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ugyanazt mondják, mint korábbi diákdalai, ha más nézopont fel61fürkészik is a vilá-
got. Immár nem az álom és ábránd imaginárius tere irányából. keresik a maguk talpa-
latnyi terét, hanem épp megfordítVa:a megtalált, berendezett, élni kapott tér-fragmen-
tum irányából mondják ki a Magna Misztériumot. (SziphaJom Könyumúhely, 1995)
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Múlandó emlékmu az idonek
Az erdélyi leertmozi címmel jelent meg Bogdán László verseskötete, olyan mú,

amely ízig-vérig verseskönyv, a professzionalitás igényét támasztja önmagával szemben.
A hat verscik1us szintjén szigorúan beszerkeszten versek, a kötetkompozíció szintjén
szigorúan beszerkesztett és megszerkesztett ciklUsok és versek jellemzik, melyeken vö-
rös fonálként húzódik végig az erdélyi kertmozinak a kötetcímben el6revedtett motÍ-
vuma. A kompozíciót a helyutjelentJs és a játék mozgó tükröklul címd versek keretezik,
s a költeményekre általában jellemz6, hogy alkotójuk pontOs és néha már kínosan pre-
cíz utalásrendszert épít köréjük ajánlásaival, szövegközi hivatkozásaival. Egymásra
utaló, egymásnak válaszoló sorokból olvasódik össze a sorok közötti jelentéstöbblet.
Ráadásul a Urában olr. szokatlan, ám korántsem példátlan lábjegyzetek is megjelennek
Bogdán László köteteben. A jegyzetek tulajdonképpeni (vagyis az eoot:endd jelentésü-
kön túlmutató, nem magyarázatul álló, hanem létüket önmagában megokoló) rendelte-
tése homályban marad. Nem dönthet6 el: a költ6 a jegyzetelés.paródiáját nyújtja-e,
avagy komolyan és határozott közl6i szándékkal jegyzetel.

A kötetben található versek módfelett nagy száma szintén elgondolkodtató.
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muve pontos t asaegyresztmagyarazat sza arra: mlert szer esztette a muvesz
egy kötetbe ezeket a több mint két évtizeden ádvel6 verseket; születése pillanatában
a legtöbb nem jelenhetett meg, s6t, még az is rendkívüli merészségr61tanúskodik, hogy
Bogdán László egyáltalán le merte írni ezeket a sorokat a nyolcvanas években. Másrészt
az ötvenkét versnek igencsak szüksége van a küls6.bels6 szövegösszetartó er6re, nem
pusztán számosságuk, sokkal inkább az egyesmúvek terjedelme miatt. A szabadvers lá-

o tomásos gondolatisága helyett az elbeszél6-mesélve dokumentáló készség jellemzi az
olyan verseket, mint a kísénethajó és utasai, az amikor eloször hallottam Csehtamást éne-
kelni avagy nyári este hetvenhétben darkó pistával a fedélzeten avagy amikor még minden
megvolt de már indult a kísértethajó, a párbaj vagy a totá/plán: a hegesztópisztolyok, azon.
kívül nem a gondolat ritmusa építi a ~veget, sokkal inkább egy történeti látásmód,
mely az id6ben kibomolva-bontakozva a történések elmondva meg6rzését-felmutatását
tartja feladatának. Kínos precizitásán önmaga is fel-felkacagnéha, célját azonban pilla-
natra sem veszíti szem el61. Mi ez a cél? A blínösök megnevezése: a kommunizmus,
a Ceausescu-diktatúra (melyet egyébként így, szövegszerden, soha nem mond ki a ver-
sekben) b..1néinekfelsorolása-megnevezése,az áldozatok számbavétele. A legtöbb mú
maradéktalanul eleget tesz ennek a feladatnak. Az önként vállalt kötelesség azonban
kett6s csapda ebben az esetben. Hiszen akkor. amikor a legéget6bb szükség lett volna
arra, hogy valaki kimondja mindezeket, akkor hallgatni kellett, vagy olyan fórumokon- elsosorban külföldön, emigrációban, vagy illegalitásban - lehetett csupán megszó-
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lalni, ahol ez a megsz6lalás legalábbis kétes eredményekkel kecsegtetett. Mégis, fontos
volt, .hogy megszülettek ezek a számvetések, dokumentumok, hacsak az íróaszta1fió-
koknak is, hacsak a fejekben is, papírra leírni nem mervén -nem tudván soraikat. Az
1995-ben megjelent Az mJJlyi kntmozi cúnli kötetben azonban már legjobb esetben is
csak anakronisztikusan hatnak ezek a sorok.

A költészet hatalma által legyozni a múló idot, mely válogatás nélkül sodorná el
az emlékeket, a történeti momentumokat, súp feladat. A költészet zárványként orzi
önmagában arégmúltat, mint Arany János balladája,A walesibárdok a Bach-korszakot,
de csak igen ritka esetekben helyezi elotérbe a t~rténetiséget, mint meghatározonságot
és igényt a lírai szubjektum látomásával-vallomásával sz~mben. Megtörténhet, hogy
éppen a tuno ido megragadásának igyekezete, mint stílus vagy belso követelmény je-
lentkezik az alkotásban az idószer&ég megkérdojelezéseként, az idoben fennmaradás
tagadásaként. Néhol már nándékoltnak hat Bogdán igyekezete, hogy múlékony hivat-
kozási anyagb61 állítson emléket az id6nek. nyen múlékony anyag a Cseh Tamás-féle
dalok szövegvilágának megidézése, a hangsúlyosan patriarchális (sepsiszentgyörgyij
mozzanatok beemelése a muvekbe, de foként a Uraiszubjektum és környezete életének

misztifikálása a maJYar hatvanas-hetvenes évek .nagy generációjának. kellékeivel
(zenei, film!'pariutalások, az alkoholfogyasztás mint nemzedéki-nemzeti sors mitizá1ása
stb.). Így tunik el a folyvást ismételgetett díszletek között az erdélyi magyar kultúra
Vik jelentos szellemi mozzanata Szilágyi Domokossal, Visky. Árpáddal, Süto Ist-
vannal. . .

Rímes-ritmusos versek ölelik körül a subadversek csoportját Az ewJilyikertmozi
címu kötetben. Ezekben a költeményekben (különösen a kötet második felében talál-
hatókban) Bogdán László Hrájának sajátos értékei mutatkoznak meg. A magányosság
élménye kapcsolja össze a szerelmestól elhagyatottan élt életet a kisebbségi lét nyomo-
cúságaival. A hajnal és a b{vóvers eme két funkció között egyensúlyoz, elokészítve
a sznetn/k én lenni te ésálmomban mégis nyírfa 'Uagyokcímdverset, mely már alcímében
összefogja a szerelemnek és a diktatúrának egymástól elso látásra igencsak eltéro téma-
köreit: .Oszip Manddstam levelei a lágerból feleségéhez". Ezekben a versekben nem
találhatóak meg azok az emblémák (horogkereszt, csillag"Sarl6-kalapács,Duna-delta
stb.), melyek más muveiben jelentéshordoz6kként bukkannak föl, inkább a lírai sze-
repek vallomásas összefúzésének versteremtó erejéról beszélhetünk. Az elnyomó re-
zsim létét megfosztja fontosságát61 a költemény, megmutatva, hogy az önzésében
a szeretót kínzó huden és könnyelmu szerelmes sokkal nagyobb fájdalmat okoz(hat),
mint egy diktatúra. Ezáltalszinte létjogától (tudniillika kínzást6l). fosztja meg az el-
nyom6 hatalmat, komolytalan ni téve. A hajnal több versben. is visszatéro szimb61uma
egyrészt végérvényesiti erotika és diktatúra összefonódásál, másrészt tudatalattink vilá-
gába, énünk legbenso szeglet~beis beleégeti az elnyomás, az abszurd halálnak való ki-
szolgáltatottság és -bármilyen különös -a személytelenség démonának képét.

A Bogdán által megélt .daliás"-keserves idok számbavétele mellett az elodök ko-
rát, a "boldog békeidóket. is feltérképezi a kötetkompozíció. A képzeltszövegkönyv egy
konkrét filmhez vagy a hullámok dmd versek életrajzi pontossággal vallanak három-
négy emberölto történelmérol. Temesi Ferenc eddigi két napregényével a Porral és
a HIddal rokonítja ezeket a mliveket a személyes.családtörtenet l.úsérlete, s akárcsak
Temesinél, Bogdán itt is ezt a történeti sort próbálja meg folytatni a nemzedéki legen-
dárium bevezetésével. Az emlitett költeményben, mint szinte minden versében, j6 ér-
zékkel alkalmazza a montázstechnikát (a kötet borítóján ennek megfeleloen egy mon-
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tm található, mely Hervay Katalin muve). De míg másutt, antikommunista verseiben
a diktatúcák. emblémáinak, jelképeinek használata erószakoltnak és túlzónak tunik, itt,
a századelo világának megrajzolásakor a megértést erosíto motívumokként bukkannak
fel, olvashatóak az ismétlések. Maga a kertmozi motívuma pontosan megfelel annak
a követelménynek, hogy a költo az erdélyországi kisebbségi lét démoniságát és az el-
pusztult-pusztuló emberi-muvészi-történelmi értékek álomszeru szellemvilágát idézze
elénk. Az egységes kötetkompozíciót fellazítja ugyan~a túlságosan közvetlen utalás-
rendszer a már említett, Ceausescu-rezsimet idézo jeremiádokban, egészében mégis~
egységes alkotás Bogdán László Az erdélyi kertmozi címu verseskötete. (Mentor Kiadó,
Marosvásárhely,1995.)
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TalpalatnyiIthaka
JÁNOSHÁZY GYÖRGY: INNEN SEMERRE cÍMu KÖTETÉROL

Oszfürtöm háromezer öl.
bánatom éppolymesszeér.
Finylo tükrömbe. nem tudom.
honnét került az oszidér!

(LiTaj-pó)

Szonettek. Borongós, oszidos versek. Poétikai szempontból harmonikus, kiegyen-
súlyozott formanyelv, biztonságot duruzsoló ölelkezo, páros vagy keresztrímek, köny-
nyed jambus és "lépo" spondeus világa. Tartalmi szempontból a valaha volt Egészet
sirató Rész magányos dala, nosztalgikus vágya a harmóniának, az oszülo-öregedo em-
ber és az öregedo emberiség honvágya a fiatalság után, az aranykorba. Ez a kontraszt
határozza meg leginkább Jánosházy György kötetét. E két "nyelv" összefogódzása szüli
a verset.

A szonett sok száz éves hagyománya Jánosházy pályáján sem gyökértelen, hiszen
a költonek 1968-ban Százegy szonett címmel jelent meg mú{ordításkötete. E mostani
verseskötet szonettjei a poétikai mellett egy másik hagyomány folytatását is jelentik:
visszaidézik a klasszikus görög eszmények méltóságát, és a ma már szintén klasszikus-
nak számító elso nyugatos generáció (Babits,Juhász, Kosztolányi, Krúdy) alkotói vilá-
gának hangulatát.

A kötet elso része, mely aDon Quijote és a többiek címu ciklusig határozható
meg, a "költoi én"-t körülvevo világot mutatja be. A társadalmi változások és változat-
lanságok keseru, ironikus,gyakran az akasztófahumorig merészkedo ábrázolása ez:
jelenkori helyzetkép, melynek viszonylagossága az ókori kultúra abszolút jellegéhez
mérve még szembetunobb. A teljességelveszett. Helyét a relatív és részeire hulló világ
vette át. Ennek a "minden Egészeltörött" hangulatnak szükségszeru velejárója az egyéb-
ként tragikus veszteséget is relativizálva szemlélo irónia. Az Istenek éjszakájaciklus elso
verse, a Múzeumi istenek ezt az immanenciába kényszerített és ezzel természetszeruleg
töredékessé váló, felaprózódó transzcendens eszményt mutatja be, már-már groteszk-
nek ható éllel:




