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adott produktum ne csupán eladható termék legyen. Azonban - és itt mutatkozik rneg a ktizdelem hiábavalósága - a rockzene lér-ryegéhez tartozik az az igény, hogy integratív legyen, és
hogy ne csak az elitl-rez szóljon, Az áruvá válás mellett alázadás másik problematikus velejárója az utólagos nosztalgia. Nosztalgia egy olyan ideális, kitüntetett korszakkal kapcsolatban,
amikor ez a lázadás még tiszta, autentikus, romlatlan volt. Mint minden nosztalgia, ez az alaktalan visszavágyódás is rnegbízhatatlan, hiszen abban sem lehetünk biztosak, hogy tárgya valaha is létezett-e olyan formában, ahogy arra emlékezni szeretünk. Fenyvesi ottó költészete
ezekről a dilenrnlákról lelkiismeretesen számot adott, de közben meg tudta őrizni mélységesen romantiktrs 1elkestiltségét és érdeklődésétis.
A Halott vajdaságiakat olvasvo című, most már két kötetnyire duzzadt versciklus látszólag éles tematikus \'á]tást jelent a,,farmernadrágos" irodalomhoz, a beatköltészetlrez képest,
Az első kötet 2009-berr, a második 2017-benjelent meg, Szerzőjik arra vállalkozik bennük,
hogy vajdasági szerzőket olr,asson újra, lefedve a teljes huszadik századot, és olvasatáról költői formában adjoI-i szánlot, Tórekvéseikben, stílusukban és magatartásukbatr meglehetősen
sokszínű a Fenl,r,'est á]tal fe]sorakoztatott társaság, és semrniképpen sem mondhatnánk, hogy
sokhozzá hasonló alkatLr költő akadna köztük. A fiatalon elhunyt Sziveri János, a harsány, a
végletes kijelerrtésektó1 r,agr. a váteszköltői szereptől sem visszariadó nemzedéktárs az
egyetlen feltűnő kivetel nenl csoda, lrogy a szerzőí hang éppen vele osztja meg azt a szomorú
felismerését,hogt'a Letlnollra tár.Tadó Chapman pisztolylövésével ,,véget ért a beat-korszak".
Önmagában egyébkénta ket kötet címébenjelzett tevékenység, vagyis az olvasás is csendes,
magányos tevékerrvséqetsejtet, az írás médiumának a kizárólagosságát, amely megint csak
távolabb visz Fenvvesj kö]teszetének alapvető zenei ihletettségétől. Azonban majd látni fogjuk, hogy ez a kizáró]asosság csak iátszólagos.
Összességében a szerzót ebben a versciklusban is ugyanazok a kérdésekfoglalkoztatják,
mint avantgárdabb ih]etésti nlíiveiben: Mi a kultúra? Mi az értelme az egyéniségnek,az invenciónak az a]kotás szenlpont;ából? Mi az írás és az olvasás jövője, értelme? Es végül mi
haszna van enliókezetLinkkel életben tartani elmúlt vagy múlófélben lévő korok életműveit?
A cik]us Újabb kőtetében oli,asható Marcus Aurelius-idézet keserűen provokatív: ,,Arasznyi
az ember élete, arasznvl az a földzug, ahol él, arasznyi a legtovább fennmaradó hírnév is. Hiszen ezt a ]rÍrnevel gvofsan pusztuló emberférgek egymást felváltó nemzedékei hordozzák,
ezek pedig rnég ónrnagukat senl ismerik, nemhogy arról tudnának, aki már régen meglralt."
Mintha más térlrája settl 1enne Fer"rywesinek, mint a hírnév mulandóságának a rezignált tudomásulvéteie. A helvzet szerencsére nem ilyen reménytelen. Marcus Aurelius még a moderl1ség előtti, antik vagv antikizáló hírnévfogalmáról beszélt, anlelyet egyesek afféle alternatív
fóldi - az utókor enlékezetébenfellelhető - mennyországként, a halál utáni élet szekuláris
változatal<ét-it képzeltek el; ez kiilönösen jellemző volt a reneszánszra. Mások ezt az optimista
felfogást radikálisan elLltasították. A sztoicizmus és a kereszténység teljesen negligálta az evilági dicsőség értékét,A rnodernség előtt a hírnévről mindent vagy semnlit alapon beszéltel<.
A modern felfogás azonban már nem abszolútumokban gondolkodik az emlékezet kapcsátr,
Ahogy Nietzsche is rnár észrevette, a kultúra az emlékezésés a felejtés dinamikus viszonyából áll elő, egészséges működéséhez mindkettő szükséges.
A Halott vajdaságíakat olvasva pontosan erről a kétirányúfolyamatró1 szól. Affé]e alternatív irodalmi kánont próbál összeállítani, ismert és kevésbé ismert vajdaságt szerzőkből,
A versekben lecsapódó reflexiók újraolvasás termékei, azonban a költő- és íróportrék felidé_
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zésébennincs kizárólagos szerepe az irodalmi, költői szövegek olvasásának. Fenyvesi ug.va:-.is - ellentétben mondjuk Tozser Arpad Tanulmanyok köItőportrékhoz c. kötetével - nem ig:zán törekszik arra, hogy a tárgyalt életműveI<et stílusutánzatok, pastiche-ok segítségévelr:.
gadja meg. Még motivikus, intertextuális utalásai is igen visszafogottak, Az egyes versek ltá._.
a leggyakrabban az életrajz és életmű egyúttes újragondolását jelentik, Komoly szerep l. ,
ebben az életutak tragikumának, sőt időnként a történelmi szenzációnak is: az ú;abb kött_ben nregjeienik például Munk Artúr, aki a Carpathia orvosa volt, amely hajó elsőként sietett ..
süllyedő Titanic segítségére.[A verseket egyébként életrajzi jegyzetek vezetik be, anlelvt,,
gyakran tényleg keveset vagy semmit sem mondanak az életműrő], arni viszont zavaró tL._lenni.] Ahogy haladunk előre az időben, úgy válnak egyre fontosabbakká Fenyvesi személr-e.
emlékei. Talán itt a legéletbevágóbb, hogy a szöveg a nosztalgia csapdái ellen védőoltás
nyújtson. Az emlékezés önkényességére, a mítoszgyártás felemás igazságára szép példa :
sziveri haldoklásáról szóló részlet. A költőt az uzsoki utcai kórlrázban kezelték, és ez az are"
sze Zuglónak, ahol több vajdasági városról elnevezett utca is van, és így pr,rszta szavak vá}na.
az egykori élmények pótlékává, ahogy azt a szöveg is tudatosít]a: ,,Utolsó sétánk Zuglóban
a Handzsár utcától a kórházig: l Ulvnág, Szenttanrás, Titel, Csantavér, / Bácska utca. Úlvicle.
sétány és tér. / Számba vettük életterünket, ahol élnünk adatott."
A két kötet nagy erénye a vajdasági író fogalmának átgondolása. Kötetébe olyanok is bekerülnek szülőhelyük vagy egyéb életrajzi eseménylrk okárr, akikre nem elsősorban vajdasá:_
szerzőkként gor-rdolunk, Ilyen Herczeg Ferenc vagy Moholy-Nagy László, Csáth Gézáról e.
Kosztolányi Dezsőről természetesen tudjuk, hogy Szabadkán születtek, és magunkban be. ..
azonosítjuk az Aranysárkány Sárszegjét Szabadkával, de - nagyon helyesen egyébként* nei:
préseljük bele őket a határon túIi, kisebbségi író dobozába, és nem csak azért, mert őket a_
egyetemes magyar iroda]onr élvonalában illik számon tartani, hanem mert egyébkéntsenl e ,
tek és alkottak határon túli magyarként vagy kisebbségi élethelyzetben. De néha rá kell nl,.;tatni, hogy számtalan kötődésük közül a Délvidék is szóba;öhet, Megint másik élethelyzet a_
anyaországban született, de később a Vajdaságba települt íróké. Mondani senr kell, Fenyve_.
Ottó a kanonikus és a marginális szerző, a centrum és a periféria eller-rtétét is úrjragondolja, e.
kótete rámutat az irodalmi térben l<lalakuló szerepkonfliktusok problénlá;ára rs. Szentelek-,
KornéI neve például alighanern a Kalangya c. vajdasági folyóirat alapító szerkesztőjekéil:
több irodalmár számára is isnrerősen cseng, azonban olvasni bizonyára csak kevesen olvassák. Ráadásul eredeti hivatását tekintve orvos volt - a művelt, a kultúrát nélkulözni képtele:
orvosírók közé tartozott -, praktizált is, és rnint Fenyvesi Ottó verse is szépen bemutatja, egegész közösség testi és szellemi;ólétének felelőseként próbált helytáIlni, amely közösség - ..
vers pontosan érzékelteti - hol az ósziváci rendelő látogatóira korlátozódott,hol az egósze:.
Budapestig érő magyal irodalmi életig tágította határait. Fenyvesi újrakanonizálási kísér}e:.
az irodalonr fogalmát sern szűkíti le a tiszta szépirodalom mezsgyéi közé. Helyet kap .
könyvben a nyelvész, nyelv;áráskutató Penavin Olga és a képzőművész és n-rűvészeti szakírMoholy-Nagy László is. Utóbbi esetében Fenyvesi kivételesen elhagyja homogén, minimalist.:
stílrrsát, és Moholy-Nagy kísérleti filmjeinek villódzását, bur)ánző képi metaforáit teszi ..:
versbe: ,,néger fiú egy árLrház ür,egfolyamában / tempó, tempó, tempó / tömeg a nagyváros.
utcán f alulnézet, felülnézet, harántnézet / villarnosok, autók, biciklik, konflisok, buszok
minden elsüllyed a mélybe /világítótorony f afelvevőgép felbillen". De a médiumváltás ner:l
az egyetlen kísérlet,ahol a rr-ragyar irodalom átlépi a nyelvi határokat. Ferryvesi a tnag\,..,,
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irodalom fogalmát r

n kiterjeszti a nem magyarul író, de a magyar kultúrát ismerő
vajdasági
szerzőWe is: a mon1
nr,ától és magyar apától származó Danilo Ki§, a délvidékimagyar költők verseit s
:dító Judita Salgo és a többek között Ladik Katalinnal és Szomr képzőművész, Slavko Matkovió sem marad ki.
bathy Bálinttal is eg
Fenyvesi kötete ek
hiába ígértújraolvasást - és talán a befogadóval való közös o1vasást is -, a verscil lsI
isz közelebb a szóba jövő életművek szövegtestéhez, és pláne
,,asását. A Halott vajdaságiakat olvasva c, köteteket lapozgatva
nem válthatja ki azo r,él
azonban megnyílna} Vo
)jtekutah amelyeken rálelhetünk a vajdasági magyar irodalom
tágabb vonatkozásai |.p
;abban a tágan értett magyar irodalom vajdasági vonatkozásaira. Nem véletien, ht t,F
esi legtöbb szóképe valamilyen módon a megidézett életutak
helyszíneiben ryöke :zi}.
ácskai táj, az újvidékiés szabadkai utcák alapvető fontosságúak, ők tartják erybeI LsZ
rli irodalomtörténet sokféle hőséből összeálló, heterogén képletet: ,,Bácska: homo
és fekete fő\d, / akác és nyárfa, szalonna, bab és kenyér , / Véstelen sík a mi világu
ek és költők alig lakják. Innen szökni kell, és sírva visszajönni"
(GóI László) - Fenlv
:ete szinte közhelyességig koptatja a táj által sugallt reménytelensége! ám miközt
asági miliő kapcsán olyan gyakran emlegetett couleur locale-t
sziveri hasonló címí
rtalva sokszor csak couleur lokálnak írja, szelíd iróniával idézi
fel mind a llas
egletesen borús hangulatokat. Szóljon akár a dübörgő
rock, akár valame
..lsnlester halkabb éneke a Délvidéktá;a felett, Ferrywesi
szűkszavú bölcsessége segít észre ,,r:ltli nlinden emberi és művészi gyarlóság, dugába dőlt
terv mögött a reménrt
és szerető, a szerbhc
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