
legfeljebb szabályszerűség kérhető számon a re-
gényen, érdekes szembesülni az etűdnyi rövidségű
— az állandó felszabdaltság, megszakítottság ér-
zése kerülgeti az olvasót, amely a nézőpontok ál-
landó cikázásának lehetőségét is megteremti — szö-
vegegységekkel, amelyek hossza ritkán haladja
meg az egy-másfél oldalt, miközben a fejezetek ter-
jedelme ezzel szemben szokványosnak mondha-
tó. Imponáló módon uralja a nyelvet, amely nem
egyszerűen kiforrott és letisztult, de teljes mértékben
az írói akaratnak engedelmeskedő. A mondat-
szerkezetek szintjén válik izgalmassá a szöveg szer-
kesztés, amelynek messze gyűrűzőek a stilisztikai
és hangulati hatásai. A döntő mértékben egysze-
rű bővített vagy a két tagmondatot ritkán meg-
haladó terjedelmű mondatok a maguk rövidségé -
vel a megjelenített világ egyszerűségére utalnak és
egyben a szavait szűken mérő ember megfontolt -
ságára. Szófukar regény, szereplői a némaság kép-
 zeletbeli mezsgyéjét kerülgetik.

A szerző egy vele készült interjúban irodalmi
mesterének Mészöly Miklóst és Bodor Ádámot ne-
vezte. Ebben semmi okunk kételkedni. (Magvető,
Budapest, 2014)

BOD PÉTER

MARKÓ BÉLA: ELÖLNÉZET

Szeretem Markó Béla verseit, főként a mostani és
az ennek párdarabjaként is olvasható Festékfoltok
című köteteit. Mit érdemes tudnunk erről a két kö-
tetről? Például, hogy mindkét könyvben szonet-
tek vannak: nem egy, nem néhány, de az összes
vers szonett. Markó Béla azon kevés kortárs köl-
 tők egyike, aki képes volt a szonettet saját költé-
szete részévé tenni úgy, hogy verseiben jóval töb-
bet lát a rímeknél és a tizennégy sornál az olva-
só. A Markó-szonett felismerhető, jól azonosítható,
egyedi és saját. Vajon hány költő létezik ma Ma-
gyarországon, aki ezt elmondhatja magáról?

A kötetborítón egy színes szárny látható, félig.
Hiányzik a párja. Egy félbemaradt teremtés a bo-
rítón. Nyissuk ki a könyvet. Ha tartalmilag néz-
zük, az Elölnézet című kötet festményekre, szen-
vedéstörténetekre, valamint harmonikus, családi
élményekre reflektál. Mivel a festmények pontos
lelőhelyét is megadja a szerző, könnyen utána-
nézhet az olvasó, a vershez illesztheti az adott ké-
pet. Markó a Krisztushoz köthető szenvedéstör-
ténetet választja, és bár nem szándékos a részé-
ről, mégis könnyen összeegyeztethető a festmé-
nyek „takarta” szenvedéstörténet a jelen törté-
néseivel, a keresztényüldözésekkel, a terroriz-
mussal, a szegénység világméretű növekedésével
is akár. Markó azonban nem erről beszél, nem a
felrobban tott templomok áldozatairól, nem a
brutálisan legyilkolt keresztényekről, az Iszlám Ál-

lam területén élő keresztények vörössel jelölt há-
zairól, miközben szó szerint a felrobbantott temp-
lomok áldozatairól, a brutálisan legyilkolt keresz -
tényekről, az Iszlám Állam területén élő keresz-
tények vörössel jelölt házairól beszél. „…ami nem
élet, s nem halál, csupán / a kettő közti átmenet
örökké, / s már nem csaphat be senkit soha többé
/ egy lassan múló nyugodt délután, / ha közben
minden ajtó nyílni látszik, / s végtelenség van, de
már nem sokáig.”

A látott festmény mindig az első réteg; ez lát-
szik szemből, az elölnézés kényelmes és megszo -
kott pozíciójából. Ahogy a rétegek fogynak, úgy
jutunk el az utolsó, mindenki számára mást tar-
togató rétegig. Az utolsó réteg már személyre sza-
bott. Hogy egy festményről hány réteg kerül le, az
az olvasó figyelmén múlik, összpontosítása függ-
 vényétől függ. Függni egy festménytől annyit tesz,
mint szabaddá tenni a figyelmünket. Mint az em-
lített borítón a félbemaradt, vagy kitakart szárny,
ránk van bízva, bennünk bízik a szerző, hogy
meglátjuk a többit, a szárnyhoz tartozó másik
szárnyat. A teremtést. Befejezzük az elsőre fél-
bemaradtnak látszó teremtést. Ez az olvasó fele-
lőssége, és Markó Béla hisz az olvasó felelőssé-
gében. Markó versei az első rétegek lefejtésének
folyamatába avatnak be, az első takarásoktól sza-
badítják meg a festményt. Mint Florenszkij ikon-
értelmezései, úgy Markó Béla festményboncolá-
sai a versben írt esszék sorába illenek. „A szép-
ség és a szörnyűség rokon, / sőt, ugyanúgy szab-
dalják szét a képet, / ha önmagukból így vagy
úgy kilépnek, / s táncol a kecskeláb egy kőfo-
kon…”

Markó Béla fontos kortárs költőnk, akárcsak er-
délyi pályatársai, Szőcs Géza és Kovács András
Ferenc, vagy a fiatalabbak közül Orbán János Dé-
nes, Fekete Vince, Karácsonyi Zsolt, Serestély Za-
lán, Varga László Edgár. Rájuk gondolok, amikor
átlépem a magyar–román határt. Az idegen te-
rületen az ő ismerős nevük jut eszembe. A ver-
seikkel tájékozódom. Ez nem kevés. Szerintem ez
nagyon nem kevés.

„Rájössz, hogy képekből vagy, nem szavakból”
— írja Markó Béla az Elölnézetben. Egy ilyen mon-
 dat után melyik könyv nem hívná fel magára a
figyelmet? (Jelenkor, Pécs, 2014)

AYHAN GÖKHAN

BODNÁR DÁNIEL: 
BIBLIA ÉS DRÁMAIRODALOM

Biblia és drámairodalom címmel jelent meg Bodnár
Dániel újabb tanulmánykötete a Szent István Tár-
sulat kiadásában. A kötet átfogó tematikai szer-
vezőereje, ahogy azt a cím is egyértelműsíti, a Bib-
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