
tartalmazza. (Pályájáról Czine Mihály utószava
hitelesen, nagy beleérzéssel tájékoztat.) Első

lépéseinél Dsida Jenő bábáskodott. Ígéretes
kritikus is volt, majd a Márton Áron által ala
pított Erdélyi Iskolát szerkesztette. 1947-ben
települt át Magyarországra, s itt koltöként jó
formán ismeretlen maradt, holott ritka versei
ben érezni az emberi gondolat jelenlétét s azt
a szelíd nosztalgiát, mclynek Áprily Lajos volt
a legjelesebb képviselője.

Nemzedékének is, neki is kemény megpró
báltatások jutottak osztályrészéül. olyanok,
amelyek nem segítik a költő kibontakozását.
De e vékony könyvecske is azt bizonyítja, hogy
igazi, elhivatott lírikus, érdemes arra, hogy
mindennapi társunk legyen.

Herbszt Zoltán ígéretesen induló költői pá
lyáját hamar elvágta a halál, Kőtollú madár
címmel kiadott posztumusz kötetében Jánosy
István tesz hitet tehetsége, elhivatottsága mel
lett, s nem érdemtelenül. Látomásos költő, aki
a hétköznapok látványából könnyedén szök
ken a képzelet tágas mezöire, hogy azokon ka
landozva az ember korlátlan lehetöségeire fi
gyelmeztessen.

Széles, lendületes szárnycsapásokkal húzott
a magasba, s lőtt madárként hullt le, váratla
nul. Nem lenne szabad elfelejtenünk.

A vigasztaló állatok

Dabas Marianne müvészekkel készült riportjai
jórészt az Új Tükörben jelentek meg, s most
kötetbe gyüjtve, Világ tenyerén katicabogár
címmel a Natura adta ki öket.

Emberekben csalódott müvészvallomások
volnának ezek? Vagy egyszerüen egy-egy ked
ves, hétköznapi társról elmondott vallomá
sok? Netán a világ gazdagságának, majdnem
emberi tartalmainak figyelmes feljegyzései?

Is-is. A gyüjtemény egyik legfontosabb ta
nulságát Vigh Tamás mondja ki: figyelni kell!
Figyelni az életet, figyelni az állatokat, hogy
megtanuljunk figyelmesek lenni embertár
sainkkal. Olyan korszakban, amelynek humá
nus léttartalmai bizonytalanok, nem árt az ér
zés ábécéjénél újrakezdenünk a világgal való
kapcsolatunk kialakítását. Ebben jó segitőtár

sunk lehet e vallomásgyüjtemény. Hiszen ha
sikerül kialakítanunk magunkban az állatok
szeretetének készséget. miért ne szerothet
nénk embertársainkat is?

Dobos Marianne jól kérdez. A válaszokból
egyfajta mitologikus anyag kerekedik, ki, az
állatoké. Jellemző huszadik századi mítosz.

Talán egyszer egy kicsit összetettebb és ne
hezebb leckét is tanulunk. Akkor majd értön,
megérton és szeretettel nyílunk meg az embe
rek irányába is.

Rónay László

Temesi Ferenc: Por

,,- szótár formában írott regény. Az alapötletet
kicsiben 1974-ben írtam meg ... Kutya - cím
szó egy értelmező szótárból címmel. Az első

kötetemben is benne volt, de a kutya sem uga
tott utána." Az ünnepi könyvként megjelent
regény első kötete (A-tól K-ig) szinte napok
alatt elfogyott. A szótár formában írott regény,
ez a sikeres, új epikai eljárás tette lehetövé,
hogy az első kötet önállóan megjelenjen - s
figyelmünk középpontjában is ez az új techni
ka áll. Hosszabb-rövidebb történetek, melyek
az 1833 és 1973 közötti időből, felidézve Porló
dot (Szeged) és környékét, Szeles András és
családja életéből villantanak fel egy-egy képet,
gesztust, vagy egy téma köré szervezett ese
ményfüzért. E történetek váltakoznak kom
mentár nélküli szövcgtöredékekkel, idézetek
kel, eszünkbe juttatva az említett első könyv
T. utcai postaládáját. Az író számtalan temati
kus és technikai elemet átvesz novellás köteté
ből, ez is erősíti a Por összegző, számadás jel
legét. Szótárformába tördelve várostörténet,
családregény, nevelődési regény, önéletrajz.

Megkapóan eleven, vidám és érzéki az a vi
lág, amit megismerünk, de egyben hanyatló,
poros, keserü és gátlásos is. Színes rnesélö
kedv, egy tragikus szótárszerkezetben. A köz
lés lehetöségéhez már nem csak "a grammati
kai tér" tisztázandó, hanem a szavak is. A szer
kezet lemondó és bizalmatlan az átfogó onto
logikus epikaszemlélettel szemben, pusztán
fölmutatja az apró porszemeket. A szótárszer
kezdet maga a szó szoros értelmében vett le
író, deskriptív szerkezet, itt azonban a szócik
kek inkább elbeszélő, narratív jellegüek. A
klasszikus regényformában a narrációt szol
gálta a deskripció, századunkban, és különö
sen a nouveau roman jeleseinél, fordított a
helyzet. A tiszta leírás lett a cél. Temesi Ferenc
müve, e XIX. századi szemmel kifordított re
génynek tűnö írói szótár, a két elem új kapcso
latát teremti meg. A Por egy virtuális regény
szótára, de a deskriptív szerkezet személyte
lensége és jelenideje átértékelődik a "kicédu
lázott", áradó epikai világ hatására. A klasszi
kus narratív történet - a néhol csupán szöveg-
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idézetekkel bemutató, vagy a torgatókönyv
formával elidcgenítö címszavak és a szótári ti
pográfia ellenére - feléled rétegzett múltjával,
személyes világával együtt. A két szemlélet át
hatja egymást, de a szótár tárgyiassága is 
megjelenik Szeles András mellett az elbeszélő

főhős, a Szótáríró is. Üdvözli a Szótárolvasót,
csipkelődik,munkájáról ir. Az elbeszélés aktu
sára vonatkozó helyzetjelentésekkel, a diskur
zussai együtt így lesz a regény szótárából egy
szótár regénye. E kettős csavarra utal: "Több
mint kétséges, hogyaSzótáríró azonos volt
Szeles Andrással: valószínű."

Összetartó ereje, szervezö egysége a címsza
vakat regisztráló tekintet. A látásmód egysége,
egy figyelem története teremt e töredezett kis
formákból regényt. A világot képként látja,
irónia és érzelmesség vegyül benne, frivol
hang váltakozik az egyszerűhöz és egyedihez
feltétel nélküli szubjektív odafordulással.

Temesi alakjai, a főhösok kivételével, nem
szereplők: alakok. Gesztus értelmű és érvényű

figurák - noha mesterien jellemez néhány
mondattal, a kötet egészét nézve "tulajdon
képpen nincsenek is emberei: önmagáról ír,
önmagát tükrözi még a mellékalakokban is.
Whimsical szeszélyes író, mondják az ango
lok. ( ... ) szorgalmasan böngészte az írókat és
felhasználta a különösségeket .. , hogy köny
vét még szeszélyesebbé tegye. Elbeszélő for
mája, azt lehetne mondani, a kitérés, a közbe
vetés, a fonál szándékos elvesztése. A megkez
dett, de félbehagyott elbeszélést esetleg nyolc
van lappal odébb folytatja, hogy megint félbe
szakitsa. Regényében komoly filozófiai elmél
kedések váltakoznak trágár élcekkel. rémtör
ténetek érzelmes szerelmi jelenetekkel. Még a
tipográfia is szeszélyes. néha oldalakat üresen
hagy, jelezve, hogy itt olyasmiről van szó, amit
nem lehet elmondani. De főképpen irónia és
szentimentalizmus ügyes és gyors keverésével
idézi fel a valóság meggyőző érzését. Ez a sze
szélyes önéletrajz sosem fejeződött be: a
könyv egyharmadát már elolvastuk, amikor a
hős végre megszületik. Vajon hány évig kelle
ne élnie, hogy utolérje magát... csak egyet
lát meg: embereket, akik felkeltik benne a
rokonszenv és részvét érzését."

Szerb Antalnak Laurence Sterne-ről irott
szavait azért idéztem ilyen hosszan, mert a két
mű meglepő hasonlósága mellett aTristram
Shandy egyben a legfénylőbb nevet jelenti a
"regény regényének" nevezett művek sorában.
Itt jelent meg mint probléma az, ami a hetve
nes években föllépő magyar posztmodern író
nemzedék lényeges kérdése is. S már itt sem
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arra vonatkozott, hogy van-e történet, vagy
sem, hanem hogy hogyan van. A tárgyilagos el
beszélés diskurzussá válik - a regényben a re
gény regényét olvashatjuk, ha ugyan nem szo
ciográfiát, memoárt vagy naplót. A regény ön
magára reflektál, önironikus, majd saját heve
zetésévé válik, vagy szépirodalmivá, előtanul

mány lesz szép epikus korszakunkhoz, töre
dék. összekevert kártyapakli vagy szótár.
Maga a regény, e virtuálisan létező mű a hozzá
való viszonyon keresztül, a távoli teljesség ér
telmét kapja. A mindent egyetlen ív alá ren
delő epika helyett Temesi regényében az egyé
ni sorsok egyes állomásai nem úgy jelennek
meg, mint egy egészhez vezető út részei. Rész
helyzetben mutat fel mindent. A mű szövegé
ben nem jelenik meg a részek fölötti nagyobb
egység, így ezek az epizódok nem rendezöd
nek egymás alá, önmagukban teljesek, de nem
lezártak. A részek maguk egésszé, monadikus
sá válnak. E porszemek, pillanatok kaleidosz
kopikus együttállásában csillan fel a lét teljes
sége. A szubjektumnak az élet világkép-szerű

megközelítésében mutatkozik meg ama teljes
ség, mely a mű szövegén kívülre tolódik, ame
lyet nem elmond, hanem mutat.

A teljességet felmutató részlet formai minta
képe az anekdota. Noha Temesi a tematikus
bőség mellett az elbeszélői stílus egész tárhá
zával variálja ezt, még szöveg-kollázsaival is
ehhez a sokat kárhoztatott hagyományhoz
kapcsolódik. Az anekdota már Mikszáthnál az
ünnepien személyes szféra megteremtése. Az
egységes ívböl való kiszakadás, kiemelés az el
lentétes történelmi háttér torzító, fenyegető

világával szemben az emberi humánum szer
tartásjellegű felmutatása. Gesztus. Nem ta
gadja az éjszaka világát, mégha utópiaként
vagy idillként őrzi is a pusztulót. a fenyegetett
egyedi tartalmakat. A bensőség önállóságát
"illúzióként" győztessé avatja a "reális" törté
nelmi-anyagi rosszal szemben. Az anekdota
nem vak, csak másként lát, a világot nem egy
ségesítő folyamatként, hanem minden pilla
natban egészként, rnint világképet.

A szótárszerkezet ellenére nem a véletlen
szervezi a regényt, hanem a fenti világkép
művészi eredménye e kaleidoszkopikus for
ma. Ugyanakkor az első kötet alapján már sejt
hető, hogy kronologikus szerkesztés is érvé
nyesül. Itt a múlt századot idéző részletek ta
lálhatók nagyobb számban, míg feltehetően a
második kötet szócikkeinek súlypontja száza
dunk lesz.

Pokorni Zoltán


