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Pannon Tükör 2005/6

Bence Lajos

Hogy mi dolgunk itt?
Egy hhatáron áátívelõ kközös 
muravidéki-zzalai vvállalkozásról 

Az idei Ünnepi Könyvhét egyik érdekességének
számított Zágorec-Csuka Judit és a nagykanizsai
Kardos Ferenc „határon átívelõ“, a térség kulturális
egybetartozásának egyik újabb példáját szolgáló
kezdeményezése, a közös kötet. 

A Pannon Tükör könyvek új sorozatának elsõ
darabja, a Kettõs hangzat már címében is hordoz-
za a szerzõi-szerkesztõi igényt, mely szerint a kettõ
több mint az egy, s különösképpen érvényes ez, ha
lírai válogatásról van szó. Jól döntött a szerkesztõ
(Péntek Imre), hogy a közös kiadványt két címmel
illette, hangsúlyozva a két szerzõ személyiségi-
alkotói jegyeinek össze nem mosását, költészetük
szuverén karakterének kiemelését. Így lett Zágorec-
Csuka Judit Szétszakadt táj és Kardos Ferenc Idõfák
alatt címû kötete(i) – a sajátos jegyek kidom-
borításával – mégis „közös ajándékunk“. Kutathat-
nánk a közös jellemzõket, a különbözõségeket is,
hiszen a két szerzõ nõi és férfi szemmel szemléli a
világ dolgait, mindketten fiatal költõk, ráadásul
könyvtárosok, a társadalomtudományi érdeklõdés
is összeköti õket, s még sorolhatnánk. De ennél is
fontosabb, ha tágabb kontextusban vizsgáljuk a
kötet megjelenését, ahogy a szerkesztõ tette: – Mi
– a határ két oldalán – örvendjünk a közös megje-
lenésnek, a szellemi egyesülés szép példájának,
Szlovénia, a szlovéniai magyarság és a határ menti,
zalai-vasi régió együttmûködésének. 

A kötet anyaga 33-33 vers erejéig ad bemu-
tatkozási lehetõséget a két költõnek. Zágorec-
Csuka Judit második, Kiûzve az Édenbõl kötetben
megjelent versei mellett néhány rövidebb szöveget
válogatott a kötetbe, már a tõle megszokott zsá-
nerben. Õ nem tart attól, hogy a sokszor hátrá-
nyosan megkülönböztetett nõköltõ szerepét mérik
reá, hanem, ami miatt a magyar költészetben a
nõnemû költõket megbecsülés övezi – Dukai Takách
Judittól Nemes Nagy Ágnesig és Szécsi Margitig –,
hogy fel meri vállalni azokat a kimondottan feminin
szerepeket, költõi énjévé oltva azokat a témákat,
amelyeket a férfinem csak ritkán, vagy rosszul.
(Ritka kivételek egyike Weöres Sándor Pszichéje.)

A helyzet, a költészeti tér-idõ és a szerep persze
adott, amolyan „átmeneti“, „apám és fiam között“,
illetve a tér dimenziójában: „a keleti és nyugati
végek között“ (Átmenet). Vagy ahogy a Vörös-
marty-motívumokra épülõ versben a megélhetõ
közösség képek hiányával „Kit követsz, kinek hiszel
/ te maroknyi magyarság?“ – tendenciaszerû
kérdésfelvetésének (A Csodafiúszarvas nyomában)
záró szakaszában a félig megélt, autentikusnak
nem nevezhetõ létezésre adnak utalást, ahol min-
den vállalkozás félig sikerülhet: 

Pannónia pusztában bújdosol
mint annak idején Mózes, 
s a hétköznapokba öltözöl,
félhiten tengõdve, félnyelven,
félmagyarként, kiszolgáltatottan… 

(A Csodafiúszarvas nyomában)

A felvállalt „szolgáló“ szerep is tarthatatlanná
válik: „Szolgálni tudok, szolga lenni nem tudok.“ –
hangzik a kompromisszumot elutasító válasz a min-
dennapok kihívásaira. 

A fennkölt, szinte bibliai témák kibontását nem
mindig koronázza siker. Ilyen például az ótestamen-
tumi rekvizitumok következetlen stilisztikai eszköz-
ként való használata (pl. Kiûzve-kiûzetve, stb.),
máskor a slágerek felszínes képi világát idézik egyes
sorok. Ilyen például a fiának ajánlott, melyben a
népszerû dalból ismert Nap kapuját a Hold udvará-
val cseréli fel. Az angyal megjelenése is e témakörbe
tartozik, hiszen az angyali-ördögi szerep oppozí-
ciójának egyik összetevõje ez Zágorec-Csuka Judit-
nál. Az angyali szerepkör a teremtés mítoszát is
felidézi.

Ha angyalod lennék, visszatérnék
hozzád, én lennék a kezdet és
a végzet, újjáteremtenélek. 

(Ha angyalod lennék)

Máskor a jó angyal, esetleg õrzõangyal-anya
szerepében tetszeleg: 

Ha jó leszel, Ha jó leszel,
majd beléd bújnak beléd bújok,
az angyalok. mert én vagyok

az angyalod.
(Ha jó leszel)
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A kötet másik szerzõjének, Kardos Ferencnek,
akinek versei több dunántúli folyóiratban is megje-
lentek, ez az elsõ „önálló“ bemutatkozása. S mivel
hosszabb idõintervallumból válogat, egyenetle-
nebb, nagyobb minõségi ingadozás jellemzi verseit.
A poétikai igényt – az önmagunk vállalása (cigány-
sors, kisebbségi lét) – Kardosnál sajátos program-
mal, a dolgok „néven nevezésével“ lehetne jelle-
mezni, amint az egyik cikluscím is jelzi. Ez a fajta
poétika semmi öncélú tetszelgést, sem magamuto-
gatást nem enged meg magának. S ezen a ponton
találkozik, s teljesedik ki a két költõi program.
Kardos verseiben gyakran felbukkannak a napok
hordalékai között olyan újabb keletû versek is, ame-
lyek származására és az ebbõl adódó problémákra,
„átdöfés-szerû“ kényszerhelyzetekre mutatnak rá:

Cigány vagy? Magyar?
– ha rám böknek: 
az ujjak, mint dárdák
átdöfnek.
---------------------
Cigány vagy magyar
a barátod?
És ismerõsöd

A kisebbségi lét mindennapos velejárójaként a
másságból származó hátrányos megkülönböztetés
akarva-akaratlanul is felbukkan, mint a multikul-
turális közeg kötelezõ velejárója. A hazatalálás szép
versében, a Roma fragmentumban vallja:

s ne mond hogy nincs hazád,
mert van!
Nagyobb mint bárkié,
ki e földön zászlót lobogtat:
a Szabadság 

Vagyis a szabadságkeresõ és -szeretõ emberek
nagy közössége. Máskor a „valahol otthon lenni“ –
kérdéskörhöz a „mi dolgunk a világon?“ kapcso-
lódik: 

„S mi dolgunk itt?
Fürtösödni?
Világra gurulni hangtalan?“

(Egy-két szõlõszem)

A kérdésre igenlõ lehet (is) a válasz. Fürtösödni
és „világra gurulni“, mert csak így érdemes: világos,
tiszta, értelmiségi szerephez méltó költõi beszéd. 

Veres GGábor ((Szombathely): FFekete ddoboz
(Eisenstadt, LLandesgalerie, 22005. ooktóber 225. - nnovember 111.)


