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JELENLÉT
Az ELTE BTK irodalmi és süvé sze ti__ kiadványa,
A tanév elejére jelent meg a. Jelenlét
lo. szárra, Petőcz András szerkesztésében. k szép külalaku kiadvány a szépirodalmon kivül egy tanulmányt, egy
esszét és egy riportot tartalmaz.
A versek közül Petőcz Andris
A töriep önfeledt 13illanata c. verssorozata a legérdekesebb, A duplán
csavart irónia szövegei ezek, azé az
iróniáé;, a mely már nem a jelenségekből vagy a költői magatartásból bon-•
torkozik ki, hanem eleve benne rejlik
a szenléle -bben, a nyelvben,. Szánomra
kétséges ennek az iróniának az értéke. Például, hogy Petőcz versszakai_ egymondatos sorokból állnak, abban egyfelől poétizálási szándék
fedezhető fel, másfelől p.arodisztikus hatásu. Ugyanez érvényes a versokan, versszakokon belüli nézőpont- és zsargonváltogatásokra is.
Kulroroll y Endre verseiben ez az önironikus nyelv sokkal differenciáltabb, s amellett ugy imitálnak nagy verseket, hogy közben semmi erőfeszités nem érződik rajtuk.,Ez.biztató. Bdcher Iván két verse közül
a Balaton ötletesebb'., mint az Etüd a linkséghez , ez utóbbiban ráadásul néhány sor fülsértőre sikerült. A legjobban Nagy Attila Kristóf
versei tetszettek /Asszonyi állatok kerge gyüjtőcir_ oel/, Talán hoszszabb láncra kellene eresztenie kepeit, r_iert igy tul kényelmetlen
nekik. Kiss Emőke verseiről a legtöbbet egyik saját kifejezésével
mondhatnék: "édesitő érintések". Balla D. Károly Sza :;,-,atott vers a
szerelemről c..költem nyében igazából csak a szaggatás értékelhető,
Turczi István verseit viszont valószinüleg na g yra értékelné • P. Howard,
én csak a "iaagar_iról eszedbe jut mag., a tulélés"-sort tudtam élvezni.
Kelleas meglepetés Márton László fordítása:
,
, Kéj-társ-Ilkodása két. szívszerelr_lesnek ./Isi_ ~ eretlen XVII. szazadi német költo/. G. sr r Katalin
versei közül még a Blues aFv bluzról lehetne . a legjobb
, ha el nem rontaná azt is a szük artikulációs bázis. Potaznél és Kukorell'ynél maga
a nyelv volt ironikus, nála egyes nyelvi elemek'>>lzik az iróniát
/ p1. f elkiáltószo, -jel, szavak ogybeirasa /.
A két prózai irás közül Kiss Zoltáné a jobb / Storz lBoa.rd: 11 oenedék/: iz`;alr rian írja, együvé a misztikus bizonyosságot a valóságos
földrajzi, időbeli/ bizonytalansággal. Sziladi Zoltan novellája - DöZ_,ött csak agy parabol a lehetőségét sejten. A füzet nagy nyeremjnye
Rainer M . János tanulmány / Kulturális és ideoló * iai viták: az Irod l_Zi Usá 1953-1956/ és Pálfi Agnes beszélgetése Háy Agnessel, aki
a budapesti folklór dalait és verseit gyüjti. A beszélgetés után szemelvényeket is olvashatunk az aszfalt népkltészet-ből.' A kiadványt
zéró esszében Szabó János próbálja megvédeni a mai müvészetet a "peszszii_iizusé és =a '7 rthetetlenség 49 vádj _ver 1 szemben. Einggyolt ós helyenként lapos érvolésc nem ,nagyon
yon győzni meg, ha éppen én lennék a.
vádló.
Összegzésül: a szép külalaku kia.clványnlk a tartalma is nagyon
érdekes, viszonylag elfogadható szinvonalu, a bátorság irányába mu,.
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