
ÉDES HAZÁM
Kortárs közéleti versek

Az antológia nem ritka műfaj az irodalomban. Ma-
napság, főleg a nagy ünnepek alkalmával, töme-
gesen jelennek meg a tematikus gyűjtemények, ami
sokszor az igényesség rovására megy. Éppen ezért
szokatlan egy valóban komoly, irodalmi igényű, te-
matikus versösszeállítást kézbe fogni. Tavaly nyá-
ron, a 83. Ünnepi Könyvhétre jelent meg a Magvető
Kiadónál egy ilyen válogatás, Édes hazám címmel.

Egyszer valaki azt mondta, hogy manapság
már nem lehet a verssel udvarolni. Hogy igaza
van-e, nem tudom, de politikai témájú verseket
olvasgatva azon tűnődtem: meg tudja-e még
szólítani a vers azokat, akik elfordultak a politi-
kától? Lehet-e hidat építeni az egyre növekvő bi-
zonytalanok, vagy éppen az érdektelenek tábo-
rához? Lehet-e Magyar országon, a jelen politikai
(tehát érzelmi) viszonyok között, közéleti témá-
jú antológiát megjelentetni? Ha igen, és a vállal-
kozás visszhangra talál az olvasók között, akkor
annak a recens hazai irodalmi életben nagy je-
lentősége van. Talán az irodalomban megvaló-
sulhat az, ami az utcákon, tereken, vagy a par-
lamentben egyelőre alig sikerül: a párbeszéd. Az
utóbbi években látványosan csökkent a közélet-
ben a kommunikációs készség a két aktuális vi-
lágnézet között, miért lenne ez másként éppen a
lírával? Annyit mondhatok előre, hogy a kötetet
olvasva kezdeti félelmeim részben elmúltak.

A 64 szerző verseit tartalmazó, közel négyszáz
oldalas antológia hozza azt a sokszínűséget, kie-
gyensúlyozottságot és színvonalat, amit az olvasó
elvárhat egy ilyen munkától. A szerkesztők (Bárány
Tibor és Turi Tímea) igyekeztek széles horizontot
befogni. Megtalálhatók itt a nagy öregek (mint pél-
dául Kányádi Sándor vagy Faludy György) és a fia-
tal tehetségek (Mestyán Ádám, Gerevich András)
is. Politikai témáról lévén szó, nyilvánvaló csap-
dahelyzet, hogy az összeállítás során kedvezzenek
akár az egyik, akár a másik oldalnak. Ezt olyannyira
el akarták kerülni, hogy a kötetben — szándéko-
san — nem található névmutató. Csak a versekre
lehet rákeresni, költőkre nem. Jól illeszkedik ehhez
a kötet szerkesztési technikája, amely nem betű-
rendben vagy keletkezési idő szerint hozza a ver-
seket, hanem ciklusokba rendezve. Így a versek —
a szerkesztő szavával élve — egymás közvetlen kör-
nyezetében gazdag irodalmi dialógusba vonnak
bele minket, mintegy párbeszédet folytatva egy-
mással és az olvasóval.

A versek tartalmilag és stílusukban is sokszí-
nűséget mutatnak. Habár tartalmilag politikai-
közéleti versekről van szó, nincs olyan érzése az

olvasónak, mintha kétoldali adok-kapokba csöp-
pent volna. Köszönhető ez annak, hogy nem ta-
lálkozunk érv-ellenérv struktúrájú szerkesztési
megoldással. Emellett helyet kaptak benne a
szkep tikusok, a lelkesedők és a cinikusok is, így
minden olvasó megtalálhatja a maga szája íze sze-
rint valót. Egy ilyen antológia nagyon alkalmas
arra, hogy tükrözze a társadalom politikához való
hozzáállását. Talán éppen ezért a verseket olvasva
az az érzésünk, hogy a magyarságra annyira jel-
lemző borús hangulaton nem lép túl szinte egyik
vers sem. Felszabadult nevetés helyett irónia,
könnyed humor helyett szarkazmus. Mintha
könnyebb lenne a hibáinkon élcelődni, mint
büszkének lenni az eredményeinkre. Érdekes je-
lenség a kötetben, hogy számos utalás van az iro-
dalmi hagyomány  ra. Mintha a klasszikus magyar
irodalom és a klasszikus értelemben vett ma-
gyarságélmény újraértelmezése történne. Az in-
tertextuális beágyazottság amúgy is nagy igény
a mai magyar irodalmi életben. Talán a legtöbb-
ször újragondolt vers Illyés Gyulának az Egy mon-
dat a zsarnokságról című verse. Ez, a ma ga korá-
ban jelentős pályát befutott vers — úgy tűnik —
máig meg kerülhetetlen.

A magyar irodalom évtizedek óta küzd azzal,
hogy a politikai diskurzusok előbb kényszerből,
majd talán megszokásból, hatással vannak az iro-
dalmi közéletre. A magyar politikai megosztottság
leképeződik az irodalmi fősodorban is. Ez a kötet
ennek megváltoztatására, vagy talán újragondo-
lására törekszik, amennyiben a szerkesztők —
mint említettem — bőséggel válogattak mindkét po-
litikai oldal elkötelezettjei közül. Kérdés, hogy ez-
által létrejött-e igazi párbeszéd, összeállt-e a puzz-
le? Mintha a versek nem egymással, hanem egymás
mellett beszélnének. Talán ezt fogalmazza meg Té -
rey János A násznép elvegyül című versében: „Ver-
senyben vannak, mint két konkurens párt / Milyen
pikáns, hogy egy a templomuk.”

Összességében mindenképpen üdvözlendő a
kezdeményezés, amelynek tetszetős gyümölcse ez
a kötet. A párbeszéd, a hídépítés nem lehetetlen, és
egyszer talán elismerjük, elfogadjuk majd egymás
magyarságélményét is. Végső soron nem az a
kérdés, hogy van-e helye a politikának az iroda-
lomban, hanem sokkal inkább az: tud-e segíteni az
irodalom a politikának, és főleg nekünk: az olva-
sóknak? Valószínűleg egy kötet nem hoz paradig -
maváltást, de ha az olvasó kezébe veszi ezt a köny-
vet, és túl tud lépni az esetleges előfeltételezésein,
ha hagyja a szöveget közel jönni magához, akkor
talán (ott, mélyen, belül) történik valami. (Mag -
vető, Budapest, 2012)
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153

KRITIKA

Kéthasábos:Layout 1  2013.01.15.  13:27  Page 153




