
ami egyetlen eszköze a visszacsato-
lásnak, az önmagunkban való meg-
erõsödésnek. A Veszprémben élõ al-
kotónál így rendelõdhet egymás
mellé az irónia, a jószándékú ciniz-
mus, a közhelyekre, népbutításra irá-
nyuló poétikus reflexió, a fogyasztó-
vá degradált emberbõl hülyét csiná-
ló, frappáns semmitmondások
torzóinak önmaguk ellen fordítása, s
az otthonkeresés, illetve annak meg-
találása. Fenyvesi �hosszúverses� vi-
lágában bizony szemtelenül életké-
pes ellentétbe feszül szigorú raciona-
lizmus és törvénnyé szellemült
idealizmus, összemérve a valóságot
az elképzelhetõvel, vagy inkább az-
zal, amit elképzelni, akarni muszáj.
Költészetének ereje, dinamizmusa
fõként naprakészségébõl születik, s a
mégis szüntelen felbukkanó játékos-
sággal harmonizálva válik valóban
sajátossá.

S hogy mégis változást hozott a
harminc esztendõ, az leginkább az el-
mélyülésben, a továbbra is megfeszí-
tett, energikus, de gyakorta szemlélõ-
dõbbé, kiszélesedõvé váló felfogás-
ban mutatkozik meg, ahogy a
provokatív kérdés feltevésérõl a
hangsúly fokozatosan áthelyezõdik a
produktív válaszok megformálására
tett kísérletekre (különösen jól meg-
figyelhetõ ez az utolsó ciklusban).

A Blues az Óceán felett kétségte-
lenül olyan munka, amit érdemes
kézbe venni. A kötet nem csupán
gazdag összefoglalása Fenyvesi köl-
tészetének, hanem olyan gyûjte-

mény, amely nem elvont poetizá-
lásból, hanem beépíthetõségébõl,
személyre- és a mai generációra sza-
bottságából táplálkozik, s ettõl az in-
tenzív jelenléttõl igazi. Nemcsak
versépítésben, nyelvhasználatban
nyújt egyedit, de õszinteségének
mértékében is, s ettõl hitelesek az al-
kotó szavai: �Általában leltárt készí-
tek világunk állapotáról, érzelmek-
rõl, hangulatokról, a széthullás frag-
mentumairól, megörökítem azt a
kevés valamit, amit helyettem senki
sem mondhat el.�

CSEPREGI JÁNOS

(Vár Ucca Mûhely, Veszprém, 2004, 
260 oldal, 1492 Ft)

KÁNYÁDI SÁNDOR:

ÜÜnnnneeppeekk  hháázzaa

Kányádi Sándor munkásságára a
mûfaji és a tartalmi gazdagság egy-
aránt jellemzõ. Az Ünnepek háza
azonban azért kuriózumértékû,
mert az alkotó drámáinak ez az elsõ
kiadása. A kötet két színmûvet és
egy filmforgatókönyvet tartalmaz.
A kétfelvonásos Ünnepek háza a hat-
vanas évek elején játszódik. Az ün-
nepre készülés sürgés-forgásában
egy jómódú család villájába nyerünk
bepillantást. A színmû elején értesü-
lünk arról, hogy az ünnepelt nem
más, mint a munkahelyén kitünte-
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tett családfõ. Kányádi azonban tar-
togat egy meglepetést az olvasónak
és a családtagoknak egyaránt: a ki-
tüntetés nyugdíjazással járt együtt.
Ez a hír álmélkodást és méltatlanko-
dást kelt az ünneplõk körében, de a
fiataloknak ez sem szegi kedvét.
A bomlott erkölcsöket tekintve elke-
rülhetetlennek tûnõ tragédia � a csa-
ládfõ haldoklása és halála, valamint
egyetemista lánya várandósságának
napvilágra kerülése � váratlanul
mégis bekövetkezik. A mû hitelesen
ábrázolja a generációk köz-
ti konfliktusokat és kü-
lönbségeket, egy újonnan
meggazdagodott család ér-
tékrendjét. Gyermekeik
már képzett értelmiségiek,
édesanyjuk viszont még
azzal sincs tisztában, hogy
ki volt Csehov. Imre, író fi-
uk próbálja édesanyja fejét
tágítani; õ az, aki csöndesen ugyan,
de kritikával illeti a kis dolgoknak
nagy felhajtást kerítõ életet, amely
álértékeket képvisel. Imre � Kányádi
szócsöve � által értelmezhetõ a cím-
ben szereplõ többes szám is: �Ha
csak a név- és születésnapokat tarta-
nók is, de hol egy ilyen, hol egy
amolyan ünnep, hol ennek, hol an-
nak az ünneplése. Valóságos ünne-
pek háza.�

A kötetben szereplõ másik szín-
mû a Kétszemélyes tragédia. A szerep-
lõk, a Férfi és az Asszony története
rendkívüli módon eredeti. A kom-
munista évtizedek megfélemlített,

gyanakvó polgáraira emlékeztetnek.
A mûben zseniálisan fonódik össze a
komikus a tragikussal, ami gyakran
groteszk helyzeteket szül. A házas-
pár arra gyanakszik, hogy lehallgat-
ják õket. Lázas keresésbe fognak a
poloskák után. Kísérleteik, melyek a
poloskák hatástalanítására irányul-
nak, folyamatosan kudarcba fullad-
nak. Amitõl tartottak, vagyis hogy a
hozzájuk érkezõ vendégek kifecseg-
nek valamit, ami a hatalomnak nem
tetszhet, a második felvonásban be-

következik. A vendégfoga-
dást õk maguk beszélik el,
miközben felidézik és
elemzik a történteket, az
elhangzottakat. Ez az elbe-
szélési mód rendkívül ko-
mikus helyzeteket teremt.
Fokozódik a félelmük be-
csületük elvesztése miatt,
ami persze nem alaptalan;

kiderül, hogy �S.-éket az éjszaka
[�], és O.-t sem látta senki már két
napja. A lakása feldúlva.� Az utójá-
tékban Az ember tragédiájára emlé-
keztetõen tetõzik a tragédia: gyer-
mekük megszületésével. A Férfi sza-
vai foglalják össze ennek az új
nemzedéknek a tragikumát: �De
puha gerincû legyen, gondoskodj
róla [�] alkalmazkodó, Darwint
igazoló, sõt egyenesen csúszómá-
szó! Kígyót szülj! Az ördögöt szüld
ide, az éden kellõs közepébe! Ször-
nyeteget szülj, hallod?! Százfülû,
ezernyelvû szörnyeteget!� Az alko-
tás nagyszerûsége abban áll, hogy
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miközben az olvasóban azt az érzést
kelti, hogy a szereplõk beteges má-
niában szenvednek, végül mégis az õ
jogos paranoiájuk igazolódik.

A kötet utolsó darabja a Gyökér és
vadvirág címet viselõ filmforgató-
könyv, melyet az író tévé-ballada-
ként határozott meg, és amelyet Ta-
mási Áron azonos címû novellája
alapján készített. A forgatókönyv
színhelye Timótheus tanyája, aki
unokájával, Tézivel éli öregsége nap-
jait. A múltat Tézi képzelõdésein ke-
resztül ismerjük meg; így derül ki az
is, hogy Kolokán Feri házassági

ajánlatát dacból és büszkeségbõl
visszautasította. A fiatalok közös
boldogságának azonban nagy az ára,
nagyapó tragikus halála: gyökérbõl
készült botja eltörik, s így farkasok
áldozatává válik.

A kötet olvasása során mindenki
legyen résen, hiszen nyelvezete zse-
niálisan szûkszavú, mégis csodálato-
san feltárja a mûvek világát és a sze-
replõk jellemeit.

FAZEKAS IBOLYA

(Magyar Napló Kiadó, Budapest, 2004,
248 oldal, 1480 Ft)
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Kultúra
LENGYEL ANDRÁS:

AA  ��mmáássiikk��  MMóórraa

Érdekes jelenség, hogy míg évente
több, néha a fél tucatot is elérõ vagy
még annál is nagyobb számú Móra
Ferenc-mû jelenik meg különbözõ
kiadóknál, addig az alkotásaival fog-
lalkozó munkák már hosszú idõ óta
igen csekély számúak. Úgy tûnik,
Móra lassan és végérvényesen min-
denki számára kizárólag gyermek-
íróvá lesz, ami feloldást váró parado-
xon, tekintve mûveinek számtalan,
nyelvi vagy tárgyi magyarázatot
igénylõ passzusát. Nem beszélve ar-
ról, hogy e minõsítéssel eltûnnek a

nagyközönség elõl írói ambícióval
írt, delfinizált kiadásokban közre
nem bocsátható prózai munkái, el-
sõsorban regényei. Lengyel András
� aki két évvel ezelõtt az In me-
moriam címû sorozat számára már
készített egy válogatást a Mórával
kapcsolatos szakirodalomból és em-
lékezésekbõl, s ezúttal a saját maga
által írt tanulmányokat gyûjtötte
össze � olvasóként és irodalomtörté-
nészként is tisztában van e ténnyel;
vizsgálódásai középpontjába ezért a
személyiség- és eszmetörténeti prob-
lémákat helyezi, s inkább szociológi-
ai, mint esztétikai módszerek alkal-
mazásával keres magyarázatot az el-
lentmondásra.


