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BERETI GÁBOR

Magánvilág és tágasság
Nyirán Ferenc: Apróságok kicsiny tárháza
Ha a tanulás folyamatában az ismétlés a tudás
anyja, akkor a nyelvanyagú művek létrehozása
során a fogalmazás pontossága az esztétikai érték
egyik elengedhetetlen feltétele. Nyirán Ferenc
Apróságok kicsiny tárháza című kötetében a pontosság több válfajával, változatával is találkozhatunk. Mint ahogy az már a tartalomjegyzék felosztásából is kitűnik, szerzőnk kötetében gondosan, mértani pontossággal rendezte el könyve
egymáshoz ikerhasonlatosságú ciklusait, mégpedig úgy, hogy mind a négy ciklus tizenkét verset
tartalmazzon. Épp olyan gondossággal és pontossággal, ahogyan munkáinak többségében fogalmaz. E körülmény egyfelől költészetének ereje, hiszen példaadó, ahogy a narráció során a legördülő szövegek zárlatában a „csattanó” funkcióját bevonja az esztétikumképzés aktusába, másfelől azonban, mivel szerzőnk is az utómodernitás
utáni beszédmód metaforaszegény változatának a művelője, ezért pontossága olykor „pontossággá” válva, az értelemképzés líraisága ellen hat.
Merthogy így a szövegnek ez a fajta prózaivá mérséklése gyakran csupán a
történés környezetének bemutatásában, leltárszerű ábrázolásában merül ki.
Ahogy azt a reggeli című opus is példázza: „háromperces lágytojást főztem reggelire / a felforrt vízbe előbb kávéskanálnyi sót / szórtam, s csak
utána tettem a két tojást / a vízbe közben főtt a teának való is / pirult az
endékás grillezőben a félbevágott / zsemle” […] „nem / állítottam be a
mobilomon az időzítést / inkább fejben számoltam erősen koncentrálva
/ mert volt hogy mégis korán vettem ki a tojásokat”. De hát miért is állnánk ellent az irónia csábításának, hiszen a verselés ilyen trendi, mondhatnám szimplifikáló változata a szöveg hasonlóan „trendi”, tudálékos
elemzését kívánja meg: itt az önreferenciális modalitás pontos olvasati
rögzítése érdekében felmerül egy megkerülhetetlen gasztro-esztétikai kérdés, amire a szöveg egyéb vonatkozásai sem derítenek fényt, vajh miért is
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kell a lágytojás felforrt vizébe egy kávéskanálnyi sót szórni? Ami pedig a
textus másodlagos, rejtett jelentéshordozó szféráját illeti, hogy folytassuk
ironikus beszúrásunkat, felhívjuk az olvasó figyelmét az endékás grillező
és a mobiltelefon közötti viszonyra. Hiszen nyilvánvaló az ezek közti huszonöt, harminc évnyi korkülönbség. Ami a grillező fitt, vagy legalábbis
még működőképes állapotát tekintve egyértelműen az endékás grillező javára billenti a mérleget.
Mint ahogy már utaltam is rá, gyakran él a „csattanó”, az értelemmódosító végszó kínálta lehetőséggel. De, ahogy a fiáról szóló alábbi két idézetből is láthatjuk, nem mindig azonos hatásfokkal. „reggel ha a fürdőszoba
/ foglalt volt szüleim / hálóján át jutottam el / a vécére – nem szerettem / a szellőztetés előtti / elhasznált levegőt / az öregszagot […] most hússzal vagyok / több mint
ők akkor / a fiam tizenhat / / nagyon rendes tisztelettudó … reggel amikor / bejött a szobámba / s zoknit boxeralsót vett elő […] összesöpörte az eltört poharat /
feltörölte a kiömlött / sört megigazította a könyvespolcot / visszarakta a lesodort /
könyveket vajon / érezte-e a becsukott / spaletták mögött / azt a szagot” (Reggeli
kérdés). Itt még csak hatásos, másutt ugyanez a technika minden bizonynyal a jelentésképzés súlyából adódóan pedig már telitalálatként hat. „tapintatos fiatalember volt / miután átadta a szertartáshoz / járó papírokat visszavonult hogy / magunkra maradhassunk pár / percre de nem tudtunk mit / kezdeni
az időnkkel […] mert mit is tehet ilyenkor / az ember egy márvány- / tartállyal a
kezében csak / álltunk zavartan most / forduljak oda a fiamhoz / adjam át neki a
tárgyat vajon tíz / évesen felfogja-e a gyorsan / jött változást hogy tessék / itt van
édesanyád.” (28).
Bizonyára az ábrázolási módok változatossá tétele érdekében néhány
opus erejéig a roncsolt szöveg technikájával is él. „már nem lenni beléd én
szerelmes / már nem kelni álomból véled én / vanni vége idő mi gyötrelmes / már
nem szívat engem te vélemény” (basszus! ). Vagy: „Ma megint érni össze kék szemünk / Tekintet nem simogatni lágyan / Magunkban mondani ki mit nem merünk
/ Meg persze képzelni úgy el az ágyban” (Ma megint). Ez kétségtelenül a kötet
egyik színfoltja, hiszen a lehetőség, a szövegalakítás ilyetén módja akár a
sziporkázóan szellemes kivitelezésére is alkalmat ad, még akkor is, ha
esetünkben az ötlet nyelvi kibontása a szófordulatok kellő variabilitásának hiánya miatt, úgy érzem, némileg el is marad a benne rejlő távlatoktól. Pedig az elmúlt évtizedekben a posztmodern líra, élve az irónia eszközével, épp ezen a téren bizonyult a legtermékenyebbnek. Elég, ha csak
Parti Nagy Lajos munkásságára emlékeztetek.
A címadó ciklus az egy- vagy a hosszúmondatos versek ciklusa. A csupán számokkal jelölt, ám a sorrendiséget nem követő verscímekből arra
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következtethetünk, hogy az itt olvasható anyag egy bővebb gyűjteményből származhat. A hosszúmondatos technikának gazdag hagyománya van
irodalmunkban. Ebben a körben az elődök egyik kétségtelenül legkiemelkedőbb alakjaként Juhász Ferencet tartjuk számon, de ha a magyar líra
mai, prózába hajló változatára gondolunk, ami nyilván közelebb áll szerzőnk éthoszához, akkor akár Esterházy Péterre is emlékeztethetünk. Ezúttal Nyirán Ferenc csatlakozik a klubhoz.
Szerzőnk töredékes vagy zárványjellegű opusai, de még a hagyományos
formákat követők többsége is, a narráció tömbszerű alakzatait követik, s
történeteinek tér- és idősík-változásai rendre az egyszerűsítő, a szubjektumhoz kötő sémákat reprodukálják. Ritkán jutnak el az asszociatív jellegű jelentésképzés látomásosságáig. Pedig Nyirán Ferencet adottságai és
tehetsége többre predesztinálják, semhogy csupán trendszövegek szerzője legyen. Bizonyság erre kötetének témagazdag s nyelvében is sokszínű
első ciklusa. Itt ablakot nyit a szerelmi hányattatásain túli, az én és a másik viszonyhálózatának horizontját meghaladó élettörténetére, arra, hogy
korát tekintve ő a ’68-as nemzedék tagja, akinek a szocializációja az akkori eseményekhez kötődik, s akinek világlátása az akkori lázadások élményéből táplálkozik. Kilép a magánvilág kamarajellegű tárházából, s mer és
képes a tágasság stiláris magasságába emelkedni. Ahogy ezt az alábbi,
csokornyi idézet is mutatja: „eltűnt nyarak, nevetések, korsók csilingelése / száll
felém az alkonyati levegőben / és zeneszót sodor a vízszagú szél: / «my sweet Lady
Jane, when I see you again …» / aztán feldübörög A tizenkilencedik idegösszeroppanás” (Nyár, nosztalgia). „Pier Paolo Pasolini a párizsi / Opera előcsarnokában”
[…] „talán épp akkor álltam sorba / a Filmmúzeum előtt, hogy másodszor is /
megnézzem a Teorémát” […] „jó volt róla beszélgetni a Zöld Hordóban, / ahonnan
rendszerint a Berda kocsmába / vonultunk át némi zsíros kenyérre és / pár korsó
sörre, s ha szerencsénk volt, / Ladányit is ott találtuk”. (Utolsó tantétel).
Itt jegyzem meg, hogy a múlt század hetvenes éveiben kezdődő, a modernitás felbomlását és az új, a globalizálódó, s immár a nyolcvanas években definiálhatóan is globális világállapotot eredményező folyamat a kultúra területén egyértelműen a modernitáshoz kötődő művészi prezentáció tagadásából nyeri, nyerte dinamizmusát. Ahogy az a fenti idézetekből
is kiérződött. A posztmodern ebben a tekintetben a globalizáció marketingigényének megfelelő azon összefoglaló irányzat, amely az egyénitől a
közösségi tudatformálásra törekvésig az „ellenállás” értelmében vett ismerethordozó médiumként hatja át a kultúra legkülönbözőbb területeit. Ám
az „ellenállás” érzületének marketingigényeket szolgáló volta magára a
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posztmodern törekvésekre vet árnyat. Az ebben rejlő ellentmondás azonban mind az alkotók, mind a befogadók számára gyakran rejtve marad(t).
Szerzőnk első ciklusbéli verseit épp az teszi érdekessé, hogy rendre
meghaladják a manapság oly divatos, egyneműsítő sémákat. Amiket később persze maga is átvesz. Ezért érzem úgy, hogy mint költészetének
valódi tétje, Nyirán Ferenc számára az elkövetkezőkben mintegy megoldandó feladatként adódik majd személyes emlékezethagyományának újragondolása és poézisbéli újraértékelése.
(Műút Kiadó, Miskolc, 2016)

Ispán Tibor: Sárkánycsikós 1.
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