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A kötet utolsó darabja egy Katonának tulajdonított költemény „A Ketskeméti Szüzek és 
Leányokhoz". A tréfás, szatirikus írás a kecskeméti lányokat f igurázza ki, bemutatva 
jellemüket, majd ped ig név szerint veszi sorra a „Jelesebbek"-et (Prukker Lottit, 
Szeles Tinit, Czolner Márit és a többieket), akik közül az egyik túl gőgös, másik tudja, 
hogy szép, harmadik ped ig „Fut a' tsók elől, de tsak mint Virgil Galateája". A költemény 
azért került ide, mer t Katona szerzőségét sem bizonyítani, sem egyérte lműen cáfolni 
nem lehet. 

Úgy vélem, e sokféle tárgyú és műfajú darabot tartalmazó kötet igen értékes a 
magyar i rodalomtörténet számára. N e m csupán azért, mert nehezen hozzáférhető, 
régen megjelent, illetve eddig kiadatlan írások jelentek meg benne, hanem mert a 
logikusan, át tekinthetően, nagy filológiai pontossággal elrendezett és jegyzetelt, 
ha ta lmas anyag sok új adattal és további kutatásra serkentő, azt megkönnyí tő infor-
mációval gazdagította a Katona-irodalmat. 
(Balassi Kiadó, Budapest , 2001, sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Orosz László) 

OROSZ BEÁTA 

„Márpedig ha ők vállalták a jövőt / a Hét Fiú, / nekünk 
is vállalnunk kell. Nemcsak a jövőt, hanem a múltat is." 

Bakonyi István: Bella István 

Ez az idézet, mely Bella István A csodaszarvas ora tór ium szövegével kapcsolatos nyi-
latkozatából való, a költő é le tművének a mottója is lehetne. A múlt és a jövő vállalása 
költészetében az ősi hagyományok és a legmodernebb lírai irányzatok ötvözéséig ter-
jed. Bakonyi István kismonográfiájában, amely a Kortársaink sorozatban jelent meg, 
kísérletet tesz Bella István költészetének összegzésére. Felelősségteljes és megtisztelő 
feladat hárult a szerzőre, hiszen meghatározó szerepű összefoglaló m ű írására vál-
lalkozott egy kortárs költőről. Az első kismonográfia fontos szerepet játszik a költő 
irodalomtörténeti helyének kijelölésében. Ugyanakkor nehéz feladat is megítélni egy 
kortárs szerző folyamatosan alakuló, formálódó életművét. Feltételezhető, hogy a 
jövőben olyan m ű v e k születnek, amelyek átértelmezik a már meglévő alkotásokat, 
felülbírálhatóvá teszik az irodalomtörténész koncepcióját. Bakonyi István a kismono-
gráfia Epilógusában így ír: „Megünnepel tük a hatvanesztendős költőt, akitől még sok 
új verset, műfordí tást várunk. S akkor ezt a kismonográfiát is ki kell valamikor egé-
szíteni. . ." 

Bakonyi a terjedelmes Bella-kritika megállapításaira épít. Feldolgozta a kötetekről 
megjelent recenziókat, kisebb elemzéseket, a költővel készült interjúkat. Rendszerező 
munkájában a költő pályájának alakulását mutatja be, négy évtized verstermését tár-
gyalja. Esetenként túlzottan ragaszkodik a kritikákban megjelentekhez, ezekből 
bőven idéz és kissé bátortalanul nyilvánítja ki a saját véleményét. Viszont a mono-
gráfiából kitűnik, hogy ahol sikerült elszakadnia a korábbi szövegektől, ott helytálló 
megállapításokat tesz. 

Bella Istvánt „a legtisztábban nép-nemzetben gondolkodó í rás tudók" közé sorolja, 
aki A Hetek tagjaként jelentkezik verseivel a hatvanas évek elején. Versvilágát köze-
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linek érzi Juhász Ferenc, Nagy László, Sinka István látásmódjával. Lírájában őrzi a 
gyökereket, a magyar népköltészetet, követi a József Attila-i örökséget és szervesen 
kapcsolódik a kortárs i rányvonalakhoz is. Az édesapa korai elvesztését, árvaságának 
megha tá rozó jellegét József Attila édesanyahiányával rokonítja a monográfus . 
Költészetének alapértékei közé sorolja az ifjúság és a t isztaság fontosságát. Már korai 
verseiben, a Szaggatott világ című 1966-ban megjelent első kötetében is, jellemző a 
nyelvteremtés képessége. A játékosság, a versritmus pontossága, a költői lelemények 
végigkísérik költészetét. A modern líra sajátosságaiként Bellánál is együt t jelentkezik 
a profán és a magasztos. Folytonosságot képvisel a népköltészettől kezdődően, 
szóhasználatában előfordulnak az ún. népi szürrealizmusra jellemző képek. 

Tizenöt rövid fejezetben olvashatunk a gyermekkortól a pályakezdő költő fejlő-
désén át az elismert, beérett alkotó művei ig. A monográ fus szigorúan tart ja magát a 
kronológiai sorrendhez. Az egymást követő önálló és válogatásköteteket következe-
tesen, azonos szempontrendszer szerint mutatja be. A kötetet bevezető cím nélküli 
verset elemzi, majd a ciklusokat veszi sorra. A ciklusok külön méltatásában jó 
érzékkel talál rá a kiemelkedő művekre , s ezek közül egy-két verset részletesen ele-
mez. 

Bella István költészetében a legmaradandóbb műveknek szerelmes versei t tekinti. 
Valamennyi kötetében megtalálhatók, gyakran teljes ciklusba szerveződnek. Szeret-
kezéseink (1996) című válogatáskötetével különleges közönségsikert ért el. Szerelmes 
verseiben követi a Balassival kezdődő és a teljes magyar irodalmon átívelő hagyo-
mányokat . Az ifjúság láza leginkább dalformában ölt alakot. Visszatér a szabad-
ság-szerelem kettőse, amely újszerű értelmezést kap műveiben. Szerelmi lírájában a 
legfontosabb elem a két ember kapcsolatának meghittsége, az ember a természettel 
összhangban, annak részeként jelenik meg. 

Az Ani Máni és a Balázs versei az Arany Jánostól Weöresig terjedő sorban, a magyar 
gyermekversek kiváló darabjai között foglalnak helyet. Ü d e színfoltot jelentenek az 
e lkomorodó hangulatú költészetben. Az apa választ keres a lét nagy kérdéseire a 
gyerekek sajátosan teremtett , derűs, örömtel i világában. 

Bella Istvánt apolit ikus költőként tárgyalja. Nem jel lemző rá, hogy nyí l tan reagál-
jon az aktuális eseményekre. Mindemellett küldetést lát a költészetben. Erős hatást 
gyakorolt rá a f innugor kultúra, s a természetlírától távolodva jut el a tudatos , kor-
szerűsített archaizálásig. A sámánénekek iránti vonzalom, a mágikus hagyomány, az 
ősi magyar szövegemlékek s az azt korban megelőző mitológia fo lyamatos megis-
merése eredményezi. A Sárkeresztúri ének a sámánénekekhez, a Halotti beszéd viszont 
első összefüggő nyelvemlékünkhöz kapcsolódik. 

Kísérletező kedve nemcsak az i rodalmi műfajok terén mutatkozott meg, hanem 
abban is, hogy egyszerre alkotott több művészeti ágban . Az irodalom és e fotó a 
Képszavak című a lbum lapjain talált egymásra, melynek képeit Szebeni András 
fo tóművész készítette. Bella István több nagy sikerű zenés mű, ora tór ium szövegé-
nek, verseinek a szerzője. Műfordítói tevékenysége is kiemelkedő, f innugor népek 
nyelveiről és lengyelről fordít. 

Bakonyi István tuda tában volt fe ladata nehézségeinek, s módszeresen próbált 
kitérni még a hibák lehetősége elől is. Néhol rontja esszéisztikus stílusát a túlzottan 
köznyelvi fordulatok használata: „jól bevált szokása szer int . . ." (30.), „versei is arról 
tanúskodnak. . . " (58.), „a külvilág szempontjából sem volt akármi az az esztendő!" 
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(63.) Esetenként rendkívül i elragadtatással ír a művekről: „Milyen jó, már-már pro-
vokatív cím!" (13.), „Világos, tiszta beszéd!" (97.) Pontosan és körültekintően dolgo-
zta fel a Bella-szakirodalmat, az őt megelőző kritikusok megállapításait sűrűn idézi, 
és saját elemzéseinek, megállapításainak csak határozatlanul ad hangot. 

Bakonyi István összefoglalja Bella István költészetének jellemzőit: erősen kötődik 
a nagy elődökhöz, magya r érzelmű, a hagyományokra épít. Szerelmi lírájában jeleníti 
meg az ember társas lény voltát tisztán és érzékien, szemérmesen és szókimondóan. 

Óvatosan megpróbálkozik elhelyezni az irodalomtörténetben - fenntartva a jövő 
eredményei előtt akár a nagyfokú módosítás lehetőségét. 
(Balassi Kiadó, Budapest , 2001) 

M A T Ú Z VIKTÓRIA 
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