
Szövegszerkesztési sajátosságok Temesi Ferenc Por című 
regényében 

„ N a de félre a nyelvőrködéssel : egy 
szó tár í ró csak rögzít i a nyelv i jelensé-
geket , és n e m vé leményez i . " (11/26.) 

1. Temesi Ferenc a fiatal magyar prózaíró nemzedékhez tartozik. Bár 
még nem szerepel a Fiatal magyar prózaírók (1965—1978) tanulmánygyűjte-
ményben (szerk.: Kulin Ferenc. Bp., 1980.). Pomogáts Béla is éppen csak 
említést tesz az 1949-ben született íróról (Az újabb magyar irodalom 1945— 
1981. Bp., 1982. 549). Temesi Ferenc első kötetben megjelent írása az 1976-os 
Körkép-antológiában található. 1977-ben önálló kötettel jelentkezett (Látom, 
nekem kell lemennem. Bp.). 1983-tól különböző folyóiratokban (Élet és Iro-
dalom, Tisztáj, Ű j írás stb.) te t te közzé Por című szótárregényének egyes 
fejezeteit, majd 1986-ban fölbukkant a Por első kötete (Első kötet, A—K. 
Magvető Kiadó, Bp.), amelyet 1987 elején követett a második rész (Második 
kötet, L—Zs. Magvető Kiadó, Bp.). Mindkét kötet borítóján egy-egy festmény 
díszeleg. Az első köteten Zoltánfy István Kocsma, a máscdikon Ajtó című 
festménye látható. 

Mint egy interjúból megtudtuk, Temesi a Port 38 és fél hónapig írta 
napi robotban (Eszéki Erzsébet: „írni jobban szeretek, mint inni." Beszél-
getés Temesi Ferenccel. Magyar Nemzet, 1987. január 17.). A Por megjelenését 
a mai magyar irodalom fontos eseményének tar t juk . Olyan esztendőben jelent 
meg, amikor három „fiatal írónk" — akik körülbelül azonos időben születtek, 
pályájuk indulása ugyanarra az időszakra esik — egyidejűleg t e t t le az asz-
talra egy-egy nagyregényt. Esterházy Péter Bevezetés a szépirodalomba 
(Magvető Kiadó, Bp., 1986.) és Nádas Péter Emlékiratok könyve (Szép-
irodalmi Könyvkiadó, Bp., 1986.) című munkájára gondolok elsősorban. 
S ezek mellé csatlakozik Temesi Ferenc szótárregénye is. Megszülettek volna 
a nyolcvans évek derekán az első, régóta várt mai magyar nagyregények? 
A Por első kiadását hamar elkapkodták, a második kötethez jószerével csak 
pult alól lehetett hozzájutni. A televízió Nyitott könyv című műsora 1988 
elején mutatványt közölt a műből. Mi lehet ennek a régen nem tapasztalt 
irodalmi sikernek az oka? A nyelvésznek is lehet ehhez mondanivalója. 

2. A Por természetesen először a formájával kelt föltűnést. A s z ó t á r -
r e g é n y műfajának irodalmunkban nem találni előzményét. Ez nem jelenti 
azonban azt, hogy a világirodalomban ne történtek volna hasonló próbálko-
zások. Két művet is találtam, de ezek közül csak az első lehetne „előzmény-
nek", ötletadónak tekinthető. Edgár Lee Masters 1915-ben írta a Spoon 
River Anthology-t, amelynek Gergely Ágnes fordította magyar változata 
1970-ben jelent meg (A Spoon River-i holtak. Európa Könyvkiadó, Bp.). 
Gergely Ágnes utószavában ezt ír ja Edgár Lee Mastersről: „Célja . . . az volt, 
hogy 'Isteni színjátékot' írjon egy középnyugat-amerikai kisváros lakóinak 
életéből" (i. m. 104). A mű egyébként az amerikai vidéki mikrokozmosz képe: 
„A vidék lázadása, 'Spoon River-ország' lázadása; s az ország i t t — nyelvileg, 
persze, nem pedig métereiben (valószínűleg méreteiben, B. G.) — úgy értendő, 
mintha mi Somogyországot emlegetünk. A 'Spoon River', ez a remek fantá-
ziával kitalált városnév, amely ha lefordítom, kanál-folyót jelent: unalmast 



és mozgalmast egyszerre — fogalommá lett Amerikában. Azoknak a közép-
nyugati kisvárosoknak a jelképévé, amelyekben Masters nevelkedett, s ame-
lyek az ő révén kerültek egy fontos irodalmi korszak, a 'chicagói reneszánsz' 
vonzáskörébe" (i. m. 103). A verseskötetben a Spoon River-i temető halottai 
szólalnak meg, s fölidézik — egymásra reflektálva — életútjukat, eseményei-
ket, s mintegy mozaikból összeáll sorsuk, jellemük. Fiktív, de „beszélő" hely-
név, vidékiség, állóvíz és mozgalmasság, kisvárosi monográfia, egymásra 
reflektáló életutak . . . — mind-mind olyan motívumok, amelyek Temesinél 
is megtalálhatók. 

A másik hasonló mű Milorad Pavic Kazár szótára (alcíme: Százezer 
szavas lexikonregény. Újvidék, 1987., első, eredeti kiadása: Hazarski Recnik. 
Beograd, 1984.). Erről a „nyitott" könyvről ekképp ír szerzője: „Lezáratlan 
könyv; ha letettük, hozzá is lehet írni . . . Címszavai vannak, konkordanciája 
és utalásai, akár a szent könyveknek vagy a keresztrejtvényeknek . . . Ekként 
az olvasó úgy használhatja a könyvet, ahogyan a legmegfelelőbbnek találja. 
Egyesek majd, akár bármelyik más lexikonban, azt a szót vagy nevet fogják 
benne keresni, amely adott pillanatban érdekli őket, mások viszont olvas-
mánynak veszik ezt a könyvet, amelyet teljes egészében, elejétől végéig egy-
huzamban kell elolvasni, hogy teljes képet nyerjenek a kazár kérdésről és 
a vele összefüggő személyiségekről, dolgokról és eseményekről" (i. m. XV— 
XVI). A szerző tanácsai akár Temesi művére is vonatkozhatnának, ezért is 
tekinthetjük a két művet tipológiailag hasonlónak. Pavic munkája azonban 
párhuzamosan készült Temesiével, ezért előzménynek aligha tekinthető. 

A Port mindezek alapján akár előzmények nélkülinek is fölfoghatjuk. 
Ebben persze nem lehetünk egészen biztosak, abban azonban igen, hogy a mű 
mindenképpen utánozhatatlan. Sem Temesinél, sem pedig más írónál aligha 
képzelhető el e formának, műfajnak a folytatása. 

A s z ó t á r f o r m a (mások szerint l e x i k o n s z e r ű s é g ) egy 
tudományos műfajnak, szakszövegnek a szépirodalomba való átemelése. A mai 
magyar irodalomban sok hasonló próbálkozásnak lehettünk már tanúi. A kor-
társ Esterházy Péter például nagy előszeretettel minősíti munkáit maga 
alkotta műfajelnevezésekkel. A Termelési regény alcíme: kisssregény, több más 
művét „bevezetés a szépirodalomba" megjelöléssel illette, legutóbbi nunkáját , 
A kitömött hat tyút pedig egyszerűen „írások" névvel lá t ta el. A Termelési 
regényben már találkozunk a tudományos munkákra jellemző előre- és hátra-
utalásokkal, amelyeket jegyzetszámokkal oldott meg. A jegyzetek a kötet 
végén gyakorlatilag három újabb kisregényt alkotnak. A rózsaszín (mások, 
például Kenyeres Zoltán szerint: püspöklila) kötethez éppen ezért két könyv-
jelzőt is mellékeltek — az olvasó segítésére. (A könyv mindezek ellenére 
lineárisan olvasható a leginkább.) A Bevezetés a szépirodalomba című kötet 
végén terjedelmes lista található, hogy mely szerzőktől vannak szó szerinti 
és torzított idézetek a szövegekben. Márton László Menedék című könyvének 
végén (Magvető Kiadó, 1982.) — műfaja: „Beszély" — ugyancsak található 
ajánlott irodalom, mégpedig a szív-ve 1 kapcsolatos munkákból. A mai magyar 
prózára tehát kimutatható hatással vannak a tudományos prózai művek 
formai sajátosságai; s ha figyelembe vesszük, hogy könyvkiadásunknak jóval 
nagyobb részét alkotják a tudományos, ismeretterjesztő, tehát szakmai jel-
legű könyvek, akkor talán nem is csodálkozhatunk ezen a hatáson. 

Temesi Ferenc szótárregényének szótársajátosságai a következők: 
az ábécérend (a magyar ábécé valamennyi betűje), a két kötetre tagolt mon-



danivaló (A—K) és (L—Zs), a kiemelt, vastagon szedett címszavak (pl. segít, 
Segítő' Boldogasszony), a címszóra és a más címszavakra történő utalások. 
A tudományos próza formai sajátosságára emlékeztetnek a kurziválások, 
az egyes címszavakon belüli csoportosítások (1., 2., 3.), a különböző külső, 
másodlagos szövegek megléte. Az abajgat-tól a zsoltár-ig 666 szócikket talá-
lunk. Az egyes szócikkek a különböző betűknél szabályosan, terv szerint oszla-
nak meg. Ezt muta t ja következő táblázatunk is: 

Első k ö t e t Második k ö t e t 
A = 40 L = 2 5 
B = 30 L y = 1 
C = 10 M = 40 
Cs = 20 N = 2 0 
D = 20 N y = 10 
Dzs = 3 O, Ó = 20 
E , É = 40 Ö, Ó' = 20 
F = 30 P = 2 5 
G = 20 R = 2 0 
Gy = 10 S = 2 0 
H = 30 Sz = 30 
I , í = 20 T = 3 0 
J = 10 Ty , = 1 
K = 60 U, U = 10 

Ü, Ű = 10 
V = 2 0 
W = 1 
Z = 1 0 
Zs = 10 

Összesen: 343 címszó Összesen: 323 címszó 

A két kötetben együtt található összes címszó száma: 666. 
Az első kötetben 471, a másodikban 639 oldal van, s a fenti statisztikára 

rápillantva azt jelzi, hogy a második kötetben növekedett a szócikkek terje-
delme, az író mesélőkedve. 

Már a szócikkek számából, megoszlásából is látható, hogy Temesi rend-
kívüli tudatossággal, pontossággal építette föl művét. A 666-os misztikus 
szám, amelyre a második kötet nagylemez című fejezetében utal: ,,Szótáríró 
viszont, akit erős vonzalom vonszol mindenhez, ami poros vagy porló, hajla-
mos arra, hogy a Szótárt egy — divatjamúlt — nagyon nagylemezként (sic!) 
képzelje el, amelyen a 666 szám szerepel. Hogy miért pont ennyi? Hát mert 
ez osztható 3-mal, ami a számmisztikában a tökéletesség jegye. Megvan benne 
ugyanis az 1, az egyedülvalóság (Isten), és a 2, a másik (ember). Hogy a Szent-
háromságról már ne is szóljunk. (Ha valaki azt mondaná, hogy a Sátán jegye, 
ossza el kettővel: csupa hármast kap.)" (11/121.) Talán nem véletlen, hogy 
a mű a hat szóval fejeződik be. 

3. Ekkora tudatosság és megszerkesztettség természetesen még nem föl-
tétlenül erénye egy műnek. Rögtön föl is vehető a gondolat: a matematikai 
kiszámítottság, a sokféle utalás, a nem szépirodalmi szövegek átvétele, a kizök-
kentések nem válnak-e a mondanivaló és a katarzis rovására? 

A kiszámítottság és megtervezettség a mondanivaló szint jén is kimutat-
ható. Temesi Ferenc regénye éppen 140 évet ível át 1110 oldalon. A kezdőpont 
1833. szeptember 3., a befejezés időpontja pedig 1973. június 30., amikor 



a főszereplőt Porlódról stopposként eljőve halálos baleset éri. A 140 évben 
6 nemzedék (ismét 6!) életét rajzolja meg az író: Kispéter Lőrinc szépapától 
az ük-, déd-, nagyapákon, a szülőkön keresztül saját fiatalságának porlódi 
éveiig. 

A két kötet szótárcikkekre (címszavakra), „fejezetekre" szabdalt hatal-
mas mennyiségű élmény- és lexikográfiái anyagának szigorú szerkesztettségét 
az is muta t ja , hogy legalább három történetfüzér, „regény" húzódik meg 
lapjain, s ezeken belül a történetek egy része kronologikus rendbe illeszthető. 

Létezik először is a v á r o s r e g é n y . A címből következő helyszín 
Porlód. Némiképpen rímel Eötvös József Porvár-ával, található benne pár-
huzam Móricz Zsigmond Az Isten háta mögött világával (1/460), a Porlód 
névnek eredője lehet Babits kifejezése (Porváros-lét — Szegedet nevezte így), 
s Kosztolányi Dezső Alföldi por című írása ugyanúgy (ebből néhány mondatot 
Temesi mottó gyanánt a mű elejére emelt). Porlód természetesen sokszorozot-
tan „beszélő név": „Ha a beszélő név az irodalmi személynévadásnak primi-
tívebb módja is, a helynévadásnak ez a típusa magasrendű művészi eszköz" 
(J. Soltész Katalin: A tulajdonnév funkciója és jelentése. Bp., 1979. 180). 

Porlód (Szeged) várostörténete képezi tehát a történeti hátteret, amely-
nek főbb csomópontjai az utóbbi másfél évszázad jelentős eseményei: a reform-
kor, 1848/49, az önkényuralom, a kiegyezés, az 1879-i nagy tiszai árvíz, 
a millennium, az I. világháború, a forradalom, a Horthy-rendszer, a felszaba-
dulás, a koalíciós időszak, a Rákosi-korszak, 1956 és a jelenkor. A város-
történetben említés esik a város valamennyi nevezetes egyéniségéről. Rend-
szerint eredeti néven szerepelnek a hírességek, de a jelen felé közeledve egyre 
több az eltorzított (de rekonstruálható), illetve a f ikt ív (olykor beszélő) 
személynév. Érdekes filológiai feladat lehet — néha egészen egyszerű, néha 
rendkívül nehéznek tűnő — e nevek „visszafordítása". Csukonyi Eausztin, 
a porlódi újságíró és költő alakja valószínűleg több személynévből van „össze-
gyúrva". Jellegzetes képviselője a porlódi nyelvi regionalizmusnak, a hetvenes 
években az egyetemen „költői szótárát" állítják össze. Kínálkozna az egybe-
vethetőség lehetősége a Juhász Gyula-szótárral, de ezt a Csukonyi-kép aligha 
támasztja alá teljes értékűen. 

A második regénytípus: a c s a l á d r e g é n y . Ha t nemzedék élete, 
sorsa, megpróbáltatásai rajzolódnak ki a szótárregény lapjain. Különösen 
idősebb Szeles András (az apa) rehabilitációja körüli bonyodalmak emlékeze-
tesek, hangsúlyosak. Temesi meg is jegyzi egy helyen: „Minden családregény 
errefelé valamiféle rehabilitáció is egyben, az ősök, az apák becsületének 
helyreállítása — kiigazítás, elégtétel" (11/593). 

A harmadik regény kétségtelenül egy n e m z e d é k r e g é n y . Nem-
zedékregény a hatvanas-hetvenes évek fordulójáról. A főhős, if j . Szeles András 
gimnáziumi—egyetemi éveinek regénye. Ebben a fő motívumok: a barátságok, 
a korabeli beat mozgalom, az egyetem, a szerelmek, a kocsmázások, a szex. 

A történetek narrációja is változik. Általában első személyű (szépapám, 
mi stb.), de olykor átvált a semleges, távolságtartó harmadik személyű elbe-
szélői szemszögre. Hogy a két „elbeszélő" között van némi kapcsolat, jelzi 
az azonos címszóban: „Több mint kétséges, hogy Szótáríró ~ volt Szeles 
Andrással: valószínű" (1/41). Vasy Géza erről így vélekedik: „E mögött nem-
csak az húzódik, meg, hogy az epikai hős és az elbeszélő teljesen sohasem lehet 
azonos, hanem nyilván az is, hogy Szeles András története 1973-ban lezárult, 
a Szótáríró viszont — többéves készülődés után — 1983 és 1986 között ír ja 



meg a művét. S 1983-ban már senki sem lehetett teljesen azonos 1973-as 
önmagával." (Egy nélkülözhetetlen szóportár. Temesi Ferenc regényéről. 
Forrás, 19/10 [1987.]: 84.) 

A többféle regénytípus földarabolása, föloldódása más kortárs szerzőnél 
is megfigyelhető. Nádas Péter korábbi művének címe: Egy családregény 
vége. A már említett Emlékiratok könyvében három „emékirattípus" sora-
kozik — ugyancsak meghatározott rendszer szerinti váltogatással. Esterházy 
Péter Termelési regényében pedig a jegyzet anyagban van föloldva — a már 
említett módon — három regénytípus. 

Föltehető a kérdés, hogy Temesinél az egyes betűkön belül van-e a cím-
szavaknak valamilyen hierarchiája (az ábécérenden kívül). Több címszó meg-
vizsgálása után arra a megoldásra jutottam, hogy az egyes betűkön, fejezeteken 
belül nincs szigorú kronológia, sőt az egyes regénytípusok, cselekményrétegek 
visszatérése sem valamiféle határozott rend szerint történik. Az egész műben 
mégis megfigyelhető előrehaladás. Az első kötetet fölfoghatjuk a Marietta-
szerelem, a másodikat a Kat lan (Katalin)-szerelem könyvének. Mivel a múlt 
által meghatározott jelen mindkét kötetben hangsúlyos, ezért az első kötet 
Szeles András gyermekkorát, a második i f júkorát tár ja elén. Más kronologikus 
fejlődés is megfigyelhető a regényben. A városregény „szeletei" követik a 
kronológiát, s ugyancsak kronologikus sorba rendeződnek a családtörténet 
eseményei is. Az első kötetben tehát jóval több a történeti, régebbi múlt, 
a másodikban a jelen és közelmiilt. A mű egészében tehát az időrend érvénye-
sül. „Érvényesül először is azzal, hogy a történelmi idő múlása egyértelmű 
az előre- és visszautalások ellenére. A szegedi árvíz, az első világháború csak 
egyszer történik meg, de az is természetes, hogy a figurák tudatában, emlé-
kezéseiben többször is megjelenik. De érvényesül azzal is, hogy az idő mind-
egyik cseleményrétegben folyamatosan előre halad" (Vasy G. i. m. 87—8). 

4. A regény szövegszerkesztési sajátosságai jórészt adódnak a választott 
műfajból, a szótárformából. A vegyes szövegekből való építkezés jellemezte 
Temesinek már az első könyvét is (Látom, nekem kell lemennem). Az első 
pillantásra is látszik, hogy sokféle „kisforma" ötvözetéből áll össze a „nagy-
regény". Leegyszerűsítve azt mondhatnánk, hogy sok kis mesét találunk 
ezen a 1110 oldalon (természetesen a mese szót nem a hagyományos folklorisz-
tikai értelmében használom). Azért is ötlött föl bennem a mese szó, mert 
Temesi maga is ezt említi: „A tévé tar talma tulajdonképpen a film, a film 
tartalma tulajdonképpen a próza, a próza tartalma pedig a mese. Űjra vissza 
kell adni a mesének az őt megillető helyet! Az emberek mesét akarnak hallani, 
látni, olvasni. Ez nem jelenti azt, hogy le kell az igényeinket szállítani. Ez 
a Szótár egyenrangú társként tételezi a Szótárforgatót, ezért bizonyos 
szellemi erőfeszítést igenis megkíván. De csupa MESE!" (1/461.) Bizony, ezek 
az író—befogadó viszonyáról szóló sorok kicsit ismerősek Örkény egypercesei-
nek bevezetőjéből. Temesi valamit hasonlóra törekszik, csakhogy ezek össze-
függő egypercesek. Vasy Géza szerint: „az Örkényi módszer alkotó tovább-
vitele éppen Temesi Ferencnek köszönhető: megmutatta, hogy lehet a közlés 
minimumának igényét átfordítani, az egypercesekből, a szócikkekből ezer-
perceset, nagyregényt írni" (i. m. 84). 

Örkény egyperceseit azért is érdemes példaként idézni, mert bennük 
a sokféleség, a mindennapiság dominál. Milyen Temesi sokfélesége? Szöveg-
típusai között a kisepika számos hagyományos változatát megtalálhatjuk: 



pl. anekdota (több anekdotájának párhuzama Bálint Sándornál, Tóth Bélánál 
is megvan), vicc, adoma, novella, elbeszélés, mese. 

Mindemellett a szövegtípusok gazdag tárházát vonultat ja föl. Külsőd-
leges, másodlagos szövegeket vesz be regényébe, emel át szokatlan, irodalmi 
közegbe. Ilyeneket, mint pl.: újságcikk, korrektúra, fűzfapoéta vers, csúfoló, 
emlékkönyvköltészet, szólás, esküszöveg, étlap, teszt, kronológia, firkálás, 
felhívás, sakkjátszmaleírás, általános (nép-) iskolai értesítő, fénykép, forgató-
könyv, térkép, fogalmazásfüzet tanári bejegyzésekkel, fordítás, hírek, horosz-
kóp, költői szótár részlete, kalendárium, képregény, kérvény, „körösztrejt-
vény", lyukkártya, mottó, napló, levél, rádiójáték, rovásírás, szívdiagram, 
Rákosi-beszéd, vécédekli szerelési utasítása stb. Mi lehet ebben a rendkívül 
heterogén szövegkavalkádban a közös? Az — amire egyébként először nem 
Temesi jött rá —, hogy a bennünket körülvevő kommunikációs világ üzene-
tekkel telített (,,az ember képtelen nem kommunikálni") életünket az ilyen, 
nem esztétikai természetű üzenetek „rabságában" (is) éljük. Gondoljunk csak 
arra, hogy mennyire a szívünkhöz tud kötődni egy vers vagy egy könyv (olykor 
már a könyv megfogása, megpillantása által is), de csakúgy megszokot tá -
megszeretetté, életténnyé válhat egy irkafirka, egy számla, egy naplóbejegyzés, 
egy magánlevél, egy felkérés stb. is. Szegedy-Maszák Mihály írta Hajnóczy 
Péter prózáját elemezvén: ,,A magyar irodalomban nem sok példa van arra, 
hogy terjedelmesebb idézetek úgy jelenjenek meg, mint egy szereplő belső 
állapotsorának elemei. Életünk jelentős részét idegen szövegek puszta befoga-
dásával töltjük, s hajlamosak vagyunk feledni, hogy milyen nagy mértékben 
irányítanak bennünket ezek a szövegek. Ki vagyunk szolgáltatva nekik" 
(A továbblépés nehézségei. Mozgó Világ, 6/12 [1980.]: 101). 

Mivel a mai magyar prózát ez a kisformákhoz való visszatérés, illetve 
a külsődleges szövegekre való odafigyelés erőteljesen jellemzi, érdemes talán 
idézni Balassa Pétert, aki Nádas Péter — már említett — „családregénye" 
kapcsán figyel föl erre a módszerre: ,,a technika egy mélyebb szerkezeti elvből 
következik, az e p i k a i k i s f o r m á k h o z v a l ó r a g a s z k o d á s -
b ó l , ami megőrzi, átfunkcionálja az elemi elbeszélő erőteljességet, az epika 
— alig megfogalmazható, rejtélyes — pozitivitását, azt, hogy létezik a mese, 
van még kedv elbeszélni, s talán van is mit . . . Milyen kisformák azok, ame-
lyekre már utal tam? Sztori, vicc, mondás, novella, ráolvasás, találós kérdés, 
elmesélt rövid történet, szójáték, eseményvázlatok, illanó helyzetek. E kis-
formák állandó jelenlétéből száll föl a már említett nagyepikai lélegzet. Mert 
a legenda kis töredezett szelvényeiből, a két mészárlás közötti rövid, humorral, 
viccel, mondással, önmegfogalmazó epikai ősformákkal, alapmozdulatokkal 
telített életidőkből áll össze és formálódik a mítosz egész lélegző teste" (Ész-
járások és formák. Bp., 1985. 220—2). 

Balassa Péter mindezt Nádas Péter prózája kapcsán írta, de hasonlóan 
vélekedik Temesiről Vasy Géza említett írásában: ,,A rész és egész dialektiká-
jának felkavaró élményét tud ja adni. Részletet rengeteget tudunk. Sokat meg 
is ismerhetünk szájhagyományból, könyvekből. S képünk van mindig — világ-
képünk — az egészről. De hogy rész és egész hogyan, miként mozog valójában, 
hogy az újabb rész miként formálja az egészet is, s hogy ugyanakkor az egész 
miként vonja be a maga értelmezési tartományába a részt, annak kevés szem-
léletesebb irodalmi példája akad ennél a regénynél" (i. m. 85). Az igazsághoz 
azonban az is hozzátartozik, hogy más kritikusok szerint Temesi prózája 
„apróban marad", nem áll össze a nagy Egész (pl. Jobbágy Tihamér: „Csupa 



címszó az élet . . . " Temesi Ferenc regényéről. Tiszatáj, XLI/10 [1987.]: 
7 6 - 8 ) . 

Temesi „szövegei", „meséi" (címszavai) jórészt egyszavas címekkel van-
nak ellátva. Két címszó önmagában áll a két kötetben: az ifjúság! (így, fel-
kiáltójellel — 1/338), valamint a semmitmondás (II/353). Vannak „ölelkező", 
egybekapcsolódó vagy átvezető címszavak. PL: 

„Én, a 

próza 
betűláncán raboskodó magyar, világhírről nem ábrándozom. Provin-

ciális ~ - í r ó szeretnék lenni, már csak az alliteráció kedvéért is. Meg hogy 
»A magyar nyelv értelmező szótárá«-nak V. kötetében (tudjátok, az a könyv, 
amely Nguyennak [—>- értelmező] már előbb megvolt) a »provineializmus« 
címszó alatt ne csupán Tömörkény géniusz] tiszta, becsületes és meg nem 
alkuvó vidékiessége legyen az egyetlen (elrettentő) példa. [-^ 16 000 000]" 
(II/292). További példák még: 1/174, 234, 246, 426, 433, 468 stb. 

A címszavak igék, főnevek (nevek), melléknevek, kötőszavak (pl. ha). 
Ritkán előfordulnak toldalékos alakok is, pl. finnül. így fest pl. a G betű: 
galamb, Gall, galuska, garantálni, gátszakadás, gavallér, gazdaság, gép, géniusz, 
gépel, gépkocsi, gerenda, gerontokrácia, gitár, Gitáros Emerencia, gondolat, gond-
viselet, goromba, grafológus, Grubina. 

Nemcsak a szövegek címe, kezdete, hanem „zárlata" is figyelmet érdemel. 
A kisműfajóknak együttes sajátossága az, hogy valamiféle csattanóval illik 
végződniük. Az adoma és az anekdota műfaji meghatározásába rendszerint 
bele is veszik az esztéták a meghökkentő, csattanóra való végződést (vö. pl. 
Csibra István—Szerdahelyi István: Esztétikai ABC. Bp., 197 82. 9, 17). A „kiéle-
zés", a csattanóra végződés nem idegen Temesinél, gyakori eszköz kelléktárá-
ban. Véleményét olykor egyszerű mondatismétléssel mondja el, amely az 
olvasó száguldó gondolatait lelassítja, megtorpantja: „Az egjüt tes vizsgálat 
alapján idegenkezűség alapos gyanúja (sic!) nem merült fel. (Űj bekezdésben:) 
Nem merült fel" (1/58). 

Alkalmazza az állandósult szókapcsolatok ironikus elferdítésének tech-
nikáját. A közismert mesezáró formula eltorzítása: „Még ma is együtt élnek, 
ha el nem váltak" (11/367). 

A szócikkek — kisműfajok lévén — gyors és hatásos befejeződésre tar-
tanak igényt. Ezeket szolgálják a különféle rövid-tömör rácsapások, befejező 
formulák. Pl. valószínűleg a filmforgatás világából vet t tömör kijelentés: 
„Ennyi" (1/68), esetleg némiképpen bővítetten: „Ebben a fejezetben erről, 
ennyit" (1/379). További változatok: „Snit t" (II/19), „Kép kimerevedik" 
11/20), „Uff, beszéltem" (11/21), „Pont" (11/183), „Ez van" (II/197), „így 
van ez" (11/200), „Nyassz" (11/380), „Hej, ha j" (11/408). Vagy egy ugyancsak 
tréfás-ironikus megoldás: „Mindennek ot t van vége, ahol elhagyják; ennek 
a fejezetnek i t t " (11/433). 

A szövegek tömör, csattanóval történő rövidre zárása némiképpen emlé-
keztet bennünket a szóbeliségre, az előadó—hallgató szoros kapcsolatára, 
a mese létállapotára, amelynek föltámasztására folyik Temesi nagy igyekezete. 
A hagyományos népmesékben a már említett és némiképpen karikírozott 
„Máig is élnek, ha meg nem haltak" formulán túl olykor csak odavetik: 
„Vége van"; esetleg tréfásan hozzáteszik: „ I t t a vége, fuss el véle!" (Kovács 
Ágnes: Mesezáró formula. In: Magyar Néprajzi Lexikon, III/579.) 



5. Bár a tanulmányom mottójául választott Temesi-idézet szerint a 
Szótáríró csak rögzíti és nem véleményezi a nyelvi jelenségeket, Temesi nyelv-
használatában is sok-sok tudatosságot, előtanulmányt vélhetünk fölfedezni. 
Sőt olykor a nyelvművelő buzgalom is á tha t ja : szavakon, kifejezéseken mor-
fondíroz el, beszédmódot utánoz és karikíroz stb. Aligha találkozhatunk még 
irodalmi alkotásban az ún. „kiflinyelvvel" (gyermeki halandzsabeszéddel, 
1/422), agyonképzett szóval (11/83), bár a gyermekfolklórnak szerves részei 
ezek a nyelvtörők, s a nyelvi szocializációs folyamatban fontos szerepet kap-
nak. (A gyermekfolklór kitűnő vizsgálói föl is figyeltek rá, pl. Faragó József— 
Fábián Imre: Bihari gyermekmondókák. Kriterion, Bukarest, 1982.247 — 7.) 

Temesi olyan szavakat is leír, amelyeket eddig aligha használtak a nyel-
vészeken kívül. Pl. ilyen a fanti (a sci-fi magyarosítására született — II/342), 
a citrancs (11/26). 

A regényben az archaikus és neológ nyelvhasználatra egyaránt bő példa-
tár akad. Tudatos archaizálásra szívesen használja az elbeszélő és az összetett 
múlt időket (pl. szoktak volt, 1/7), régies szavakat (pl. irály, 1/350). De meg-
jelennek neologizmusok is, pl. holdkomp (1/310), stagfláció (a stagnálás Xinfláció 
kontaminációjából keletkezett közgazdasági-politikai szakszó, II/624). 

Mégis a regény három nyelvi alappillére a következő: 1. a szegedi archai-
kus népnyelv, 2. a városi (regionális köz-) nyelv, de különösen szleng, argó 
változata, 3. a publicisztikai-közéleti-mozgalmi nyelvtípus. 

5.1. Az a r c h a i k u s s z e g e d i népi kultúrához és n y e l v h e z 
való kötődésnek figyelemre méltó jelképe a regény egyik ajánlása: „A boldog 
emlékezetű Bálint Sándornak, az utolsó szögedinek ajánlom." A néprajz-
kutató és nyelvész, Szeged monográfusának alakja és hatása e műben rend-
kívüli, s mindvégig nyomon követhető. Temesi kétszer meg is idézi a nagy 
szegedi tudós alakját: egyszer tanítványaival gyűjtőúton (11/337), egyszer 
pedig a hatvanas évekbeli történetet, amikor az egyetemről eltávolították 
(11/552 — 3). Azt mondhatjuk, hogy amit Bálint Sándor tudományos monográ-
fiákba gyűjtöt t a Városról (Szegedi Szótár, A szögedi nemzet stb.), mindazt 
Temesi Ferenc a szépíró módszerével adja közre. 

Temesi Ferenc jól ismerhette Bálint Sándor munkásságát, mert gyanít-
hatóan, sőt bizonyíthatóan sokat merített belőle. Hiszen a szegedi népnyelv 
és népélet olykor százéves sajátosságait — szólásokat, közmondásokat, hagyo-
mányokat — már aligha gyűjthette az élő szóbeliségből. Ezeket csak könyvek-
ből lehetett előbányászni. A Port tehát filológiai munka is megelőzi, s ezekre 
is szolgáljon a következőkben néhány adat. 

Egy-egy esetben érdekes, jellegzetes szegedi anekdota áll előttünk kétféle 
formában: Bálint Sándor leírásában tudományos pontossággal és Temesi 
Ferencnél érzékletes-megjelenítő stílusban. Nézzünk most bizonyságul egy 
sajátos „szögedies" népi formulát. A beköszönésről, a szomszédolásról lesz szó. 
A paraszti beszédetikettben kialakult ennek egy bonyolult, körmönfont for-
mája, amelyet több szerző is megemlít. 

Takáts Lajos Apátfalván figyelte meg ezt a beszéd váltást (Az apátfalvi 
nyelvjárás. Csanádmegyei Könyvtár, 7. Makó, 1926. — Megjegyzendő, hogy 
Apátfalva ugyanabban a kulturális régóban fekszik, mint Szeged), Bálint 
Sándor pedig a szegedi nép körében jegyzett le egy változatot: 

„— Hogy vannak? 
— Köszönjük kérdésit, mögvagyunk! No üljön le! 
— Nem fáradtam el! 



— Nemcsak az ül lé, aki éfáradt. 
— Kérdözzék mán, mé gyüttem! 
— Majd mögmondod, ha akarod." 

(Bálint Sándor: A szögedi nemzet. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1978/79. 
Szeged, 1980. 412-3 . ) 

Kicsit bővebb formájában megtaláljuk ezt az „elöljáró-beköszönő beszé-
det" Tömörkény István szegedi ihletettségű prózájában is: 

,,— Adjon az Isten jó napot — mondja a szüle. 
— Adjon Isten. Üljön le, szülém. 
— Köszönöm a szívességét — húzódozik —, nem vagyok arra méltó. 
— Már miért ne? 
— Nono . . . Csak úgy. Aztán ültem is a kocsin öleget. Mert mink arra 

a Madarász-tó felé vagyunk. Talán maga tudja is azt, hogy az merre van. 
— Hát . Ahol a Géczy tanító úr szokott tanítani a fás iskolában. 
— Az, az — hagyja rá a szüle, s most már több bizalommal van, mert 

hiszen látható, hogy ilyenformán ismerősök vagyunk. 
— Kérdezze már, hogy mért gyüttem? 
— Majd megmondja." 

(Tömörkény István: Csata a boldogságért. Bp., 1981. 268—9.) 
Ugyanez a körülményeskedés, a leülés-leültetés körüli bonyodalmak, 

valamint a végső felszólítás így jelenik meg Temesi regényében: 
„Dicsértessék a Jézus, mondta, miközben a farával gondosan becsukta 

az a j t ó t . . . Hogy vannak ? 
Köszönöm kérdésit, mögvagyunk, felelte dédanyám anyja. No, üljön lé! 
Nem fárat tam e'! 
Nemcsak az ül lé, aki e'fáratt. 

Engi ángyó erre helyet foglalt a karospadon. 
Kérdözzék mán, mé' gyüttem!, mondta. 
Majd mögmondod, ha akarod, szólott dédanyám anyja, aki pontosan 

tudta, mi járatban van az asszony." (1/163.) 
Bálint Sándor és Temesi Ferenc szövegében még egy nyelvi magatartás-

beli adalékot találunk: egyfaj ta kódváltást. A beszélgetés magázó formában 
zajlik, ám a tartalmi közlés előtt megjelenik a bizalmasabb tegeződő formula 
(Majd mögmondod, ha akarod). 

Bálint Sándor népi frazeológiai gyűjtései többször visszaköszönnek 
Temesinél. Különösen ilyenek a káromkodások. A durva szegedi káromkodás 
(,,Ha seggömbe' vóná', a Tiszába fosnálak") Temesinél (1/28) és Bálint Sándor-
nál (SzegSz. 11/297) egyaránt megtalálható. (Bálint Sándorról és a szegedi 
frazeológiáról, Temesi gyűjtőterületéről bővebben írtam másik tanulmányom-
ban: Balázs Géza: A szóláskutató Bálint Sándor. Tiszatáj, XLI/8 [1987.]: 
5 1 - 8 . ) 

Temesi mesterien rajzolja meg a ,,káromkodós kocsmáros", Farkas 
Tódor alakját — természetesen népi káromkodásai tükrében: Ingyen szári 
a gyöpöt, me' mindig itt öszi a bánatos, fekete füttyös jófene . . . Persze szarnak, 
kárnak sosincs gazdája!, Tán seggödbe hagytad a kezed, hogy csorogjon akasztófán 
a zsírod!, Mán mögint itt ficánkol, mint a fing a gatyába . . . stb. (1/261 — 2). 
Vagy egy cifra, redundáns cigány káromkodás: Hogy az isten lova rakja beléd 
azt a csillagosvégű, bunkós farkát; úgy belerúgok abba a szarcsimbóktól büdös 
picsádba, hogy a kakasos templom tetején szánkózó bőgőmajomnak nézed az édes-
anyád rézzel kivert tátogó picsáját! (1/398.) 



Hasonlóképpen vonul be a regény szegedi népi rétegébe a szólás, ivó-
rigmus, anekdota, valamint a népi feliratműfaj egy-egy adaléka is, pl.: 

ITT A VILÁG KÖZEPE 
HA NEM HISZÖD, GYERE BE! 

(Tápai kocsmafölirat, 11/455.) 
Ugyancsak gazdagon szerepelnek a műben szegedi tájszavak. Pl. kan-

csilca (1/48), embörcímör (1/53), víz-mosta-ide-ember (1/6), gyiazsír (1/275), szolda 
(1/359), félgyértyásbor (1/436). Vannak címszavak, amelyek teljes terjedel-
mükben a szegedi t á j nyelvet muta t ják be, vagy éppenséggel azon a nyelv-
járáson szólnak. Pl. ő-zés (II/237) és a tájnyelven í r tak: 11/438— 9, 615. 

5.2. A regény másik fontos nyelvi pillére az ún. a l a c s o n y a b b -
r e n d ű n y e l v h a s z n á l a t (olykor szegedi regionális köznyelviséggel 
színezve), tehát a szleng. (Beletartozik az argó, a diák- és az ifjúsági nyelv.) 

Temesi egy helyen külön is említést tesz a megíratlan „porlódi" szleng-
szótárról — éppenségge a moha címszóban. Benne a lány szó szinonimáival: 
spinkó, pipi, punci, gádzsi, baba, bige, buksza, bula, áru, bőr, faszpörgettyű, 
faszállító, faszhámozó, dugógép, örömdoboz, bombázó, muff; a nő szinonimái 
pedig: spiné, tyúk, dög, nőstény, kanea/ kurva, kuruc, szajha, ribanc, repedt-
sarkú, éjszakás, éjszakai pillangó, utcai cirkáló, pina, picsa, sarkcsillag, sark-
angyal, aszfalttündér (II/94). 

További adatok a szegedi szleng szókészletéből: fegyver javító 'bőr- és 
nemibeteg gondozó' (1/67), ötödik végtag (1/100), bameg (1/310), numera (II/8), 
lyuksógor (II/36), bambásító láda 'televízió' (II/45) stb. 

Egy sor mai folklór, mai szleng körébe sorolható szólást, frazeológiai 
egységet használ. Pl. átment szénlehordóba 'durváskodni kezdett' (II/9), Jaj, 
de nagyon féltem, mikó először keféltem (1/94), megcsaplak, mint az ipari áram 
(1/131), ha nagyanyámnak kereke lett volna, nyilván omnibusz lett volna (1/281), 
Ragyogó fogsor, üde száj: reggel este pálinka (1/419), Napoztál, hogy így le vagy 
égve? (uo.), Igyunk, hogy legyen húgyunk (11/51), Piros mérög, ződ mérög, 
mögbasztam a nővéröd! (II/217), Sötét van itt, fiam Pável, világíts a zseblámpável 
(11/362), Olyan pofont kapsz fiam, hogy a takony menetet vág a nyakadon! 
(11/445), Kapd be a fogast, te hugyos kutya! (uo.). 

A fentiek kiragadott példák arra, hogy a szleng, a mai folklór páratlan 
szélességű szókészletét tartalmazza Temesi Ferenc munkája. Ars poética-
szerűen is megfogalmazza ezt az író: ,,a népiség lehet persze városi is, ez a 
folklór teremhet az aszfalton is, de ami lényege, az, hogy partikuláris (szűk-
körű), hogy marginális (kiszorított)" (1/458). 

A mai folklór minden íróra hat , ám ebben az esetben (szótárírás!) az 
önkéntelen stílushatásokon túl céllá lépett elő, programban fogalmazódott 
meg ez az ú j fa j ta „népiesség". A szótár (vagy í r ó s z ó t á r , de semmiképpen 
sem írói szótár!) tudományos fölkészülést sejtet. Tehát nemcsak a mű formá-
jában, hanem megírási módjában, tartalmában is kinyomozható a tudományos 
aprómunka, a gyűjtés, a kutatás, a rendszerezés és a feldolgozás. 

A szleng egyik változatát, a tinibeszédet (primitív beszédmódot) ugyan-
csak egy szócikkben karikírozza — szinte a végletekig ironizálva: 

„Cső, have'. 
Heló Csárli. 
V'l tá ' a zis'be, ba'me'? 
M'k'zöd h'zá, ba'me'. 
Najóvanna. Nem ke' cs'ná'ni ' műso'." (11/475.) 



Ez is egyfajta betűnépiesség, csakhogy ebben már nem a szegedi „pa-
rasztos" beszédet, hanem a jelen tinitársalgását próbálja meg az írás stílus-
eszközeivel is megragadni. Nem marad el az írói ítélet sem (ami egyáltalán 
nem idegen Temesitől, s olykor „népnevelő" célzatúnak is érzünk): „Hosszú 
csönd. Rágyújtanak. Lehet, hogy ilyenkor pihenik ki azt a hihetetlen sebes-
séget, amely csak az amcsi didzsék (American djs) vakerjáhez (rizsájához) ha-
sonlítható. Magánhangzók félig vagy teljesen elnyelve, szavak egyberántva, 
és mintha más sebességre lenne kapcsolva a zaj láda" (11/475—6). 

A hatvanas évek szócikkeiben páratlan gazdagsággal jelennek meg a beat 
nemzedék angol szókészletének elemei. A mai köznyelvben is megfigyelhető 
ilyen angol hatás, de szépirodalmi munkában eleddig aligha tudatosult, mint 
Temesinél. Pl. „Az ing további történetét nem részletezem, mert akkor ez 
i t t egy SHIRT STORY lenne" (II/361), vagy a következő oldalon: „SPECIAL 
THANKS TO: Paul Simon (Simon Palinak) . . ." Ide sorolhatók az eredeti 
angol nyelvű Beatles-, Paul Simon- stb. idézetek is. 

5.3. A mozgalmi-közéleti-publicisztikai nyelvváltozatok ugyancsak elő-
fordulnak Temesi provinciaszótárában. Nemegyszer stílusparódiaként. Az appa-
rátus címszóból való például a következő idézet: „Annak kapcsán, ami Grosz-
man kérelmével kapcsolatosan felmerült, a probléma lényegében úgy jelent-
kezik, hogy alapvetően indokolatlannak tűnik. Ennyit tudnék lényegében 
evvel a problémakörrel kapcsolatosan . . ." (1/32). Az újfeudális címszóban 
az ötvenes éveknek nevezett történelmi korszak „szemantikai forradalmát" 
(Kolozsvári Grandpierre Emil terminusa) igyekszik megragadni. Erre a „sze-
mantikai forradalomra" az volt a jellemző, hogy a szavak nem azt jelentették, 
ami addig a megszokott volt, s divatos politikai kifejezések születtek. Pl. 
munkásarisztokrata, kispolgár, lumpenproletár, kulák, régi rezsim kiszolgálói, 
Nem ehetjük meg az aranytojást tojó tyúkot!, bölcs vezérünk stb. (II/503). 

A primitív beszédmódot a szleng kapcsán már bemutattam, most álljon 
itt egy példa a kódváltásra: amikor a diglosszia jelenségét tanulmányozhatjuk 
irodalmi példa segítségével. A Szótáríró az ital hatására a szöveg végére érve 
egyre kevésbé ügyel a grammatikára: „Emlékszem. Emlékszek há t " (II/266). 
Hasonló példával Mikszáth Kálmán prózájában találkozhattunk: „mert 
haragszok (ha dühbe jött, még kevésbé vigyázott a magyar grammatikára)" 
(idézi Simonyi Zsigmond: Az ikes ragozás története. Nyelvészeti Füzetek 28. 
Bp., 1906. 51). 

5.4. Mindezzel már érintjük a regény alaphangját, a szelíd i r ó n i á t . 
Mint egy szabályos szótárhoz illik, Temesi ír munkájához elő- és utószót, 
s természetesen megírja műve krit ikáját is. A kr i t ikában művét posztmodern-
nek nevezi, s e stílusirányzatot Gábriel García Márquez Száz év magányától 
(1967.) eredezteti. Mitikus és népies keveredik — szerinte — e stílusban. 
„A posztmodern regényt jellemzi az, hogy humora, i r ó n i á j a , sőt ö n -
i r ó n i á j a (a kiemelés tőlem, B. G.) van. Az, hogy olvasmányos. Hogy 
bevallottan szélesebb közönséghez kíván szólni, nemcsak a beavatottakhoz 
— hogy szeretné visszahódítani az olvasókat" (1/460—1). Temesi iróniájának 
sokféle módszere van. Rendszerint a nyelvvel, a megfogalmazás módjával 
ironizál. Ilyen az emlékezetkihagyással való játék. Pl. „A Lencse István 
(pardon: Péter) is megörökítette szobor . . ." (1/307). 

Nemcsak egész művét, hanem egy-egy szavát, szólását, mondatát is 
közvetlenül minősíti. Pl. „Csuma Zolitól, a borbélytól (szépkedve: férfi-
fodrásztól) jött k i" (1/524). 



Előszeretettel alkot játékos szavakat szóképzéssel, szóferdítéssel. Ezeket 
jórészt kurziválva, a többitől elkülönítve jelöli. A századforduló nála század-
perdülő (1/437), az emberöltő madarak esetében madáröltő (II/487), az ügynök 
tréfásan hajhász (11/494), az ötvenes évekbeli éldegelés inkább féldegélés 
(II/503., s erről eszünkbe juthat Békés Pál egyik mai novellájának a címe is: 
A félőlény), a hatvanas évekről fellengzősen szólva nem hetvenkedik, hanem 
hatvankodik (11/321). 

Egyéb ironikus mondatok: „Mert azt talán mondanom sem kell: kínosan 
ügyelt arra, nehogy jobban legyen öltözve, mint egy éjjeliőr" (1/295), „A leg-
szebbek a himlőhelyek voltak ra j ta" (1/107). 

Nyomára akadhatunk az öncenzúrának is, amit Esterházy Péter alkal-
mazott nagy szeretettel. Temesinél csak egy ízben fordul elő: „Ezen a szent 
helyen Szótáríró először (?) cenzúrázza önmagát. Magad uram, ha szolgád 
nincs" (II/532). A kortársakra-vetélytársakra való ironikus rájátszás más 
mozzanatokban is előtűnik. Egy helyen a rövidítésekkel példálódzik: „mi 
a különbség a tmk és kmk meg az ütk között. Nem árt művelődni, feleim, mert 
az étlapra meg ilyenek voltak írva: Pir. máj. h. burg. pár. káp.!" (II/366). 
Érdekes módon ezek a rövidítések Esterházynak is igen kedvesek, mert 
a Bevezetés a szépirodalomba című munkájában kétszer is előfordulnak: 
„Neve, anyja neve, szülhely, szemszám, párkáp, pirpurg, főosztály, osztály, 
műszak . . ." (i. m. 548 és 553). 

Nemcsak Esterházy-, hanem Nádas-motívumok is visszaköszönnek a Por-
ban. A Szótáríró apja könyvéről, a tervezett Emlékiratok könyvéről beszél 
a második kötet végén theázás közben. Nádas Péter 1986-ban megjelent 
művének címe — mint már említettem — Emlékiratok könyve, s ennek 
egyik szereplője Thea, akinek neve van elrejtve a theázás szóban (11/629). 
Temesi a vele készült beszélgetésben be is vallotta: „Roppant módon bosszan-
tott , hogy elhúzott mellettem néhány nemzedéktársam, például Esterházy 
Péter. Ót kivételesen sokra becsülöm" (Eszéki E. i. m.). Az Esterházy- és 
Nádas-utalások mindenesetre finoman jelzik, hogy az író a szükséges öntu-
dattal regényét az ugyanabban az évben megjelent másik két nagyregényhez 
méri. Ami egyébként helyénvaló. 

6. Temesi Ferenc szótárregénye az író törekvéseinek megfelelően nép-
szerű könyv. Népszerűségét nem utolsósorban szövegszerkesztése, nyelve is 
okozza. Jobbágy Tihamér az első kötet olvastán — a mű mondanivalóján 
fanyalogva — éppen nyelvi értékeit emeli ki: „Nos, ami a Por. A—K-
ból utóbb az emberben megmarad, az a Szeged környéke regionális köz-
nyelvétől a szlengig terjedő áradó nyelv kellemes emléke" (Jobbágy T. i. 
ni. 78). 

Örkény István azért kezdte el írni az egyperceseit, hogy a közlés mini-
mumát és a befogadás maximumát valósítsa meg rohanó világunkban. Temesi 
Ferenc két vastag kötetbe foglalt szótára, szétszabdalt város-, család- és 
nemzedékregénye töredezettségével, szétdaraboltságával az egypercesekhez 
hasonló befogadási mechanizmusra épít. Szövegszerkesztésének nagyszerűsége 
abban van, hogy újra fölfedezi és vállalja a kisformákat, a szóbeliséget, művé-
ben gazdagon szerepelteti mindennapi környezetünk beszéd- és szövegvilágát, 
kommunikációs sajátosságait. Azt tükrözi, hogy a világ részleteiben, darabjai-
ban él velünk és bennünk, mindezek a részletek azonban bizonyos rendszer 
szerint lerakódnak, kapcsolódnak, átalakulnak, sajátos asszociációkat ered-



ményeznek. A kis részletekből mindenesetre összeáll valamiféle egész — ezt 
pedig leginkább hétköznapi filozófiánknak nevezhetnénk. 

Siposhegyi Péter krit ikájában azt emeli ki, hogy Temesi könyve ,,a 
magyar vidék breviáriuma" (Itt lenn a porban. Temesi Ferenc Por című 
regényéről. Mozgó Világ, 13/10. [1987.]: 126). Vasy Géza rokonszenvező kriti-
kájában Móricz írásművészetéhez méri: „Majdnem olyan ez a csoda, mint 
Móricz Erdély-trilógiájáé: a rekonstrukció és a felidézés egyszerre tárgyias 
és látomásos tökéletessége. A különbség csak annyi, hogy Temesi eljut a jelenig, 
s amihez az átéltség jogán személyes köze van, azt is a mű alapanyagává teszi" 
(Vasy G. i. m. 83 -4 ) . 

Temesi Ferenc tudományos fölkészültséggel ír, de olyan szépirodalmat, 
amely saját töredékességünkre, „porszem voltunkra", élményvilágunkra, kör-
nyezetünkre, s talán nemzedéki gyökereinkre, megismételhetetlenségünkre és 
továbbfolytatódásunkra is rádöbbent.* 

Balázs Géza 

* T a n u l m á n y o m meg í rá sa és a N y e l v ő r n e k való p o s t á z á s a u t á n fél évvel , 1989 
k ö n y v h e t é n meg je len t Temes i F e r e n c ú j a b b k ö t e t e , a 3. k ö n y v (Magvető K iadó , B u d a -
pest , 1989.). E k ö n y v t e rmésze te sen a P o r n a k n e m kiegészítése, f o ly t a t á sa , h a n e m in-
k á b b elő- és u tó le tének meg í r á sa . Az egyik fe lyezetnek is ez az alcíme: „ P o r t ö r t é n e t i 
j egyze t ek" . Temesi ú j a b b szövegei fent i e lemzésemet ú j a b b szempon tokka l , a d a t o k k a l 
t á m a s z t j á k a lá , de sehol sem i n g a t j á k meg. E m l í t i Edgá r Lee Mas te r s t (10), egy „ k a z á r 
t o l l fo rga tó t " (294), az Erdé ly i Szótör téne t i T á r h a t á s á t (53), B á l i n t Sándor e lévülhete t len 
é rdemei t (184). Csukonyiról a l k o t o t t vé l eményemet szinte szó sze r in t t á m a s z t j a a lá (183). 
H a f o l y t a t ó d i k a nem szó tá r fo rmá lyú Por (s ez t sugall ja a befejezés) , akkor t a l á n a mos-
t a n i t a n u l m á n y is beépül az é l e tműbe — ahogy sok kr i t ikusáva l m e g t e t t e ezt k ímélet lenül 
a szerző. 




