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Dorkovics Ágnes

„Mit tudsz te rólam..."
(Buharáj Ravil: Vadszonettek koszorúja)

Európa vándora ez a kazáni tatár költő, aki ma Moszkvában él. Még a '80-as
években nyert egy éves ösztöndíjat Magyarországra, s ittlétét egy karcagi láto-
gatással kezdte. Zelei Miklós költő hozta le Körmendihez, itt szívta magába az
első magyar szavakat. Nyugodtan írhatjuk a messziről jött vendég szerencséjének
a számlájára, hogy itt olyan házigazdára lelt, aki anyanyelve s annak irodalma
kívülről tudója. Buharáj Ravil, ez a nyelvzseni egy hét alatt odáig jutott nyelvünk
ismeretében, hogy - bár szűk - szókincsének főnévi részét helyesen toldalékolta
a Hol?, Hová? kérdések hallatán. Csak megjegyzés: egy-két honfitársunk nyelv-
leckéket vehetett volna tőle már akkor is...

Aztán elnyelte a főváros. Zsivajával, látnivalóival, zugaival, historikus és iro-
dalmi emlékeivel, hétköznapjaival. Ravil itt is folytatta tanulmányait, délelőt-
tönként bejárt az Eötvös-egyetem előadásaira. S a délutánok, esték? Ezek a költő
titkai. Jónéhányan, versolvasők, azonban tudjuk, hogy ez mennyire nem így van:
az író ember minden műve egy-egy „árulás". Ez van most is. E titkok vissza-
intenek a verseiből.

Magyarország szívében élhetett tehát, de mindvégig - ma is - a Kunsághoz,
a kun emberekhez vonzódott legjobban. Vonzotta az egy tőről eredés és a külső
hasonlatosság, ami ma is fellelhető kun és tatár közt. S általában: Ravil már
akkor becsülte a magyart, temperamentumáért, szókimondásáért, dolgosságáért,
vendégszeretetéért. Nyelvünk lenyűgözte és arra késztette, hogy minél tökéle-
tesebben elsajátítsa. S ha egy költő tanulni kezd egy nyelvet, előbb-utóbb verssé
rendezi a megrögzült szavakat. Buharáj Ravil tollából napok (!) teltén magyaros
verselésű sorok futottak ki a karcagi barát íróasztalán. Ha nem ódzkodnék a
nagy szavaktól, azt mondanám: lélegzetelállító. De nem ezért próbálom most
kerülni mindezt. „Egyszerűen" arról van szó, hogy aki öt nyelvet tud, arra ragad
a hatodik, mert tehetsége, isten adta tehetsége van hozzá.

Aki elolvassa akár a Vadszonettek koszorúját, nemcsak erre jöhet rá. Kiol-
vashatja belőle egy Volga menti fiúból férfivá érett költő kötődését az itthagyott
föld és a magyarság iránt. Igaz: ez nem a Nyugat üzenete, most a Kelet üzent.
De nem a Nagy Szovjet Birodalom, ami már rég nincs a szívekben, s hamarosan
talán a térképen sem. Egy valaha hatalmas nép fia nyújtja itt jelképesen jobbját
a rég-rokon kun, de az egész magyar nép felé. Övéi múltjáról többek közt így
emlékezik:

„rég lopták el az anyanyelvemet".
Tragikus sors ez, s nem kell ilyen messzire mennünk, tudhatjuk saját történel-
münkből. S ha múltunk nem is közös, történetünk fordulatai, a viharrá dagadt
nagyhatalmi gőg mintha egyformán rázta, rengette volna a két nép hajóját. Talán
e vihar hátán közeledtünk?

Szinte jelképes, hogy Ravil szonettkoszorúja egy Kosztolányi és egy József
idézettel indul. Túl, hogy magyarok, mindkettő a szonettforma nagymestere volt.
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Elég csak hivatkozni az előbbi Számadás című ciklusára, vagy József: A Kozmosz
éneke című szonettkoszorújára. S hogy e két költő milyen mély nyomot hagyott
Ravilban, már csak az is bizonyítja: többször visszatérnek, felidéződnek:

„...Csalán - Attilás; rózsa - Kosztolányis"
(III.)

„.. hamu
és por vogymuk"

(IV.)
„ki férfi volt - csakúgy gyermekké lett..."

(IX.)
De mégis mintha Józsefhez állna közelebb: „Józanul nézz" - inti önmagát;

ha vak a lélek, „hófehér, üres legyen bármi lap". így, saját énjét is kicsit kívülről
szemlélve idézi vissza a „magyar sárga füveket", a „deres nagykunsági Kelet"
Karcagját. Tudja azt is, hogy amit akkor elmulasztott, örökre elveszett:

„Te lelkem, újra ketten késtünk el". Ezt erősíti, nyomatékosítja a szándékkal
profán megállapítás:

„Tény, hogy a nosztalgiám énbennem
akár a bőregér, csapong és cincog".
Szerelmes őszi kert a magyar táj, amibe nem lehet belekábulni, hisz tudjuk:

„Az Ősz sző áttetszőén, az Osz megy..." Aki ezt elfelejti, elveszett. Máskor Ősz
asszony képében lép elénk a múlt, kicsit Ady vagy József mélyebb hangjait
juttatva eszünkbe.

„Vajon e lét az enyémmé lett?"
- kérdezi önmagától. S ez az igazi kérdés, nem a nyelv tudása. „Nyelvtanok
fellege zavarba visz", a szavak úgyis átlátszóak, s kiviláglik a lényeg. Nincs
csoda, égi üzenet:

„Hadd cselekedjek - ez a költő ügye".
így lesz Ravilnál az írás - és így a magyarul írás - hétköznapi tetté - s ezért

nélkülözhetetlenné szerzője számára is.
A Vadszonettek koszorúja joggal viseli címét. A szonettnek bár csak formai

kötöttségei vannak, de aki ezek bármelyikét figyelmen kívül hagyja, nem szo-
nettet ír. Ha egyenként vizsgálom Ravil szonettjeit, hamar észreveszem, hogy
octávái egy rímrendszerben mozognak, a tercina rímképlete eleve szabadabb,
itt sincs gond. Ami problémásabb, az a sortípus. Itt irodalmi hagyományaink a
következő párosításokat tartják számon: 1. négy-ötödfeles jambus; 2. öt-hatod-
feles; 3. nibelungizált alexandrin (nem a Zrínyi-sor, hanem a francia), lehet
hatos vagy hetedfeles jambus.
De: Ady óta tudatosult igazán, hogy a magyaros verselés hangsúlyviszonyai
modulálják, relatíve meghosszabbítják vagy rövidítik az adott szótag időtartamát.
A szinte verslábra „bonthatatlan" Ravil-sorok így alakulnak ennek figyelembe-
vételével (a fölső jelek jelzik a hangsúlyviszonyok módosító hatását):

„Majd se îol földjjén szerjzek ölömet, (ötös jambus)

Fák köjzé ú^zík szét|az énjjhe plfra... (hatodfeles)

Imé,|asszojnyom, ittja vadpzonett. (ötös)
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Nem fonjtos, m$cet Tr^am u(tolj^ra." (hatodfeles)
(mesterszonett 1. vsz.)

A sort lehetne folytatni. Találomra megnézem a XIV. szonett tercinájának
záró három sorát:

„Versekpen ejredmepyeimj nem nsjgyok,

pedigjaz tény,|hogy a|legvégén rajgyog,

akáqa vefes csöpp,|a fénjjlő meggy."

Lehet, hogy csak a magam számára sikerült bebizonyítanom, hogy Buharáj
Ravil, ha „kerülő úton" is, de betartotta a magyar hagyományok formálta szonett
formai előírásait. E tizenöt szonett, ha „vadszonett" is, de s z o n e t t .

Ami a koszorút illeti: egyedül az meglepő, hogy a mesterszonettel kezd, 0.
sorszámmal ellátva. Minden egyébben pontosan üti a mértéket!

• - * * < * . .


