmónia, hanem a létrontás modellje 
van működésben az országban (N. Pál József). Lehet erre in-
dulattal reagálni, panaszt tehet az ember – József Attilát idézve 
– a tudásnak, esetleg választhatja a belenyugvást… Az antológia 
egyik szerzője, Kodolányi Gyula a rezignációt bölcsességbe oltja: 
„Van tehát – volna – ma is elegendő ok az elvonulásra. Ma is a 
Balaton varázsához térünk vissza, erőért, mértékért, hagyomá-
nyért. Vízhez, naphoz, földillathoz, mélykék csillagos éghez. 
Borhoz, barátsághoz”. (40.) Varga Csaba pedig azt a gondolatot 
hangsúlyozza, hogy egy érett nemzet „kultúrája megélésének 
folytonosságából” merít erőt (Vö. 217.). 
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Érdemi szellemi kalandok  

1972 tavaszán egy író–olvasó találkozón tettem fel a kérdést 
mint egy székelyföldi kisváros érettségi előtt álló diákja a frissen 
megjelent Gaál Gábor-monográfia szerzőjének, hogy ugyan 
miért is nem indult újra már a második világháborút követő első 
években, úgymond felszabadulásunk után az 1940 őszén 
betiltott Korunk. Beláttam később, hogy az egykori diák naiv 
kérdése bizony ráhibázott ama pártkabinetekből irányított s az 
alattvalóknak tekintett polgárok gondolatait is ellenőrzése alá 
vonó rendszer egyik lényegi vonására: a történelmi igazságot 
meghamisító törekvésére.  

Válaszában Tóth Sándor az 1945 utáni idők másfajta szellemi 
igényeiről és olvasói elvárásairól beszélt talán, amelyeket többek 
között az 1946-ban indult Utunk – melynek Gaál alapító főszer-
kesztője volt – elégíthetett ki igazán, de arról is beszélt, hogy az 
akkori körülmények nem is tették lehetővé a Korunk újra-
indítását. Arról viszont nem esett szó azon a találkozón, hogy 
miért is 1957 elejére érkeztek el ama kedvező körülmények, nem 
eshetett szó nyíltan, hogy a körülmények érlelésében milyen 
tényezők játszottak szerepet, de idők teltével s ama rendszer 
bukásával közbeszéd, illetve tudományos kutatás tárgyává is 
válhatott mindez, s kimondatott a történelmi igazság ebben a 
tekintetben is, éspedig az, hogy a Korunk újraindítására akkor 
került sor, amikor javában zajlott a romániai magyar értelmiség 
lefejezése, amikor a magyarországi 56 miatt kezdetét vette a 
tömeges és kegyetlen megtorlás Románia-szerte, következés-
képpen igen disszonáns külső körülmények között indult újra a 
nagymúltú orgánum.  

A Korunk-szerkesztő Gaál Gábor pályáját és emberi sorsát 
továbbíró Tóth Sándor a rendszerváltás után készült könyvnyi 
terjedelmű tanulmányában (Dicsőséges kudarcaink a diktatúra 
korszakából. 1997) úgy fogalmaz, hogy 1956 augusztusában „egy 
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korszakos győzelem reményében” verekedték ki a Korunk 
feltámasztásának jogát, de „korszakos vereségünk idejére” 
állították talpra, éspedig 1957 februárjára. Sőt a forradalom 
vérbefojtását követően, a magyarországi írók sztrájkja idején a 
kolozsvári magyar folyóirat sztrájktörőként került a magyar-
országi sajtópiacra – a két testvéri kommunista állam „példás” 
együttműködését demonstrálandó...  

Ez utóbbi epizódra mindössze azért emlékeztetek, hogy még 
inkább érzékelhető – és értékelhető – legyen: ilyen erkölcsi 
tehertétel felszámolásától jutott el a Korunk oda, hogy már az 
1960–70-es évektől László Gyula, Kós Károly, Szent-Györgyi 
Albert, Selye János, Déry Tibor, Cs. Szabó László, Illyés Gyula 
választotta megszólalása terepéül. 

Az 1989-es romániai fordulatot követően a nagymúltú 
folyóirat megtartotta nevét, Kántor Lajos főszerkesztő az 1990. 
januári számban azzal kezdte beköszöntőjét, hogy: „Harmadszor 
is (1926 és 1957 után): Korunk”. Tehát az 1926-ban indítottnak 
és az 1957-ben újraindított örökösének tartja magát a lap 
harmadik folyama, de nem valamiféle „halovány utódfolyóirat” 
szerkesztését ígéri az új főszerkesztő, hanem: Korunkot 1990-es 
világszinten.  

Kritikus éppen e teljes Korunk-örökség nyílt vállalásával érzi 
össze nem illőnek azt a kiadói vállalkozást, amely csupán az 
1957-től megjelenő második és az 1990-től megjelenő harmadik 
folyam ötven évéből tár az olvasó elé két vaskos kötetnyi váloga-
tást, sőt felteszi a szónoki kérdést: hasonló szerkesztői koncep-
cióval nem kellett volna összeállítani egy kötetnyi válogatást az 
első (1926–1940) folyamból is? Az 1976-ban kiadott fiktív 
Korunk-szám (Szerkesztette Gaál Gábor. Válogatta és összeállí-
totta Tordai Zádor és Tóth Sándor. Budapest, Magvető Kiadó, 
1976) nem tette volna ezt fölöslegessé... Akár könyvészeti 
szempontból is furcsállható a Közép-Európa vándora, mivel-
hogy a Korunk ötvenéves évfordulójára szintén a folyóirat 
jelentetett meg egy igényes kiadványt (Korunk Évkönyv 1976) 
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„egy alkotó műhely félszázados történetéhez (1926–1976)” al-
címmel, s most, harminc évvel később piacra kerül egy szintoly 
igényes kiadvány „válogatás a Korunk öt évtizedének írásaiból 
(1957–2007)” alcímmel. Úgy tűnhet, hogy 1976 után több mint 
három évtizeddel is ugyancsak ötvenéves évfordulójára emlé-
keztet a Korunk...  

A válogatásról nyugodt szívvel elmondható, amit Kántor 
Lajos a folyóirat jövőjével kapcsolatban fogalmazott meg: „érde-
mi szellemi kalandokra csábítja olvasóit”. Amit ugyanis újra-
olvasásra kínál a kötet szerkesztője, az valóban a romániai 
magyarságnak egy megszenvedett eredményekkel, de mélyre 
ható kudarcokkal és tragédiákkal is tetézett, ellentmondásokkal 
teli időszakáról tudósít, amikor is felelős szellemi kísérletekre, 
pontosabban szellemi építkezésre vállalkozott egy szögesdrótok 
közé zárt és anyaországától sokáig elszigetelt nemzeti kisebbség. 

Nehéz és ugyanakkor könnyű dolga lehetett az antológia 
szerkesztőjének és a szerkesztő munkatársának, Kovács Kiss 
Gyöngynek, hiszen nagy mennyiségű és jó minőségű szellemi 
„termék” állt rendelkezésükre, ami egy közösség alkotó erejének 
megnyilvánulása mellett a folyóirat mindenkori szerkesztőinek 
érdeme is. Ezért is hiányolok egy függeléket, amelyben többek 
között minden egyes Korunk-szerkesztő neve is szerepelt volna, 
évekhez kötötten, valamint az antológia szerzőinek névsorát, 
legfontosabb életrajzi adataikkal. Az antológia bizonyság tehát 
arra, hogy a szerkesztőknek a pártállami megjelenés körülmé-
nyei között, vagyis a változó politikai-ideológiai széljárástól nem 
függetlenül, de sikerült a legkiválóbb szerzők nagy részét meg-
szólaltatniuk, illetve a rendszerváltást követően megnyerniük a 
Korunk és olvasói számára. Ennek ellenére az antológia mégsem 
lett csak szerzőcentrikus, hanem szövegcentrikus is, azaz amit 
olvasmányul kínál, az valóban megbízható útmutatóul szolgál a 
helyét és szerepét, végső soron önmagát kereső elit-olvasó szá-
mára, de egyszersmind szellemi élményt is nyújt az irodalom, a 
tudomány, a filozófia, illetve a közgondolkodás terén úgymond 
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érdekelt olvasónak. S hogy mindez egy kolozsvári magyar 
műhelyben jöhetett létre az utóbbi félszázadban, az azzal az 
érzéssel tölthet el, hogy Kolozsvár nemcsak kulturális öröksége 
révén tartozik Európához, de kultúrateremtő lehetőségeinek és 
teljesítőképességeinek köszönhetően is annak a világszinten 
számottevő kultúrzónának a része, amelytől szélsőséges hatal-
mak évtizedeken keresztül el akartak zárni egész sor közép-
európai népet és nemzeti közösséget.  

A szerzők nagy része munkásságukhoz vagy szakterületükhöz 
mérten számottevő szöveggel szerepel az antológiában, de van-
nak olyanok, akiknek szövege ugyan nem minőségi szempont-
ból, nem önértékét tekintve, de alulképviseli szerzőjét. Előbbiek 
közül kiemelném Benkő Samut, Mikó Imrét, Bretter Györgyöt, 
Méliusz Józsefet, Kányádi Sándort, Szilágyi Domokost, K. Jakab 
Antalt, Láng Gusztávot, Bajor Andort, Cseke Pétert, míg Tóth 
Sándor, Nagy György, Cs. Gyímesi Éva például munkásságához 
képest egy kevésbé reprezentatív szöveggel van jelen.  

Az antológia egyik szerzője, Bányai János hivatkozik Kuncz 
Aladár nézetére, miszerint a kisebbségi csak a politikában kisebb-
ségi, a kultúrában maga az egyetemesség. Talán ezt tekinthetjük 
a Korunk öt évtizedének írásaiból készült válogatás legfőbb 
tanulságának, és a mai kisebbségi olvasó vigasza is ez lehet.  

 
Irodalmi Jelen, 2008. október 

 
 

 

 

 

 
 
Közép-Európa vándora. Korunk-dosszié. Válogatás a Korunk öt évtize-
dének írásaiból (1957–2007). Szerkesztette Kántor Lajos. Kolozsvár, 
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Tendenciák a romániai magyar irodalomban 
avagy 

a valóságirodalomtól a szövegirodalomig 

(Tanulmányvázlat) 

I. 

Habár sarkított az a kijelentés, hogy a múlt irodalma a jelen 
irodalmában él és sehol másutt (Allen Tate, idézi Wellek, 5), de 
kiindulópontként elfogadható, amikor például a romániai ma-
gyar irodalom 1989–90-nel lezárult korszakának s egy újabb 
kezdetének főbb tendenciáit és fontosabb csomópontjait kí-
vánjuk számba venni, hiszen ez a sarktétel figyelmeztet, hogy az 
éppen tárgyalt jelen irodalmában a múlténak is jelen kell lennie. 
Az induló Szilágyi Domokos lírájában az avantgárdot és József 
Attilát is fel kell fedeztetnünk például, Szabó Gyula regényírói 
építkezésében a Móriczét, Székely Jánosban pedig Szabó Lőrin-
cet, sőt a jelzett korszakhatáron innen is érzékelhető a folyto-
nosság: Orbán János Dénes lírájában a Szilágyi Domokosét 
fedezhetjük fel, vagy erőteljes Áprily- és Dsida-motívumokat Fe-
kete Vince verseiben. Választásunkban a fontosabb tendenciák 
kiemelését illetően az is közrejátszott, hogy az eddigi főbb 
irodalomtörténeti munkák elsősorban íróportrék sorozatának 
tekinthetők, s csak ezek keretében esik szó bennük az irodalmi 
korszakokat vagy egyes írói életműveket meghatározó tenden-
ciákról.  

Egy fontos, mondhatni fatális irodalmi korszakhatár a ro-
mániai magyar irodalomban valahol 1947–48 körül húzható 
meg, amellyel kapcsolatban kijelenthető, hogy nem igazi, termé-
szetes korszakváltást jelez, hanem egy irodalmon kívüli brutális 
beavatkozást, vagyis „a folytonosság megszakítása” ment végbe 
ekkor az erdélyi magyar irodalomban is, amint Kulcsár Szabó 
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Ernő az anyaország irodalmának hasonló fejleményét nevezi. 
(Kulcsár Szabó Ernő, 26) Bizonyságul hivatkozhatunk az 1945–
47 között Romániában kiadott szerzők és művek majd mindeni-
kére, amelyek az 1944–45-ös történelmi fordulat jegyeit nem 
igazán viselik magukon, legalábbis a sematizmushoz kevés közük 
van. Asztalos István elbeszéléskötettel (A szakáll, 1945) és az Író 
a hadak útján című háborús „krónikával” (1946) jelentkezett, 
elbeszélés- és novelláskötetekkel Bözödi György (Rebi néni feltá-
madása, 1945), Kacsó Sándor (Nagyidő, 1946), Nagy István (A 
kövérek százada, Bérmunkások, 1945), regénnyel Bánffy Miklós 
(Bűvös éjszaka, 1946), Kovács György (Árnyék a völgyben, Bo-
szorkány, 1946),  Méliusz József (Sors és jelkép, 1946), Nagy István 
(Réz Mihályék kóstolója, 1947), Szemlér Ferenc (Arkangyalok 
bukása, 1946), verseskötettel  pedig Endre Károly (Az ember a 
csillagok alatt, 1947), Horváth István (Nehéz szántás, 1945), 
Jánosházy György (Az őrült nagyúr jármában, 1947), Kiss Jenő 
(Kínai császár, 1946), Méliusz József (Ének 1437-ről, 1945), Sa-
lamon László (A könnyek ellen, 1947) és Szász János (Hajnaltól 
alkonyig, 1947), színműve jelent meg Kós Károlynak (Budai 
Nagy Antal, 1947) és Nagy Istvánnak (Özönvíz előtt, 1945).  

Ennek a korszaknak a vége az 1989-90-es rendszerváltáshoz 
kapcsolható, minthogy ez a történelmi korszakhatár az 
irodalom-rendszer egészében is számottevő változásokat tett 
lehetővé, mindenekelőtt az irodalom intézményi vonatkozá-
saiban. A korszakon belül aztán az első kisebb szakasz kezdete 
keresendő az ötvenes évek második felére tehető néhány évben, 
amikor is a sematizmusnak az irodalomtól idegen normarend-
szere, mércéje és konvenciói megtörni látszottak a romániai 
magyar irodalomban, s ez a változás egy „új kódex” (Wellek–
Warren, 273) létrejöttét tette szükségessé. Megjegyzendő, hogy 
ez a határ ebben az esetben sem köthető valamely évszámhoz 
(bár Sztálin halála valamiféle enyhülést hozott irodalompolitikai 
téren is), sokkal inkább egy időszakaszt vagy idősávot takar. 
(Szabó Zoltán, 33)  
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Azon túlmenően pedig, hogy a mindenkori jelen irodal-
mában a múltét is igyekszünk felfedezni, figyelembe veendő T. 
S. Eliot ajánlata is, hogy tudniillik az újjászületések történetét 
kell írni: „az egész múlt jelenvalóságának érzetét”. (Idézi Wellek, 
13) Ha eszerint próbálunk eljárni, talán teljesíthető az a követel-
mény, amit Jauss állított fel, hogy tudniillik láthatóvá váljon az 
irodalom történetisége a diakrónia és a szinkrónia metszéspontjain. 
(Jauss, 32) Ebből következően – írja Jauss – „egy meghatáro-
zott történelmi pillanat irodalmi horizontjában meg kellene 
ragadnunk azt a szinkronikus rendszert, amelyre vonatkoztatva 
az akkor keletkezett irodalmi művek a nem egyidejűség diakro-
nikus vonatkozásaiban mint aktuálisak vagy nem aktuálisak, 
mint divatosak vagy divatjamúltak, netán örökéletűek, mint 
koruk előtt járók, vagy mint elkésettek találtak befogadásra”. 
(Jauss, 32)  

Az ajánlott út eszerint „szinkronikus keresztmetszetek” ké-
szítésében van, mivel ezekben megnyilvánulnak „az irodalmi 
struktúraváltozás korszakképző mozzanatai”. (Jauss, 31) A 
keresztmetszeteket jól meghatározott történelmi pillanatokhoz 
igazítva kell készíteni, olyan időszakaszokhoz és csomópontok-
hoz igazodva, amikor és ahol a művek „ideális rendjében” 
jelentős elmozdulások következnek be valamely új mű vagy 
tendencia megjelenésének hatására. (Eliot, 63) Ilyen történelmi 
pillanatnak, mondhatni csomópontnak tekinthető az ötvenes-
hatvanas évek fordulójának idősávja, a hatvanas évek második 
fele, a hetvenes évek közepe, valamint az 1989-es rendszerváltás 
utáni fél évtized időszaka.  

A „korszakképző mozzanatok” kifejlése és izzásba jövése 
mértékétől függően érhet el különböző fokozatokat a változás az 
irodalom-rendszer (Schmidt, 34) mindenik területén, a produk-
ció, a közvetítés, a recepció és az interpretáció, azaz a feldolgo-
zás terén. A változás különben olyan jellegű kibontakozás T. S. 
Eliot szerint, amelynek következtében nem lesz úgymond el-
avult egy Shakespeare, sem egy Homérosz. (Eliot, 64–65) S 
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Azon túlmenően pedig, hogy a mindenkori jelen irodal-
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ebben fontos szerepe lehet az irodalomtörténeti interpretá-
ciónak, amely tehát a múltbelit is valamiképpen jelenbelinek 
kell hogy megjelenítse. (Wellek–Warren, 261)  

Irodalmi áramlatokra, irányzatokra alapozva végezni a 
széttekintést azért is ajánlatos, mivel az irodalom élő áramát és 
szervességét, a nyelvi-irodalmi hagyomány újrateremtődésének 
különböző módozatait követhetjük nyomon ezáltal, lévén hogy 
az áramlat maga is rendszernek, struktúrának tekinthető, s ek-

ként kapcsolódik a nagyobb, átfogóbb, irodalmon túli rendsze-
rekhez. Rendszerként fogva fel az áramlatot vagy tendenciát, 
három rétegét emeli ki Vajda György Mihály ennek mint struk-
túrának: 1. az eszmék, értékek, célok rendszerét, 2. a módszert 
és művészi eljárásokat, valamint 3. a stílust. (Szabó Zoltán, 21) 
Ebből kiindulva pedig az irodalomtörténet módszertani elve is – 
a stílustörténet analógiájára – a szinkronikus és diakronikus 
vizsgálat lehet. (Szabó Zoltán, 23) Amint a stílustörténetben, 
ugyanúgy az irodalomtörténetben is követhető az a nyelvtörté-
neti elv, miszerint „a kronologikus egymásutániságok ugyanúgy 
egy szinkronrendszer részei, mint ahogy a szinkronikus össze-
függések egy diakronikus sorozat alkotóelemei. (Szabó Zoltán, 23) 
Erre az elvre alapozta magyar stílustörténetének alapelvét Szabó 
Zoltán, kimondva, hogy „a szinkrónia szintjén a vizsgálat struk-
túra-központú, a diakrónia szintjén pedig sorozat-központú”. 
(Szabó Zoltán, 23)  

Egy-egy adott idő- vagy korszakot meghatározó áramlat mint 
rendszer addig dominál, amíg automatizálódnak és kiüresednek 
elemei, és újabbnak a megjelenése és kifejlése történik meg 
mindhárom rétegben. A szinkronikus összefüggések tehát ugyan-
akkor egy diakronikus sorozat alkotóelemeiként tételezhetők. A 
diakrónia vonatkozásában ez nemcsak az egymást váltó nemze-
dékekhez köthető, hanem ugyanazon alkotónak a különböző 
alkotói szakaszaiban létrehozott produkcióját is jellemezheti. 
Ugyanazon alkotó is átválthat valamely periódusát jellemző 
áramlatról és stílusról egy másikra, s így esetleg az adott 

 111

szinkronikus rendszerhez vonatkoztatva azzal úgymond aktuá-
lisak lehetnek. A struktúra-központú vizsgálat a szinkrónia 
szintjén pedig azt jelentené, hogy az egyidőben létező többféle 
áramlat erővonalait, egymáshoz való viszonyát, az általuk kép-
viselt eszmék, módszerek és stílusok értékét és hatását érzékel-
tessük egy hiteles és átfogó irodalomkép és irodalmi műveltség 
kialakítása és életben tartása céljából.  

II.  

Az 1950-es évek közepe és második fele még mindig hangos 
volt a szovjet mintára beindult proletkult és a dogmatikus 
irodalompolitika hamis eszméinek és álságos céljainak hangoz-
tatásától, hasonlóképpen a sokféle ábrázolásformákkal szembe-
állított s egyetlennek mondott szocialista realizmus módszeré-
nek, valamint a világnézeti pluralizmussal szembeszegezett pár-
tosság elvének hirdetésétől. Az ilyen előírásoknak megfelelő 
irodalmat termelők előtt pedig tárva-nyitva álltak az állam által 
fenntartott irodalmi nyilvánosság fórumai, a lapok és folyó-
iratok, valamint a könyvkiadók, vagyis a dogmák szerinti iro-
dalmi produkció közvetítése és interpretációja folyamatos volt, 
amit viszont kevésbé tudott irányítani a kommunista kultúr-
politika, az a recepció lehetett. 

Ha egy hatéves idősáv (1954–1959) könyvtermését tekintjük 
át, tizenegy megjelent kötettel (nem számítva bele a fordításo-
kat) Nagy István vezet, őt követi tíz kötettel Asztalos István, 
kilenc kötete jelent meg Szemlér Ferencnek, nyolc kötete Maj-
tényi Eriknek, hét kötete Gagyi Lászlónak, Horváth Istvánnak, 
Méhes Györgynek és Sütő Andrásnak, de nagy súllyal van jelen 
Robotos Imre a kritika terén a három kötetnyi cikkel és tanul-
mánnyal. Ha a műnemenkénti megoszlás szerint követjük jelen-
létét, akkor a sok műfajú Szemlér Ferenc visszacsúszik vezető 
helyéről: négy kötetnyi verse és három regénye jelent meg az 
adott időszakban, s ilyen tekintetben megelőzik őt a költők kö-
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zül öt-öt kötettel Hajdu Zoltán és Horváth Imre, de négy-négy 
kötete van Kiss Jenőnek és Létay Lajosnak is. Az elbeszélő 
Szemlér kötetekkel mérhető jelenléte megegyezik a Balla 
Károlyéval, Fodor Sándoréval, Huszár Sándoréval, Katona 
Szabó Istvánéval, Kormos Gyuláéval, Szabó Gyuláéval és Tamás 
Gáspáréval, ugyanakkor megelőzi őt Kovács György hat, Papp 
Ferenc pedig négy kötettel. Irodalmi antológiákból sem volt 
hiány az adott időszakban, mondhatni évente jelent meg egy-
egy kötetnyi válogatás. Elmondható, a „lélek mérnökei” (!) is 
csúcsokat döntöttek az irodalmi termelés frontján (!), s a 
rendszer iránti elkötelezettségüket közvetlen vallomásokban is 
egyértelművé tették: „ez új világ oly kedvemre való!” – írta Kiss 
Jenő még 1955-ben is. (Éjszaka egy kollektív gazdaságban)  

Leszögezhetjük, többféle irányból, más-más irodalmi hagyo-
mány neveltjeiként érkeztek ezek az alkotók a sematizmus 
irodalmának közös arcvonalára (!), hogy a „vezessen a párt” 
jelszavára (Szabédi László) hadba induljanak minden más, 
ellenségesnek felfogott irodalmi áramlattal szemben, teljesíten-
dő az aktuális irodalompolitika „napiparancsait” (Gaál Gábor), 
sőt a társadalmi, illetve osztályharc, valamint a világméretűvé 
nagyított békeharc (!?) eszközének tekintett ilyenfajta irodalom 
hadat viselt a szocializmus ellenségeinek tekintett egyes társa-
dalmi rétegek ellen is. „Ránk vár a munka s a szilárd / türelem,/ 
az erőszak is, hogyha már / kell legyen”. – hangzott el már 1945-
ben! (Szemlér Ferenc: Fiatal férfiak) Ekként sokuk az írótársa-
dalomban, az irodalmi életben folyó osztályharcból és a 
proletkultból is kivette részét vagy mint az ügynek elkötelezettje, 
vagy mint megtévesztett, esetleg „önkéntes vakságban” (Sinkó 
Ervin) szenvedő. Az igazi irodalmi hagyományból esetleg Petőfi 
„harcos öröksége” (Marosi Péter) vagy a baloldali, ún. osztály-
harcos vagy valóságirodalom jelentett mércét és mértéket szá-
mukra. Némelyikük irodalmi múltja figyelemre méltó. A bal-
oldali írók táborából, számottevő irodalmi teljesítmény és 
tekintély birtokában lépett át Nagy István az új korszakba. 
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Asztalos István, Horváth István és Kiss Jenő pedig a harmincas 
évekből eredeztethető más-más indíttatással ugyan, de a 
negyvenes évek első felében szerzett valamiféle közös irodalmi 
tapasztalattal rendelkezett, és a népi irodalom vonulatát erő-
sítették, de kapcsolható hozzájuk Kovács György is széles körű 
társadalmi rajzot felölelő realista regények szerzőjeként. Szemlér 
Ferenc intellektuális költőként (Kántor Lajos–Láng Gusztáv, 79), 
az izmusok, az avantgárd és a gondolati líra gazdag hagyomá-
nyából merített húszas évekbeli indulásától, és erős szociális 
érzékről tanúskodó s többnyire urbánus tematikájú verseket írt, 
akkori helyét a klasszikus modernség, illetve hellyel-közzel az 
avantgárd áramában lehetne kijelölni. Mondhatni egyedülálló s 
az őt körülvevő társadalmi-kulturális valóságban folyó diskur-
zustól idegen szólam a sematizmus hullámverésében a lírikus és 
regényíró Székely János, aki viszont később, már az ötvenes-
hatvanas évek fordulóján írta meg a hivatalos irodalompolitika 
és a dogmatizmus elvárásaival összhangban lévő – s élete végén 
ezeket megtagadó – köteteit, a szocialista realizmus igényei 
szerinti lírai riportázsait.  

Ilyen irodalmi környezetben, illetve előzmények után lép 
színre és hallatja szavát a fiatal írók egy csoportja, akik az iro-
dalmi hagyománynak egy gazdagabb tartományát választják 
már indulásuktól, a teljesebb Petőfit vagy József Attilát például, 
hangot adva ezáltal az irodalmi-poétikai változásoknak, de 
erkölcsi kérdésekben is túllépnek a kollektivista és proletár 
erkölcsön, ami megnyilvánult még 1955-ben is: „Sújts kalapács, 
léhákat űzőn - / mert ez az ország az enyém!” (Szász János: 
Kalapács). Nagyobb súllyal merül fel e fiatalok számára a privát 
szféra, a költők el kívánnak szakadni az automatizálódott, 
kiüresedett formáktól, és eljutnak a „búcsú az ódáktól” (Majté-
nyi Erik) felismeréséig, azaz a hamis és utópikus közösségi 
célokért agitáló versezetekről való lemondásig, az elbeszélők 
meg a bonyolult valóságábrázolást választják, s vannak alkotók, 
akik visszatérnek a proletkult és a sematizmus előtti eszmé-
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Asztalos István, Horváth István és Kiss Jenő pedig a harmincas 
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nyeikhez, vagy a klasszicizálódást választják – Kiss Jenő, Szem-
lér Ferenc például.  

A fiatal íróknak ebből a csoportjából Láng Gusztáv Kányádi 
Sándort, Páskándi Gézát, Bálint Tibort és Szabó Gyulát emelte 
ki egy tanulmányában, akiket az erkölcsi ellenállás nemzedéké-
nek nevez. (Láng Gusztáv 1997, 143) Nyilván ez a kibontakozási 
kísérlet nem jelenti a sematizmussal és dogmatizmussal való 
teljes szakítást irodalmunkban, hiszen a sematizmus „utóvirág-
zása” a hatvanas évek elején is tapasztalható például Méliusz 
József (Ameddig ellátok, 1960), Székely János (Itthon vagyok, 
1961) és mások esetében.  

Ez az „utóvirágzás” különben éppen Méliusz lírája esetében 
rejt magában valamiféle paradoxont. Az 1960-ban megjelent 
kötete mondhatni vegytiszta lírai agitáció az osztály- és béke-
harc mellett, a szocialistának nevezett tervgazdálkodás javára, 
végső soron szabadversben írt pártpropaganda. De annak el-
lenére, hogy ez a túlfűtött agitáció tartalmi-ideológiai szempont-
ból úgymond kifogástalan, a korabeli dogmatikus kritikától a 
leghatározottabb elutasítást kapta. A szabadverset mint 
formanyelvet, mint a költői kifejezés egyik lehetőségét kétségebe 
vonó, sőt megbélyegző korabeli kritika éppen azt a költőt 
kérdőjelezte meg, s idézte országos írószövetségi fórum elé 
1958-ban, aki a szabadverset a kommunista rendszer ideológiai 
szolgálatába állította pályájának egy téveszmék és illúziók uralta 
szakaszában. Ugyanez a kritika azokat a költőket kanonizálta, 
akik ugyanazt a „szép új világot” egy kiüresedett és túlhaladott, 
rímes, kötött ritmusú versezetekben dalolták meg. Illusztráció 
gyanánt egyetlen szakaszt idézünk, miként vitték vásárba a 
klasszikus veretű ütemhangsúlyos sorokat még 1954-ben is: „S 
bensőmben magamat érzem felelősnek, / proletárhatalom hogy 
legyen erősebb,/ hogy mikor ellenét mind-mind leteperte,/ 
emberi jövendőnk nőjön világszerte”. (Szemlér Ferenc: Százszor 
is elmondom…) 
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Így történhetett meg, hogy az éppen e viták idején, az ötve-
nes-hatvanas évek fordulóján jelentkezett s általában szintén 
szabadverset művelő fiatal költők indulása komoly irodalom-
politikai akadályokba ütközött, éspedig a Szilágyi Domokosé, 
Lászlóffy Aladáré, Hervay Gizelláé. A legvehemensebben éppen 
1958-ban támadták, éles elutasításokban volt részük mind az 
Igaz Szóban, mind az Utunkban. (Széles Klára, 38–40)  

A Méliusz-költészetnek az ötvenes-hatvanas évek fordulójára 
tehető termése tehát egybeesik egy, a Romániában születő 
magyar lírát megújító fiatal nemzedék jelentkezésével, amely-
nek képviselői már a szabadvers választásával amaz időszak 
sematikus költői gyakorlatával való szakítást demonstrálták, 
megtörték a meglévő művek rendjét, de ezen túlmutatva a ro-
mániai magyar líra avantgárd vonulatát erősítették a klasszikus 
modern avagy nyugatos és a népi áramlat mellett. Ebben a 
törekvésükben pedig az elődök közül mindenekelőtt annak a 
Méliusznak a lírájához kapcsolódhattak és kapcsolódtak is, aki 
már a harmincas évek közepén jelentőset alkotott ennek az 
áramlatnak a jegyében, s tévelygését követően már a következő 
verseskötetének (Beszélgetés a rakparton, 1963) jó néhány 
darabjával igazolta, hogy az irodalmi sematizmus előírásai he-
lyett a felszabaduló alkotói személyiség belső törvényei jutnak 
érvényre modern formanyelvű verseiben.  

Ugyanezen évtizedforduló idején a dogmatikus kritika 
hasonlóan nagy erőkkel indított támadást Szabó Gyula és 
regénye, a Gondos atyafiság (1955–1961, illetve 1964) ellen. 
Míg a trilógia első kötetét elismeréssel fogadták, Gálfalvi Zsolt 
részéről elhangzott, hogy „új nagy írót küldött a falu”, 1958-tól, 
a második kötet megjelenésének évétől, de tulajdonképpen a 
már korábban közreadott részletekre hivatkozva össztűz alá 
vették a művet és szerzőjét a hivatalos irodalompolitika elköte-
lezettjei és farizeusai. Bár a harmadik kötet megsínylette a 
Hajdu Győző, Sütő András és mások „megbecsülő” bírálatát, de 
az írói valóságszemléletnek és a választott komplex ábrázolás-
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módnak köszönhetően a mű túlélte támadói feljelentésekkel 
felérő „szakmai” véleményezését és bírálatát, sőt az 1964-ben 
megjelent, átdolgozott és újraírt – végleges – változat ma is 
érvényes üzenetet hordoz. Mondhatni enciklopédikus mű a 
Gondos atyafiság, a hagyományos erdélyi – székelyföldi – falu 
világáról, olyan nagy ívű, a móriczi modellt követő társadalmi 
tabló, amely hitelesen bemutatja a huszadik század közepi 
erdélyi falusi társadalom rövid idő alatt lezajló megingatását, 
összeroppantását, tagjainak drámai próbatételeit.  

Az időben egy nagyot ugorva előre ide kívánkozik egy meg-
jegyzés arra vonatkozóan, hogy az erdélyi falu huszadik századi 
alakulástörténete végzetes szakaszának, a falurombolásnak a 
regényét már meg sem lehetett volna írni a romániai diktatúra 
végnapjaiban. Erre Páskándi Géza vállalkozott budapesti műhe-
lyében 1988—89-ben, megírván A sírrablókat (1989), mintegy 
utólag igazolva a „kivándorló irodalomról” 1987-ben elmélkedő 
Láng Gusztáv egyik felismerését, hogy tudniillik a „részleges 
emigráció”, jelesül az anyaországba települt erdélyi írók által 
létrehozott irodalom is kiegészítő, kiteljesítő része lehet az 
„otthon maradt”, azaz az erdélyi magyar irodalomnak. (Láng 
Gusztáv 1998, 50)  

Habár az erkölcsi ellenzék nemzedékének két költője, Kányádi 
Sándor és Páskándi Géza sem maradt érintetlen az ötvenes évek 
eleji-közepi proletkulttól, kijózanodásuk és útkeresésük s az 
irodalmi hagyományban való mélyebb megmerítkezésük, szö-
vetségük igazi szövegekkel korábban átsegítette őket a sematiz-
mus mocsarán, mint sok pályatársukat, hiszen 1957-re teszi 
Kányádi „második indulását” az irodalomtörténet (Pécsi Györgyi, 
36), Páskándi első kötetét (Piros madár, 1957) pedig a megújuló 
romániai magyar líra fiatal alkotóit (Lászlóffy Aladárt, Szilágyi 
Domokost, Hervay Gizellát) elindító Forrás könyvsorozat 
előhírnökének lehet tekinteni.  
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III.  
 

A sematizmus szemlélet- és stílusbeli egyeduralma megtört, 
kényszerítő ereje fokozatosan oldódott az új, „korszakképző 
mozzanatok” kifejlésével. A lírikusok és elbeszélők egy csoportja 
egyre nagyobb területeket hódított vissza a hatalmi szóvak 
kiiktatott hagyományból, ténylegesen is az akkori jelen irodal-
mában keltve életre a múltét. Ez szólalt meg Lászlóffy Aladár, 
Szilágyi Domokos és pályatársaik egyéni „hangszerelésében” az 
ötvenes-hatvanas évek fordulóján. Tulajdonképpen újraéledt a 
folytonosság irodalmunkban. Képviseleti irodalom ez, alkotói az 
ember és a humánum, a szabadság és a rend eszméjének elkö-
telezettjei, ugyanakkor a kommunizmus eszméinek egyes elemei 
és utópiája is még fogva tartja őket, de személyes átéltséggel, 
hiteles üzenettel szólalnak meg, sablonoktól mentesen, a 
huszadik századi korszerű formavívmányokhoz igazodva. Komoly 
indíttatást éreznek a világ birtokba vételéhez ezek a lírikusok, a 
„mindenséggel mérd magad” elvéhez ragaszkodnak, hisznek az 
értelemben, és a teljesség, az egyetemes lét meghódítását érzik 
küldetésüknek. „Ha valamilyen közös, nemzedéki programban 
egyáltalán hittünk (mert ilyet sosem fogalmaztunk) – írja 
indulásukra visszatekintve Lászlóffy A fájdalmasan vigasztaló 
című Szilágyi-esszéjében –, az a szintézis, a rendteremtés szük-
ségének érzete volt, a minden áradó újat összefoglaló szomjú-
ság, melynek bűvöletében szerettük volna megmutatni magun-
kat…” (Pécsi Györgyi szerk., 2005, 303) Meghitt, személyes vi-
szonyt alakítanak ki a történelemmel, a „színhelyekkel” 
(Lászlóffy Aladár) és magával a léttel. „Aki ember, végre itt a 
végtelen / Fókuszában érzi magát jó helyen” – vallja Lászlóffy 
Aladár (Visszhangok), Szilágyi Domokos meg „szerelmes ver-
sekben” vall a szabadságról (Álom a repülőtéren). A mikro- és 
makrokozmosz egységben-látására, összefüggéseinek megjelení-
tésére tesznek kísérletet akár egyetlen költői kép keretében is. 
Lászlóffy Aladár például ekképpen: „Ahány mezeivirág-féle van 
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– / annyi csillagfajta van./ A végtelenből jövet előtipegnek / 
gyöngéden, gyönyörűen e testvérpárok./ A csipetnyi bimbókák 
feje a bolygókra üt./ A margaréták vidám szaturnuszai alól / a 
ragaszkodás átlátszó sugarai / futnak a mindenség felé –/ égi 
madarak érzik ezeket a szálakat”. (A távlat) Úgy érzik, a meg-
ismerés nem ismer korlátokat, és a – hitük szerint – megtalált 
szabadság talaján emberivé formálható a világ, Szilágyi Domokos 
szavaival: „mosolyaink kezes bolygókon sétálnak,/ felhők 
országútján menetelünk”. (Álom a repülőtéren) Igaz, ugyanaz a 
huszadik század közepi tudományos-technikai forradalom, 
amely – az újnak nevezett társadalmi-ideológiai környezet mel-
lett – forrása volt optimizmusuknak, ugyanakkor a pusztulás, az 
emberiség ellen elkövethető merényletek vízióit is előhívja. 
Történelmi példájuk persze egyoldalú még ekkor, mivelhogy 
csak a hitleri haláltáborokra, a holocaustra és az atomháborúra 
hivatkoznak, míg az időben is jóval korábbról datálható, huza-
mos ideig tartó, s ugyanoly szisztematikusan működtetett szovjet 
Gulágra halvány utalás sem történik. Ennek a történelmi szem-
léletnek a lírai dokumentuma Szilágyi Domokos verskompozí-
ciója, a Halál árnyéka.  

A Kassák-vers erőteljes avantgárd sodra és jellegzetes léleg-
zetvétele, retorikája és expresszionista képalkotása, valamint 
József Attila lírai világmagyarázata kelt életre ebben az idő-
szakban a fiatal költőnemzedék két vezéregyénisége verseiben, 
de egy időben közelebbi kortársi jelenlét, a Juhász Ferencé és 
Nagy Lászlóé is érzékelhető.  

Szilágyi Domokos monográfusa végigkövetve a költői pályát 
a Szerelmek tánca című második kötet (1965) egyes verseiben 
már eszmény és valóság feszültségének kialakulását tapintja ki 
(Cs. Gyímesi Éva, 27), a későbbi kötetek alapján viszont (Garabon-
ciás, 1967, Emeletek avagy a láz enciklopédiája, 1967) jól érzé-
kelhető, hogy magának a lírai szubjektumnak a státusában állt 
be radikális változás, ez időtől kezdetét veszi a „búcsú a 
trópusoktól”, vagyis az „egységes alanyú, hagyományos líra” (Cs. 
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Gyímesi Éva, 36) művelésének úgymond véget vet a költő. 
Lászlóffy Aladár pedig, aki a teljesség igézetében írja verseit, 
habár már rég kimondatott, hogy „minden Egész eltörött” (Ady 
Endre), olyan pozíciót választ a lírai alany számára, amely a 
Helyszínek című kötet (1965) egyes versei tanúsága szerint 
mégis lehetővé teszi számára a történelem és az emberi létezés 
egészben-látását és -láttatását. Tételesen is megfogalmazódik a 
lírai alanynak ez a történelemre való szellemi-lelki ráhangoló-
dása: „Csupa nosztalgia minden emberi élet nekem./ Elmúlnak 
a korok, egymás után –/ és én nem tudok betelni…/ De milliárd 
színhelyen szemmel / tartom a történelemlakót”. (Színhelyek) 
Később aztán, a Képeskönyv a vonalakról című kötet (1967) 
verseiben már a megvalósult sajátos történelem- és világlátással 
találkozhatunk, például a Bulevárd Termopilé című költemény 
esetében: „A háború áll. S mint a gátat a felgyűlő víz, úgy szorít a 
perzsa:/ az idő, az elmaradottság, a rák és a gyarmati lét./ De a 
hátországban valahol Beethoven komponál,/ Menuhin gyako-
rol,/ épül a körutak orma, három fiad van,/ várnak a tenger-
partok és kedvesen fogad a föld be”.  

Mindeközben a prózai elbeszélő műfajok is fokozatosan eltá-
volodtak a sematizmus „győzelmi epikájától” (Kulcsár Szabó 
Ernő, 91), s a történet elbeszélhetőségének hitével, illetve a ki-
mondhatóság lendületével fogtak az alkotók az egyén és 
társadalom vonatkozásában történtek hiteles és korszerű ábrá-
zolásához. Erre az etikai-lélektani kérdéseket előtérbe állító 
komplex valóságábrázolásra részben azok az írók vállalkoztak az 
ötvenes-hatvanas évek fordulójától, akiket pályakezdőként szó-
lított hadrendbe (!) a dogmatikus irodalomirányítás, részben 
pedig az adott évtizedfordulón indulók, úgymint Papp Ferenc, 
Szász János, Huszár Sándor, Hornyák József, Fodor Sándor, 
illetve Veress Zoltán, Bálint Tibor, Szilágyi István.  

Novellistaként eme második csoportba sorolható Páskándi 
Géza. A groteszk felé nyit Páskándi a bebörtönzése előtt rövid-
del, az Utunk 1957. január 12-i számában megjelent Csendes óra 



 118

– / annyi csillagfajta van./ A végtelenből jövet előtipegnek / 
gyöngéden, gyönyörűen e testvérpárok./ A csipetnyi bimbókák 
feje a bolygókra üt./ A margaréták vidám szaturnuszai alól / a 
ragaszkodás átlátszó sugarai / futnak a mindenség felé –/ égi 
madarak érzik ezeket a szálakat”. (A távlat) Úgy érzik, a meg-
ismerés nem ismer korlátokat, és a – hitük szerint – megtalált 
szabadság talaján emberivé formálható a világ, Szilágyi Domokos 
szavaival: „mosolyaink kezes bolygókon sétálnak,/ felhők 
országútján menetelünk”. (Álom a repülőtéren) Igaz, ugyanaz a 
huszadik század közepi tudományos-technikai forradalom, 
amely – az újnak nevezett társadalmi-ideológiai környezet mel-
lett – forrása volt optimizmusuknak, ugyanakkor a pusztulás, az 
emberiség ellen elkövethető merényletek vízióit is előhívja. 
Történelmi példájuk persze egyoldalú még ekkor, mivelhogy 
csak a hitleri haláltáborokra, a holocaustra és az atomháborúra 
hivatkoznak, míg az időben is jóval korábbról datálható, huza-
mos ideig tartó, s ugyanoly szisztematikusan működtetett szovjet 
Gulágra halvány utalás sem történik. Ennek a történelmi szem-
léletnek a lírai dokumentuma Szilágyi Domokos verskompozí-
ciója, a Halál árnyéka.  

A Kassák-vers erőteljes avantgárd sodra és jellegzetes léleg-
zetvétele, retorikája és expresszionista képalkotása, valamint 
József Attila lírai világmagyarázata kelt életre ebben az idő-
szakban a fiatal költőnemzedék két vezéregyénisége verseiben, 
de egy időben közelebbi kortársi jelenlét, a Juhász Ferencé és 
Nagy Lászlóé is érzékelhető.  

Szilágyi Domokos monográfusa végigkövetve a költői pályát 
a Szerelmek tánca című második kötet (1965) egyes verseiben 
már eszmény és valóság feszültségének kialakulását tapintja ki 
(Cs. Gyímesi Éva, 27), a későbbi kötetek alapján viszont (Garabon-
ciás, 1967, Emeletek avagy a láz enciklopédiája, 1967) jól érzé-
kelhető, hogy magának a lírai szubjektumnak a státusában állt 
be radikális változás, ez időtől kezdetét veszi a „búcsú a 
trópusoktól”, vagyis az „egységes alanyú, hagyományos líra” (Cs. 

 119

Gyímesi Éva, 36) művelésének úgymond véget vet a költő. 
Lászlóffy Aladár pedig, aki a teljesség igézetében írja verseit, 
habár már rég kimondatott, hogy „minden Egész eltörött” (Ady 
Endre), olyan pozíciót választ a lírai alany számára, amely a 
Helyszínek című kötet (1965) egyes versei tanúsága szerint 
mégis lehetővé teszi számára a történelem és az emberi létezés 
egészben-látását és -láttatását. Tételesen is megfogalmazódik a 
lírai alanynak ez a történelemre való szellemi-lelki ráhangoló-
dása: „Csupa nosztalgia minden emberi élet nekem./ Elmúlnak 
a korok, egymás után –/ és én nem tudok betelni…/ De milliárd 
színhelyen szemmel / tartom a történelemlakót”. (Színhelyek) 
Később aztán, a Képeskönyv a vonalakról című kötet (1967) 
verseiben már a megvalósult sajátos történelem- és világlátással 
találkozhatunk, például a Bulevárd Termopilé című költemény 
esetében: „A háború áll. S mint a gátat a felgyűlő víz, úgy szorít a 
perzsa:/ az idő, az elmaradottság, a rák és a gyarmati lét./ De a 
hátországban valahol Beethoven komponál,/ Menuhin gyako-
rol,/ épül a körutak orma, három fiad van,/ várnak a tenger-
partok és kedvesen fogad a föld be”.  

Mindeközben a prózai elbeszélő műfajok is fokozatosan eltá-
volodtak a sematizmus „győzelmi epikájától” (Kulcsár Szabó 
Ernő, 91), s a történet elbeszélhetőségének hitével, illetve a ki-
mondhatóság lendületével fogtak az alkotók az egyén és 
társadalom vonatkozásában történtek hiteles és korszerű ábrá-
zolásához. Erre az etikai-lélektani kérdéseket előtérbe állító 
komplex valóságábrázolásra részben azok az írók vállalkoztak az 
ötvenes-hatvanas évek fordulójától, akiket pályakezdőként szó-
lított hadrendbe (!) a dogmatikus irodalomirányítás, részben 
pedig az adott évtizedfordulón indulók, úgymint Papp Ferenc, 
Szász János, Huszár Sándor, Hornyák József, Fodor Sándor, 
illetve Veress Zoltán, Bálint Tibor, Szilágyi István.  

Novellistaként eme második csoportba sorolható Páskándi 
Géza. A groteszk felé nyit Páskándi a bebörtönzése előtt rövid-
del, az Utunk 1957. január 12-i számában megjelent Csendes óra 



 120

című novellával, amely – a kor- és pályatárs visszaemlékezése 
szerint – „a legtelitalálóbb erővel fejezte ki létünk általános 
helyzetét”. (Szabó Gyula, 381) A Páskándi-parabola szerint 
ugyanis a szólás- és gondolatszabadságnak a lehető leglefo-
kozottabb és -izoláltabb helyszíneken lehet helye, mint amilyen 
a feleség zsarnokoskodása alatt élő rokkant kisembernek a 
családi illemhely, ahol hősünk „csendes óráit” tölti nap mint 
nap. Páskándinak a mély intellektuális tartalmú, a koreszmék-
nek és hangulatnak (szabadság, felelősség, bűn, félelem, szoron-
gás) váratlan, az abszurdig feszített gondolatmenetek és ugyan-
ilyen helyzetek általi megjelenítésére vállalkozó rövidprózái 
aztán csak szabadulása után lehettek meghatározói epikánknak, 
a folyóirat-közleményeknek köszönhetően már 1965-től, kötet-
ben ugyanis később jelentek meg (Üvegek, 1968) ezek a több-
nyire a „késői modern novellaeszményt” megtestesítő művek. 
(Szász László, 124)  

Éppen a Páskándi-novellisztikában megismert szokatlan 
látásmód alapján mondhatjuk: nem lehet véletlen, hogy az író 
pályája későbbi szakaszában esszében méltatja Karinthy Frigyes 
ritka írói nagyságát. „Az intellektuális Humornak az a szintje – 
írja Az ifjúság-szabadító című 1987-es esszében –, ahová 
Karinthy eljutott, magában hordoz – és nem csírafokon! – abszurdot 
és nonszensz játékot, ha akarom, neorokokót és monstruózust, 
tragikomikust és parabolát”. (Páskándi Géza, 156) És ugyancsak 
itt jegyzi meg hőséről a szerző, hogy „esze minden esztelenség 
ellen éppúgy fellép, mint a túl világos, túl harmonikus észma-
gyarázatok ellen”. (Páskándi Géza, 154–155) Jóval a Karinthy-
esszé megírása előtt, még Kolozsvárt élve tett hitet „az értelem 
indulata” mellett Páskándi, akit novellistaként a kortársi ma-
gyar próza művelői közül a parabolákat író idős Déryvel és az 
„egyperces novellák” Örkényével rokoníthatunk.  
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A hatvanas évek közepe és második fele egy olyan csomó-
pont, amelyről keresztmetszetet készítve irodalmunk részben 
megváltozott, a korszerűség jegyében átrendeződött képét 
vázolhatjuk fel. Az írói múlttal vagy netán karrierrel rendelkező 
szerzők nagy része az ön- és korkritika lehetőségeit keresi prózá-
ban és versben, más meg a memoár műfaját választva találja 
meg a hiteles megszólalás lehetőségét. Többségük szakít az elő-
ző másfél évtized proletkultos áleszméivel és „hazug álmaival”, 
megfoghatóbb célokat fogalmaznak meg a maguk és olvasóik 
számára. Ekkorra társadalomeszményük kevésbé szocialista, 
inkább emberarcú lesz úgymond, de a hivatalos eszmerendszer 
reneszánszában bíznak, sőt a fiatal korosztály és az indulók is, a 
frazeológia szintjén legalábbis a „párt gyökereiről” meditálnak 
(Lászlóffy Aladár), vagy a kommunizmusig vezető hitről (Farkas 
Árpád). A szemlélet- és értékváltás, az írói jelenlét minősége is 
tükröződik a választott időszakaszban (1964–1970) megjelent 
könyvek számából. Eszerint tíz megjelent kötettel Szemlér Fe-
renc kerül az első helyre, kilenc-kilenc kötete jelent meg Fodor 
Sándornak és Szilágyi Domokosnak, nyolc Kovács Györgynek, 
aztán hét kötettel következik Beke György, Kányádi Sándor, 
Majtényi Erik, Nagy István, hat kötettel pedig Bálint Tibor, Hor-
váth Imre, Köntös-Szabó Zoltán, Lászlóffy Aladár és Páskándi 
Géza. A számbavételkor figyelembe vettük a gyermek- és ifjúsági 
irodalom körébe sorolható köteteket, a válogatott műveket és 
gyűjteményes köteteket, de ezúttal is eltekintettünk az illető 
szerzők idegen nyelven (többnyire románul) megjelent kötetei-
től és a műfordításoktól. A gyűjteményes kötetek kiadása nélkül 
Szemlér nyolckötetes lenne, Kovács György a hat-, Nagy István 
meg az ötkötetesek közé kerülne, a gyermek- és ifjúsági művek 
nélkül pedig Fodor Sándor és Szilágyi Domokos öt kötettel ma-
radna, Kányádi és Lászlóffy néggyel, Páskándi meg hárommal.  
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IV.  
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Ebben az időszakban történik egy újabb, erőteljes csoportos 
jelentkezés, a fiatal költőknek a Vitorla-ének című nemzedéki 
antológiában való színrelépése (1967, a verseket válogatta és a 
bevezetőt írta Lászlóffy Aladár). Ennek a versválogatásnak is 
tehát az imént vázolt keresztmetszetben van a helye, abban a 
szinkronikus rendszerben, amelyben a Nyugat-nemzedékek 
képviselte és művelte klasszikus modernség (Szemlér Ferenc, 
Székely János), illetve a két világháború közötti transzszilván 
líra hangja (Kiss Jenő) csakúgy megszólal, mint a modern népi 
líra (Kányádi Sándor) vagy az avantgárd (Méliusz József, 
Lászlóffy Aladár), s jelen van mindezekkel együtt a bartóki 
szintézis lírában megvalósított változata (Szilágyi Domokos).  

A novella és elbeszélés a két világháború között is erőssége 
volt irodalmunknak. A tárgyalt időszakban újból erőteljessé vált 
a jelenléte. A kisepikában az elbeszélők építenek ugyan az 
anekdotára, tovább élnek Tamási nyelvi és stílusbeli hódításai, 
de felerősödik a lélektani és erkölcsi-kritikai igényű társadalom-
rajz, hasonlóképpen a lírai vagy tragikus groteszk ábrázolásmód 
(Fodor Sándor, Bálint Tibor, Szilágyi István, Pusztai János, Vári 
Attila). Az egyedi esetek és helyzetek s az egyes ember rajza mint 
a novella lehetősége ugyanakkor az adott társadalom egészére is 
érvényes ítéletek alkotására is késztette az olvasót.  

A nagyepika terén a realista, móriczi valóságábrázolás mel-
lett számottevő nyitások történtek a líraiság, a dokumentariz-
mus, a memoár, az emlékező és vallomásos próza irányába, 
valamint a Thomas Mann, Proust és Kafka nevével fémjelezhető 
modernség változatai javára. A narráció megújítása, merész 
elbeszélői és ábrázolásmódok kikísérletezése történik ekkor 
elbeszélő prózánkban általában, és irodalomtörténeti szempont-
ból alapművek születnek: a Zokogó majom (Bálint Tibor, 1969) 
és az Anyám könnyű álmot ígér (Sütő András, 1970).  

Az irányzati sokszínűség vált uralkodóvá erre a  periódusra a 
romániai magyar irodalomban. Különben az egyes irányok és 
tendenciák nemcsak a nemzedékekhez vagy alkotókhoz köthe-
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tők, de ugyanazon alkotó esetében is többféle áramlat léte és 
mozgása érzékelhető. Kányádi Sándor vagy Király László lehet 
jó példa ebből az időszakból. Előbbi mint az erkölcsi ellenállás 
nemzedékének tagja a sematizmus és a saját „kettős indulásá-
nak” terhével a leginkább előre mutató költői törekvéseiben, s 
ekképpen mind Szilágyi Domokosék, mind Király Lászlóék az 
indulásukat követő pályaszakaszukban, a hatvanas évek máso-
dik felében közel érezhették magukhoz az általa képviselt érté-
kek s az alkalmazott-kikísérletezett eljárások, valamint az eleven 
stílus tekintetében. Király László pedig valamiféle kapocs szere-
pét, illetve a folytonosságot képviseli a Szilágyi Domokos és 
Kovács András Ferenc lírája között ívelő diskurzusban.  

Ezen, az időben mintegy húszéves vonulaton belül az első 
törés és szakítás a hatvanas évek második felében történt. Az 
ekkor induló nemzedék mérvadó képviselői esetében a vállalt 
eszmékben és értékekben érzékelhetők hangsúlyeltolódások. A 
nagyvilág, illetve egyetemesség és egyén viszonya a hangsúlyo-
sabb a Forrás első nemzedékének költészetében, míg az új 
nemzedéknek a szülőföld, illetve partikuláris közösség és egyén 
viszonya a sarkalatos pont. Király László már indulásakor meg-
fogalmazta a „nem menekülhetsz” illyési gondolatát: „Követnek 
némán. Vállon vernek / vagy ökölbe rántják néha tenyerem,/ 
kitartón-konokul lépnek elém,/ s mindig a legjobbkor jönnek:/ 
villanásnyi helyet sem hagynak / bennem a közönynek” (Gyer-
mekkori útlevél). 

Közös elem viszont a hit kérdése és motívuma, amely által a 
megismerés korlátai is áthághatók Szilágyi Domokos, Lászlóffy 
Aladár lírája tanúsága szerint, Király Lászlóék esetében pedig a 
közösségi gondok vállalásában és lebírásában játszik fontos 
szerepet a hit. De míg a Forrás első nemzedéke az elvont és 
általános felől felvett látószögből távlatot nyerve reflektálhatott 
az igazi, eleven tartalommal bíró nemzeti közösség, a magyarság 
kérdéseire mint sajátosra, addig a Forrás második nemzedéké-
nek éppen a távlat hiánya miatt több buktatóval kellett számol-
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nia a szülőföld és nemzet lírai-gondolati bejárásában, ama 
„nehéz hűség” vállalásában.  

A távlatokról való lemondás nem egy alkalommal a kisebb-
ségi léthelyzet mitizálását, következésképpen az elemi emberi 
teljesség- és szabadságigény megcsonkulását vonta maga után. 
Nem véletlen, hogy a hatvanas-hetvenes évek fordulóján már 
Bretter György vitairatban, Szilágyi Domokos meg versben szó-
lalt meg provincializmus és kozmopolitizmus kérdésében. A 
járható utat aztán egy-egy termékeny pillanatban a „haza a 
magasban” gondolat jegyében találták meg egyesek (pl. Farkas 
Árpád: Jegenyekör), mások pedig a merész gondolati-poétikai 
nyitásokban (Csiki László, Kenéz Ferenc, Király László). Azt 
ugyanis felelős erkölcsi lényként, írástudóként nem engedhették 
meg maguknak, hogy leírják, amit tíz évvel korábban, 1957-ben 
Szemlér Ferenc érzett (?) és megfogalmazott a szocialista ha-
zafiság (!) jegyében: „A földed leszek, szép haza,/ édes hazám!” 
(Nagy földön) Ők már csak a szülőföld, a bölcsőhely megtartá-
sára vállalkozhattak, minthogy a haza elveszett. Őrizték és gya-
rapították viszont mindahányan a szellemi és nyelvi hazát, 
ihlető eleven forrásként fordulva a népdalok és balladák forma-
kincséhez, nyelvemlékeinkhez, el egészen Illyés Gyuláig és 
Weöres Sándorig.  

Aztán a Forrás két nemzedékének közös jegyei abban is 
megtalálhatók, hogy képviseleti elvű költészetet művelnek a 
hatvanas évek közepén még, egyesek korábban, mások később 
vagy egyáltalán nem is szakítanak ezzel, és a hit megrendülése is 
bekövetkezik, s a kétely uralkodik el lírájuk eszmei rétegeiben. 
Mindez új művészi megoldások, poétikai kihívások elé állítja 
költőinket.  

Felfigyelhetünk egyesek indulása esetében a véletlen művére 
is. Páll Lajos lírája például (Fényimádók, 1970) sok tekintetben 
a Királyék nemzedékéhez áll közel, habár a megélt élmények és 
a kortapasztalatok révén a szerző a Forrás első nemzedékéhez 
kapcsolódik, akárcsak Palocsay Zsigmond, aki szintén későn 
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indult nemzedéktársaihoz képest (Kórémuzsika, 1966), más-
részt pedig Balla Zsófia említhető ilyen tekintetben, aki habár a 
hatvanas évek második felében, vagyis Királyékkal egyszerre 
jelentkezik kötettel (A dolgok emlékezete, 1968), eszmei-poéti-
kai szempontból a következő évtizedben debütáló fiatal líri-
kusok törekvéseihez kapcsolódik. 

Megfogalmazódott ugyanakkor a Forrás-nemzedékek próza-
íróival kapcsolatban egy figyelemre méltó észrevétel Görömbei 
András részéről, hogy tudniillik a Forrás második nemzedé-
kének költőivel azonos időben induló prózaírók merészebben 
kísérleteznek új kifejezési formákkal, mint a költők legtöbbje. 
„Műveikben erőteljesebben jelentkezik a hol hátborzongató, hol 
parabolikus-metaforikus groteszk, az abszurd, a groteszk hu-
mor, ironikus látásmód, az idő- és térviszonyok feltörése, 
elbeszélői perspektívák váltakoztatása, a síkváltások, a stílus és 
szerkezet komplexebbé tétele”. (Bertha Zoltán, Görömbei 
András, 1983, 113) Sigmond Istvánnal, Vári Attilával lehetne 
példázni, akik prózája, az ugyancsak ekkor induló Bodor Ádá-
méval (A tanú, 1969) együtt a kelet-európai abszurd vonulatá-
hoz kapcsolódik.  

V. 

Értékválság jellemzi a hetvenes évek elejét, irodalmunk 
újabb vizsgálandó szakaszának kezdetét. Az 1968-as történelmi 
esztendő illúziókat rombolt le az európai értelmiség bizonyos 
köreiben, 1971 pedig a romániai viszonyokban az ideológiai-
kulturális jégkorszak kezdetét jelentette. A bejárt vagy járható 
utak „pergőtűzbe” (Cselényi László) kerültek a kultúra, a 
szellemi alkotótevékenység vonatkozásában. Illúziókat sodort el 
a történelmi huzat, remények összeomlását, vereségeket gyűj-
töttek be, akik bíztak a kommunista rendszerek megreformál-
hatóságában és az igazi politikai nyitásokban.  

Maga a nyelv is kompromittálódott, megrendült a bizalom 
iránta. Átértékelődik tehát a költő-szerep is tájainkon. Az induló 
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indult nemzedéktársaihoz képest (Kórémuzsika, 1966), más-
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V. 
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fiatal költők általában mellőzik a képviseleti elvű vallomáslírát. 
Ilyeténképp megsokszorozódik vagy szerepeket ölt, illetve rej-
tőzködik a lírai én, szokatlan nézőpontokat vesz fel, hogy meg-
lepő arcát mutathassa a dolgoknak. Különös, eredeti magán-
mitológiák kelnek életre, neoavantgárd kísérletek történnek, 
versötletekkel vagy ötletversekkel lepik meg és provokálják 
például az olvasót, másik végletként pedig a szonettkoszorút 
választják mint a mesterségbeli tudás bizonyítékát. A nyelv 
egyszerre lesz a vers eszköze, anyaga és témája. Bizarr nyelvi 
játékok felmutatása révén képezik le a létet, azokat a megalázó 
vagy abszurd helyzeteket, amelyek behálózzák az egyént. Kri-
tikával illetik az evidenciákat, a kisebbségi ideológia és kultúra 
sarktételeit és szentesített értékeit. Ahogy tette ezt korábban 
például Szilágyi Domokos (Hogyan írjunk verset?, Tősgyökeres 
csujogatók, Kozmopolita csujogatók).  

A Varázslataink című antológiában (1974, a kötetet össze-
állította és az előszót írta Jancsik Pál) jelentkezők köréből áll 
össze az új nemzedék (Adonyi Nagy Mária, Markó Béla, Palotás 
Dezső, Sütő István, Szőcs Géza), akik a hozzájuk közelebb álló, 
de korábban vagy később indulókkal együtt (Balla Zsófia, Boér 
Géza, Cselényi Béla, Egyed Péter, Kőrössi P. József, Zudor János) 
hajtják végre azt a radikális fordulatot a romániai magyar lírá-
ban, amelyhez mérhető a Forrás első nemzedékének költői for-
radalma volt az ötvenes-hatvanas évek fordulóján. Ez a vers-
gyűjtemény is különben – akárcsak a Vitorla-ének – jóval több 
szerzőt indított (harmincat), mint ahányan a pályán maradtak.  

Már a korabeli kritika „mozduló költészet”-ről beszélt az an-
tológia kapcsán, és egyes szerzőinek törekvéseiben (Szőcs Géza, 
Palotás Dezső és mások) a szándékot is világosan látta: „meg-
törni egy hovatovább sekélyesedő irányzat térhódítását, újszerű 
formákat meghonosítani, költészetünk látóhatárát tágítva 
ezzel”. (Bálint Ákos, 778) 

Az új nemzedék markáns tagjai az értékek és célok, a 
művészi eljárások és nemkülönben a stílus megválasztásának 
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tekintetében egyaránt a közvetlen előttük járó nemzedék költői 
gyakorlatától kívánnak eltérni mindenekelőtt. Közülük kerülnek 
ki aztán azok, akiknek kibontakozó pályája meghatározza a 
következő évtized amúgy a diktatúra szorításában leépülő iro-
dalmát. Mindenekelőtt Markó Béla az, aki igen mély gondolati 
és poétikai felfedezések után jutott el pályája klasszicizáló 
szakaszában egy olyan pontra, ahonnan szabadon, az autonóm 
alkotó személyes hitelével teremthette meg a magyar költészet 
arcképcsarnokát például egyik szonettkoszorújában (Költők ko-
szorúja, 1987), s tett egyszersmind közvetett vallomást a magyar 
költő helyéről és szerepéről, illetve a szerelem és szabadság lírai 
szintézisét hozta létre (Szerelmes szonettkoszorú, 1988), azaz 
olyan benső, alkotói szabadságot vívott ki a maga számára, hogy 
a zsarnokság idején is bármit kimondott – József Attila-i szinten – 
mi emberi és magyar. Bölcsességről tanúskodik, amint a meg-
bolydult világ és a férfikorban járó egyén kérdéseit felveti, anali-
tikus módon értelmezi, vagy amint a jelenségvilágot az örökké-
való felől közelítve egyszerű, világos válaszokat fogalmaz meg a 
költő hol kötött versformákban, hol szabadversben. Erről győz-
nek meg azok a versek, amelyeket az 1989-et közvetlenül meg-
előző hónapokban, illetve a kilencvenes évek elején írt. 
(Kiűzetés a számítógépből, 1991, Érintések, 1994) A mítosz-
kereső Szőcs Gézának (Láng Gusztáv) drámai körülmények 
között kellett elhagynia Erdélyt, de három itthon megjelent 
kötete (Te mentél át a vízen?, 1975, Kilátótorony és környéke, 
1977, Párbaj avagy a huszonharmadik hóhullás, 1979) alakította 
az utána megszólaló és induló költők világképét és beszédmód-
ját, a kortársakra tett hatása a Szilágyi Domokoséhoz mérhető. 
Egyesek a tárgyiasság és intellektualitás választásával kapcsolód-
tak a modernség áramába (Adonyi Nagy Mária, Balla Zsófia), 
mások az elszemélytelenítés útján jártak (Sütő István), és van, 
aki a neovantgárd vagy a posztmodern áramát erősítette hazai 
líránkban (Boér Géza, Cselényi Béla, Palotás Dezső, Zudor János).  
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Nyilván, jelen van a hetvenes évek közepének és második 
felének irodalmában a legfiatalabb nemzedék mellett az idősek 
közül a pályájukat memoárokkal betetőző Kacsó Sándor és Nagy 
István, továbbá az őszikéit író Bartalis János, Horváth Imre, 
Kiss Jenő, Szemlér Ferenc és a modern népiségben megújuló 
Horváth István. Számottevő a jelenléte Deák Tamásnak, Hornyák 
Józsefnek, Huszár Sándornak, Kányádi Sándornak, Majtényi 
Eriknek, Méliusz Józsefnek, Panek Zoltánnak, Sütő Andrásnak, 
Szabó Gyulának és Székely Jánosnak. Ekkorra érkezik be igazán, 
illetve teljesíti ki életművét Bodor Ádám, Csiki László, Farkas 
Árpád, Hervay Gizella, Kenéz Ferenc, Király László, Kocsis 
István, Köntös-Szabó Zoltán, Lászlóffy Aladár, Lászlóffy Csaba, 
Palocsay Zsigmond, Páskándi Géza, Pusztai János, Sigmond 
István, Szilágyi Domokos, Szilágyi István, Vári Attila és Vásár-
helyi Géza. Nemzedékek közötti köztes helyet foglal el ebben az 
időszakban Bogdán László, Györffi Kálmán és Mózes Attila, 
mindhárman a modern próza vonulatát erősítik ekkori 
jelenlétükkel.  

Láng Gusztáv szerint éppen az elbeszélő formák gazdagodása 
vall elsősorban az írói és olvasói világkép gyökeres átalakulásá-
ra. A hetvenes évek prózaművészetéről készült áttekintésében 
állapítja meg, hogy az ábrázolás a külső teljesség felől a belső 
irányába halad. Megállapítását többek között Pusztai János 
regényeivel példázza, amelyekben „a történelem a személyiség 
történeteként szubjektivizálódik”. (Láng, 1982, 7) Az egész 
időszakot különben a szellemi-kulturális színvonal páratlan 
felemelkedéseként értékelik, amelyet a „különféle ízlések, 
normák, értékminőségek rendkívüli bősége, a formák lenyűgöző 
változatossága” töltött ki. (Bertha, 111)  
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VI.  

A rendszerváltást megelőző csonka évtized, mondottuk, a 
romániai magyar irodalom – mindenekelőtt – személyi és 
intézményi leépülésével járt. Beérkezik néhány markáns fiatal 
költő és prózaíró, Egyed Emese, Kovács András Ferenc, Visky 
András, Tompa Gábor, illetve Gergely Tamás, Láng Zsolt és 
Molnár Vilmos, akik közül többen felzárkóznak a Forrás harma-
dik nemzedékéhez választott értékeik és eszményeik, valamint 
írói módszereik tekintetében. Mindenikük szerepelt az évtized 
csoportos színrelépéseit jelentő antológiákban: az Ötödik 
évszakban (1980, fiatal írók antológiája, szerkesztette Jánosházy 
György, Gálfalvi György,  Markó Béla, Nemess László), az Alapmű-
veletben (1985, fiatal költők antológiája, válogatta, az előszót 
írta Markó Béla), az Ajtókban (1987, válogatta Mózes Attila). 
Eltökéltek abban, hogy alkotói szabadságuknak a zsarnokság 
sem képes határt szabni. Forrásuknak és szövetségesüknek a 
teljes irodalmi-kulturális örökséget tekintik, s a legnagyobb 
szabadságot a művészi-formai kötöttségek közepette képesek 
megélni. Lélekközelbe hozzák, elevenné teszik az egyetemest, új 
módon veszik birtokukba a hagyományt. Maga az alkotás is új 
értelmet nyer elképzelésük és írói gyakorlatuk szerint. Termé-
szetes gesztussal, eljárásokkal emelik a jelenbe a hagyományt, 
hogy mint egyszerit és eredetit sajátjaikként szólaltassák meg.  

Az effajta művészi koncepciókkal és eljárásokkal kapcsolat-
ban hivatkozhatunk T. S. Eliot nézetére, miszerint a költő sajá-
tos médium, következésképpen nem azért költő, hogy úgymond 
személyiségét kifejezze, hogy új érzéseket „fedezzen fel”. Foly-
tatva a gondolatmenetet aztán hozzáfűzi: „a költőnek közönsé-
ges érzésekkel kell dolgoznia, de ezeket úgy kell költészetté 
alakítania, hogy olyan művészi érzéseket ébresszen, amelyeknek 
semmi közük az élmények átéltségéhez. Így olyan emóciók, 
melyeket a valóságban sosem élt át, éppoly jó szolgálatot fognak 
tenni művének, mint azok, melyekben napról napra él”. (T. S. 
Eliot, 69–70) Amint látjuk, nagy hangsúlyt kap e felfogás szerint 
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a művészi érzések ébresztése, azaz a hatás. Ezzel szemben az 
irodalom-fogalom másik tényezője, az alkotó mint önmagát 
megszüntető személyiség szerepel, azaz mint médium mind-
össze. Igaz, azt hozzáfűzi Eliot, hogy „csupán azok tudják, miben 
áll ez a ’megszüntetés’, akiknek van személyiségük, és van sze-
mélyes élményük”. (T. S. Eliot, 71)  

Úgy vélem, ez a gondolatmenet segítséget nyújthat mind a 
nyolcvanas években jelentkezett fiatal írók, mind az 1989-es 
rendszerváltást követően csoportosan jelentkezők törekvései-
nek, irodalmi produkciójának értelmezésében. Az újabb csomó-
pont, illetve irodalomtörténeti pillanat a romániai magyar 
irodalomban az 1990–1995-ös periódus, amikor is néhány sza-
bad intézményteremtési próbálkozás után és közben (Jelenlét 
című lap megjelentetése 1990–1991-ben, Szempont 1990-ben, 
Árnyékhatár című gyűjtemény kiadása 1992-ben, Serény Mú-
mia megjelentetése 1993-tól rendszeresen a Helikon „fiók-
lapjaként”, Előretolt Helyőrség című folyóirat 1995-től rend-
szertelen megjelenéssel) 1994–1995-ben napvilágot láttak Fe-
kete Vince, László Noémi, Orbán János Dénes, Sántha Attila, 
Benő Attila, Kelemen Hunor, Demény Péter, Jánk Károly és 
Simon Attila verseskötetei. Hangsúlyozni szeretném ugyanis, 
hogy ezek az induló fiatalok bizonyára éppen szándékuk vagy a 
látszat ellenére poétikai eljárások tekintetében a közvetlenül 
előttük járók törekvéseihez kapcsolódnak, akiktől igazán nem 
idegen a költő mint médium felfogás. Továbbá abban is, hogy a 
hatásra teszik a hangsúlyt, közös jegyeket mutatnak az előző 
évjáratok nem egy tagjával. Legalábbis azokkal, akik a posztmo-
dern jegyében haladnak pályájukon.  

Egy mai irodalomtudományi megállapítás szerint a költő 
revizionálja/újralátja/átírja a költő-előd műveit. A költői hatás 
ebből következően a „kreatív korrekció mozzanatában” (Harold 
Bloom) jelentkezik, ami mindenekelőtt félreértelmezés. Ponto-
sabban félreértelmezés a szó pozitív értelmében. A jó félre-
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értelmezés pedig olyan cselekvés, amely egy újabb szöveget 
eredményez.  

Mindezeket a nézeteket és elveket példázhatjuk az említett 
fiatal szerzőkkel, illetve munkáikkal. Mindenekelőtt azokra a 
versekre gondolok, amelyek az irodalmi hagyomány valamely 
tartományát választják mai kísérleteik, szövegalkotásuk „tár-
gyául” (Adytól Áprilyig és a kortársakig például), vagy lírikusi 
magatartásokkal, továbbá költői motívumokkal, illetve vershely-
zetekkel folytatnak „vitát”, vagy ezeket „olvassák félre”, esetleg 
ellenpontozzák, bővítik azokat, nemkülönben gondolok azokra, 
akik parafrázishoz vagy travesztiához folyamodnak (Ha egyetlen 
lírikussal és verssel kellene példáznom a mondottakat, akkor az 
Áprily Lajos A kor falára című versét „átíró” Fekete Vincét, 
illetve A kor falába című versét választanám...). Azaz létrejön a 
kreatív korrekció ilyen esetekben, tehát: szöveg születik, élni 
kezd a szövegirodalom. Az, ami talán elsődleges ismérve a 
posztmodern áramlatnak. Szerencsés esetben tehát megta-
pasztalható, hogy – Allen Tate tételére utalva – valóban a jelen 
irodalmában él a múlt irodalma.  

 
Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 2005. 1–2. 

 

 
 
 
 
 
 
Elhangzott a Virtuális Bolyai Egyetem elnevezésű, 2005–

2006-os rendezvénysorozat kilencedik előadásaként 2006. 
június 8-án Kolozsvárt, az Apáczai Csere János Líceum előadó-
termében. 
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Magunk keresése  

1989 decemberében, több mint negyvenéves publicisztikai és 
irodalmi munkássággal a háta mögött távozott élete új szín-
helyére Beke György, hazát választván a szülőföld helyett. 
Riportokat, publicisztikai írásokat és szépirodalmi műveket 
tartalmazó könyvei 1959-től kezdtek sorjázni, mintegy harminc 
önálló és egymaga jegyezte kötete jelent meg 1989-ig, vagyis 
évente legalább egy. Nem véletlenül írja róla az irodalmi 
lexikon, hogy „a legszorgalmasabb terepjáró író”, a parodista 
szerint pedig ő az, aki „kenyerét riporterként keresi meg, egyes 
kritikusai és ’ellenségei’ viszont regényeiből élnek”. (Zágoni 
Attila) E nagyszámú mű közül szerzőjét talán leginkább jellemző 
címe egy 1972-ben megjelent, riportokat és esszéket tartalmazó 
kötetnek van. A Magunk keresése ugyanis olyan sokat ígérő, mi 
több, programot megfogalmazó könyvcím, amely nem pusztán 
egyetlen író, de akár egy egész kisebbségi irodalom küldetését  is 
magában hordhatja.  

Ma is fel tudom idézni, a szerény külsejű, s alig másfélszáz 
oldalas Kriterion-kötet elsősorban címével hívta fel magára az 
akkori végzős középiskolás diák figyelmét, aki szülőfaluja vegyes 
üzletében (!) azon melegében meg is vásárolta azt, s amint 
olvasta a klézsei riportot, a Gábor Áron-, Báthori- és Bolyai-
esszéket, valami belső hang azt sugallta, másokban is föl kellene 
erősítenie a szerző egynémely üzenetét, illetve el kellene 
mondania a könyv által benne ébresztett gondolatokat… 

A könyv megjelenésének idején, az 1960–70-es évek fordu-
lóján felfelé ívelő szakaszában volt a romániai magyar irodalom, 
a líra, a széppróza és dráma egyaránt – alátámasztandó a mon-
dottakat csak Szilágyi Domokos Sajtóértekezletét, Sütő András 
Anyám könnyű álmot ígér című írói szociográfiáját és Páskándi 
Géza drámáit említem –, de a hangsúlyozottan társadalmi és 
önismereti töltetű irodalmi riport és szociográfia is, megsza-
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badulván a dogmatizmus ideológiai korlátaitól, hitelessé vált, 
nagy érdeklődésnek örvendett. Ez utóbbi kategóriában Beke 
Gyögy munkái estek a legnagyobb súllyal a latba.  

Nemcsak az egyes művek olvasatai, hanem olvasói is változ-
nak az idő és hely függvényében. A Magunk keresésének egyko-
ri, mind a történelmi gyökerek iránt érdeklődő, mind a művészi 
újításra figyelő olvasója bizalommal forgatta Beke György 
könyvét, hiszen a szerző nemcsak a „fecsegő felszínt”, de a 
mélységeket is érzékeltette riportjaiban, sőt történelmi dimen-
ziókat nyitott, a múlt jelennek szóló üzeneteit is megfogalmazta, 
amikor például a moldvai csángó-magyarok kérdéséről írt klézsei 
riportjában. A könyv mai olvasója aztán a „magunk keresése” 
jegyében alakított írói szemléletmódhoz hozzákapcsolja a 
Makkai Sándor által jó negyven évvel korábban meghirdetett 
„magunk revíziója” szellemi, erkölcsi és lelki igényét, amit a 
szerző szerint a kisebbségbe került erdélyi magyarság nem 
kerülhet meg az 1920-as években, a Trianon-traumából fölesz-
mélvén. Beke György címválasztásával arra intheti hát az 
olvasót, hogy az adott történelmi helyzettel való józan szembe-
nézés és önvizsgálat, azaz a „magunk revíziója” előföltétele kell 
hogy legyen az egyéni és közösségi identitás megtalálásának, a 
„magunk keresésének”. A „terepjáró író” tehát, akit a „magunk 
keresése” irányított hosszú írói pályája folyamán, figyelt azokra 
az eszméltető üzenetekre, amelyek a kisebbségi helyzet hősko-
rából érkeztek, sőt választott könyvcímével is mintegy válaszolt 
az 1931-ben megfogalmazott „rímhívóra”. A Makkai által meg-
fogalmazott egyik legfőbb gondolat a kisebbségek kettős felada-
tára vonatkozik, miszerint a kisebbségek önfenntartásának 
egyetlen útja „a saját nemzeti tradícióin nyugvó, de adott viszo-
nyaihoz képest önállóan fejlesztendő szellemi és erkölcsi élete, 
másrészt be kell látnia azt is [a kisebbségnek], hogy ez a kultúra 
nem lehet elzárkózó és elszűkülő, tehát halálraítélt, hanem az 
anyaországénál, melytől elszakíttatott, mindenütt egyeteme-
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sebb, a humánum örök magaslatait jobban megközelítő és 
mélyebben emberi kell hogy legyen”. (76–77.)  

Beke Györgyben, magában az emberben is valamiként 
mindig azt a fajta nyitottságot érezhette a fiatal nemzedék tagja, 
amely sohasem felszínes és konjunkturális volt, hanem mélyen 
emberi, s ezt számomra mosolya és kézfogása mindig és min-
denhol – Háromszéken, Kolozsvárt vagy Budapesten – hitelessé 
tudta tenni. 

 
 Háromszék, 2008. május 10. 
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Kicsi kert ez a Föld? 
(Elmélkedés és vallomás) 

Állandó készenlétet kíván meg az embertől a természet, hiszen 
kihívásai szünet nélküliek, folyamatosan követi egyik a másikat. 
Hogy milyen kihívásokat jelent, mondjuk – szokatlan, Költőtől 
vett metonimikus kifejezéssel élve – a Széki-tó avagy a gótikus 
liánú dzsungel? Bennünk vagy rajtunk kívül keresendők a 
természet titkai? S rajtunk keresztül jutnak érvényre törvényei? 
Javunkra vagy végzetünkre? Végül is egymásra utaltak lennénk…  

Ezredéveken keresztül értelmezésünk tárgya. De megértette 
az ember? Megérthető-e azzal, ha titkait szavakkal megnevez-
zük: „és azt hiszed – szól mintegy Költőnk szavával maga a 
természet –  meg is értettél, ha szavakat találsz arra, ami énben-
nem érthetetlen”. A művészt pedig újból és újból versenyre hívja 
ki. Mely nyelv merne versenyezni véle…  

Esetleg csak a költői képzelet szülötte s nem a mi empirikus, 
versen inneni vagy túli környezetünk a puszta alföld és a karszti 
táj, a visszahúzó Érmellék és a hívó óceán, a fenséges vagy zord 
fenyves és a fecsegő Duna-felszín? Egyrészt. Másrészt viszont 
kétkedő a Költő magatartása: „van, aki róla énekel még?” E 
kérdésfelvetés megindoklásául magyarázatot kapcsol hozzá: hisz 
nemsokára az ember is puszta kellék.  

Mégis, természet és ember viszonyáról elmélkedik – illúzió-
kat is rombolva – a Költő. Része vagyunk a természetnek, s 
előbbi hasonít magához minket. Emellett megerősítést nyer a 
tétel, miszerint ember és természet viszonya feszültséget hor-
dozó, költői szóval: „pedig vagyok – s nemegyszer kényelmetlen 
neked” – hangzik a versben megszólaltatott természet figyel-
meztetése.  

Kinek a műve hát, hogy otthonná lesz – lehet? – a táj? 
Emberé vagy természeté? Fontosabb kérdésnek tekintendő az 
imperatívusz: „otthont a tájon”! S úgy tűnik néha, hogy elérhe- 
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tővé, megfoghatóvá válik az igény, hiszen kimondatik: „kicsi 
kert ez a Föld”. Testközelivé, bensőségessé válhat az egyetemes, 
a mérhetetlen távol, elsajátíthatóvá és formálhatóvá a rajtam-
kívüli s az alaktalan…  

Valóban? Hiszen „kicsi kertünkben” az emberiség bűnei 
teremnek buján. Nemkülönben tragikus az egyéni létezés el-
gondolása: az embert végzete egyetlen percre sem hagyja el. 
Szokványos és illuzórikus emberképünk éles, kijózanító fénybe 
kerül a természet és az erkölcs köréből vett versbeli társítások 
révén; összevillanak az élővilág részecskéi s az elvont gondolat 
körébe tartozó elemek egy-egy egyszeri, néha szójátékon alapuló 
szószerkezetben vagy költői képben:  

 
Ember gyomrát szereti, 
sáfránnyal ízesebb az irigység, 
az ártatlanságot is csak borssal vesszük be, 
kaporral tesszük el télire a közhelyeket, 
szerelmünk paprikapiros,  
a reményünk meg pisztácia;  
a zölddiónak rabszolgája szerecsendió;  
mustárral esszük a kolbászt, mustárgázzal a háborút 
 
Mi több, a sorsszerűt tetézi a megalázó állapot, éspedig az, 

hogy: „értelemből is behozatalra szorulunk”. Az emberi hely-
zetre vonatkozó tapasztalatok lesújtóak – nemkülönben a költői 
látlelet vagy látomás szerint. Íme:  

 
Megterem mindent ez a Föld:  
Magunkkal trágyáztuk.  
Mert erre azért jók vagyunk.  
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Meg kell békélnünk a felismeréssel: „létben mindig itt, vágy-
ban amott”. A szorító létben találtatunk s egyszersmind meg-
éljük a vágyban a szabadságunkat. Elemi szükséglet gyanánt 
pedig – falat kenyér! – mi lehetne emberibb igény, mint a 
végtelen…  

 
Nem szűnik – immár jó két évtizede, megjelenése óta – 

annak a szerény külsejű verseskönyvnek a kihívó ereje, 
amelynek verseit egy kisváros, a háromszéki Kézdivásárhely 
középiskolájának akkori diákja ízlelgette, olvasta, próbálta 
meglelni helyüket a korabeli hangosabb és az olvasók körében 
visszhangzóbb versek között.  

A bizonyosság – állította ama verseskönyv egy sora: a játék. 
Költő mondotta, aki konvenciókat és dogmákat semmibe véve, 
szerepét kísérelte meghatározni. Íme:  

 
A költő (aki jobb híján,  
belenyugszik, hogy így nevezzék,  
pedig jól tudja, mily nevetség),  
aki se megbízott, se fényes  
Nagykövet vagy Letéteményes,  
csak végtelennel játszó véges, 
s hiszi tán, hogy az értelem:  
végessel játszó végtelen;  
aki mindig, mindig csak: vár még – 

 
Akkor, 1970–71 felhőtlennek vélt égboltja alatt gondolkodó-

ba ejtettek e sorok. Utólag nyilvánvalóvá vált: a szülőföld, az 
erdélyi táj és társadalom egyre sokoldalúbban (!) kisajátíttatott 
és elszenvedte – akárcsak a nép-fogalom – a pártpropaganda 
manipulációit. Ezek ellen is védekeznie kellett a költőnek s a 
versnek…  

Kortárs magyar lírikusok közül akkor és ama kisvárosban 
éppen az eddigiekben is idézett Szilágyi Domokos szavai – 
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minden véges: megalkuvás – ragadtak el, ha még teljes jelen-
tésüket, a kijelentés végiggondoltságát nem is mérhette fel a 
diákolvasó. Csak vegetálni lehet fullasztó levegőjű tájon, 
lélegzeni – és létezni – kevésbé. Erről már máshol s évek teltével 
bizonyosodott meg a Fagyöngy olvasója. De a verseskönyv 
kihívásai a tágasabb, nyitottabb egyetemi városban, Kolozsvárt 
sem szűntek meg… 

 
1993, 2007 (Első változat: Korunk, 1993. 5.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palocsay Zsigmond–Szilágyi Domokos: Fagyöngy. Versek. Bukarest, 
Kriterion Könyvkiadó, 1971 
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Szilágyi Domokos Kézdivásárhelyt 

Az írásunk címében foglalt helyhatározó Szilágyi Domokosnak a 
megnevezett helyszínen való szellemi jelenlétét lenne hivatva 
rögzíteni mindenekelőtt. Meg sem kísérelhetnénk az Ő esetében 
másfajta jelenlétről értekezni egyetlen meghatározott helyszínt 
illetően sem, amikor az egyik legfőbbre, a szülőföldre vonatko-
zóan is kijelentette egy alkalommal, hogy: „nincs is szülő-
földem”. (Nem létező szülőföld. In. Utunk Évkönyv 1974))  

Hogy a valóságban megesett-e a székely kisvárossal az, hogy 
Szilágyi Domokos mondjuk a brassó–sepsiszentgyörgy–berecki 
szárnyvasúton Kézdivásárhelyig vonatozott egyedül vagy baráti 
társaságban, nem tudhatom, erre vonatkozó utalásra nem 
bukkantam. A Szilágyi Domokos földi vonulását közelről isme-
rők tehetnek erről vallomást, vagy a jövendő életrajzírók derít-
hetik ki ezt. Az országot (kevésbé a nagyvilágot!) keresztül-kasul 
bebarangoló, útrakeléseiben a véletlenre sokat bízó költő 
esetében (Vö. Szilágyi István: „Aztán kitágult a világ…” In. A 
költő életei. Bukarest, 1986) nagyon is elképzelhető lenne, hogy 
beigazolódjon a címben foglalt kijelentés tartalma a maga 
mindennapi vonatkozásában is. De most, ismételjük, nem 
kívánunk életrajzi nyomozásba kezdeni.  

Szilágyi urbánus költő, de ami ennél is fontosabb: a József 
Attila-i „mindenséggel mérd magad”-elv egyik legkövetkeze-
tesebb érvényre juttatója a második világháború utáni romániai 
magyar lírában. Ő az, aki tételesen is kimondta művészi és 
erkölcsi credóját, miszerint „minden véges: megalkuvás”. (Bartók 
Amerikában) A kisváros viszont mintha mindezeknek az 
elveknek az ellenkezőjére akarná rábírni az embert. Magánál 
Szilágyinál is találni – például magánleveleiben – kisvárosokra 
vonatkozó díszítő (!) jelzőket: „változatlanul ronda”, „kies egy 
hely” s így tovább. (In. A költő életei. Id. kiadás). Nem véletlen, 
hogy az alkotó ember ebből adódó konfliktusai mondhatni 
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tipikusak. A Bolyai János Vásárhelyütt című Szilágyi-versből 
választott szakasszal példázhatjuk is a mondottakat:  

 
Kis szarka város, lábam nyomát  
csókolni érdemtelen:  
fojtó köldökzsinóroddal végre  
hagyj békét nekem!  

  
A Bolyai korabeli Marosvásárhely a géniusz számára nem is 

lehetett más (a régies helyhatározórag címbeli használata talán 
a kisvárosi megállt időt is idézi!), mint – a lírai hőssel szólva – 
„szűk utcák, léptem szorítók”, s ekként ítélve meg a körülménye-
ket, a versbeli felkiáltás is indoklást nyer, az tudniillik, hogy „ki 
mehet itt a fény felé?!”  

Túlzás nélkül állítható, hogy valamiféle teremtő, alkotásra 
bíró energiaként élt sok helyütt és sokakban Szilágyi Domokos 
mind a nagy műveket termő ezerkilencszázhatvanas-hetvenes 
években, mind halála után. Lírai hősével, Bolyai Jánossal mon-
datja ki a költő különben az istenkáromlás-számba menő kije-
lentést is, hogy: „Én – és jobban, mint ő! – teremtek”. Nos, 
bizonyára ez a Szilágyi, a teremtő költő volt jelen leghuzamo-
sabb ideig Kézdivásárhelyt az 1970–80-as évek folyamán Boér 
Gézának köszönhetően, illetve járt-kelt vele együtt mint élő 
médiumban a városka utcáin-terein, kávéházaiban-vendéglőiben.  

Boér Gézának a Szilágyival folytatott igen intenzív és tartós 
„párbeszéde” irodalomtörténeti dokumentuma a teremtés 
csapdái (sic!) című vers. Hosszú évekig dolgozott ezen a furcsa 
siratóéneken, saját minősítése szerint: kínversen. A keltezés 
szerint 1981 és 1986 között készült, de a költő életében nem, 
csupán posztumusz kötetében jelent meg, 1989 nyarán. A 
végóráit élő romániai diktatúrában ugye egy harminchetedik 
életévében távozó költőnek kijárt (!) a második verseskötet, 
amelynek anyaga jó fél évtizeddel előbb már a kiadóban volt, a 
tiltott művek listáját gyarapítván…  



 142
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Szilágyi egyik verscímével eljátszva írta a kor- és pályatárs 
Szilágyi Júlia, hogy a költő a Halál árnyékán dolgozott mindig, 
Boér pedig éveken keresztül a halál gondolatával együtt kelt-
feküdt, hogy úgymond nehéz meghalni, miközben egész 
életvitelével, önpusztító – hogy az általa kedvelt tipográfiai 
eljáráshoz folyamodjunk – terápiával például a véget igyekezett 
közelebb hozni önmagához. Csapdahelyzetben érezvén magát – 
de azt a nemzetrészt is, amelyhez való tartozását mélyen élte 
meg – idézte a teremtő erejű Szilágyit. Az ő költészete és a 
Kányafőn befejezett élete rezonált igen nagy erővel Boér 
Gézában, aki középiskolai tanulmányai helyszínére, a szülőfalu-
jához közeli Kézdivásárhelyre tért vissza 1975-ben fiatal 
költőként tanítani, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem oklevelével. 
Napi kapcsolata a szülőföld valóságával s az azzal való gondolati 
számvetés radikális következtetések levonására késztette Boért:  

 
agyak rejtekében  
ha készült félőn itt valami  
nem lett belőle  
csak önretesz  

 
– s a vert várakat már be kell vallani  
 

Mintha csak az idézett Szilágyi-vers hősének, Bolyainak a 
gondolatai (a fojtó köldökzsinórról, a lépteket szorító szűk 
utcákról) köszönnének vissza a Boér-versben. A Boér-vers 
viszont teljes egészében tragikus hangoltságú, nyoma sincs 
benne iróniának, gőgnek vagy hetykeségnek, mint Szilágyi 
Bolyait idéző versében, a súlyos „létleletek” megállapításában 
Boér kíméletlenül szókimondó (lásd az önretesz metaforát!), s 
az önismeretigény fenntartásában a végsőkig következetes 
(önámítás helyett a vereségek beismerésére int).  

Szilágyi volt az a költő Boér számára (Kányádi Sándor mel-
lett), akit megidézett, akinek a világot illető kételyeit és fájdal-
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mait mélyen magáévá tette, aki mértéket s életével-halálával 
költő-modellt jelentett. A Szilágyi-költészetben felvetett létkér-
dések és megfogalmazott gyötrő kételyek rendre megválaszolat-
lanok és megoldatlanok maradtak, Boér szavaival a „sírkövülő” 
kérdőjelek továbbra is fennállanak:  

 
miféle táj ez  
mely véled nyugton aludva  
sírkövülő kérdőjelekkel  
tönkretesz  
  

A Boér-vers nyolc számozott egysége a hetediktől a nul-
ladikig csökkenő sorrendben követi egymást, egy fordított 
irányú teremtésmítoszt idézve, mivel Szilágyi távoztával a költői 
látomás szerint mintegy a „visszateremtés” veszi kezdetét. Szi-
lágyi hiánya, aki „sorsritmuson bicegve” tűnt el, istenverésnek 
fogható fel, de visszatérte sem hozna megváltást és vigaszt a 
teljes reményvesztettséget és nihilt hirdető Boér szerint, ugyanis 
„kész a csendbunker / ahol kotyvasztódik a semmi”. Egy ilyen, a 
létezésről alkotott negatív vízió kivetítése után következik aztán 
a vers befejező, nulladik egysége, amely a lírai alanynak a 
világgal és önmagával való végső számvetését tartalmazza:  

 
a térből válok ki  
és számomra nem leSZ már iDő  
utánam semmi nő  
hisz a nincs lesz velem  
 
suhanok seholba zuhanok  
magamból kifosztott  
űrsújtott nincstelen  
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A teljes tagadást magukban hordozó szavaknak és mon-
datoknak mégis mintha valamiféle állítás, valamiféle pozitív 
értékfelmutatás mondana ellent, amit az utolsó versegység 
tipográfiailag rejt magában azzal, hogy egy-egy szó sz és d 
betűjét kiemeli a szerző, megidézvén az iniciálékkal Szilágyi 
Domokos szellemi jelenlétét Kézdivásárhelyt csakúgy, mint 
mindenütt, ahol az Ő műve befogadásra talál. 

 
Forrás, 2006. december 
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Aki a mindenséggel lép szövetségre  

Nem most, életműve betetőzéseként keres a mindenséggel 
szövetséget  Lászlóffy Aladár, amint egyik késői versében 
mondja (Mindentudás. In Erdélyi szép szó, 2006.), hiszen ő 
induló, beérkezett és érett költőként-írástudóként egyaránt e 
szövetség építése jegyében gondolkodott és alkotott, s ebből 
kifolyólag otthonosan mozoghatott lírai alanya az egyetemes 
történelem helyszínein és időmélységeiben. Az egyetemesség 
mint a Lászlóffy-költészet talán legfőbb jegye nem szólamként 
hangzik el verseiben, nem külsőségként jelenítődik meg, hanem 
természetes lírai viselkedésmód, lévén hogy eleven és szerves 
kapcsolatként fogta és fogja fel a lírai hős és a nagy egész közötti 
viszonyt, ami tulajdonképpen a József Attilai „mindenséggel 
mérd magad”-igény versbeni megvalósítása. Sajátos lírai 
létérzékelése és „szintetikus látása” (Cs. Gyímesi Éva) nyomán a 
lírai én által megélt bármely pillanat megidézésében érezni a 
történelmi mélységeket, amint egy talpalatnyi hely is az 
egésznek az elválaszthatatlan részeként jelenik meg verseiben, a 
lírai logika és -világértelmezés alapján a térnek a mérhetetlen 
övezeteibe helyeződik.  

A teljesség igézetében alkotó Lászlóffy már költőként való 
beérkezésekor, az 1960-as évek első felében olyan pozíciót 
választ a lírai alany számára, amely lehetővé teszi a történelem 
és az emberi létezés egészben-látását és -láttatását. Tételesen is 
megfogalmazódik a lírai énnek ez a történelemre való szellemi 
és lelki ráhangolódása: „Csupa nosztalgia minden emberi élet 
nekem. / Elmúlnak a korok, egymás után – / és én nem tudok 
betelni… / De milliárd színhelyen szemmel / tartom a történe-
lemlakót”. (Színhelyek) Nem sokkal később aztán, a Képes-
könyv a vonalakról című kötet (1967) verseiben már a megvaló-
sult sajátos történelem- és világlátással találkozhatunk, például 
a Bulevárd Termopilé című költemény esetében: „A háború áll. 



 146

A teljes tagadást magukban hordozó szavaknak és mon-
datoknak mégis mintha valamiféle állítás, valamiféle pozitív 
értékfelmutatás mondana ellent, amit az utolsó versegység 
tipográfiailag rejt magában azzal, hogy egy-egy szó sz és d 
betűjét kiemeli a szerző, megidézvén az iniciálékkal Szilágyi 
Domokos szellemi jelenlétét Kézdivásárhelyt csakúgy, mint 
mindenütt, ahol az Ő műve befogadásra talál. 

 
Forrás, 2006. december 

 

 147

Aki a mindenséggel lép szövetségre  

Nem most, életműve betetőzéseként keres a mindenséggel 
szövetséget  Lászlóffy Aladár, amint egyik késői versében 
mondja (Mindentudás. In Erdélyi szép szó, 2006.), hiszen ő 
induló, beérkezett és érett költőként-írástudóként egyaránt e 
szövetség építése jegyében gondolkodott és alkotott, s ebből 
kifolyólag otthonosan mozoghatott lírai alanya az egyetemes 
történelem helyszínein és időmélységeiben. Az egyetemesség 
mint a Lászlóffy-költészet talán legfőbb jegye nem szólamként 
hangzik el verseiben, nem külsőségként jelenítődik meg, hanem 
természetes lírai viselkedésmód, lévén hogy eleven és szerves 
kapcsolatként fogta és fogja fel a lírai hős és a nagy egész közötti 
viszonyt, ami tulajdonképpen a József Attilai „mindenséggel 
mérd magad”-igény versbeni megvalósítása. Sajátos lírai 
létérzékelése és „szintetikus látása” (Cs. Gyímesi Éva) nyomán a 
lírai én által megélt bármely pillanat megidézésében érezni a 
történelmi mélységeket, amint egy talpalatnyi hely is az 
egésznek az elválaszthatatlan részeként jelenik meg verseiben, a 
lírai logika és -világértelmezés alapján a térnek a mérhetetlen 
övezeteibe helyeződik.  

A teljesség igézetében alkotó Lászlóffy már költőként való 
beérkezésekor, az 1960-as évek első felében olyan pozíciót 
választ a lírai alany számára, amely lehetővé teszi a történelem 
és az emberi létezés egészben-látását és -láttatását. Tételesen is 
megfogalmazódik a lírai énnek ez a történelemre való szellemi 
és lelki ráhangolódása: „Csupa nosztalgia minden emberi élet 
nekem. / Elmúlnak a korok, egymás után – / és én nem tudok 
betelni… / De milliárd színhelyen szemmel / tartom a történe-
lemlakót”. (Színhelyek) Nem sokkal később aztán, a Képes-
könyv a vonalakról című kötet (1967) verseiben már a megvaló-
sult sajátos történelem- és világlátással találkozhatunk, például 
a Bulevárd Termopilé című költemény esetében: „A háború áll. 



 148

S mint a gátat a felgyűlő víz, úgy szorít a perzsa: / az idő, az 
elmaradottság, a rák és a gyarmati lét. / De a hátországban 
valahol Beethoven komponál, / Menuhin gyakorol, / épül a kör-
utak orma, három fiad van, / várnak a tengerpartok és kedvesen 
fogad a föld be”.  

Ime, szövetségek kell hogy köttessenek a szorító idő, az 
elmaradottság vagy akár a pusztító kór ellenében. De szövetség-
ben fogja fel a költő a dolgot és a dolog nevét, s szövetséget köt a 
mindenkori névadóval, továbbá „azzal a szövetkezéssel, / melyet 
mi emberszabásúak kötni tudunk ilyenformán / a valósággal” 
(Szövetségek). A bölcsességgé érett tudás és az indulat ereje 
vezérelte a költőt, amikor az emberségért, a világban létező el-
lentétek feloldásáért, illetve a történelem egységének meg-
tartásáért szállt síkra a huszadik század „délutánján”, egy olyan 
szakaszában a történelemnek, amikor durva hatalmi gépezetek 
éppen a történelemtől, annak üzeneteitől akartak elzárni egész 
nemzeteket, az egyéni és közösségi emlékezet és a kultúra 
folytonosságát kísérelték megszüntetni. Amint írja: „A kezem 
nyújtom mégis, értelmem két kezét, / kötni a világ végét s a 
világ kezdetét”. (Szövetségek – Lánc) Aztán később az esszéíró 
is hallatta szavát, az értékek szövetsége kapcsán például, sőt 
1988-ban, a romániai diktatúra elviselhetetlen nyomása alatt 
egész kötetnyi esszét adott közre Szövegek szövetsége címmel. A 
címadó írásban világosan beszél Lászlóffy a szellem természetes 
építkezéséről, ami viszont már-már lázításnak minősült az adott 
körülmények között, ahol egyének, nemzetek és kultúrák közé 
tendenciózusan kizárólag a bizalmatlanság falait építették el-
vakult hatalmak évtizedeken keresztül. Ilyen körülmények 
között szólalt meg tehát az esszéíró, mondván: „A kultúra alap-
szabályává vált, hogy állandóan emlegetni kell azokat, akikre 
építkezünk, akiknek szellemi összefüggése és együtthatása az 
emberiség egyetlen megingathatatlan birtoka immár: békés és 
építő nagyhatalma. A szövegek szövetsége ez”. (53.)  
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Most, a pálya betetőzésekor emlegetett szövetség a minden-
séggel tulajdonképpen a költő végső számvetésének is tekint-
hető, de erről a pontról visszafelé elindulva felvázolható az egész 
életmű egyik fő karakterisztikuma, illetve alkotójának, e jeles 
kortárs írástudónak egyik, a szövetség gondolata jegyében álló 
alaptörekvése is.  

 
Napút, 2007. november 
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Vallomás a kritikáról 

Egyik huszadik századi klasszikus írónk gondolatából indulnék 
ki, aki a szavakról állította, hogy azok olyanok, mint a hírnökök: 
„mindazt a jót és rosszat elbeszélik, ami ott honol abban az 
országban, ahonnét jöttek” – írta. S nekünk meg, akik ugyanazt 
a nyelvet beszéljük, a hírvivőknek kijáró módon kell fogadnunk 
őket. A magyar szóról emellett megjegyzi, hogy az a nép 
nemzetté formálásában játszotta a főszerepet, ennélfogva szá-
munkra a legnagyobb ereklye. Egyértelmű tehát, hogy – amint 
írta –: „kegyelet, hűség és becsület illeti őt”. (Tamási Áron: A 
magyar szó becsülete, 1941) A kritikus meg – aki nem műveli, 
legföljebb magyarázza a csodát – a művekhez, a hiteles és érvé-
nyes alkotásokhoz viszonyulhat azzal az érzülettel, mint amivel 
az író a szavakhoz, a nyelvhez. A művekből próbálja kihallani, 
hogy milyen üzenettel érkeztek azok. Még akkor is így van ez, ha 
az utóbbi évtizedekben mind az írói személyiség, mind a nyelvi 
kifejezhetőség kétségessé vált. Nyelv által szólhat ugyanis az író 
a legmélyebb nyelvi válságról is...  

A kritikus számára tehát a primér élmény helyett főként a 
nyelvi objektivációk által hordozott élmények adottak. Induló 
kritikusként, több mint két évtizeddel ezelőtt egy huszadik 
század eleji gondolkodónál találtam rá e probléma frappáns 
megfogalmazására, hogy tudniillik „a forma a valóság a kritikus 
írásaiban” (Lukács György), ma pedig egyik kiváló költőnk ezzel 
összecsengő gondolatát idézném, miszerint „a költők művükkel 
és példájukkal legalább annyira lehetnek ihletadók, mint a köz-
vetlen lét vagy tárgyi világ”. (Nagy Gáspár)  

Az ihletadó művek különben indulásom idején s végig az 
1980-as évek Romániájában, ha meg is születtek, komoly akadá-
lyokat leküzdve juthattak el „lélektől lélekig”. A hazai, romániai 
magyar írói műhelyekben születetteknek eleve veszélyeztetett 
volt úgymond a kihordásuk és a létük, megkínzottan, fáradtan 
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érkezhettek, mint ama hírnökök, mások, az anyaországban és 
másutt létrejöttek viszont országhatárokon átsurranva, nagy 
kockázatokat vállalva érkeztek, de nemegyszer le is buktak. 
Emlékezetesek maradtak mind a mai napig azok a „találko-
zások” is, amikor a diktatúra mindennapi tapasztalati valóságát 
rögzítő művek gépiratban, kézről kézre adva érkeztek két- vagy 
négyrét összefogott papírlapokon, más esetben meg az ellenőr-
zött levegőégen keresztül keltek útra, s juthattak el a távoli 
rádióhallgatókhoz, mondhatni: az igére várakozókhoz.  

Ki tagadná, hogy nem kegyelet, nem hűség és nem becsület 
illette az ilyen műveket? Azt tartom, hogy hűséget és hozzáértést 
egyaránt elvárhatunk attól, ki nemcsak érzi, de érteni is véli, s 
értelmezni is megkísérli a műveket. Az irodalom iránti hűséget 
még diákként volt szerencsénk megtapasztalni ébresztő hatású 
tanároktól a szülővárosban, a magyar nyelvhaza keleti peremén, 
a székelyföldi Kézdivásárhelyen. (Iskolai folyóiratunk különben 
Ébredés címen jelent meg azokban az években.) Igaz, a hűséget 
nemcsak mint állhatatos ragaszkodást foghatjuk fel, hanem – 
hogy egy kölcsönzött gondolatra hivatkozzam – olyképpen is, 
mint „az emlékezet szabad éltetését”. (Nagy Gáspár) A hozzá-
értés pedig a felkészültség, jártasság, szakismeret jelentésben 
értendő. Ezek elsajátítására volt jó alkalom a kolozsvári bölcsész-
karon az 1970-es években, de később is, hiszen kiváló irodalmá-
rok, bátor írástudók álltak ott a vártán, akikhez reménykeltő 
volt – s lehetett is! – fordulni. Megtanulhattuk a tudományos-
ság alapkövetelményeit figyelembe venni, azt, hogy eleget kell 
tenni az interszubjektivitás, a kifejtettség, az ellenőrizhetőség és 
az ismételhetőség követelményeinek. Aztán nem lehetett 
figyelembe nem venni – sőt a kritikusi munka során alkalmazni 
is próbáltuk – azt a szempontot, ami Németh László megfogal-
mazásában így hangzik: „Nincs barbárabb, mint a külföld 
szempontjait fordítani a magyar irodalom ellen. De nincs 
sürgetőbb, mint olyan értelemmel gondolkodni magyar alkotá-
sokon, amely sok idegen művön is gondolkozott”.  
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Ime, néhány mozzanat, amely valamiként meghatározta, 
hogy széttekintvén milyen irodalmi horizontokat képes érzé-
kelni és érzékeltetni 2005-ben egy kritikus, aki ott él, ahol még 
létező valóság a korona, igaz, nem mint fizetőeszköz, se nem 
mint jogi személy. Mindössze közlekedési eszköz, mely Székely-
földet összeköti Budapesttel.  

 
Korunk, 2005. július  

 
Elhangzott 2005. június 4-én az Irodalmi horizontok című 

kötet bemutatóján Budapesten, a Petőfi Irodalmi Múzeumban. 
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Őrzés és ébresztés 

Dr. Borcsa János legújabb kötetét 2007. október 11-én mutatták 
be népes közönség előtt a kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeum 
kiállítótermében. Az Őrzők és ébresztők című könyv a szerző 
hatodik kötete, amelyet Fekete Vince költő, a Székelyföld című 
kulturális folyóirat főszerkesztő-helyettese mutatott be, házigaz-
daként pedig Dimény Attila muzeológus beszélgetett a szerzővel.  

Borcsa János kritikus, irodalomtörténész 1953-ban született 
Kézdivásárhelyen. 1976-ban szerzett tanári oklevelet a Babeş–
Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarán, s ugyanitt doktorált 
2000-ben. Nős, felesége gyógyszerész, kislánya középiskolás. 
Tagja a Romániai Írók Szövetségének (1990), a Magyar Írószö-
vetségnek (1996) és az Erdélyi Magyar Írók Ligájának (2002). 
Magyartanár Szentkatolnán. Kötetei: Megtartó formák (Buka-
rest, 1984), Szövegközelben – létközelben (Marosvásárhely, 1994), 
Szövegszigettenger (Kolozsvár, 1997),  Méliusz József. Monográfia 
(Bukarest–Kolozsvár, 2001), Irodalmi horizontok (Kolozsvár, 
2005). Első kötetét a Romániai Írók Szövetsége Debüt-díjjal ju-
talmazta, 1994-ben elnyerte A Hét Nívódíját, 1997-ben a Ro-
mániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Díszoklevéllel tüntette ki.  

  
Stúdiónk mai vendégével irodalmi munkássága indító 

okairól, a kritikusi pályán való indulásáról, a kritika szerepéről, 
valamint kritikusi hitvallásáról beszélgetünk.  

 
– Milyen külső és belső tényezőknek köszönhető, hogy az 

irodalmi pályát választotta?  
 
– Nem tudnék, de talán nem is lehet erre a kérdésre ki-

merítő, pláne egzakt választ adni. Egyfajta adománynak fogom 
fel az ember elhivatottságát valami iránt. Azt viszont tudom, 
hogy a nyelvi környezetnek jó esetben nagy szerepe lehet, 
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Korunk, 2005. július  

 
Elhangzott 2005. június 4-én az Irodalmi horizontok című 

kötet bemutatóján Budapesten, a Petőfi Irodalmi Múzeumban. 
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Őrzés és ébresztés 

Dr. Borcsa János legújabb kötetét 2007. október 11-én mutatták 
be népes közönség előtt a kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeum 
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Borcsa János kritikus, irodalomtörténész 1953-ban született 
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Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarán, s ugyanitt doktorált 
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Tagja a Romániai Írók Szövetségének (1990), a Magyar Írószö-
vetségnek (1996) és az Erdélyi Magyar Írók Ligájának (2002). 
Magyartanár Szentkatolnán. Kötetei: Megtartó formák (Buka-
rest, 1984), Szövegközelben – létközelben (Marosvásárhely, 1994), 
Szövegszigettenger (Kolozsvár, 1997),  Méliusz József. Monográfia 
(Bukarest–Kolozsvár, 2001), Irodalmi horizontok (Kolozsvár, 
2005). Első kötetét a Romániai Írók Szövetsége Debüt-díjjal ju-
talmazta, 1994-ben elnyerte A Hét Nívódíját, 1997-ben a Ro-
mániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Díszoklevéllel tüntette ki.  

  
Stúdiónk mai vendégével irodalmi munkássága indító 
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továbbá az örökletes dolgoknak, hajlamoknak. Kezdhetném a 
„nyomozást” az édesanyám által énekelt simogató bölcsőda-
lokkal és az izgalmat keltő, nagyszülőktől és szülőktől hallott 
mesei történetekkel, s folytathatnám az édesapám felolva-
sásában megismert elbűvölő gyermekversekkel és verses me-
sékkel (akkor indult a Napsugár, amelyre előfizettek szüleim, 
habár még óvodáskorú voltam), hogy csupán a családi környe-
zetre utaljak. Kisiskolásként aztán felébredt bennem is az olva-
sás iránti vágy. Ez is családi örökség és hajlam. Apai nagyanyám 
egyszerű asszonyként egészen hajlott koráig nagy olvasó hírében 
állt a faluban, édesapám meg egész passzusokat tudott kívülről 
kedvenc könyvéből, a Svejk című Hasek-regényből. Emellett 
nyilván sokat kaptam az iskoláimtól, valamint vallásos nevelés 
terén az egyházközségtől, amelynek élén azokban az istentagadó 
időkben Kézdiszentléleken Farkas Antal plébános állt, aki kiváló 
szónok, nagy tudású pap volt, hittanórákon meg igényes oktató. 
Csak jót mondhatok iskoláimról, mind a kézdiszentlélekiről, 
mind a kézdivásárhelyi középiskolámról. Jól éreztem magamat 
diákként.  

 
– Tudni kell, hogy abban az időben egy líceumi diák a 

kilencedik osztály elvégzése után a reáliák és a humaniórák 
között választhatott.  

 
– Tizedikesként én tudatosan választottam a humán tago-

zatot a kézdivásárhelyi líceumban, a kantai gimnázium jogutód-
jában, akkorra már eldöntöttem, hogy milyen irányba kívánok 
haladni a pályán. Nagy lelkesedéssel tanultam az irodalomtörté-
netet, olvastam az irodalmat, a kortársat is. Ösztönzött is 
magyartanárom, néhai Nagy Béla. Komoly önképzőköri tevékeny-
ség is folyt a líceumban, amelybe én magam is bekapcsolódtam, 
Ébredés címmel pedig iskolai irodalmi folyóirat jelent meg, 
amelynek szerkesztője voltam tizenegyedikes koromtól. Innen 
származik kapcsolatom néhai Kiss Lázár magyartanárral. Ő volt 
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nekem is a mentorom, példás tehetséggondozó tevékenységet 
folytatott a diákok körében, akikben megérezte az irodalom 
iránti elkötelezettséget. Aztán gyakran fordultak meg írók és 
előadóművészek a líceumban, lelkes tanárok meghívásának 
köszönhetően. György Dénestől nemcsak a helikoni költők 
verseit hallhattuk szavalni, de emberközelbe is hozta Áprilyékat, 
hiszen személyesen ismerte őket. Fellépett a líceum színpadán 
Kányádi Sándor, megfordultak a legfiatalabbak, a második 
Forrás nemzedékhez tartozók, illetve a Kapuállító című, Sepsi-
szentgyörgyön 1971-ben kiadott antológia szerzői… Ilyen szelle-
mi környezetben nem csoda, hogy ha az, aki lelkesedik az 
irodalom iránt, meg is próbálja művelni azt. Én magam a 
versírást választottam mint önkifejezési formát. A sikerültebb 
próbálkozásaim aztán meg is jelentek az iskolai folyóiratban, sőt 
az akkori megyei lap, a Megyei Tükör és a Brassói Lapok is 
közölt belőlük.  

Ezzel párhuzamosan kisebb publicisztikai írásaim is meg-
jelentek. A Megyei Tükör egyik számában éppen az irodalom-
tanításról elmélkedtem, mondván, hogy például a verselemzés 
készségét úgy lenne érdemes felmérni, ha a diák feleléskor kezé-
be vehetné magát a versszöveget, és nem valamiféle betanult 
elemzést kellene felmondania mechanikusan. El kell monda-
nom, magyartanárom egy szóval sem kommentálta cikkemet, de 
néhány nappal később, számonkéréskor azt mondta a diáknak, 
hogy vegye kezébe a szöveggyűjteményt, és beszéljen az adott 
versről, amiről tanultunk. Mondanom sem kell, nagy elégtétel 
volt ez számomra.  

Ezzel az epizóddal csupán azt akarom jelezni, hogy a műér-
telmezés akkor már valamilyen fokon érdekelt, illetve azt, hogy 
miképpen adtam annak írás által hangot. A vers művelése 
helyett fontossá vált számomra a vers megértése, ahogy 
mondani szokás: a csoda művelése helyett annak magyarázata 
foglalt le líceumi éveim végére.   
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– Abban az időben élénk volt a diákszínjátszás is, bemuta-
tásra került például Páskándi Géza Az eb olykor emeli lábát 
című abszurd darabja.  

 
– Én ugyan nem vettem részt a diákszínjátszásban se Kézdin, 

se Kolozsváron, de első Páskándi-élményem középiskolás ko-
romból datálódik, s ez csak gazdagodott a kolozsvári egyetemi 
évek alatt is, negyedéves hallgatóként az ő költészetét válasz-
tottam szakdolgozatom témájául. Belátom, több szempontból is 
merész választás volt, s egyúttal az első igazi erőpróba is a 
jövendő irodalomkritikus számára. 1976-ban történt ez. Ettől az 
évtől kezdtem közölni rövid könyvismertetőket, később kritiká-
kat különböző lapokban és folyóiratokban, s aztán 1980-ban a 
Páskándi-dolgozatom egy fejezete is megjelent a Marosvásár-
helyen kiadott Ötödik Évszak című, fiatal költőket, írókat, 
kritikusokat bemutató antológiában, majd 1984-ben az első 
kötetemet adta ki a Kriterion a Forrás könyvsorozatban. Ezek 
lennének hát kritikusi indulásom főbb pontjai. 

 
– Hogyan fogalmazná meg a kritikus hitvallását?  
 
– Az csak természetes, hogy a kritikus is szembesül a kér-

déssel, hogy milyen célt szolgál tevékenységével, hogy mi a 
kritika hivatása a szövegek produkcióját, közvetítését, befoga-
dását és feldolgozását magában foglaló irodalom-rendszeren 
belül. Ha abból indulok ki, amit Tamási mondott a szavakról, 
hogy tudniillik a szavak hírnökök, és a hírvivőknek kijáró mó-
don kell fogadnunk őket, akkor azt mondhatom, hogy a művek 
is hírnökök, amelyek meghatározott üzenettel érkeznek, s követ-
kezésképp olyan érzülettel kell hozzájuk viszonyulnia a kritikus-
nak, mint a szavakhoz az írónak. S emellett az is nyilvánvaló, 
hogy a kritikus számára a nyelvi élmény mellett a művek által 
keltett, vagyis a nem primér élmények adottak. Nagy Gáspár ezt 
így fogalmazta meg: „a költők művükkel és példájukkal lega-
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lább annyira lehetnek ihletadók, mint a közvetlen lét vagy 
tárgyi világ”. A kritikus egyik feladata tehát a számára ihletadó 
művek fontos üzenetének felerősítése hiteles értelmezések, 
meggyőző értékítéletek megalkotása útján, ugyanakkor az 
olvasó számára hozzáférhető módon, lévén hogy az irodalom-
tudományok közül éppen a kritikára hárul az a feladat, hogy az 
olvasóközönség egy szélesebb rétegéhez szóljon.  

 
– Milyen gondolattal zárhatnók ezt a beszélgetést? Mit üzen 

a kritikus Borcsa János a Siculus Rádió hallgatóinak?  
 
– Kölcsey Ferenc intelmét idézném, lévén hogy ő volt a magyar 

irodalomkritika egyik legszámottevőbb megalapozója. Ő 
fogalmazta meg Parainesisében a ma is időszerű gondolatot, hogy: 
„Meleg szeretettel függj a hon nyelvén! mert haza, nemzet és nyelv 
három egymástól válhatatlan dolog; s ki ez utolsóért nem buzog, 
a két elsőért áldozatokra kész lenni nehezen fog. Tiszteld s tanuld 
más mívelt népek nyelvét is (…), de soha ne feledd, miképpen 
idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig lehetségig mívelni 
kötelesség”. Az irodalom a nyelv „mívelésének” legfőbb terepe, a 
nyelv az irodalom alfája és ómegája. Azt a nyelvet szolgálja és 
virágoztatja fel az irodalom, amelyből vétetett, s amelynek 
beszélőihez kell fordulnia, hiszen a klasszikus megfogalmazás 
szerint az irodalom „írók és olvasók szellemi viszonya írott művek 
közvetítésével”. Azért próbál tehát tenni a kritikus, hogy irodalmi 
örökségünk értékei jelen legyenek a mai olvasók szellemi 
környezetében, s ebben számít arra, hogy lesz mindig, akiket 
ráébreszthet mind a nemzeti, mind az egyetemes értékekre.  

A kézdivásárhelyi Siculus Rádióban 2007. október 14-én 
elhangzott beszélgetés szerkesztett változata.  

Kérdezett: Dr. Szőcs Géza  
 

Megjelent: Háromszék, 2008. február 9. 
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örökségünk értékei jelen legyenek a mai olvasók szellemi 
környezetében, s ebben számít arra, hogy lesz mindig, akiket 
ráébreszthet mind a nemzeti, mind az egyetemes értékekre.  

A kézdivásárhelyi Siculus Rádióban 2007. október 14-én 
elhangzott beszélgetés szerkesztett változata.  

Kérdezett: Dr. Szőcs Géza  
 

Megjelent: Háromszék, 2008. február 9. 
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