
TÉKA
Három költő, egy kollégiumból
A Mozduló repedések című antológiáról

Irodalmi köztudatunk nem szereti az
antológiákat és a kritikusok jelen-
tős része ma is fanyalogva vesz kéz-
be egy-egy versgyűjteményt. S talán
nem alaptalanul, hiszen az utóbbi
két évtized antológia-termésében
— sztereotip jelenségként! — az al-
kotói jelenlétre helyeződött a hang-
súly. Nagyon gyakran a szerkesztői
szándék és akarat olyan együttes
jelentkezéseket produkált, amelyben
a szerzők bemutatkozása névjegyér-
tékű volt. Az arcélek elmosódtak és
az olvasót is megfosztották a termé-
szetes szelektálás lehetőségétől. Más
oldalról közelítve a kérdéshez, el
kell mondanunk azt is, hogy ez a
gyakorlatban nagyban gátolta azok-
nak az alkotóközösségeknek a telje-
sebb és értékorientáltabb bemutatko-
zását, akik bátran vállalták volna a
Nagy László-i „rajban repülést". Az
„irodalom törvényszerű pillanatára"
— az 1969-ben megjelent Elérhetet-
len föld című, egy nemzedéket rep-
rezentáló kötet után — sokáig kel-
lett várni. A 70-es évek közepétől
debreceni, szegedi és pécsi gyűjtemé-
nyek bizonyították, hogy csak az
ilyen típusú jelentkezéseknek van
létjogosultságuk.

A Mozduló repedések című vers-
gyűjtemény három költőjét is ez a
reveláció vezette, hiszen Bősze Ba-
lázs, Bugyi Sándor és Schneider Li-
pót az egymás vállalásának igényé-
vel gyűjtötte egy kötetbe verseit.

Egy kollégium alkotóközösségének
belső, összetartó ereje, a költői-bará-
ti együvétartozás felmutatása volt a
cél. S talán nem kevésbé annak a
demonstratív bizonyítása, hogy léte-
zik és dolgozik a „nyugati végeken"
vagy ha úgy tetszik az irodalom pe-
rifériáján egy közösség, amelyet ép-
pen ebben az esztendőben köszönté-
nek negyedszázados jubileumán. A
neve: Soproni Fiatalok Művészeti
Kollégiuma. A recenzens némi büsz-
keséggel írja le, hogy közel másfél
évtizeden keresztül maga is tagja
lehetett ennek a kollégiumnak.

A kötetben szereplő versek több-
szöri olvasása után felvetődik a kri-
tikusban a kérdés: Alkotóközösségi
és baráti szálakon túl, a költői triász
indíttatása, világlátása és felfogása
milyen ponton vagy pontokon talál-
kozik? Alkotói törekvéseikben fel-
mutathatunk-e analógiákat? S netán
eltéréseket is?

Bősze, Bugyi és Schneider költői
szerep- és feladatvállalását érezhet-
jük hasonlónak vagy legalább is ro-
koníthatónak. A költői küldetés sze-
repét mindhárman azonos módon
látják. Mai világunkban a lírikus
„játékteréből" kiszorították a társa-
dalom nagy sorskérdéseit. Tehát nem
marad más, mint a remény és a köl-
tő magába fordulása, ahogy azt Bő-
sze Balázs keserű vallomásával bizo-
nyítja:
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. . . midőn a bölcsességet
fürösztve ölükben
be kellett vallani:
bölcsességüknél
bölcsebb az,
akinek gyöngesége is
erősebb az övéknél.

(Példabeszéd...)

Bugyi Sándor lemondása a rezig-
náltság határát súrolja a Forgácsok
című versében:

kibújni a bőrömből már késő
talán jó is ez a bőr
— jól zár

— írja, s bár a jelzés szintjén sejteti
a lázadás lehetőségét, mégis a nyitó
versmondat megismétlésével nyug-
tázza beletörődését. Schneider Lipót
talán a legnyersebb versbeszéddel
tárja az olvasó elé a költő helyét a
világban. Ö már passzív szemlélője
saját énjének. Szinte „rádörmögi" a
fehér papírra hiányos mondatait és
a határozói igenevekkel nyomatéko-
sítja szerepét:

Nem élek így se, úgy se.
Sem benyomva, sem kinyomva,
sem lekattintva, sem jélkattintva.
Egy poros néma képernyőről
integetek.

Mindhárom költő esetében szinte
megdöbbentőnek érezzük azt a vers-
tani és formaépítkezési hasonlóságot,
ahogyan a gondolataikat kifejezik.
Az avantgárdnak azt a vonulatát
használják, amely gyakran csak egy
vakuvillanásnyi képre elegendő, az
élmények is redukáltan jelentkeznek
a versszövegekben. Schneider szol-
gálja legegyénibben ezt a törekvést.
Versszilánkjai a stílusirányzat kiál-
tásszerű remeklései, amelyekben a
sorok olyannyira tömörítettek, hogy
csak a gondolat lényegi kifejezését
tartja nélkülözhetetlennek (Akárki.

A kilátástalanság, Az utca). Bugyi
ezt az alapintonációt felruházza me-
taforikus képszerkesztéseivel (Kép-
tár éjjel, Kék és fehér). Egyik versé-
ben pedig a Picasso-kép látványa in-
tellektuális indulatot vált ki belőle:
. . . lássam a csontokban rejtőző igaz-
ságot/ a meztelen velő tisztaságát/
lássam az embert kitakarva háncsai-
ból. Ez a szenzibilitás már nem be-
felé forduló költészetet teremt, ha-
nem olyan lírát, amelyben a költő
meg akarja ismerni az őt körülvevő
világ jelenségeit és értelmezni is kí-
vánja. Kári hogy Bugyi itt közölt
versciklusában a Picasso: Síró nő
című költeményén kívül, alig talá-
lunk ehhez hasonló hangvételű és
társadalomérzékenységű alkotást!
Bősze lírájában a gondolati tömörség
szintén meghatározó. Formai építke-
zésében azonban — a teljes szabad-
sággal értelmezett „cezúra és enjam-
bement" mellett — szívesen használ-
ja verstani ismereteit is. Visszacsen-
gő sorközi rímei, asszonáncai teszik
kedvessé a dalformában komponált
Rábaparti ének című ciklusát. Ezek-
ben a Dunántúlt, közelebbről a Kis-
alföld egy szeletét megörökítő stró-
fáiban gyakran találkozhatunk olyan
törekvéseivel, mely nyelvünk hang-
rendi törvényszerűségeire építve,
ilyen verssorokat produkál: „A Rába
gyors/ sodra partot ostromol". A csu-
pa mély hangrendű szavak fokozzák
félelemérzetüket, a természeti kép
mozgalmasságát. Mégvalami megfi-
gyelhető Bősze itt megjelentetett
versciklusában. Nevezetesen az,
hogy bízik a szavak képteremtő ere-
jében! Schneider és Bugyi verseit
olvasva, elbizonytalanodik a recen-
zens, s mintha a két költő is erezné,
hogy képteremtő erő dolgában hal-
ványabbak, mint harmadik társuk.

A közel félszáz versen keresztül
megpróbáltunk közelebb kerülni a
Soproni Fiatalok Művészeti Kollé-
giumának három költőjéhez. Megkí-
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séreltük felmutatni a hasonló vagy
rokonítható jegyeket, s egyúttal az
eltéréseket is. Mi az, ami miatt egy
kis hiányérzettel tesszük le a debü-
tálok verseskönyvét? A Mozduló re-
pedésekben alig találunk erőteljes,
szerelmes verset, pedig mindhárman
írtak már — s bízzunk benne, hogy
fognak is írni! — jó verset a szere-
lemről.

Végezetül elmondhatjuk, hogy a
soproni triász bemutatkozása erőtel-

jes volt és kellemes meglepetést sze-
rezve az olvasónak gazdagította a
'80-as évek második felének lírai
palettáját. Még akkor is erre voksol
a recenzens, ha nehezen veszi tudo-
másul, hogy a ciklusok címe — Pen-
geélen, Képtár éjjel, Szakított darab-
kák — a költők kissé pesszimista
hangvételét demonstrálja.

(Antikva, 1986.)

ZENTAI LÁSZLÓ
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