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BEVEZETŐ JEGYZET 
A KORMÁNYELTÖRÉSBEN CÍMŰ VERS 

OLVASÁSÁHOZ

Domonkos István költészetéről

Domonkos István hosszú verse konkrét költemény. Az európai 
konkrét költészet kiemelkedő alkotása, amely egy költői életérzést a 
maga tragikus minőségeinek összetettségében fejez ki. A Kormányeltö
résben a hontalanságérzet nagy költeménye, a zavar, a hiábavalóságok 
megtapasztalása közben illúzióitól, hitétől, reményeitől megfosztott fi
atal értelmiségi költő költeménye. Hatvannyolc vereséget szenvedett, 
az értelmiségi magára maradt zavartan és tanácstalanul meghiúsult 
eszméivel, szociális érzékenységével. A Balassi Bálinttól vett idézet
-  „Elmém csak téveleg széllel kétségben [...] / Kormányeltörésben”
-  a meghatározó alapélményt fogalmazza meg. A Kormányeltörésben 
a tudatnak e tragikus felismeréseit véglegesnek mutatja. A hatvanas 
évek, 68 eszméinek veresége után a közösségre vágyó fiatal értelmi
ségi Európában mindenütt hontalannak érzi magát. A valamikori Jugo
szláviában, Vajdaságban éppúgy, mint Svédországban, ahol megíródott 
ez a költemény. Éppen ezért mindenütt élhet, ahol létét a legkevésbé 
kell börtönnek éreznie. S tegyem hozzá, Domonkos úgy hitte, egyedül 
Svédországban valósult meg valamelyest az a szocializmus, melyet a 
diktatórikus rendszerek ellenében valóban annak lehet nevezni. A haza 
megszűnt hazának lenni, a vereségek legfájdalmasabb színhelyévé 
lett, melyet el kell hagyni, hogy -  már-már cinizmussal felvértezve
-  élni lehessen. Közösségi lét helyett individuális létet, a válságba ke
rült értékek romjain felépítve azt. A személyiségnek, a tudatnak ezt a 
helyzetét minősíti a nyelvi rendszer lerombolása. A költői én számára 
nemcsak a haza nem létezik többé, az anyanyelv sem jelentheti már a 
közösséghez tartozás érzését. A magára maradt tudat számára egyedül 
az anyanyelv szavai maradtak meg a maga terhes történelmi és eg
zisztenciális örökségeként. A költő izolált szavakat és agrammatikus 
tőmondatokat mondhat maga elé, melyek élet és halál kérdését fogal
mazzák meg a maguk látszólagos szervetlenségében, kihangsúlyozód
va a montázsszerkezetben. Az agrammatikus nyelvi modell az érték
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vesztest teljesnek mutatja. Megszűnt a hit a léthelyzet költői nyelvi 
kifejezhetőségében, megszűnt a hit a poétikusság katartikus erejében. 
Az agrammatikus nyelvnek azonban az analízis és szintézis összetett 
feladatának kell megfelelnie. Nemcsak jellemeznie kell a költői én 
helyzetét, hanem a költői világítás megfogalmazására is képesnek kell 
lennie. A Kormányeltörésben egy léthelyzet és egy költői világlátás 
drámai erejű, nagy költeménye, mely a személyiség és a költőiség ve
reségre ítéltetettségének a megfogalmazásával s a konkrét költői nyelv 
megteremtésével magányosan áll a kortárs magyar költészetben.

1994

8



AZ AGRAMMATIKUS NYELVI MODELL

I.

Domonkos István KormányéItörésben című verse aktualizálja mind
azokat a problémákat, amelyekkel megkerülhetetlenül szemben találjuk 
magunkat, amikor a modern költészethez vezető felfedező utakat keres
sük. Minden kérdést csak a megvalósult költői nyelv aktualizálhat. A 
költő nyelvet teremt. A beszélt nyelv szótári készletét használja fel nyel
vi anyagként, s verse a megformált nyelv szuggesztivitása által hat.

Bútor a költői nyelvet (irodalmi nyelv) a „köznyelv üdvözülésének” 1 
tartja. A költői nyelv, az individuális költői beszéd a szelekció és kombi
náció eszközeivel megformált felépítmény. Domonkos versében a nyelvi 
formalizálás első szintjét a nyelv rombolása jelenti, a nyelvi rendszer le
építése a nyelv szótári szintjére. Ez a paradoxon a vers meghatározója.

A nyelv ebben az állapotában nem alkalmas a kommunikáció meg
teremtésére, hiszen a köznyelvi érintkezés szempontjából elkerülhe
tetlen a nyelvi rendszer kiépítése, a grammatikai szabályszerűségek, 
nyelvi konvenciók érvényesítése. A Kormányeltörésben versnyelve 
mindvégig megmaradt a nyelv szótári állományának a szintjén, a nyelv 
grammatikai szervezetlenségének állapotában. Miután a nyelvi elemek 
között eredetien új viszonyok létesülnek, az agrammatikus nyelv is 
egyfajta nyelvi felépítménnyé lesz. Az így keletkezett viszonyok any- 
nyiban eredetiek, amennyiben kizárólag a maximálisan nyitottá vált 
szavak egymás közötti strukturális helyzetéből jönnek létre.
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A versnyelv magával a nyelvvel szemben nyelvi negatívumot je 
lent. A szavak a nyelvi rendszerből kiszakítottak, és nem is helyezhe
tők vissza. A nyelvi rendszer, a hiányzó nyelvtani viszonyok rekonst
ruálása csak a vers megsemmisítésének árán lehetséges. A versnyelv 
negatívumai által negatívumaiban létezik, ahol az individuális költői 
beszédet meghatározó jegyeket maga a nyelvi negatívumokra épülő, 
agrammatikus nyelvi modell tartalmazza.

A szavak visszakerültek a nullpontra2 (szótári alak), kapcsolódá
si terük megnövekedett, nyitottá vált. A szavak többé nem egy eleve 
létező szerves viszony összetevői. A szavak önállósulása teszi lehe
tővé, hogy -  miután kiváltak környezetükből, és ezáltal egymástól is 
elszigetelődve külön kis megannyi meghódított földdarabot jelentenek 

minden kötöttségtől megszabadulva újraformálhatok legyenek. A 
megszokott összefüggések megszüntetésével a szavak montázsrend
szerében olyan új összefüggéseket fedezünk fel, amelyek már csak a 
költői nyelven belül érvényesek.

II.

A Rátka-vcrsek után Domonkos verseiben a képalkotás szerepét a 
montázskifejezés veszi át. Egy költői kép erejét (feszültségértékét) a 
síkváltásban3 fedezzük fel, s annál összetettebb a kép által kiváltott 
hatás, minél több tudatsík ütközik egymással. Ott, ahol a költői képek 
száműzöttek, ezt a feszültséget a montázsszerkezetekben kialakult ere
deti kapcsolódásokban kell keresnünk.

Az élet az a német város vers4 költői nyelvét a mondatok montázsa 
alakítja ki. Mindennapi, egészen köznyelvi mondatokat állít egymás
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mellé, egy élmény megfelelő részleteit választja ki, hogy a montázs 
szerkezetében ezek átminősüljenek. A kontextusban a mondatok el
vesztik banalitásukat, a szerkezet átvilágítja őket, a mondatok már csak 
egymás közti viszonyaikban léteznek; mindörökre elvesztik kapcsola
taikat azzal a nyelvi szituációval, ahonnan kiválasztódtak, s így a vers 
szuggesztivitásának egyedüli hordozóivá válnak.

„és én már akkor elhatároztam 
hogy megbosszulom magam 
ha majd a gyerek megszületik 
és a sátrak előtt azt mondtam 
vegyünk sátrat 
másnap délelőtt azon a téren 
ahol egy bajor az aszfaltra 
hugyozott és aztán belefeküdt 
kalapját szemébe húzva 
miért ne vennénk egy sátrat’"

Későbbi verseiben, az Áthúzott versekben ez a nyelvépítkezési 
mód lényegében megmarad, de a montázsszerkezet nyelvi elemei, ha 
őriznek is még valamit abból a közvetlen emberi beszédből, amivel az 
előbb idézett versben találkozunk, már csak vázai egy beszédnyelvnek, 
s nem egyszerűen kiszakítottak abból. Itt a szavaknak a szerkezetben 
kapott értelmezési lehetőségei és a bcszédkörnyezetben megszokott ér
telmezési körei eltávolodtak egymástól.

Figyeljük meg ezt a jelenséget az Áthúzott versek ciklus egyik há
romsorosában:

„elmentem
soha többé nem térek vissza 
elmentem hajat vágatni”

A vers három egyszerű mondata egy-egy közléscgységnek felel 
meg. Az első közlésegység egy önmagában álló múlt idejű igealak. 
Az „elmentem” egyszerű tényközlés kiszakadva saját környezetéből, 
új kapcsolódási területet teremt, a szó körüli feszültséget a közlés hi
ányossága s kifejtetlensége eredményezi. Az első két közlésegység 
kapcsolatát egy nyelvi ellentétre vezethetjük vissza, a nyelvtani múlt 
és jövő idő ellentétére, ami két egymással szinonim igére vonatkozik. 
Elmenni, visszatérni -  azonos mozgások nevei, melyek idejüket és irá
nyukat tekintve ellentétesek. Ezt a nyelvtani ellentétet egy megegye-
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zésen alapuló nyelvi jelenség szövi át. A második közlésegység mon
datának időhatározója („soha többé”) és az első közlésegység igealak
jának múlt ideje az értelmezetleniil hagyott igéket egyenlő mértékben 
determinálja.

Az értelmi rokonság tudatosítása után mindkét közlésegység hiány
érzetünk növekedését eredményezi. A kifejtetlenül hagyott közlések 
és magányos sorok a tragikum jelenlétére utalnak. A tragikus érzetet 
kiváltó ellentétpár („elmentem” -- „nem térek vissza”; mindörökre -  
„soha többé”) teljesen nyitott; az ellentétpár második tagja nem hatá
rozza meg az ellentétpár első tagját, de kettőjük kölcsönös viszonya 
kizárja az ellentét alapját képező nyelvi tényeknek („elmentem”) abba 
a szövegkörnyezetbe való elhelyezését, ami a harmadik közlésegység
ben bekövetkezik. Az első két sor után az „elmentem hajat vágatni” 
nyelvi szerkezet igei kapcsolódását kizártnak kell tartanunk. A feloldó
dás nem következik be, a tragikus groteszkké változik. Ezzel párhuza
mosan az első két közlésegység hatására a „hajat vágatni” szóegyüttes 
elveszti megszokott jelentését, kimondottan nyelvi ténnyé lesz, mely 
az eddig megteremtett feszültség kivetítésére, kirobbantására vállal
kozik. A vers feszültsége az „elmentem, nem térek vissza, elmentem 
hajat vágatni” igei szerkezetek kölcsönös viszonyából következik. Ez 
a versépítkezés egészen közel áll a Kormányeltörésben költői nyelvi 
tapasztalataihoz, ahol a költői nyelvet a kifejtetlenül maradt szavak, 
valamikori mondattöredékek szerkezeti kapcsolódása alakítja ki.

A szómontázs-struktúrát a példaként kiemelt szerkezetekben vizs
gálom. Mindhárom szerkezet a versnyelv ismétlődő alapstruktúráját 
jelenti.

1. „én lenni
én nem tudni magyar 
élni külföld élet”

2. „pénz nyelv zászló 
himnusz bélyeg 
elnökök vezérek”

3. „ő mama kút ugrani este 
ő mama nyolc gyerek 
ég hamu gangesz”

A kiemelt szerkezetek között megmutatkozó különbségek a lebon
tás különböző fázisaira utalnak. Az első szerkezet még a rombolásra
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ítélt nyelv negatív tükörképeként fogható fel, ahol maga a rombolás 
lesz érzékelhetővé. A rendszer felbomlásával, a szintaktikai viszonyok 
fellazulásával párhuzamosan a szavak egymástól való elszigetelődése 
is megtörténik. Az önállósuló szavak még a grammatikai kapcsolatok 
vonzása alatt állnak, de már vállalják ezek leértékelését, negatív irányú 
átértékelését is.

A második szerkezetben az egymás mellé került főnevek elsze
mélytelenedése következik be, hét magányos főnév kerül egymás 
mellé, öt tárgy név és két személyre vonatkozó főnév. A szavak közötti 
belső mozgás eredményeként a szó mint a társadalmi lét képviselője 
jelenik meg. A továbbiakban a hét főnév mindegyike képes ugyanezt a 
hatást önmagában is kiváltani. A teljes funkcióazonosság következté
ben mindegyik főnév fedi a másikat (pénz -  himnusz -  elnökök -  stb.). 
Az azonosság csak a szerkezeten belül érvényesül. így az új szöveg- 
környezetben elegendő lesz, ha a montázsszerkezet két utolsó szava 
visszatér, hogy az egész szerkezet hatását újra átéljük.

„én lenni
elnökök vezérek
mi meghalni mindnyájan”

A harmadik szerkezet szófaji többeleműsége rokonságot mutat az 
első szerkezettel, az ott megindult folyamat valójában itt fejeződik 
be. A szavak közötti mozgások elindítóját, az „ő mama” ismétlődő 
szóegyüttest és a többi szó között fölismert fölé/alárendelő viszonyt 
az előző szerkezet számbeli eltérése teremti meg („elnökök”/,,pénz”). 
Mielőtt ez a kapcsolódási forma létrejött volna, a szavak kapcsolódási 
területe végtelen volt, most minden más kapcsolódási lehetőség meg
szűnik. A szavak eredetileg az otthoni élet emlékeinek kulcsszavai le
hettek, azok a szavak, amelyek a legmélyebben vésődtek a tudatba, s 
amelyek az összes többi elfelejtett szó jelentésével is telítődnek. A sza
vak itt magát az emlékezés tudathasadásos folyamatát jelenítik meg.

A szavak metaforikus kapcsolatokra emlékeztetnek. Az agramma- 
tikus, szervetlen nyelvben a metaforikus szókapcsolatok helyett a sza
vak abszolút metaforákká5 válhatnak, ahol a hasonlított nem jelenik 
meg, s a hasonlítás is elhomályosul. Az abszolút metaforikus szó és 
a iiuIIpontra került szó hasonlóképpen viselkedik. „Az anyagi való
ság két-három részletének egyszerű kombinációjából egy másik mi
nőség, a lelki valóság tökéletes kifejezése születhet”6 határozza meg 
Eizenstein a montázskifejezés fogalmát, s úgy tűnik, ez a meghatáro
zás felel meg leginkább az elemzett vers nyelvi struktúrájának.
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A tudatdarabokra tördelt élménykomplexum kivetítésére a szabá
lyos nyelvi közlés alkalmatlanná lesz, ezért erre a feladatra az egymás
tól elszigetelt, szerkezeti viszonyok alapján elmozduló szavak, a költő 
által meghódított nyelvdarabok vállalkoznak („bírni el pici egér / hátán 
egész-ház”).

III.

A vers szerkezeti felépítése matematikai szigorúsággal, teljes kö
vetkezetességgel történik; a kompozíció csak egy pontosan előre látott 
terv szerint épülhet fel így. Domonkos ezáltal éri el, hogy hosszú verse 
ne részleteiben, de a maga egészében, egy pontban hasson.

A huszonöt egyenlőtlen hosszúságú szakaszból álló versben min
den páros szakasz refrénként jelentkezik, ezek a szakaszok egyenlő 
hosszúságúak, háromszorosak. A refrénnel lezárt nyelvi egységeket a 
vers egy-egy nagy egységének tekintem. A vers eszerint tizenhárom 
szerkezeti egységből áll.

A refrén a kötött vers, a népdal gyakori szerkezeti kelléke, egészen 
ritkán tud a modern verssel együtt lélegezni, a refrén kiszorul a szabad 
versből. Ahhoz, hogy léte a modern versben indokolttá, nélkülözhetet
lenné váljon, a klasszikus refrénnek át kell alakulnia.

A refrénstruktúra ismétlődő harmadik sora („vágni engem nyakon”) 
csak az őt megelőző két sorral való összefüggésében létezik, s így az 
ismétlődés ellenére ez a sor állandóan új információk közlésére lesz al
kalmas. Ami az állandóan változó refrénstruktúrában közös, az maga a 
struktúra, ami egy ellentétpárra (ahol az ellentétpár egyik tagja az én-re, 
a másik tagja az életre vonatkozik) és az ismétlődő harmadik sorra épül. 
A megismételt sor betölti az előre várt és tudott ismétlődés szerkezeti 
funkcióját (fokozás, nyomatékosítás), ugyanakkor a refrén szerkezeti sa
játosságaiból következően az ismétlődő sor az információ elmélyítésén 
túl az információ bővítésére, gazdagítására is vállalkozik. A refrénstruk
túra nyitottá vált. így a kilencedik és tizenkettedik szerkezeti egységben a 
megfelelő verssorok puszta rímelése is elegendő lesz a hatás fokozására:

„talpalni csikorgó havon 
élet nercbundában jönni 
vágni engem nyakon”

(9. szerkezeti egység)
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„én hallgatni ő papol
élet lassan felmászni zászlóríidra
lobogni ott nagyon”

(12. szerkezeti egység)

A refrénstruktíirák által kiváltott hatás ironikus. Ez az irónia (mint
egy védekező mechanizmus az egyre fokozódó kilátástalanság érzésé
vel szemben) magából a nyelvi szerkezetből következik, ahol a vers
sorok „mintha” rímelnének, „mintha” refrént képeznének.

Idézhetjük Edgár Allan Poe gondolatait a refrénről, aki a Kompozí
ció filozófiája1 című tanulmányában Holló című versét elemezve rend
kívül tanulságosan mutat rá a nyitott refrén versbeli funkciójára: „A 
refrénben a kellemesség egyedül az azonosság -  ismétlődés -- érzeté
ből következik. Elhatároztam, hogy az általa kiváltott benyomásba a 
különbözőséget vegyítem s így tökéletesítem, megmaradva egészében 
a hangzás egyhangúságánál, miközben állandó változást vinnék a gon
dolatok egyhangúságába: azt jelenti ez, hogy elhatároztam, állandóan 
új benyomásokat idézek elő a különbözőségek előállításával a refrén 
alkalmazásában, miközben a refrén többnyire változatlan maradt.” (A 
kiemelések E. A. Poe-tól.)

A vers a nullpontról indul: „én lenni”. Ez a kezdőpont minden szer
kezeti egységben megismétlődik. Az ismétlődő „én lenni / elnökök 
vezérek”, illetve egy alkalommal az „én lenni / élni külföld élet” szer
kezetekben a montázsról mondottakra emlékezve felfedezzük, hogy 
minden szakasz visszatér a kezdőpontra, hogy onnan elrugaszkodva 
a nyelvi mozgások mind magasabb feszültségívet hozzanak létre, s 
ezáltal a megismétlődő közlésegység -  tartalmazva az első szakaszok 
információit -  mindig új információt továbbít. A nyelvi egységekbe 
sűrített információ növekedésével párhuzamosan nő a nyelvi egységek 
szuggesztív ereje is.

A kezdő szerkezet mellett minden szerkezeti egységben megismét
lődik az első szerkezeti egység valamelyik másik közlésegysége is. Az 
ismétlés számát tekintve a második közlésegység ismétlődik legtöbb
ször, háromszor („mi meghalni mindnyájan / úgyis téves csatatéren”). 
A közte és a refrénstruktúra közötti gondolati párhuzamosság azonnal 
felismerhető, ami még inkább fokozza és elmélyíti a refrén hatását.

A megismételt verssorok elmélyítik a szerkezeti egységek összetar
tozását. Az új szövegrészekben visszatérő szerkezetek általános érvé
nyűvé válnak, információtartalmuk az előző szakaszok információinak 
plusz mennyiségével növekszik. A vers valójában az első szerkezeti 
egységből nő ki, s állandóan ahhoz tér vissza. A feszültség szakaszon

15



ként növekvő szintmagasságát a szerkezeti egységeket lezáró refrénnél 
találjuk. A vers egy meghatározott számú visszatérő (az első szerkezeti 
egység hét közlésegysége) és x számú új nyelvi szerkezetből áll. Az 
élet („én lenni”) és halál („vágni engem nyakon”) szélsőséges pólusai
nak állandóan ismétlődő egymáshoz közelítésével az élet fölött győze
delmeskedő halál, az egyéni létet determináló társadalmi lét (ahol az 
elidegenedést már csak a halál fogja megszüntetni, az én itt válik mi
vé) döbbenetes élményét jelenti a vers; s mindez a nyelvi-szerkezeti 
irónia szintjén!

IV.

A vers szerkezetének ilyen lépcsőzetes, fokról fokra történő kidol
gozottsága jellemzi Domonkos első nagy kompozíciójú alkotását, a 
Rútka verset, azt a verset, amelyben a költő a maga nyelvét egy álom
nyelv, egy barokkos szertelenséggel feldíszített kifejezésmód meg
teremtésében találta meg. Mindaz, amit a Kormányeltörésben költői 
nyelvéről mondtam, a Rátka mellett és a Rátkátói eddig a versig meg
tett költői út ismeretében mérhető le igazán.

„Lehetséges az, hogy a Rátka költője, legköltőibb költőnk írta ezt 
a verset? Milyen tragédia játszódott le itt üres szemünk előtt?”8 -  írta 
Tolnai az Áthúzott versekvő\.

A Rátka költői nyelvét pátosz és szertelen hit hevíti. Ez a hit a nyelv 
kifejezőerejében, az alkotás létjogosultságában való hitet jelenti. Min
den elmondható, egy tökéletes metaforába, egy tökéletes költői képbe 
mindent össze lehet sűríteni. A kifejezés lehetőségének a fehér lap előt
ti hite éppen határtalansága miatt válik félelemmé, majd hitetlenséggé. 
Nem lehet mindent elmondani, tehát semmit sem lehet elmondani. Hi
tetlensége ugyanolyan szenvedélyes, mint volt hite. Ez teszi lehetővé a 
költő kísérletét a szólásra.

A Kormányeltörésben nyelvi negatívumokra épülő költői nyelve a 
Rátká bán vállalt költői nyelvvel és szándékkal való ironikus leszámo
lásában jut el a maga végső dimenzióihoz.

1971
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A NULLPONTON FORMÁLÓDÓ 
KONKRÉT KÖLTŐI NYELV

Domonkos István költészetének belső struktúráját a folytonosság, 
az első versekben felismert tapasztalatokkal szembeni következetes
ség, az ott előrejelzett irányba való radikális elmozdulás jellemzi. A 
verset lehetővé tevő struktúra-szituációt az áthúzva/megtartva alkotás 
szándéka jellemzi, az alapvetőeknek felismert tapasztalatok irányá
ban, a „felesleges” elhagyásával, a tagadás szintjéről indítja mindegyik 
versét, állandó kísérletként. A Rátka-versek struktúra-szituációját az 
úgynevezett költőinek, a klasszikusan költőinek a megtagadása jelenti, 
költészetének építő eleme ez.

Ha Domonkos István költészetének meghatározóját a klasszikusan 
költői tagadásában, az a priori betöltendő nyelvi/ritmikai formák elve
tésében látjuk, úgy negatívumaiban határoztuk meg ezt a költészetet, 
a tagadás irányát mutattuk fel. Dolgozatunk célja, hogy az úgyneve
zett költőivel szemben nem-költői költői nyelvet esztétikai tárgyként, 
költőileg autentikusként mutassuk fel. A költői nyelv és a nem-költői 
nyelv egyaránt formalizált beszédnyelv, a közöttük levő lényegi, nem
formális eltérések, különbözések a megváltozott alkotói módszer, al
kotói folyamat eredményei.

Költészetének megközelítésekor azokra a nyelvi/szerkezeti jelensé
gekre kell figyelnünk, melyek a költői szöveg domináns szervező ele
mei, s mint ilyenek a költői szöveg esztétikumának hordozóivá lettek. 
A költői szöveg esztétikumának hordozói nyelvi kategóriák, melyeket 
funkcionális jellegükben közelítünk meg. A költői szöveg természe
téből következően a funkciójában vizsgált nyelvi/szerkezeti jelenség 
egyben mint poétikai jelenség is tudatosul. A meghirdetett, szükség- 
szerűnek felismert tagadás, a költői tapasztalatok áthúzva/megtartása a 
nyelv funkcionáltságának módjában/irányában jut kifejezésre, tehát a 
költői nyelven belül realizálódik.

„A modern költő végérvényesen egyedül marad a nyelvvel.” -  írja 
Hugó Friedrich a Die Struktur dér modernen Lyrik című munkájában.
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Ezt a helyzetet a modern költő számára egyedül adott helyzetként kell 
felismernünk. A nyelv ebben az alkotó folyamatban nem leíró nyelv, 
nem kitapintható tárgyat modelláló anyag, a költői nem a valóság-vi
lág képe. A nyelv tárgyi eredetű anyag, ellentétben a leíró-költőivel, a 
valóság-világ leírhatatlanságának platformjáról („A világ valamennyi 
költőjének minden sorát égni hagynám egy mosolyért, egy lusta hul
lámloccsanás víziójáért. Költők nincsenek!” -  olvassuk a Rátka című 
versben.), még metaforisztikusan, áttételesen, képes beszéd formájá
ban sem vállalhatja a költői leírás funkcióját. A költői nyelvi szöveg 
nem közvetítő többé a költő és a világ között, a költői szöveg a költő 
formalizált nyelvi tudata a világról. A megformált költői nyelv nem 
fejez ki semmi rajta kívül levőt, tárgyként formálódik. A költői nyelv 
nem metaforisztikus, nem szimbolikus, nem szürrealisztikus stb. A me
tafora abszolút metafora lehet, a költői kép a nyelv irreális lehetőségei
ben való kutatás eredményeit mutatja fel, kizárólagosan konkrét nyelvi 
jelként je 1 enthet reáI itást.

Domonkos István költészetében a költői leépítését a konkrét költői 
nyelv felépítményének struktúra-szituációs feltételeként, a konkrét felé 
való törekvés eredményeként kell megneveznünk. Ha a költői vers
nyelvet „ékes, szép beszédnek” tartjuk, akkor a konkrét versnyelv a 
maximális szigorúsággal kiválasztott nyelvi elemek kizárólagos hely
zetben való megszervezését jelenti; a konkrét költői nyelv tehát „pon
tos beszéd”, ahol a „pontosság” a versstruktúra kiegyensúlyozott nyel
vi/jelentésbeli erőviszonyait fedezi, azaz a versstruktúra zártságát.

A költői szöveg nyelvi elemei közötti szerkezeti viszony szervetlen, 
mondhatjuk, szerkezeti-asszociációs, a struktúra-montázs érvényesül. 
Ezzel párhuzamosan a versstruktúra zártsága a költői szöveg nyitottsá
gát, töredék voltát valósítja meg.

A képalkotás szerepét a montázs kifejezés veszi át, a montázs ki
fejezés szerkezeti elemeit jelentő grammatikai figura lesz az elemi 
struktúra-komponens. Ez a jelenség a szabályos nyelvi közlés, a leíró 
beszéd felé közelítené a költői nyelvet, ha a szöveg grammatizáltsága 
nem a szervctlenség, a szabálytalanság jegyeit hordozná magán.

A konkrét költői nyelv megvalósításának első szintjén -  a Rátka- 
versek legtöbbjének, a AzAv-versekben, Az élet az a német város, a 
Kislányom: Görögország című versekben -  a köznyelvi beszédből 
kiragadott és változatlanul hagyott mondatok montázsolása jelenti a 
megformálás irányát. A mondatok kiválasztása és elrendezése, a „vá
gás” a köznyelvi beszéd ritmusához igazodik, s ennek eredményeként 
a mondattöredékek a lezárt mondat, a folyamatos beszéd, a szabályos 
grammatizáltság illúzióját teremtik meg. Ez a folyamatosság azonban
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már nem a beszédnyelvvel, az „értelmes beszéddel” rokon, kizáróla
gosan a szöveg struktúraelemei közötti kapcsolatteremtés, a montázs 
kifejezés eredménye.

kiki de hát senki sem kivétel 
mindenki bevétel 
senki sem feltétel 
mindenki letétel 
senki sem fontos szerfelett 
ha berreg is vagy burrog 
ha fut is vagy ha kullog 
fejében messze juthat 
de a vér ott is buktat 
akár simogatott akár ölt 
vagy írt csupán 
ágbogas kezével

(kikiéknek ajánlva)

A költői nyelv grammatikai szabálytalansága -  ahol a grammatikai 
formajegyek: esetragok, igeidők stb. mintegy grammatikai utalásként 
érvényesülnek -  a konvencionális beszédnyelvtől való eltávolodást 
szolgálja, s ily módon a költőien reális nyelvállapotot jelöli. Amit pedig 
nyelvi/nyelvtani folyamatosságként érzékelünk a költői szövegben, az 
nem más, mint a szervetlen, agrammatikus kapcsolódások által kiemelt 
központi nyelvi elem, s e központi nyelvi elem körüli inkább spirális, 
mint lineáris irányú nyelvi mozgások érzékelése.

A költői szöveg hírértéke a nyelvi mozgások minőségi/mennyiségi 
növekedésével párhuzamosan növekszik, s így a költői szöveg nem 
eltűri, hanem igényli a grammatikai szabályok fellazítását, létrehozva a 
maga konkrét nyelvtanát. Mint ahogy a Kormányeltörésben című vers 
nyelvi negatívumokra épülő, agrammatikus nyelvi modellje bizonyítja, 
a szabályok totális megtagadása, a nyelvi rendszer totális leépítése is 
jelentheti a megformálás irányát.

Ezt megelőzően, már az Áthúzott versekben, egy negatív irányú for
málás -  a nyelvi elemek redukciója, a beszéd-nyelv „kicsontozása” -  
jelzi azt a folyamatot, melynek feltételeként a költői lerombolását, vég
ső eredményeként pedig a konkrét költői nyelvet tettük meg. A jelzők, 
a legegyszerűbb hasonlatok (a nyelv leíró jellegű elemei) kiszűrésével 
a szavak, szócsoportok közötti szerkezeti-asszociációs viszonyok alap
ján felépített költői szöveg mindörökre elveszítette azt a lehetőségét, 
hogy a valóság-világ költői leírását nyújthassa.
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Figyeljük meg például a Kanada című verset:

„kanadában mindenki kanadai 
kanadában kanadai évek múlnak 
híres a kanadai éhség 
a kanadailag fogyasztott kanadai vér 
velőscsont máj vese 
a kanadai szárított gyümölcs 
kanadában mást sem hall a kanadai 
csak azt hogy kanada kanada stb.”

A „kanada” szó (földrajzi név) a versben negyvenszer ismétlődik 
meg (a vers szóállományának egyharmada), grammatikailag a legkü
lönbözőbb alakban. A versnyelv mindegyik eleme szerkezetileg hoz
zá kötődik. A költői szöveg „kanada” szava (a szöveg központi nyelvi 
eleme) és a kanada földrajzi név között semmilyen kapcsolatot nem 
feltételez a szöveg, pontosabban az első olvasásakor a tudatban termé
szetszerűen fellépő analógia a nyelvi mozgások előrehaladásával pár
huzamosan veszíti el realitását. A vers „kanada” szava nem Kanadát, 
a létező országot nevezi meg, a vers kanadája egy nyelvi konkrétum, 
a vers irreális „országa”. S ez az „irreális” kanada a versben a sötétség 
országává nő, felhasználva ehhez a torzítást, az iróniát (ismétlések, lát
szólag rendszertelenül kiválasztott nyelvi elemek kinagyítása).

A lényegében hasonlóképpen funkcionáló költői nyelv a 944pritvor 
bolnica 11001 belgrád versben az Áthúzott versekhez képest további 
redukciót jelez. A versszakokra tagolt vers struktúráját a maximálás 
szigorúság jellemzi. A versszakok első soraiban ismétlődő mondattö
redékek - a Kormány eltör és ben vershez hasonló módon és értékkel -  a 
versstruktúra zártságának megvalósításában domináns szervező sze
rephez jutnak.

A zárka mélyéből felküldött mama hívó hang a mama hiányát (a 
hiányérzet az ismétléssel növekszik), a levegő hiányát, a hiányt teszi 
jelenvalóvá.

minden éjjel mama 
mama mit tegyünk? 
édes mama nagyon 
értesz mama? 
mama ha te tényleg 
de nem ugye mama? 
nekem nagyon furcsa
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hogy ilyesmit írok mama 
ez az első esetem 
bezártak mama

(első vers szak)

A leredukált nyelvi elemek szerveződése, a mondattöredékek tö
redék voltának tudatosítása s az ezáltal kialakított szaggatott ritmus 
a vers nyelvének elementáris erejű szuggesztivitást kölcsönöz. Ha a 
szabad vers ritmusát a beszéd-ritmussal szoktuk rokonítani, úgy ez a 
ritmus már nem a beszéd ritmusára, hanem a fulladó ember tüdejének 
nehéz, hörgő, ziháló lélegzetvételére emlékeztet bennünket.

A szöveg költőiségének hordozói -  tapasztaltuk -  olyan nyelvi/ 
szerkezeti kategóriák, melyek a szerkezeten belül jutnak jelentéshez, 
s melyek a szerkezetbe a nyelvi rendszer lerombolásán át, a vers által 
konkretizált nyelvi elemekként, semleges területről: nullpontjáról in
dulva lépnek fel.

Nem elemezzük, csak utalunk a Dér springt noch auf! című versre, 
ahol a megszólítás, mint grammatikailag szabályos (reális) nyelvhely
zet a költői nyelv irreális -  konkrét -  helyzetévé lesz.

„nos költészet egyedül maradtunk 
nem ezt akartuk
a napon ülünk és egymásra vicsorítunk...”

1972
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A SZEMÉLYISÉG VÉDELMÉBEN

A Kupié megközelítése

rimérek poéterek rimászok 
ítészek ideászok krilikászok 
miért ástok 
a levegőbe futóárkot

Domonkos István Kupiéja próbára teszi elemzőjét. Nem csupán a 
verselemző kötelező alázata mondatja ezt velünk, akinek mindig szá
molnia kell a vers többletével, a goethei „kimondhatatlannal” -  és mi
nél közelebb jut a vers totalitásához, annál inkább megteheti ezt - ,  ha
nem annak az illyési felismerésnek ismételten bebizonyosodó igazsága 
is, miszerint igazán jó verssel találkozva a kritikus olvasó óhatatlanul 
arra kényszerül, hogy a költészet mibenlétéről gondolkozzon. Mert, 
ha versolvasáskor mindig múltbeli olvasói tapasztalataink segítenek is 
bennünket, abban, hogy felismerjük, miért, mi által vers, jó  vers az épp 
elolvasott; tehát mintegy ráismerünk a költőiségre, szinkronba hozzuk 
lehetséges elképzeléseinket a szöveg nyújtotta konkrét adottságokkal, 
költői tényekkel. Nem kétséges, hogy az igazán átütő erejű olvasói él
ményeinket azoknak a verseknek köszönhetjük, amelyek megközelíté
séhez a ráismcrés önmagában már nem elégséges iránytű, amelyek bi
zonyos értelemben a költőiről való tapasztalatainkkal szembeszegülve 
hitelesítik a költőit, a költőiről való tudásunk revideálására késztetnek 
bennünket, s így a befogadás magával a költőiről való tudásunk széle
sedésével és újrafogalmazási kényszerével párosul.

Egy régebbi írásunkban úgy láttuk, hogy Domonkos István költé
szetének egyik meghatározó jellemzője a folytonosság, a tömbszerű
ség, a korai versekben felismert tapasztalatokkal szembeni következe
tesség, s hogy a verset lehetővé tevő struktúra-szituációt nála minden 
alkalommal az áthúzva/megtartva alkotás szándéka jellemzi, hogy 
az alapvetőeknek felismert tapasztalatok felől, a felesleges elhagyá
sával, a tagadás szintjéről indítja mindegyik versét, állandó kísérlet
ként a költői személyiség léttapasztalatairól számot adó konkrét költői 
beszédre. A Kupié nem mond ellent ennek a folytonosságnak, mely a 
Rátka-vcrsektől az Áthúzott verseken át a Kormányeltörésbemg, a Dér 
springt noch auf!-\g jól követhető, s mely itt is csak az áthúzó/meg
tartó alkotói magatartás síkján érvényesül. A Kupié Domonkos nagy
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költői összegezéseinek, a Kormányeltörésbennok, a Dér springt noch 
aufl-nak egyenértékű párja; a Kormányeltörésben fonákjára fordult, 
negatív képe, mondanánk, ha a Kormányeltörésben nem lenne maga is 
„negatív szimfónia” (Utasi Csaba), s így e jellemzés kifejtetlenül nem 
hatna zavaróan.

A Kormányeltörésben is, a Kupié is költői összegezés, ahol a költői 
én jelen idejű léttudata alakítja a vers világképét hordozó kétféle vers
beszédet. A két vers gondolatiságának egymást fedő, egymást értel
mező találkozásai a költői személyiség léttapasztalatainak alapvetően 
változatlan voltát tükrözik, s a jelenben -  a Kupié bán -  felérzett léttu
dat folyamatos felöltődésére is rámutatnak, ugyanakkor, visszafelé is 
hatva, a korábbi összegezési kísérletet {Kormányeltörésben) is értel
mezik. Amiben a két költői összegezés szembetűnően eltér egymás
tól, ami által a Kupié versbeszéde a Kormányeltörésben fonákjaként 
állhat előttünk, az az összegzést végző költői személyiség magatar
tásának különbözősége. Míg a Kormányeltörésben agrammatikus, a 
nyelvi szervetlenséget hitelesítő versbeszédében a költői személyiség 
léthelyzetének, létállapotának tisztázására törő értelem elszántságát 
érzékeljük a nyelvi montázsolás mindig újrakezdődő, ismétlődő, visz- 
sza-visszatérő szerkezeteiben, mintegy a konok értelem nyelvi falakat 
romboló „aknamunkájaként ”, hogy az értelem a hitelét vesztett, mert 
a léttudat kifejezésére alkalmatlan folyamatos szép beszéd mögöttesé
ben meglelje azokat a nyelvi, szókapcsolási lehetőségeket, melyekben 
a költői én törénelmi léttudatának legelemibb és legfontosabb tartalmai 
maradéktalanul megfogalmazódhatnak, tisztázódhatnak -  a versbeszéd 
nyelvi-szerkezeti iróniájában itt tehát az értelmezés kétségbeesett vá
gya, gondolati igénye objektivizálódik, lepleződik le - ,  addig a Kupié 
versmagatartása egészen mást mutat. Ezt a „mást” a vers műfajt jelölő 
címe pontosan értelmezi, s ezért e megjelölés világnézeti, költői ma
gatartásbeli igazságigényéről, brechtiesen tendenciózus jellegéről egy 
pillanatra sem szabad megfeledkeznünk a vers megközelítésekor.

A Kupié egy léthelyzet konstatálása, szembenállás valami meglevő
vel, rámutatás, válaszadás fölülnézetből, nem pedig a válasz keresése. 
Még egyértelműbben: a Kupié versmagatartása a költői én önkeresé
se helyett önmaga felmutatását példázza. Míg a Kormányeltörésben 
költői énje a megnevezetlenesség/megnevezhetetlenség gomolyagától 
a rendszerteremtés önkínzó igényével szó szerinti értelemben „elhó
dítva” teremti meg, hozza létre a maga nyelvi-gondolati igazságait a 
„bírni el pici egér hátán egész-ház” teljességigényétől vezérelve, addig 
a Kupié számba veszi, címkézi látható, érzékelhető létének történéseit. 
A vers úgy akar választ „láttató tükör” lenni, hogy „nem gondolko
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dik a feleleten”, lemond a végső megbizonyosodás kereséséről, mert 
már tudja, hogy „szitája lyukain nem fér át a világ” -  a létezés té- 
nyeinek szembetűnő, bizonyosságokat jelentő valóságára bízza magát. 
Szemben a Kormanyeltörésben költői nyelvével, mely a hagyományos 
versbeszéd megtagadásának a platformjáról, nullapontról indulva, a 
beszédnyelv lerombolásából, majd újramontázsolásából jött létre, egy 
sajátos versbeszéd megteremtésének igényével, a Kupié úgy tartja 
fenn jogát a hagyományos versbeszéd elutasítására, hogy -  versmaga
tartásából következően - kihívóan meghirdeti versbeszédénck költői 
alacsonyabbrendűségét, nyelvi konzervativizmusát, már-már ritmikai 
együgyűségét, vagyis kupié jellegét.

E költői magatartás, mely a Kupié bán a versbeszéd modelláló el
vévé tevődött meg, messzemenően túlmutat a vers „formai” minő
ségeinek alakításán, ezek által a modell egzisztenciális jelentésvo
natkozásairól közvetlenül is informál. A költői személyiség mai, a 
Kormányeltörésbenhez képest megváltozott léthelyzetét, léttudatát 
minősíti. A személyiség öntudatának azt a helyzetét rögzíti, amiről -  
más vonatkozásban -  Peter Riihmkorf ír az Üben das Volksvermögen 
(Excurse in den li/erarischen Untergrund) című munkájában: „Aho
gyan a civilizált emberiségnek a maga fölé nőtt öntudata esetenként 
a menekülésben lel menedékére, és ahogyan a fejlődés lehetőségében 
való kételkedés párosul valami különös vonzódással a kezdetleges, a 
fejletlen iránt, olybá tűnhet az újabb kornak ez a vonzalma a primitív, 
az együgyű, a naivművészi kifejezés iránt, melynek kútfőjét inkább 
a szellem kétségeiben lelhetjük fel, semmint a zavartalan részesedni 
tudás érzetében.”

A kupié valami alacsonyabb rendű megfogalmazatlan filozófiá
ja, akárcsak a slágeré, az egyéni és társadalmi megalkuvás, ahogyan 
Riíhmkorf mondja, lehetőség, ürügy a helyzete által elbizonytalanodott 
személyiségnek „a maga nem-affirmálására”. A kupié helyét az egyé
niség öntudata szempontjából a magáról hírt sem adó, az önmaga köz
léséről lemondó vegetatív létezés és a kreatív magát választás közöttes 
térségeiben jelölhetjük ki. A kupié, a sláger világának személytelen, 
mindenkire és senkire egyszerre vonatkozó érzelmessége, semmire 
sem kötelező, ám örök érvényűnek tekinthető gondolati szentenciái az 
ízlésbeli, hasonlóság/összetalálkozás árán a másokhoz -  tehát: egy kö
zösséghez -- tartozás illúziójával szolgálnak befogadójának. A húszas, 
harmincas évek kuplé-író és kuplé-befogadó polgára a maga cinikus 
vagy naiv szellemiségével tipikusan példázza, hogyan lehetett az el- 
burjánzó kupié- és operettirodalom az öncélú szórakoztatáson túl egy 
látszatközösség illúziójának a megőrzőjévé akkor, amikor a polgár
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ság kiemelkedő, a távlatos gondolkodást vállalni tudó tagjainak hite, 
bizalma osztályuk, rendjük fejlődési lehetőségében szükségszerűen 
megingott.

Domonkos István Kupiéja nemcsak hogy számol a kupiénak ezzel 
a jelentés-összefüggésével, hanem -  versének költészetfilozófiai szitu
ációját is láttatva általa -  tragikus iróniával a magát felmutatni kívánó 
személyiség önkifejezési lehetőségévé teszi meg. A Kupié versmodell- 
jét ennek a kibékíthetetlennek tetsző ellentmondásnak az egymást fel
tételező együttléte alakítja, mégpedig a magát történelmi távlatokban 
szemlélő költői személyiség összegező igénye és a verses életrajz eset
legességei közt megmaradó kupléhős szellemi kiszolgáltatottsága kö
zötti állandó súrlódás, mely a válságba jutott költői-emberi egziszten
cia helyzetére mutat rá. Ebből a feszült, és csak a vers esztétikumában 
feloldódó ellentmondásból eredeztetjük a Kupié összetett hírtartalmú, 
nehezen felfejthető, megközelíthető költőiségét.

A Kupié versbeszédének kompozíciós felépítése, felszíni struktúrá
ja egy történeti vagy narratív struktúra; a versbeszéd mondattana ren
dezőelvként az önéletrajzi tények mozzanatos emlékezés útján történő 
kifejtését érvényesíti. A narratív struktúrát minősítő időviszonylatok: 
az egyedien személyes vonatkozású, történeti idő lineáris előrehaladá
sa, egy rövidre zárt időbeli folytonosság a létezés kezdeti pillanatától 
az emlékezés (írás) reális jelenéig. „Az emberélet feleútjának”, egy 
történeti szakaszának az ideje ez, mely itt, a narratív struktúrában még 
a maga történeti egyszeriségének az esetlegességével, parciális tudatá
val hat. A versbeszéd szerkezeti jellemzői -  kezdve a lazán tagolt, meg
szakításokkal, felsorolással élő versmondatok kifejezetten beszédszerű 
jellegétől a vers egyenlőtlen hosszúságú versszakokra való tagolásáig, 
mely az életrajz eseményrendjét követi -  mind e narratív struktúra egy- 
szeriségét hitelesítik, ahogyan a fülbemászóan egyszerű, de nem sza
batosan betartott, többször-többször esetlegesen döccenő ritmus is az 
eseménysor áttekinthetőségét, s ezáltal elmondhatóságát szolgálja itt. A 
vers mégsem marad meg a parciális tudat, az életrajz megverselésének, 
a történeti visszapillantás lírai realizmusának a szintjén. S hogy nem 
marad meg, ez azért lehetséges, mert az emlékezést hitelesítő narratív 
struktúra a versbeszéd poétikai struktúrájában, a költői nyelvi kifejezés 
szemléletességének a síkján új dimenzióhoz jut, minőségileg átalakul. 
Ami a vers felszíni struktúrájában történeti konkrétum, adottság, azt a 
vers belső logikája lehetőségnek, eszköznek tekinti a költői én történel
mi s nem történeti! -  léttudatának a kifejtésére. A történeti módszer, 
a maga fegyelmező és célratörő egysíkúságával, a beszélő helyzetét is 
megvilágítva, az önmagát felérző, s a rendszerezésnek ellenálló léttudat
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számára mintegy kötőanyagként, a türelmetlen indulat fogódzójaként 
és korlátozójaként szolgálhat. A versbeszéd mondattanának szerkezeti 
determinánsaiban ez a történetiséget, verses vallomást reveláló értelem 
munkál, mely a versbeszédet a folyamatos közlések egymásutánisága 
során mint egy többszörösen összetett versmondatot állítja elénk; aho
gyan az első közlés emlékező múlt idejétől (nem született bonnban...) 
a későbbi közlések vallomásos jelen idejéig (szeretem a halat...) is 
akadályok nélkül, a folytonosság érzékeltetésével jut el ugyanez az ér
telem. Ennek az értelemnek mondanak ellent a vers mondattanának 
szerkezeti determináltjai: az értelmező, hasonlító szerkezetek, melyek 
a nyelvi közlések kötésében az egymástól eltérő tudatsíkok egymás- 
meUettiségének az elvét érvényesítik. A vers poétikai struktúrájának 
időviszonylatai így a különböző, egymással párhuzamos idősíkok 
szüntelen egymásrajátszásából, összefonódásából alakulnak, s így épül 
fel a kifejezés szemléleti síkján a versbeszéd történelmi tudattal rendel
kező, összetett jelen ideje; nem az emlékezés (írás) rövidre zárt, egy
síkú időtudata tehát, hanem a reális időből kiemelkedő alkotás sajátos 
időfölöttisége, ahol a költőileg ellenőrizhetetlen vallomásosság helyett 
a létéről számot adó, azt számba vevő költői én konstruálódhat.

„Az összegezés az egyéni lét egy alanyi, lezárulási, illetve elzárulási 
helyzetéből, állapotából s távlatából megy végbe. [...] Selbsterzáhlung, 
önmagunk elbeszélése, ahol a Selbst a tudatosult, egyedi történelemre, 
autonómiára igényt tartó létünkkel egyenlő. Elbeszélése, lerögzítése 
annak, ami vagyunk, s ami azáltal vagyunk, hogy azzá lettünk. Nem a 
múlandóság e versek tárgya, hanem ellenkezőleg, az: tudott-e az em
ber a múlandósággal szembeállítani valamit, tudta-e életét önértelmű 
létegésszé alkotni, része volt-e csak az egyetemes létezésnek, vagy 
egybefogója is, beteljesült-e végességében valami értékes, értelmes 
egésszé a lét végtelenéből” -  írja Németh G. Béla József Attila egy 
költői összegezésének, a Talán eltűnők hirtelen című versének elemzé
sében (a kiemelések tőle).

Domonkos versének szemléleti irányultsága, költői kérdésfeltevése 
is ez. A válságba jutott költői-emberi egzisztencia léthelyzetének felmu
tatásában és negatív válaszra lelésébcn, amit az egyszeri közléseken túl 
maga a szabad versről lemondó kuplé-vers történeti modellje véglegesít, 
egyként ez a költői indulat munkál. Ennek a költői indulatnak, költői ér
telemnek az öniróniája helyezi be a vers poétikai struktúrájában az egye
di életút külső és véges tapasztalatait abba a szellemi áramkörbe, mely a 
költői énnek, szellemét megérintve, öneszmélését befolyásolhatta.

A versbeszéd Vergiliusig, Danteig visszanyúló tudatában azok a 
jelentés-összefüggések értelmeződnek újra, melyekre a versmodell,
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kupléjellegének meghirdetésével, provokatívan rámutat. A költészet 
vergiliusi aranykorának idilljével és a Danténál diadalra jutott miti
kus, világteremtő hatalmú költői értelem reneszánszával szembeállítva 
a kupléhős helyzetét magáénak valló költői én minden léttapasztalata 
és létlehetősége mint hiány, mint tragikus negatívum jut jelentéshez. A 
vers poétikai struktúrájában mindazok a tényszerű közlések, az életrajz 
fiktív vagy igaz tényeinek költői lényegtelenségei, a kuplé-hős önma
gáról való parciális tudásának adatszerű pozitívumai, melyek a narratív 
struktúrában, a tárgyiasodhatás okán-jogán (!), ha alakjukban jelezték 
is a kuplé-hősnek létével szembeni elemi hiányérzetét (a tagadva ki
fejtett állításokra, a vaskos, földhözragadt realizmusokra, nyelvi vul- 
garizmusokra kell itt gondolnunk), mégis fogódzót kínáltak a beszé
lőnek megélt élete vállalhatóságához, s mintegy az értelmet tükröző 
létezés minimumaként tudatosulhattak; a történelmi kontextusba való 
behelyeztetésük során a maga létét esetlegességek, kisszerűségek, hiá
bavalóságok, meghatározottságok sorozataként látó költői én tragikus, 
ironikus léttudatát értelmezik.

Ebben a lét- és forma-iróniában, melyet a poétikai struktúra ren
dezőelveként foghatunk fel, oldódik fel -  megszüntetve/megőrizve 
önmagát -  a versbeszéd történeti (parciális) és történelmi (összegező) 
irányultságú logikája közötti modellértékű ellentmondás. Ennek az iró
niának a kifejezés szemléletességének a síkján bekövetkező esztétikai
információs megvalósultsága eredményezi, hogy a Kupié epikusán zárt 
kompozíciója egy nyílt, az egzisztenciális tudattartalmak konfrontálá- 
sát jelölő beszédként realizálódhasson. Ha, közelebb hajolva a vershez, 
a szemléletesség költői nyelvi síkja felől követjük a versbeszéd alaku
lását, úgy azokra a nyelvi, szerkesztési minőségekre kell figyelnünk, 
amelyek a tényszerű közléseket, mintegy fékezve/feltartva a beszéd 
epikus áramlását, grammatikai képek alakjában újra kifejtik, újraértel
mezik, átértékelve jelenítik meg. A grammatikai képeknek, szerkezeti 
megvalósultságuk és viselkedésük alapján, két fő típusát különböztet
jük meg, melyek, bárha szerkezetük jellegében hűek maradnak is a 
beszédszerűség természetéhez, egyúttal a költői áttételesség és több
értelműség fő stiláris eszközei is. A gondolatkifejtés hasonlítással és 
ismétléssel élő szerkezeteiről van szó, mindkét esetben egyfajta gram- 
matikai-logikai párhuzamosságról, melyek a versbeszéd lineáris közlé
seihez való viszonyulásuk által hatnak s lesznek a versbeszéd ironikus 
tudatának hordozóivá.

A hasonlatnak, a képes beszéd e legköznapibb, legegyszerűbb nyel- 
vi-stiláris alakzatának, amit az élő beszéd is gyakran alkalmaz, kihang
súlyozott szerep jut a Kupié versbeszédében. Ha sorra vesszük a Kupié
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hasonlító szerkezeteit, anélkül, hogy a vers komplex elemzésére tö
rekednénk, azt tapasztaljuk, hogy a hasonlatok legtöbbjében a közös 
vonás kiemelése, hangsúlyozása helyett a puszta kapcsolatteremtés 
következik be, s hogy a hasonlított és a hasonlító közötti kapcsolat 
mindig éles síkváltásra épül, amiben egymástól távolabb eső fogalmak 
szembesülnek. Ily módon a hasonlat tág teret biztosít a szabad gondo
lati asszociációk számára. így lesznek a hasonlatok az ellenpontozó 
gondolkodás konkrét megjelenési alakzatává, ahol a hasonlító tag nem 
elsősorban vizuálisan szemlélteti, hanem fogalmilag átértékeli a ha
son lítottat.

Figyeljük meg ezt a versbeszéd egyik hasonlatában:

„fürdettek cinklavórban 
cifra kubikosszalonban 
asztalon nyúl fácán szalonka 
vagyis hát kés kenyér szalonna 
s szólt a dal holla holla 
némán akár a pokolban”

A hasonlat esztétikai-információs szerepe már az olvasás első 
szintjén, a még értelmezetlen síkváltás érzékelésében benne rejlik; 
az életrajzi jellegű közlések, fjürdettek cinklavórban”, realisztikus 
hangulatiságát bontja meg, megkérdőjelezve a harmadik és a negye
dik sor rímmel hangsúlyozott könnyed/kesernyés játékosságát is, szö
vegkörnyezetében idegenszerűen ható, emelkedett komolyságú hang
vételével, még pontosabban: irodalmiságával. Miatta olvassuk újra 
a versszakot, keresve a „cifra szegénység” kupléhősének és a Pokol 
tornáca néma szenvedőinek (Kín nélküli fájdalom, csendes óhaj / s 
bár gyermek, asszony, férfi volt tömérdek, / e nagy tömegben semmi 
zokogó zaj.” -  Dante, Pokol, Negyedik ének) váratlan összetalálkozási 
lehetőségét az ősi „holla holla” énekszóban.

A hasonlat kiemeli a kupléhőst természetes környezetéből -  „fenék
lakó raját” a „parttalan mából” - ,  az önmagáról való gondolkodásnak 
abból a síkjából, ahol a személyiség a maga életútját csak mint a zsák
utcaként bezáruló adatok/tények felhalmozódását tudja szemlélni, ahol 
a létével szembeni elégedetlenségéből már csak rímes nyelvi grima
szokra, helyzetét a groteszkig torzító rezignációra futja. A hasonlattal 
kiváltott síkváltásban a költői énnek helyzetén való felülemelkedése, a 
rálátás pillanata rögzítődik.

A kupié világa eredendően nélkülözi a tragikus léttudatot, egy
részt mert keletkezését tekintve a tragikus utáni állapot, a tragikus
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sál való hallgatólagos megalkuvás, kiegyezés terméke, másrészt mert 
alacsonyabbrendíí szellemisége alatta marad a tragikusnak. Itt, a ha
sonlat által kiváltott síkváltásban, a kupié világa a tragikumot ismerő 
léttudattal szembesül, s ezáltal a szellem számára mérhetővé, minősít- 
hetővé lesz az az élet, amelyről a kupléhős verses vallomása részletei
ben tudósít.

A grammatikai képek másik típusát a versszakonként állandósuló, 
refrénszerűen visszatérő ismétlődések jelentik. Bennük a vers modell
értékű ellentmondása sűrűsödik egy pontba. A refrén, mely a kupié 
zenei struktúráját hitelesíti s az életrajzi történet elmondhatóságát szol
gálja, ugyanakkor a narratív közlések legközvetlenebb és szakaszon
ként állandósuló átértelmezőjeként lép fel, ellentmondásos helyzetéből 
következően a foglalata és kisugárzója, felszabadító jele  tud lenni a 
versbeszéd alakulása folyamán felhalmozódó lírai feszültségeknek. 
Ezek az ismétlődések esztétikai-információs szerepüket a folyamatos 
közlésekkel való szembehelyezkedésük által töltik be. Az elbeszé
lő (állító) közlésektől eltérően e nyelvi-szerkezeti egységek kérdőek 
(szép-e a verebek tolla, illetve: ég-e a verebek tolla) és megszólítóak 
(dicső Magia Polla), vagyis olyan közlések, melyeknek nincs tényle
ges igazságértékük, és melyek a kupléhős világán kívülre utalnak; kér
dés formájában, valamihez/valakihez viszonyítottan fogalmazódva a 
kupléhősnek önnön helyzetén való felülemelkedését, eltávolodását is 
példázzák, mikor is egyetlen kérdésbe sűrűsödhet a helyzetét átlátó, s 
helyzetétől elbizonytalanodó költői én indulata.

A versbeszéd ironikus tudata a megszólítás tárgyává Vergiliusnak, 
s Vergilius óta minden költőnek mitikus anyját, a „dicső Magia Pollát” 
teszi meg. Az életrajzi elbeszélés, a vers poétikai struktúrájában hozzá 
való beszédként tudatosodhat, s hozzá intéződik, számonkéréssé mó
dosulva, az ismétlődő -  s végül megválaszolt -  kérdés is a „verebek 
tolláról”. Az ismétlődő kérdés a versbeszéd hangsúlyos, szemantikai
lag egyik legmegterheltebb közlése. A kérdés jelentés-összefűggései- 
nek szövegbeli lokációját az első versszakhoz való kötődése világítja 
meg, ahol a „konyhánk előtt / verebek hevertek a porban” állítás a „nem 
[...] bonnban” születés történeti körülményét konkretizálja, értelmezi, 
magyarázza egy újabb részlettel. Refrénszerűen visszatérő kérdéssé át
alakulva, összetett szerkezeti viszonylatainak köszönhetően a verebek a 
kupléhős minden létkörülményét átfedő szóképpé lesz -  olyan szókép
pé, melyben a kupléhős személyiségének, sorsának szimbolikus össze
foglalójára ismerhetünk. A refrénben a kérdés és kérdezett jelentésköre, 
mint ellentétpár feszül egymáshoz (egyfelől a kupléhős létvalósága, 
másfelől a mítosz), s a kérdés nemleges megválaszolásával az ellentét
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pár feloldódása helyett mintegy állandósul a közöttük levő ellentmon
dás - végérvényesítve a kupié világát s e világkép távlattalanságát.

A Kupié megrázó erejű híradás, látlelet az elbizonytalanodott sze
mélyiség helyzetéről, a személyiség széthullásának veszélyéről, a szel
lem vereségéről, csődjéről; a létezésnek arról az arculatáról, ahol az 
eszmények lehetetlenülésével semmissé válnak, önmaguk ellen fordul
nak az értékek is. A versmodell kupié jellegének végső dominanciája s 
a költői személyiség veszélyeztetettsége közötti formai megfelelésben 
a Kupié egyik legfontosabb - s általam nyilván végzetesen leegysze
rűsített -  történelmi dimenziójú tanulságát fedezhetjük fel. Domonkos 
versének eklektikus szerkezete teszi lehetővé ugyanakkor azt is -  a 
kupié műfajának közöttes szellemi helyzetével is szoros kapcsolatba 
hozhatóan , hogy a költői énnek a verses életrajzhoz, a versbeszéd 
epikai konkrétságához való -  láttuk: egzisztenciális kényszerűségű -  
ragaszkodásában „az élet felszínén” való egyensúlyozásának elemi 
igényét ismerhessük fel.

1976
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A „PILLANATNYI EMBERI” KÖLTŐISÉGE

I.

Jegyzetemben Sinkó Ervin úgynevezett „verstelen korszakának” 
a költészetével foglalkozok; az 1920-as évek második felétől a 40-es 
évek elejéig követem a verstermés alakulását, tehát egy olyan élet- és 
pályaszakaszban, amikor, bár rendszeresnek mondhatóan ír verset is, 
mégsem a vers az uralkodó műfaja, hanem elsősorban a próza, majd az 
esszé. Amiért ez a mozzanat számunkra lényeges: egy olyan pályasza
kasz verstermését vizsgálom, amikor a tételes költői (írói) program az 
erkölcsi, világnézeti és poétikai szintézis lehetőségét másutt keresi és 
találja meg, amikor a versnek -  tudottan és kihívóan vállalva, amint azt 
a versalji pontos dátumok és helymegjelölések is hirdethetik -  bizo
nyos értelemben a napló szerepét kell betöltenie. E dátumos rögzítések 
egyúttal az emigráns költő-vándor bolyongásainak az útirányát is mu
tatják: a Bécs-Szarajevó-Sveti Ivan-Bécs-Graz-Sveti Ivan-Szarajevó- 
Graz-Moszkva-Párizs-Szarajevó-Knin térségében eltöltött két évtized 
cikcakkos útvesztőit. A kései olvasó számára nemcsak lokalizálják így 
a versek születését, hanem a befogadás, a megértés szükségszerű ha
tárain belül egyértelműsítik is a versek történelmi és életrajzi hátterét, 
mintegy állandósítva így a versek napló jellegét, megőrizve tárgyuk 
dokumentáris szubjektivitását. Miért hangsúlyozom e versek napló jel
legét, s azt, hogy e versek megszületésének az időszakában a tudatos, 
a célirányos költői program másutt kereste a tapasztalatok összegezé
sének és teremtő megformálásának, a világnézet objektiválásának a 
komplexebb lehetőségeit? Azért, mert Sinkó költészetének poétikája 
(ha verseinek csupán a kisebb hányada mutatja is ezt) épp e vállalt 
szándéktalanságnak köszönhetően juthatott új minőségekhez, új ösz- 
szetevőkhöz: korábbi verseinek szecessziós stilizáltsága helyett több- 
ször-többször a funkcionális egyszerűséghez és ezáltal egy korszerűbb
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versnyelvhez és verseszményhez is. Az 1926-27-es évek egy költői
írói korszak zárulását jelentik, s nemcsak olyan értelemben, hogy az 
egyértelműen lírai korszakot egy alapvetően epikus korszak váltja fel, 
hanem olyan értelemben is, hogy az, ki mindeddig egy-egy mitológiai 
vagy filozófiai világképen belül maradva fogalmazott, spontán módon 
benne létezve vagy programosan szolgálva a választott eszme igazság
rendjét, a maga vágyképzeteinek a kifejezőit, megvalósítóit ismerve 
fel benne, annak mostantól kezdve egy disztingyálóbb létezés lesz a 
létformája: az otthontalanság, a disszidensség. A teljes azonosulás he
lyett legfeljebb a kötődés, az odatartozás lehetőségeinek nosztalgikus 
keresése jut osztályrészéül; a társakat és közösséget ígérő zászlós hitre 
szomjazónak mindegyre és mind végletesebben e zászlós hit nélkül 
kell maradnia, nehezékként szorulva be az ég és az országutak közé, 
tényleges „megváltásra”, otthonra sehol sem lelve, hacsak a magánélet 
szféráiban, az életörömben, a szerelemben nem.

Korábbi istenhitét a Tanácsköztársaság bukása fölötti kétségbeesés 
erősíthette a demisztifikáló tudat kételyeivel szemben is; a „pokollá váló 
valóság” volt a leghűségesebb cinkosa, szövetségese ennek a hitnek. A 
világ megváloztatásának tragikusan ellehetetlenült hite cserélődött itt fel 
a transzcendens megváltás sóvárgásával. Istenhite az elbizonytalanodott, 
a világban iszonyúan magára maradt, ám ez egyedülléthez hozzá nem 
szokott egyén „vallás reflexe”. Hazugság tehát, mely ideig-óráig me
nedéket nyújthatott; a moralista Sinkó számára nem ugyan a maga ha
zugságait leplezetlenül érvényesítő világgal szemben, de a pánik, a nihil 
érzete ellenében. Vallásossága, „síró istenvágya” romvár az idealistának, 
hogy a talpa alól kicsúszó földön „emberi mértékre” nem lelő személyi
ség megvethesse a lábát, s ne csak elviselje a „gazdátlan világ” látványát, 
hanem - szubjektív támaszra lelvén a keresztény mitológiában -  ki is fe
jezze azt. Amikor tehát Sinkó a Testvér lapjain meghirdeti a magyar köl
tészet vonulatából szerinte hiányzó ezoterikus vallásosság költői prog
ramját, akkor - ahogyan azt Bosnyák István is kifejtette -- nem a költé
szet alakulásának a kérdései érdeklik elsősorban, hanem a közösségi, az 
etikus létezés kérdései: a létbizonytalanság keresi itt a biztonságérzethez 
jutás lehetőségét. E szellemi biztonságérzetnek a keresése lepleződhetik 
le A fájdalmas Isten, a Testvér verseinek szecessziósán stilizált formái
ban: a forma- és stílusvariációkban, a különböző stílusirányok ötvözé
sében, az expresszivitásra törő, telített nyelvi alakzatokban is. Ugyan
akkor kétségtelenül Sinkó nagyfokú vitalitásának kell betudnunk, hogy 
e spekulatív költői program igézetében alkotva nemcsak hogy meditatív 
bensőséggé tudja átlényegítcni verseinek nagyobbik részében a vallási 
misztika merevségeit, hanem néhány versében a személyiségen átszűrt
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korélmény elementáris hitelességű megszólaltatójává is lehetett, mint 
például a Gazdátlan világ című versremekében. Ugyanez a vitalitás, a 
demisztifikáló tudatműködés eredményezhette nála az „istenes versek” 
korszakának viszonylag gyors és egyértelmű lezáródását is.

Az 1926-ban írott ,rBosnyák hegyek tövében” című vers költői énje 
már „Istentől megcsalt árva személy”-nek nevezi magát, s versét a már 
A fájdalmas Isten kötet verseiből sem ismeretlen „hitetlenül is akart 
hit” fohászával zárja: „Ha nem volnál is, ne eressz el!” Az 1927-es gra
zi keltezésű J í is z  az Isten” című vers pedig mintegy a záróköve, utolsó 
megszólamlása ennek az istenvágynak. Bár az istenképzet elvétve fel
felbukkan később írott verseiben is, ez vagy metaforikus jelentésűvé 
lesz (például „Teremtő gyűrű Isten ujján: tél, tavasz, nyár, ősz / Os- 
álom-sűrűből keltve rendre bejárják a földet” -  írja az ember végletes 
egyedüllétének az élményét m egszólaltatóMesszi szomszédaink” című 
versben), vagy pedig egyértelműen a múltra utal általa, a maga múlt
beli illúzióira emlékeztetve, s le is számolva e múltbeli hinnitudással. 
A fájdalmas Isten, a Testvér verseiben etikai és poétikai programmá 
emelt „ég felé fordulás” életerkölcsként is, költői programként is el
lehetetlenült; a meditatív átlényegülés általi emberi lényeghez érkezés 
immaginárius teljesség káprázatát a személyes élet tapasztalatait és 
vágyképzeteit törvényerejűvé emelő dokumentaritás tisztelete vált
ja  fel, a közvetlenül emberi, a „pillanatnyi emberi” realizmusának a 
meghirdetett költőisége. Az érzések, létállapotok, melyek korábban 
mintegy tárgyiasodni tudtak a vágyott és hirdetett eszme mitológiája 
révén, most legtöbbször csupaszul, a mitológiai konstellációk eszmei 
igazságrendjének immaginárius fogódzói nélkül formálódnak, mintegy 
a személyes létezés legalján, hol e külsőnek bizonyuló konstellációk 
legfeljebb negatívumaikban (hiányukban vagy megtagadottságukban) 
léphetnek fel szervező hatással -  a költő csupán az önmagához való hű
ségre törekszik, és arra, amit szerinte e hűség jelent - ,  hogy „kitartson 
a legkülönbözőbb változatokban épp emellett az emberi mellett, mely a 
létező és nem létező dolgok mértéke” (A véres mítosz).

II.

Sinkó Ervin munkásságának megközelítői egyetértenek abban, hogy 
Sinkó alapvetően lírikus alkat, kinek írói magatartása a vallomástevő 
szubjektivitás En-központú lírai képletét érvényesíti, bármelyik műfaj-
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bán szólaljon is meg. Ez az énközpontú vallomásosság istenes versei
ben is domináns szervező erő tudott maradni, nemcsak szubjektivizálva 
így az istenélmény mitológiai tartalmait, hanem mintegy azonosulva e 
tartalmakkal, magába olvasztva azokat, istenes verseinek legjobb da
rabjaiban mindig vissza tudott érkezni az egyén dilemmáihoz, a köz
vetlenül emberihez. Kínzó, gyötrődő életességgel töltődnek így fel a 
lélek misztikus elragadtatásai, s nem kétséges, ez az a vonás, ami e 
verseket, gyakori poétikai és világképi kuszáltságuk, rctorikusságuk 
ellenére is Ady vallásos költészetének helyenként valóban méltó foly
tatójává teheti, egyúttal új képzetekkel is gazdagítva a kor vallásos 
költészetét. Míg azonban istenes verseiben a vallomásos szubjektivi
tás inkább csak eredménye az írói alkatiságnak, újabb verseiben egyre 
inkább módszerré lesz, mely a maga parttalanságában nem alkalmas 
ugyan egy egyéni poétika kialakítására, de megsejtheti egy olyan poé
tika törvényszerűségeit, melyek biztosabb formateremtő invenciókkal 
rendelkező költő kezében egy korszerűbb költői létnyelv üdvözülé
sét eredményezhetik. Ami első pillantásra is szembetűnő nyeresége e 
mégoly fokozatos átmeneteken keresztül megvalósuló hangváltásnak: 
az a valóságos létezés problémáinak közvetlenebb megnevezése, s ez
által egy póztalanabb magatartás, mely abban is segítségére lehet a köl
tőnek, hogy az archaikusabb formákat, a kor irodalmának szótárából 
átvett allegorikus és szimbolikus képzeteket egyéni tartalmakkal tölt- 
hesse fel, más szóval: esetenként újból poétikussá lényegítse azokat.

„Élet és nem irodalom - hirdeti ez a sinkói reflexió (lásd: „Széljegy
zetek a költészetről, a költészet és a történelem viszonyáról és az iroda
lomtörténet problematikájáról”, idézi Bori Imre), amely diadalmasan 
emeli magasra az „emberi dokumentum” fogalmát és példázatát, és el 
tudja képzelni és el tudja fogadni „költőinek” látva azt is, aminek for
mailag szinte semmi köze sincs az irodalom alakzataihoz, ám amikor az 
írott s művészi szóhoz nyúl, elementáris ismérvét keresi abban ennek a 
„költőiségnek”, a maga művéhez pedig ebben a fogalomban, teljesebb 
felfogásban és képzetben anyagát és módszerét lelte meg, a világgal 
és az emberrel szembeni kritériumait szerezte meg.” - írja Bori Imre 
Sinkó irodalomfelfogásáról {Fejezetek irodalmunk természetrajzából; 
Sinkó Ervin, a szépíró, 202), írósága képletét -  a sinkói mű egészében
-  a szubjektivitás teljességében találva meg. S nemcsak amiatt idéztük 
itt Bori Imre megfogalmazását, mert versben talán soha előbb és soha 
később nem emelte Sinkó „oly magasra az emberi dokumentum fogal
mát”, mint e két évtized vaskos kötetet kitevő verstermésének jó  né
hány darabjában, s a „magasra emelést” itt értékítéletként használjuk, 
hanem azért is, mert az életrajzi tényszerűség és a létezés szubjektív,
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emberi reflexiói soha ilyen mértékben nem jelentették az egyedüli kri
tériumokat az alkotásban, mint épp e korszak verseiben.

Ez nem jelenti, természetesen, azt, hogy Sinkó lemondott volna az 
élmény alakításáról, az élménynek a „versről” kialakított elvárások
kal való szembesítéséről. Ebben az időszakban is sorra felbukkannak a 
korábbi költészetéből ismerős szecessziós formaképzetek: a népdalos, 
a balladai formák, a retorikus-patetikus emelkedettségű, szabadszerü 
versalakzatok éppúgy, mint -  ritkábban -  a mértékes verselés halo- 
vány emlékképzetei. A versformák különbözősége jellem ezted fá jdal
mas Isten s a Testvér verseit is, míg azonban ott e különbözőségek 
legtöbbször a kompozíciós rendbeilleszkedésnek már-már erőszakos 
szándékát tanúsítják, s a formai eklekticizmust a szecesszió világnézeti 
és poétikai alapállása hitelesítheti, de legalábbis igazolja, addig itt e 
különbözőségek a versek egyszeriségét, a költői tudatosság szempont
jából pedig a formateremtés véletlenszerűségét jelzik. Formateremtés 
helyett inkább a forma megválasztásáról beszélhetünk; a szubjektív él
ménnyel, a pillanatnyi hangulattal adekvát vagy annak tűnő beszédfor
ma megválasztásáról. így jönnek létre balladás lefojtottságú, dallam
képükben hibátlan, dalszerű versek és puszta dallamvariációk; versek, 
hol a választott forma nehezékként feszül az élmény fölé, dagályossá, 
hiteltelenné jellegtelenítve azt; s végül versek, hol az élmény, a vallo
más intenzitása széttöri a választott formát, s a versbeszéd darabossá
gában egy sajátos beszédforma alaksejtelmeire ismerhetünk.

Mindebből következik e pályaszakasz költészetének fragmentális 
jellege, akár az egységes világkép, akár a poétikai megformáltság sa
játosságai felől közelítünk hozzá, s következnek -  hihetőleg -  a belső 
értékbeli kiegyensúlyozatlanságok is. Következik azonban valami más 
is e töredékességből: költészetének világképi nyitottságát, az egyszeri 
élmények iránti formaérzékenységét is innen érthetjük meg. Húsz év 
„szándéktalan” verstermésének szükségszerű feldaraboltságában, töre
dezettségében a mai olvasói ízlés a korszerű líraiság latens lehetőségeit 
ismeri fel, mégpedig leginkább azokban a versekben, hol az élmény 
nem tudott „kikerekülni” a választott beszédformában, ahol az élmény 
szubjektív, emberi konkrétumaihoz való ragaszkodás szembeszegült a 
poétizálás felszíni lehetőségeivel.

Annak a líraiságnak a lehetőségét és esetenként a megvalósultságát 
ismerjük fel e versekben (legkifejezettebben a Párizsi versek néhány 
darabjában), melynek középpontjában az önkifejezés problémái kerül
nek, ahol az egzisztenciális tudattartalmak, létállapotok és léttapasz
talatok megfogalmazásának a kérdései a hangsúlyosak, s nem pedig 
a világnézeti alapállás stíl-objektivációjának lírai vetületei, a szellemi
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elragadtatások „huzatos” artisztikumának a módozatai. A szecesszió 
dekorativitásától egy realisztikusabb, köznapibb versbeszédig jut el 
Sinkó e versekben, melyek bárha sokszor szervezetlennek tűnnek is, 
és a prózává (lírai jegyzetté, rögtönzéssé, reflexióvá) oldódás veszé
lyeit sem tudják megkerülni, a versbeszéd a maga empirikus oldott- 
ságában és konkrétságában többször nemcsak a vallomástevő, „pokol 
járó” ember szubjektív igazáról tud informálni és meggyőzni, hanem 
költőileg is hitelesíteni tudja az élményt, a léthelyzetet. A versbeszéd 
kifejezőereje az élmény koncentráltságának és a vallomástevés pszi
chikai feszültségének az egyneműségéből következik itt; a csupasz és 
darabos, másutt meg epikává oldott, „költőietlen” közlések a lélek bel
ső drámáit nem pusztán dokumentálják, de időtálló lírai feszültséggé 
is formálják. Ez a költői magatartás irodalmunkban Gál László költé
szetében -  különösképpen Gál László öregkori verseiben -  teljesedik 
ki: egy egységességében és folyamatosságában is szerteágazó költői 
világkép szervezőerejévé válva. Sinkónál e nemes és funkcionális egy
szerűség mintegy versenként emeli a vallomást az autentikus költészet 
közelébe. Kritikusan gondolkodva: bizonyára sokkal inkább az ihle
tett, elmélyült pillanat véletlenszerűen csodatevő hatalmát tisztelhetjük 
e versek költőiségében, semmint a tudatos formateremtés magasabb 
fokú következetességeit. Ez azonban nem von le semmit annak a tény
nek a fontosságából, hogy Sinkó -  e mindeddig ismeretlen, hozzáfér
hetetlen1 -  két háború közötti költészetében, miközben az egyénített 
költői beszéd módszeres lehetőségeire is rátalált, újabb költészetünk 
egyik vonulatának, ha nem is közvetlen előzményeként, mindenesetre 
a rokonaként tudatosulhatott.

1977

JEGYZET

1 Sinkó Ervin kötete (Vándorbotom meg-megtorpan) ebben az évben jelenik 
meg könyv alakban a Fórum Könyvkiadónál Bori Imre válogatásában.
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ŐSZIKÉK

Hit és hitetlenség fel nem oldható kettősségével hallgatólagosan 
megbékélve, a lélek igazából már csak magára ügyel és a „keményre 
taposott” földre, amelyen lehajtott fejjel újra járni tanul. „Mandátu
mától” megszabadul, tűnődve jár-kel, kémlel befelé, tétován méregeti 
magában a növekvő idegenséget -  „van-e kortársa annak, ki túléli úti
társait?” - ,  halkan kérdezősködik, már-már indulatba jönne, legyint. 
S hogy vers kerülne ki keze alól? Ezek a „versek” annyira az ő min
dennapjainak részei, alakítania sem kell őket, mintha maguktól for
málódnának, észrevétlen, nehézkedésük törvénye szerint fogódznak 
egymásba a magában mondott mondatok, hogy a lélek monoton zenéje 
rímmel csendítse össze őket a noteszlapon. És annyira nem akarnak 
már semmit, semmi feladatuk, küldetésük a világban -  gondolhatja - ,  
lehet, értelmük sincs, lehet, nem is versek.

A lélek akadozó híradásai magáról, hogy -  még mindig vagy már 
végképp -  „nem jól érzi itt magát”, és hogy -  még mindig vagy már 
végképp -  nem érti, mi történik itt vele, körülötte. A magába merü
lő léttudat jegyzi fel tapasztalásait, mielőtt aláírná magát, a „lefekvés 
előtti”, aznapi dátumot.

Az egyenes ívű költői beszéd utolsó átalakulása, átbucskázása, 
újfenti megújulása a noteszlapok versei. A folytonossság a korábbi 
Gál-versek és az utolsó évek kiadatlan versei között nyilvánvaló. Csak 
épp: aki ezeket írta -  maga sem lel rá magyarázatot, hogyan - ,  már a 
túlsó partra került.

vagyok még mindig s nem én vagyok 
élek még mindig de nem én vagyok

Utolsó éveiben egy számára korábban elérhetetlen egyszerűséghez 
érkezett el: a minden költői ravaszkodás, fontolgatás nélküli egyszerű
séghez. A halál előtti türelmetlenség szigora csupaszítja le így sorait. 
A szürkeség, mely belülről nő mind fenyegetőbbé, s mely a visszanéző
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előtt a múlt dolgait is szürkésfehérré változtatja. Egyedül az őrt álló 
öntudat intelme, a lélek feléledő, tartásra intő villoni akasztófahumora 
vezeti még, a magát kelletni akaró öregség érzelmessége ellenében:

le a fejjel
lesz ez még rosszabbul is 
le a fejjel

(k. j. emlékének)

Létélménye korábbi verseinek világképéhez kötődik. A „többet 
akartam”, az „amit tettem ennyi meg ennyi” önkínzó elégedetlensége 
költészetének egyik, az időben mindegyre erősödő alaphangja volt, s 
ez borít el mindent, az öregség kiszolgáltatottságának helyzeti „több
letével” telítődve, ez fokozódik fel itt elementárisán ható létpanasszá. 
Végei László figyelte meg a halálélménynek (semmi-élménynek) ezt a 
folytonosságát Gál László költészetében: „Halálélményében a halál a 
nem-autentikus élet szerves folytatása. A nem autentikus élet és a halál 
között nincs ellentmondás.”

mögöttem semmi 
előttem semmi 
most már megállni 
most már pihenni

utána semmi

Ennél egyszerűbben már aligha lehetett volna elmondani. Az üres
ség jut itt formához, a seszínű. Ám a maga mögött, élete helyén a 
„semmit” látó vers a halál valós közelségének fényárnyékában ironi
kus disszonanciával telítődik, és mint minden autentikus költői beszéd 
esetében, az előre-hátra kiteljesülő pusztulás víziójaként felsorakozik 
az életigenlés versei közé, amit az ellenállni vágyó léleknek a sorok 
közé szorult védekezése tölt meg feszültséggel.

Többen megfigyelték már: Gál Láaszló versnyelve, a Dal a szegény 
halászról című kötet verseivel kezdődően az érzés, a gondolatok visz- 
szaadásának pontosságát célozva mindegyre redukálódik. A nem-ver
seit jegyezgető költőnél a költői tapasztalatok „emlékezetét”, az alakí
tás „kézjegyét” a gondolatok, érzések ellenpontozásában és a nyelvi, 
gondolati ismétlésekre, párhuzamosságokra alapozó versépítkezésben 
lelhetjük fel. De míg korábbi verseinek többségében „ezek a visszatérő 
ismétlések egy sor párhuzamos struktúrát hívnak elő, olyanokat -  ösz- 
szetetteket és bonyolultakat - ,  amilyenek az elemzett versben [Dal a
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földemről -  D. M.] is láthatók voltak” (Bányai János), addig a végső 
számadás verseiben az egymásra rímelő sorok csupaszon, célratörően, 
gondolati mellékfutamok nélkül követik egymást, nem indítva már el 
(vagy csak egészen kivételes esetben) az egymásból kifejlő gondolat
sorok, emlékképek áramlását. A vers kiszálkásodik. Korábbi verseit 
felidézve, itt minden sor versszaknyi élményt, tartalmat sűrít magába s 
közelít egymáshoz. Az ismétlődések monotóniáját fölerősítő, a nyelvi 
csupaszságot, a vers csontvázszerűségét leplezetlenül feltáró versépít
kezés révén a versek monoton dallamából lehetetlen ki nem hallani az 
önmagán csúfolódó szarkazmust is, mely már ilyen végső egyszerűsí
tésekre, tömörítésekre képes:

ötven év óta menetelek 
jaj emberek én annyira hittem 
jaj emberek én annyiszor hittem 
jaj emberek bocsássatok meg

ötven év óta menetelek 
jaj emberek én megbotlottam 
jaj emberek és nagyot estem 
jaj emberek én megbocsátok

(program vers)

A nemlét verseit írja a jegyzetek költője, az egyedüllét, a lezáródott 
múlt és bezárult jövő, a távlattalanság kietlen élményének verseit. Vi
lága beszűkül, egy pontra koncentrál: az ürességre, ezt járja körül, újra 
és újra, s csak olykor, kivételes pillanataiban vesz nagyobb lélegzetet 
a vers, hogy megnyíljon az emlékezés oldó kívánsága előtt, ám az em
lékezés köre azonmód be is zárul; emlékképek helyett az emlékezés 
puszta vágya s az emléktelenségére eszmélő öntudat rezignált öniróni
ája jut szóhoz (hetven fölött).

És leíródik néhány sor, túl az egyedüllét, túl az öregség kiszolgálta
tottságának a panaszán, melyeknek -  Gál László egész költői életmű
véből tudhatjuk -  a mélypontot kellett jelölniük. Az „élek még mindig 
de nem én vagyok” tudatának utolsó állomását, hogy itt meggyőzően 
és fellebbezhetetlenül aláírhassa magát, negatív kézírással:

és megcsaltak már a betűk is
a szavak a mondatok
most már hiszem hogy meghalok

1975
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VALÓSÁG ÉS KÖLTÉSZET

Jegyzet Fehér Ferenc költészetéről

I.

A valóság és költészet dialektikus együtthatásának goethei kér
désfeltevését mindennemű költői (irodalmi) megnyilatkozás a maga 
egyediségében és konkrét voltában válaszolja meg. A valóságoson túli/ 
fölötti, az egyetemes érvényű, a goethei kimondhatatlan költői kimon
dásának szándékával alkotó költő vállalkozásának sikere függ attól: 
hogyan s a belső feszültségintenzitás mely hőfokán valósul meg ezen 
összefüggések dialektikája. A mű megközelítésének legáltalánosabb 
szintjén megfogalmazott kérdés -  mint elemző szempont -  sajátos ér
telemhez jut akkor, ha egy olyan élményköltészet megközelítésekor 
vetjük fel, mint amilyen Fehér Ferenc költészete.

Fehér Ferenc a megélt egyedi élet, a megélt mindennapok, az eti
kusan megélt táj-élmény ihletett megverselőjeként él irodalmi köz
tudatunkban. Az ő költészete tudatos költői programként hirdeti meg 
az emberi realitások költőivé transzponálását, az egyén valóságától el 
nem szakadást -- akár a goethei kimondhatatlanról való megfeledkezés 
árán is az emberi valósággal (a kollektív befogadó közösséggel) való 
közvetlen kommunikálás erkölcsi imperativusát tartva szem előtt.

„Nem langy pepecselés az írás: 
lehelt hit, hűség életrehivás!”

(Szó és szerep)

„Csak addig jó útravalónak, 
amíg érzem ízét a szónak.
Csak addig kapok új erőre, 
amíg másnak török belőle.”

(Hamuban sült pogácsa)
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„De hát váltsunk lovat! minek a rejtjeles beszéd!
Váltsuk kenyérré az ezüst emlékezést.”

(A homokra épült város kapujában)

Tudatosan választott költői programról van itt szó, egy önmagához 
következetes költői magatartásról, a költészet szerepének sajátos értel
mezéséről. A szerep igen korán, már a Jobbágyok unokája című első 
kötetben készen áll; a Delelő című kötetig (s abban) csupán a maga
tartás edződik s a Vasfű kötetben is a szerephez való morális hűség 
dominál, ám itt már jelen van egyfajta bizonytalanság is: a szerep szű
kösségének kényszerű megérzése.

Fehér Ferenc a népből jött költőt testesíti meg irodalmunkban. Szub
jektív realista költészet az övé. A Jobbágyok unokája már címében jel
zi a költő történelmi felelősségtudatát, a maga szerepének társadalmi 
elhivatottságát. Ennek a szerepnek az 50-es évek kulturális életében 
közvetlen társadalmi funkciója van. Fehér Ferenc költészetének világát 
a falu, az egyszerű ember, a maga örömeivel s bánataival, a megérin- 
tetlen bácskai táj élményének vállalása jelenti. A hozzá való hűség mo
rális kötelességgé lesz. Ami (már az első versekben) disszonáns elem, 
s ezért a szerep alakítását befolyásolja, az a szenvedő szubjektitivás. 
A költői és emberi sors mélyén átélt élménye moralizálóvá teszi. Ver
seinek hőse ő maga, a fájdalmas életet sorsként élő egyén. Az emberi 
s költői sorsot megváltó távlatot a költő „szép emberségében” keresi 
s találja meg. Bányai János hét évvel ezelőtt, a Delelő költészetéről 
írva, a részvét kategóriáját hangsúlyozza ki. A „szép emberség”, a má
sik egyén fájdalmas sorsában való szubtilis részt venni tudás valóban 
a kollektivitás távlatát kölcsönzi ennek a költészetnek. Semlegesíteni 
tudja a gyengébb versekben előtérbe kerülő önsajnáltatást, ám állandó
vá lesz a moralizálás veszélye.

A költői példák is (elsősorban Váci Mihály s talán Csanádi Imre köl
tészete) e felé terelik, a moralizáló „szép emberség” pateteikus szerepe 
felé. A valóság és költészet közötti távolság feloldására ez a fajta köl
tészet világos -  s ebből következően: leegyszerűsített -  előképzetekkel 
indul. Feladatát -  végső fokon -  a költőin kívül jelöli meg, az etikus
ban. Biztos fogódzóit itt találja meg.

Azokról a kereső utakról és állomásokról visszatekintve, ahova 
az elhallgatás ellenében alkotó modern élményköltészet, a valóság és 
költészet közötti távolság dialektikus feloldásának lehetetlenségébe 
ütközve, s e lehetetlennel való birkózásában eljutott, ez a fajta költé
szetfelfogás, a „kennyérré váltható írás”-ban való költői hit akár irigy
lésre méltó, elérhetetlen illúziónak is tűnhet, s mint illúziót, a modern
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élményköltészet, amely arra törekszik, hogy a nyelv zsákutcáit a végte
len tér befogadására képesítse, elvetheti, a maga számára, mint megha
ladottat, elfogadhatatlannak tarthatja. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
megtagadhatjuk a költői-esztétikai értékeket ettől a költészettől, mely 
romantikus, naiv hittel bízik a valóság szubjektív realista megnevezé
sének lehetőségében, a befogadóval való közvetlen -  s nevelő célzatú
- kommunikálás lehetőségében.

Fehér Ferenc költészetének befogadói népszerűsége bizonyítja, hogy 
korunk embere igényli a szép szó s az igaz szó illúzióját, hogy nagyon 
szívesen lemond az értelem veszélyes, mert őt a maga mindennapjainak 
látszatrealitásaiból kiemelni akaró, kalandjairól; őt és világát szolgáló 
dekoratív vagy pedagógiai szerepében fogva fel a költészetet.

A „szép” és „igaz” szóban bízó Fehér Ferenc-i költői programban 
persze -  különösen vonatkozik ez a Vasfű költészetére -  lehetetlen meg 
nem látnunk a hősies erőfeszítést is a hitért, hogy a költészet a valóság 
szolgálóleánya lehet. A hangváltás, mellyel a Vasfű kötet szabad ver
seiben találkozunk, magát a versek belső struktúráját érinti; a formai 
kísérletezés mögött a veszélybe került költői program kitágítására, új
raformálására törekvő költői kísérletet kell látnunk. E hangváltás mi
lyenségét a későbbiekben közelebbről is vizsgálni fogom, azt azonban 
már itt jelezhetjük, hogy az ide tartozó versek, így például az Agyag 
című, mutatják fel a legtöbb bizonytalanságot az esztétikai értékelhe
tőség szempontjából, s hogy a hangváltás felszabadító hatását Fehér 
Ferenc költészetére a Vasfű verseiben még nem mérhetjük fel, csupán 
a kísérlet irányát -  s az újabb költői példák (például Juhász Ferenc) 
hatásköreit -  nevezhetjük meg.

II.

A sajátos -  a Delelő egészéből s a Vasfű versanyagának nagyob
bik részéből megismert - Fehér Ferenc-i versnek legtöbbször pontosan 
meghatározható és a versben körülhatárolt tárgya van, melyhez a költő 
lírai módon viszonyul. Vagyis a vers tárgya egy olyan kiválasztott va
lóságelem (múltbeli emlék, a megélt mindennapi élet egy mozzanata, a 
táj egy felnagyított részlete), mely személyes élményként feldolgozva 
a gondolati s érzelmi reflexiók közlési lehetőségeit, a vallomásos meg
mutatkozás, a hagyományos lírai valóságfeltárás lehetőségeit jelenti.
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Ezeknek a verseknek az elemzésekor a következő -  leegyszerűsített 
-  strukturális képletből kell kiindulnunk:

Figyeljük meg, hogyan realizálódik e képlet a Vasfű indító versé
ben, a Partifecskékben, melyet tipikusnak tarthatunk.

A versindító helyzetet az emlékezés mozzanatának jelölése teremti 
meg („Lobogtam értük -  / vakációzó diák;”), s ezt követi az emléke
zés tárgyának megjelenítése (első és második versszak), a megjelenítés 
személyesítő jellege által megnyitva az utat az emlék szimbolikus, al
legorikus méretűvé növesztése felé; ám a szimbólum racionális áttéte
lességét sohasem vállalja. Ehelyett a költői beleképzelés, a lírai magára 
vonatkoztatás és szubjektív továbbgondolás lehetőségével él (a harma
dik és negyedik versszak közlései nem szakadnak el az első és második 
versszakban megnevezett emléktől, de azt a költői beleképzelés több
letével ruházzák fel). A gyermekkori emlék a vers jelenében alkalmas 
tárgynak mutatkozik egy magatartás és sorshelyzet sejtetésére.

Hasonlóképpen az Erdődén erdő című, a költői szerepet megformá
ló versben is, a „téglatörmelékbe zárt” akácfa helyzete és a költő sorsa 
között felismert párhuzamosság (párhuzamba állíthatóság!) jelenti a 
vers alakíthatóságának körülményét. S e kiaknázott párhuzam hitelesíti 
egyúttal a szemérmes önvallomást.

E versmodell szabadabb kezelése eredményezi az olyan „szép” 
verseket, mint például a Madarak folyója  című, ahol a körülhatárolt 
élmény és költői beleképzelés teljes mértékű belső egyensúlya valósul 
meg. S a Fehér Ferenc-i vers esztétikumának hordozóját épp ebben az 
egyensúlyban kell keresnünk s találhatjuk meg.

Ellenpéldaként említhetjük például a Törökbecse alatt című ver
set, ahol az emlék átlényegesítése túl erőszakosan történik, így a meg
nevezett versbeli tárgy (a vers valóságanyaga) nem bírja el a költői 
beleképzelést. Az emlék s a hozzá kötődő gondolati/érzelmi reflexió
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különválik, s ez utóbbi magára maradva, verbális köreiben súlytalanul, 
rctorikus-patetikusan kong.

A Fehér Fcrcnc-i versnek legállandóbb s legközvetlenebb veszélye 
épp ez: a retorika s a pátosz.

,,[H]a nem lesik, felét se mondom” -  vallja a költő. A patetizálás 
veszélye a már körvonalazott költői szerepből következik. A költő „fél 
szeme” szüntelenül befogadóját figyeli. A vers egyszerre alkalom a 
szemérmes magamutogatásra s eszköz a látatlanul is jelen lévő másik
kal való gondolati/érzelmi összetalálkozásra. A hatáskeresés értékrontó 
következménye verseinek gyakori érzelmessége; az olyan nyelvi-gon
dolati túlzások kritikátlan felhasználása, mely a szentimentális köz
helyszerűség felé lendíti a verset. Kirívó példa erre A homokra épült 
város kapujában című, közvetlenül önéletrajzi fogantatást! vers, ahol e 
versen kívüli szempont előtérbe kerülése eredményezheti csak a vers 
közhelyszerű, romantikus túlzásait:

„küszöbödön a fejem, 
kín -  vér csorog le róla...”

A romantikus túlzásra, a nyelvvel való kritikátlan visszaélésre val
ló példa az Elhagyott szállás című vers is, melyben a versbeli tárgy 
és költői beleképzelés egyensúlyának esztétikai megvalósulása helyett 
a nekikeseredett szubjektivitás önsajnáltató szentimentalizmusa győ
zedelmeskedik, s a versnyelvben „az ős paraszti dac” vadromantikája 
párosul a nótázó kedvvel:

„az esti gyorssal vagy én is elmegyek, 
vagy paréj közt dongnak be kék legyek...”

E versek jelentik egyúttal a Vasfű versanyagának egyik mélypontját 
az olyan sikerült élményversek ellenében, mint a már említett Mada
rak folyója , azután a Szikla a tengerben. Ez utóbbiakban, s még inkább 
a Pusztatemplom , a Madár, a Vasfű címűekben a népi szürrealizmus 
költői nyelvi eredményeit felhasználva, a hagyományos élményvers 
egy szabadabb modelljét sajátítja el a költő.

Nem minden tanulság nélküli összehasonlítani a kötetindító Par
tifecskék és a Madár című verset. Mindkét vers ugyanazon költői 
sorshelyzet egyedi élményként való megfogalmazását nyújtja. A Ma
dár címűben az élmény kevésbé realisztikus kezelése dalszerű formát 
eredményez, ahol mintegy a szerep „légiesebb” körülírásával a költő 
moralizáló hajlama kevésbé lesz szembetűnővé, s így az élményvers 
egy hangulatilag töményebb alakzatát kapjuk.
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A Vasfű kötet versanyagában esztétikailag legkiegyensúlyozottab- 
baknak éppen ezek a népiesen, szürrealisztikusan építkező dalszerű 
versek bizonyulnak. (Bár meg kell jegyeznünk, hogy az élmény dal
szerű feloldása, mint a Delelőben, olykor itt is, az érzelmi/gondolati 
differenciáltság kárára történik, s végzetes egysíkúságot eredményez. 
Például a Hulló hegedűszó, a Négylevelű vers címűekben.)

Szólni kell még a Vasfű című kötet szabadvers-anyagáról. Ezek el
sősorban a költői kísérletezés jegyeit mutatják fel, s mint ilyeneket, 
költői dokumentumokként tudjuk őket megközelíteni. A szabad vers 
egyéni alakzatának kialakítása nem következett be, csupán a rombolás 
útjai láthatók. Ami állandó jellegű a sajátosnak nevezett s az újsze
rű Fehér Ferenc-i versben, amit a rombolás nem érintett, az az egyén 
valóságához való empirikus kötődés. Ami viszont a szabad verseket 
együvé tartja, az az egyedi élmény szabadabb, asszociatívabb feldolgo
zása s ezzel párhuzamosan egy kihangsúlyozottabb törekvés a gondo
latiságra, például a Tavaszi napló s a Megállított arcok című „hosszú” 
versekben, s a Juhász Ferenc-i szóhasználatot eltanuló, ám a Juhász 
Ferenc-i költészet alapvetően személytelenítő, nem közvetlenül em
pirikus jellegének távlatisága nélküli Agyag címűben. Juhász Ferenc 
költészete termékenyítően hathat Fehér költészetére, de csak abban az 
esetben, ha a hatás nem korlátozódik a juhászi „szó-szenzáció” felfe
dezésére. Fehér Ferenc empirikus valóságlátásában lényeges változá
soknak kell bekövetkezniük ehhez, s egész költészetét, költészetfelfo
gását át kell értékelnie, hogy a szubjektív realista élmény költészetének 
határain tágítani tudjon.

A költői kísérletezésnek ebben a fázisában azt kell tapasztalnunk, 
hogy a Fehér Ferenc-i vers, biztos fogódzóiról -  a körülhatárolt él
ménytárgyról, a mindig magabiztosan végigvezetett ritmusról s rím
használatról -  lemondva, legtöbbször nem „szabaddá”, de szervetlen
né vált. (A Tavaszi napló vagy a Megállított arcok című vers gyenge 
próza; ami összetartja a szövegeket, az a vershelyzetnek megtett reális 
léthelyzet kereteként való alkalmazása.)

Végezetül, ha a kritikus a Delelő kötet versanyagának viszonylag 
egységes értékrendjéről s a következetes kihordásról szólhatott, Fehér 
új kötetét a nagyfokú értékbeli ingadozás jellemzi, s egy olyan fokú 
költői bizonytalanság, mely költészetét illetően előremutató lehet az 
élményvers egy új modelljének kialakításában s a következetes kihor
dásban.

1974
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„AZ EGYENES BESZÉD MEREDEKE” FELÉ

Pap József: Rendhagyó halászás. 
Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1974

Ha Pap József költészetének alakulási ívét figyeljük, elsőként a vi
láglátásában, versépítkezésében, nyelvi tudatában megmutatkozó elté
rések egymást gyűrűzve érintő, súroló egymásmellettiségét érzékeljük, 
majd, már a figyelmesebb olvasás során, az eltérések, különbözősé
gek egymásrautaltságát, az együvé tartozást. A viszonylag keveset író 
költő költészetében a kritika joggal „fedezhetett fel” több verskorsza
kot, elemző módon közelítve meg költészetét különböző verstípuso
kat figyelhetett meg és írhatott körül. E különbözőségek új verseinek 
távlatából szemlélve jól mutatják az alkotói út elveszített és meglelt 
bizonyosságait, ám sajátos módon az alkotó természet állandóságá
ról, változatlanságáról és a korán magáénak tudott költői feladatvál
lalás következetességéről is tanúskodnak. A verskeresés útelágazásai 
az élményi költőt értelmezik, a létélmény teljességére való „rálátás" 
lehetőségeinek a keresését mutatják fel. A felszíni létbenyomások s a 
megverselhető élményiség ellenében vívja meg a maga mindennapi 
harcát ez a költészet, a léttapasztalatok szellemivé emeléséért. Nem 
metaforikus általánosságban, hanem konkrét jellemzésként fedi ezért 
Pap József verseit a „sűrített élet” kifejezés. A versírás a megélt va
lóság intenzív „újraélését” jelenti, miközben a világ értelmezhetővé 
válik, s az ebben az értelmezhetővé vált világban körvonalazódó költői 
én megszabadul zárt, fojtogató individualitásától, az emberi, közös
ségi lét kapilláris törvényszerűségeit metafizikus költői gondolatiság
gal átsugározva a maga léthelyzetében közösségi jegyeket fedez fel. A 
költői éltelem az egyén léthelyzeteit, állapotait, létélményét társadalmi 
körvonalazottságában ragadja meg; az egyéni létezés legszemélyesebb 
tartalmai mint az egyéni látószög által sarkított, belülről megélt közös
ségi lét kérdései vetődnek fel, jutnak jelentéshez, a korai versekben 
éppúgy, mint a legújabbakban.

Pap József költészetének elkötelezettsége az embert szolgálja; versei 
a szüntelenül alakuló, „ránk bízott” jelen valóságát értelmezik az egyet
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len emberi élet élményi megéltségének látószögéből, de sohasem az 
egyéni létezés „ablaktalan sötétkamrájába” bezárkózva, mindig egész 
arccal, nyitott szemmel fordulva a külvilág felé. A Rés kötetének egyik 
legteljesebb értékű versében, a Hívásokban (2), melyet az új kötetbe is 
áthozott el nem taposható csillagok címen, az ellentétező képek, a „kül
ső” és „belső” erővonalak egymást feszítő szorításán felülemelkedve 
jut el a költői magatartás etikus követelményének megfogalmazásáig; 
belőle költészetének gondolati tartópillérei is kiolvashatók:

Ne is menekülj szemhéjad sövénye mögé

Itt forgunk lengünk
Kiszögezve is
Önkéntesen

El nem taposható csillagok

Az érzések nyílt vallomástevésének költői realizmusa és a „szemhé
ja  sövénye mögé menekülő” költői képzelet szemlélődő bensősége jelzi 
azt a két szélső határvonalat, amely között Pap József költészete alakul. 
E költői magatartás gondolati, etikai távlatiságát az egyéni lét élményi 
meghatározóin túllátó, feladatvállaló költői értelem humanizmusában, 
ember- s életszeretetében találhatjuk meg: a gondolattal megszűrt, fe
gyelmezett élmény iség és az aktív humanizmus, az önkifejezés és fe l
adatbetöltés kettősségének hitt egységében. A „föld törékeny értékeit” 
féltő illyési elkötelezettséggel rokon az ő „legalább egyetlen virág” 
igazát, szükségét meghirdető humanizmusa {Állásfoglalás).

Ez a korán tudatosodott, kezdettől fogva vállalt etikus magatar
tás azonban, mely szellemiségében és megvalósulásaiban korszerű 
költészetünk egyik előőrsét is jelenti, nem mentesíthette Pap József 
költészetét a sajátos látószög keresésének, a sajátos nyelv kialakítási 
kísérleteinek bizonytalanságaitól, a világlátásában és versnyelvi tu
datában megmutatkozó különbözőségektől. E különbözőségek az új 
kötetben is fellelhetők, bár sokkal jellemzőbbek a Rés anyagára, és 
anélkül, hogy erőszakosan egymáshoz akarnánk közelíteni őket, két 
élesen kirajzolódó versépítkezési irányról szólhatunk. A versépítkezés 
egyik (hagyományosabb) módját a jelképes erejűvé növesztett élményi 
tartalmak felmondását vállaló versmagatartásban ismerjük fel. Az Ott
honról írják, az Osztályfőnöki órán típusú versekben tapasztaljuk ezt 
az egyszerűsítő világlátást; az elmondás beszédszerű közvetlenségében 
az érintetlenül, formálatlanul hagyott élményanyagot érjük tetten. E
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versek naiv szimbolikája mögött felsejlik ugyan a keresetlenül vissza
visszatérő emlékek önmagukon túlható értelme, költői többértelműsé
ge, ám a láttatás egysíkúsága nem tud ezzel a költői többértelműség
gel megküzdeni, az elmondott emlék nem képes a vers jelenében való 
alakuló/alakító szembesülésre. Mégis meg kell jegyeznünk e verseket 
Pap József költészetének egészében elfoglalt helyzetük miatt. Az itt ta
pasztalható nyelvi egyszerűség, beszédszerííség, lényegesen átalakulva 
ugyan, jelentős kitérők után és mellett, szerkesztette!! és összetett vi
láglátást feltételezve, Pap József legjobb verseiben tér majd vissza.

E versekkel párhuzamosan íródnak meg azok a versek, melyek 
nyelvi tudatát a költői képek eluralkodása jellemzi, s ahol a modern 
költőnek a szavakkal vívott küzdelmét érzékeljük a csak versben meg
ragadható sajátos élményi tartalmak kivetítéséért. E versekből teljes
séggel hiányzik a beszédszerű közvetlenség formai, szerkezeti lazasá
ga, esetlegessége; a vers nyelvében és szerkezetében „feszessé” lesz, 
nem vállalja már az „elmondást”, sőt, mintha végérvényesen lemon
dott volna az elmondható, magukért beszélő dolgokról. A Fa sziklák 
közt, a Meg\>áltott típusú versekre gondolok, ahol a szóképek, a „súlyos 
szavak” montázsszerű kötődéséből, az egymás mellé egy belső értelem 
által került szóképek láncolatából bontakozik ki a versek világa. Itt 
minden szókép a maga holdudvarán belül teljes jelentésében aktivizált, 
fokozhatatlan; kötődései révén kell átértékelődnie, konkrét jelentéshez 
a vers egésze által teremtődő költői értelem összetevő elemeként jut
va. A vers nemcsak hogy kimozdul itt az „elmondás” egysíkúságából, 
passzivitásából, hanem ezzel összefüggően a „kész” élményekkel való 
építkezés lehetőségeitől is elzárja magát. „Alábukik” az élmények, 
benyomások, hangulatok, megtörténések egymásnak ellentmondó, 
felszínt kavaró zajlása alá, s amit felhoz, az eredendően új, egyszeri- 
ségében megragadott és felmutatva általánosított tudattartalom; a „fel
merülés” költői nyelvi viszonylataiban kikristályosult, alakot nyert a 
létezés egy vetületét, árnyalatát átsugárzó, költői képek rácshálózatába 
sűrített értelem.

Hankiss Elemér a modern költőnek ezt a törekvését így jellemzi: 
„... verseikben azzal küszködnek, vagy játszanak, ki-ki természete 
szerint, hogy a szavak, a mondatok újra és újra értelmetlenné, semmit
mondóvá üresednek, képtelenek már megtartani vagy megragadni a 
megszokott, hajdani jelentésüket, s újra és újra kísérletet tesznek arra, 
hogy valami új tartalmakat találjanak”. A vers azonban néha ellenáll a 
szándéknak; a képi jelentések rácsszerkezete olykor nem bírja el a je 
lentésbeli megterhelést, az egymás mellé helyezett szóképek „szó-kris
tályokká” merevednek, és mozdulatlan súlyosságuk, tömbszerűségük
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szétfeszíti a verset. Olykor pedig, például a Kezdet címűben tapasztal
hatjuk ezt, a szóképek rácsszerkezete rejtvényképpé lesz, mely jelen
tésbeli megoldását önmagán kívül hordozza (néha a vers címében), és 
nem vagy csak nehezen nyílik meg a befogadás előtt.

Pap József legjobb verseiben mintha e két élesen elkülöníthető vers
építkezési útirány tapasztalatai összegeződnének egy magasabb szin
ten. A kitérőre eddig azért is szükség volt, hogy e szintetikus látásmód
ra és versépítkezésre, a meglelt s már el nem veszíthető sajátos hangra, 
mellyel ilyen tiszta alakban először a Rendhagyó halászás című kötet
ben találkozhattunk, rámutathassak. Versnyelve egyszerűsödik, bátran 
merít a valóság köznapi szókincséből, anélkül, hogy a „kész” élmény 
felmondásának passzív szerepét, a jelképes beszéd kitérőit vállalná. A 
szóképek, a „súlyos szavak” montázsszerkezete helyett a megszerkesz
tett mondategyüttesek lesznek a versnyelv elemi összetevői. Az „egye
nes beszéd meredekét” közelíti meg ezekben a versekben, gondoljunk 
a Visszavágott eperfák, a Záradék, az Elő táj, az M  virágai, az Akár 
a szólni képtelen, a Végezetül, a Rendhagyó halászás, az Útmenti üsz
kös fákra  címűekre, egész költészetünk antologikus értékű darabjaira, 
bennük a modern ember életszemléletére; a költőnek a tájhoz, a maga 
közösségi, történelmi létéhez, a költészethez való viszonya itt klasz- 
szikus tömörségű, fegyelmezetten pontos versmondatokban fogalma
zódik meg. Az érett bölcsesség kiegyensúlyozottsága üzen ezekből a 
küzdve kiismert és megértett életről a hívő és hitét őrző ember hangján 
számot adó versekből.

Pap József költészetének feladatvállaló humanizmusa is e versek 
világképében teljesedik ki. Az emberi létezés ellentmondásoktól terhes 
tartalmait átminősítő, megvédendő értékként felmutató gondolatiság, 
Pap József egész költői világképére jellemzően, a természet és az em
ber, pontosabban, a természeti lét és az emberi létezés bonyolult vi
szonylatainak átgondolásával jut a legközvetlenebbül kifejezésre. Nem 
a táj hagyományos költői motívumáról van itt szó, nem a tájról, amihez 
ragaszkodni lehet vagy vele szembehelyezkedni a választott költői sze
reptől függően, hanem a saját törvényeit élő, azokban veszélyeztetett, 
az embert kiteljesítő, körülvevő táj/természet és az ember szövevényes 
összetartozásáról, mondanánk, a közöttük felismert érdekszövetségről, 
cinkosságról. E szövevényes kötődések átgondolásával Pap József köl
tészete az emberi létezés legárnyaltabb tartalmait tudja megnevezni.

Az értelemmel vágyott, a teljes, az önmagát ismételten újraterem
teni tudó életre a természet, a Tisza, egy fa, egy virág öntudatlan élni 
tudásában ismer rá. így lesz a Tisza című vers az áradóan gazdagnak, 
elpusztíthatatlannak, öntudatlanságában is bölcsen szervezettnek látott
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természeti lét himnikus dicséretévé, a diadalmasan megújuló, termé
keny létöröm forrásává, szemben a meddő, álmodozó emberi passzi
vitással. A természetet még egészen közelről látó és ösztönösen érző 
költői szem alkothatta csak meg e barokkos telítettségű, a természeti 
mikrovilágot láttató, magával sodró dinamikájú versképet:

„Ismeretlen jelekre bukkanunk,
Rejtelmes rajzások nyomaira - 
Ahogy a halak némán elsurrannak,
Ahogy a kagylók gyáván becsukódnak,
A tiszaviráglárvák mélyedbe fúródnak,
S érik mindegyik makacsul magában,
Hogy kinyíljon a tűző napsugárban,
Hogy elpusztuljon egyetlenegy nászban.
Hát így vagyunk, folyom, 
így vagy te szemérmetes:
Tavaszelőn is a vad áradásban 
Feszülő öledben rajzó bujaság van.”

A természeti lét itt feltárt jellemzői, létmozzanatai mint veszélybe 
került, megvédendő értékek, s egyúttal mint az emberi, közösségi lét 
éléséhez, az emberiesiilt világrend eléréséhez, kialakításához irányt 
mutató tartalmak tudatosulnak e költészet világképében. A természeti 
lét tartalmainak metafizikus, gondolati áthasonításával jut humanisz
tikus jelentéshez a „fecske formájú vers” játékos naivitása is, éppúgy, 
mint az „egyetlen virág” vissza-visszatérő metaforája. Az én időm lírai 
hőse, ki léte „[torlaszaiban titkol egy virágot”, miközben: „[sjzögletek 
közé horpad a lét / Gömbölyűsége lassan elszivárog”. A Tisza című 
versben megcsodált, áradóan gazdag létteljesség képzetét idézi meg, 
menti át, világa létmelegét, a maga létbiztonságát őrizve meg általa. S 
a vers, Pap József verse, mindig e Létmelegség megőrzésének a szol
gálatában áll, értelmét, küldetését, el nem veszíthető hitét leli meg e 
szolgálatban. Másfelől a „letarolt, agyonhajszolt táj” intelme vezeti 
el a költőt a Piszkozat című vers kihívóan költőietlen, „prózai” gesz
tusának megfogalmazásához, a meghirdetett cselekvésvállaláshoz; a 
verset, mely szövegkörnyezetében jut teljes jelentéshez, költői maga
tartásának legkiélezettebb s egyben legjellemzőbb megvallásaként, do
kumentumaként tarthatjuk számon.

Pap József költészete, bár tudja, érzékeli, átéli a mindennapi lét tra
gédiáit, a „nélkül” egzisztenciális léthelyzetének dermesztő kopársá- 
gait, sivatagait, szellemében felül tud emelkedni azon, mindig meg tud
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térni „bizakodása fénygyökereihez”. S ha szembe is kerül az életélmény 
kifejezhetetlenségének a „sívó a szó” alkotói/gondolati dilemmájával, 
sohasem jut el a költészet mint szolgálat értelmet tükröző szerepének 
megkérdőjelezéséig, önmagába maró kételyéig.

1975
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PAP JÓZSEF HAIKUKÖLTÉSZETE

Pap József költészetének sajátossága, hogy úgy tudja szellemivé 
transzponálni létélményeit, hogy eközben megőrzi a léthez való kö
zelséget: a létélményt a maga bensőségében tudja felmutatni. Belül 
marad a léten, miközben értelmezni, láttatni is tudja azt. A természeti 
lét jelenségei is így lehetnek Pap József költészetének kiemelt motí
vumaivá, anélkül, hogy a hagyományos természetfelfogásra akár csak 
gondolnunk is lehetne, például a verseiben gyakran visszatérő virág 
kifejezés nála sohasem lesz puszta metaforává. Az én időm lírai hőse, 
aki léte „[torlaszaiban titkol egy virágot”, miközben ,,[s]zögletek 
közé horpad a lét / Gömbölyűsége lassan elszivárog”, a virág kifejezés 
jelentéstartalmában a létteljesség képzetét idézi fel, menti át, világa 
létmelegét, a maga létbiztonságát őrizve meg általa. Pap József verse 
mindig e létmelegség szolgálatában áll, s ezt épp azáltal éri el, hogy a 
„virág” nála megmarad virágnak, azaz szó szerinti értelemben is jelen
téshez jut.

Anélkül tehát, hogy a haiku szellemi alapjait jelentő zen filozófiáját 
kellene követnie, költői alkatából következően jut el ahhoz az alkotói 
magatartáshoz, amely a haikut mint műfajt létrehozta, a bensőség és a 
reflektáló tudat egysége által kialakított, a költői szó telítettségére kon
centráló közlésformát. Mert a haiku nem az elhallgatás, hanem a szin
tetizálás műfaja; kevés szóval, pontosan meghatározott szótagszámmal 
átvilágítani a világ, a lét egy érzékelési vetületét.

Pontosan ezért lehet a haiku Pap Józsefnél belülről kihordott köz
lésformává; a kötött formában az önmagával azonosulás és a létről való 
közvetlen beszéd, a szubtilis és a profán együvé tartozhatóságát ismer
ve fel. Mert csak az tudhat otthon lenni a mindennapok valóságában, 
aki a természeti létet még belülről tudja látni; az tudhat úgy beszélni a 
valóságról, ahogy azt belülről megéljük. Ezért ismerhette fel Pap Jó
zsef azt is, hogy a haiku nem kizárólagosan a természeti létjelenségeket 
tematizáló műfaj, hanem a természeti lét szemléletéből és átéléséből
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fakadó, a lét egészére irányuló közlésforma. Pap József haikujainak 
tematikus kötetlensége a haiku lényegének a megértését példázza.

Pap József haikujai a lét totalitását ragadják meg a miniatűrökben, 
azt az alkotói helyzetet valósítják meg, amikor a tömörség a megszólalás 
lényegéből fakad. Haikujainak reflexivitása nem bölcseleti lírát jelent, 
legalábbis nem úgy, ahogy azt érteni szoktuk, hanem annak a „sűrített 
pillanatnak” a megragadását, amelyben az állandó, a lényeges megne- 
vezhetővé lesz. Ám a haiku nem a szubjektíve lényegesnek ítéltet mutat
ja fel, nem azt, amit mi látunk bele a természeti lét jelenségeibe, hanem 
ami a létjelenséget önmagában valóan, Ding an Sich jelenti. Legyen szó 
a virágoskertről, a napraforgóról, egy parasztnő arcéléről...

Jöhetsz bármikor.
Ha más nem, vendégül lát 
virágoskertünk.

vagy:
A napraforgó 
kifogyott a sárgából: 
gubbaszt feketén.

vagy:
Széken lavór víz 
és vasalt törülköző, 
és egy hang: Tessék...

vagy:
Lerí róla, no,
hogy unja már a férjét.
Meg a világot.

A maga lényegében felmutatott létjelenség azonban sohasem pusz
tán önmagáért valóan van jelen; a „virágoskert” jelentése velünk való 
viszonylatában jut kiteljesüléshez, ami nem ugyanazt jelenti, mintha 
mi a róla való impresszióinkat, hozzá való szubjektív viszonyulásunkat 
fogalmaznánk meg.

Pap József haikujainak lényege az individuálistól való megsza
badulás egy komplex szubjektivitás által. Azt az affektivitást képvi
selik, amelyben az érzelem és az intellektualitás még nem vált szét, 
az intuíciót a maga eredeti jelentésében állítva vissza. Nem a haiku 
„európaizálásáról” van tehát szó Pap Józsefnél, hanem a modern költé
szet egyik lehetőségének a felismeréséről.

1986
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GONDOLATOK KÖLTÉSZETÜNKRŐL

I.

A Symposion első nemzedéke költészetének a jugoszláviai magyar 
költészet megújhodásában betöltött történelmi és esztétikai szerepvál
lalását értelmezve a kritika a hagyományos költészet demisztifikálására 
tett radikális törekvését hangsúlyozza, s e költészet esztétikai minősé
geit elválaszthatatlannak tartja attól az alkotói-gondolkodói magatar
tástól, amely a maga poétikáját a költői beszéd kritikájára, negációjára 
alapozva építette ki. A hagyományosság elutasítása korántsem puszta 
stílusváltást jelentett, bárha költői beszédük a hagyományos lírai be
szédforma bírálataként mutatta is magát. A különbözés lényege ma
gában az alkotáshoz való viszonyulásban érhető tetten. Tolnai Ottó, 
Domonkos István, Koncz István, Ladik Katalin, Fehér Kálmán köl
tészete a költői valóság értelmezésében, valóságfelfogásában tért el a 
hagyományos líraiság modelljeitől; a forma problémája a valóság köl
tői megragadhatóságának a kérdésességéből következett. A felismerés, 
hogy a költői beszéd retorikus egyszerűsítéseiben a létélmény dina
mikus összetettsége a lírai valóságlátás moralisztikus parancsszavaivá 
egyértelműsödik, a lírai realizmus eszményítéseinek negációjával egy
idejűleg a költői leírás kompetenciájában való kételkedéssé mélyült. 
Költészetük nyelvi-poétikai felszabadultsága a valóságlátás tematikus 
kánonjaitól való megszabadulást sürgette; szakítva a költészetszemlé
lettel, mely a valóságot lezárt minőségként, a költői beszéd mitikus tár
gyaként tekinti, s nem strukturális nyitottságában. A szép: igaz, az igaz: 
jó moralisztikus költészetszemlélet zsákutcája lesz itt nyilvánvalóvá, 
hiszen a léttapasztalatot a maga nyitottságában fogni fel, annak morális 
lekcrekíthctetlenségét is jelenti, közvetlen „használhatatlanságát” is a 
mindennapok konvencióinak - mitológiáinak -  „költői” igazolásában.
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„Kihívom a verset, / hogy igazolja létezésemet” -  írja Koncz István 
Esszencia című versében, s a költői magatartás lényeges összetevőjét 
olvashatjuk ki e sorokból. A vers, mely a költői én létezését hivatott 
igazolni, vagyis a költői beszédben megalkotni, olyan tudatmonológ
ként formálódik, mely az egzisztencia létvízióját akarja valóságként 
elfogadtatni. A mindennapi tapasztalás mitológiája felől nézve e köl
tői beszéd témátlan (s ebből következően mintha formátlan is lenne), 
semmiképpen sem vállalhatja magára a lírai ábrázolás feladatkörét, 
hiszen a vers világának hídfői az ismeretlenben vannak. Más szóval, 
az érzéki tapasztalás strukturális nyitottságára a vers a maga végső nyi
tottságával, tárgya megnevezetlenségével felel, poétikus rendjét a va
lamire való szimbolikus visszautalások helyett az önmagára rákérdező 
reflexivitás intellektusa szervezi. A megkérdőjelezettség alkotó szituá
ciójában alakuló költői beszéd így hódíthatott vissza magának egy el- 
veszítettnek hitt területet: a létteljesség illúzióját. Az alkotói szenzibi- 
litás és értelem nyelvi szuggesztióit állítva a létezés egyedül autentikus 
valóságképének a költészet (a szó) mitológiateremtő ereje mellett tett 
hitet. Nem kevéssel fizetett ezért: a költői beszéd magánosságával, hi
szen a szó közvetlenül senkihez nem intézett monológként hangzik el, 
az értelem számadásaként, szövegeként alakul. Tolnai Ottó asszociá
ciós versnyelvének tárgyiassága, Domonkos István elementáris nyelvi 
redukciói vagy Ladik Katalin költészetének játékos szürrealizmusa a 
maguk egymástól eltérő, egyéni lét- és költészetszemléletének kihor
dásával a költői beszédnek ugyanezt a szituációját értelmezik.

II.

Legújabb költészetünk számára ez a költészet jelentette a legköz
vetlenebbül és a legerőteljesebben ható impulzusokat. A fiatal költők 
első jelentkezései szinte törvényszerűen viselték magukon az előttük 
járók költői kézjegyét. így például a fiatal költők 1969-ben megjelent 
antológiája, a hol ó hol legalább olyan mértékben tanúskodott az első 
Symposion-nemzedék költészetének általános érvényű vonzásköréről, 
mint amennyire sejtetni tudta az egyes költői utak egyéni irányultságát. 
Kétségtelen, hogy a hatvanas évek végén és a hetvenes évek elején in
duló fiatal jugoszláviai magyar költő természetes alkotói közegéül egy 
tabuk és merev szabályok nélküli, deromantizált alkotói magatartás és 
a földrajzi meghatározottságokon túlmutató költői világkép kínálko
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zott, mely a fiatal költő által nyilván inkább intuitíve átérzett, semmint 
tudatosított szellemiségével, e szellemiség tágasságával az akadály
talan önmegvalósítás végtelen lehetőségével csábított. S ugyanakkor 
lehetőséget nyújtott arra is, hogy lényeges mozzanatában ne értessék 
meg: ha ugyanis a költészet Tolnai nemzedéke számára a létezés, a 
világ modellezésének egyedüli alkotó formáját jelentette, a nyelvi ar
tikuláció valóságteremtő lehetőségével, szemben a konvencionálissal, 
ez azt is magában foglalja, hogy költői valóságképük grammatikája 
módszerként nem formalizálható.

Legújabb költészetünk tényleges értékeinek kibontakozása csak 
ennek a felismerésnek a következtében vált lehetségessé az önkere
ső különbözés árán. A konczi kérdésfeltevéssel találják magukat ők is 
szemben, mi több, költői gondolkodásmódjuk próbakövévé is válhat 
ennek vállalhatósága vagy nem vállalhatósága, azonban csak helyze
tük árnyalatnyi eltolódását felismerve fogalmazhatják azt újra. S ez az 
eltolódás majd, amikor tudatosodik bennük, költői lehetőségeik és köl
tői világképük minősítőjévé válhat. Otthonra lelve az előttük alakuló 
költészet létfelfogásában, mégsem mentesülhettek a megnevezetlenség 
hiányérzeteitől. Az ideológiai-morális mitologémákat romboló, azok 
díszítő jelzőit kizáró modern költészet szelleme a (negatívban meg
mutatott) létteljesség utópiájának az igézetével vonzott, s miközben 
lelkes fogékonysággal keresték, ironikus fricskákkal demonstrálták a 
tagadás dialektikájával való egyéni azonosulás lehetőségeit, szenved
tek szabadságuk parttalanságától, s benne a maguk alaktalanságától. 
„Mit játsszak, mivé legyek e sárga fényű éjszakában!” -  írja Böndör 
Pál egyik korábbi versében, bizonyos értelemben nemzedéke létérzé
sét és alkotói szituációját fogalmazva meg e sorokban. Tanácstalansá
guk, helyzetük tisztázatlanságának a felismerése költői problematiká
juk felismerését is jelentette. Költői beszédük e felismerés értelmében 
alakulhatott a megnevezés próbatételeként is, egy olyan gondolkodási 
helyzetet minősítve, ahol a tagadva számot adás gesztusai épp az előt
tük járók költészetéből kiolvasott felismerések fényében -  látszólag 
paradox módon -  a könnyebb útnak, alkotói kompromisszumnak tűn
hettek. Ha ugyanis a világ extenzív teljességének megragadása, meg
ismerése helyett a költői beszéd csupán a beszélő szubjektivitásának 
igazoltságát erősíti meg, miként azt Tolnai összetett, a maga gondolati 
csápjait százfelé nyújtó szövegei, vagy Domonkos szövegeinek végle
tes redukciói, világ-kizárásai mutatják. („Nos, költészet / egyedül ma
radtunk / nem ezt akartuk / a napon ülünk / és egymásra vicsorítunk”
- olvassuk a Dér springt noch auf! című versben), akkor a világnak 

ebben a rendszerként meg nem ragadhatóságában, mikor is minden
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ről, ami rendnek mutatja magát, minden pillanatban kiderülhet, hogy 
csupán konvenció, a költőt a megismerés szándéka kényszerű termé
szetességgel fordítja a szubjektum bizonyosságainak a feltérképezése 
felé. A költői beszéd vállaltan magánbeszéddé lesz, nem azért, mintha 
megtagadná a tapasztalatok nyelvi megoszthatóságát, hanem mert nem 
tud olyan rendről, konvencióról, amit hierarchikusan a maga szubjek
tivitása fölé helyezhetne, aminek a szolgálatába szegődhetne. Innen 
e költészetek befelé fordultsága, nyelvi fegyelmezettsége, miközben 
szigorúságuk a szó iránt, mely sejtet és szuggerál, de a szubjektív meg- 
nevezendőt a beszéd mélystruktúrájában felejti, a hallgatás közelébe 
juttatja őket. Egyaránt a hallgatás határán, a hallgatás ellenében alakul 
például Jung Károly, Böndör Pál, Veszteg Ferenc, Danyi Magdolna, 
Sziveri János és Fenyvesi Ottó költői világa, habár az egymástól eltérő 
beszédmódéi lek legfeljebb érintkezési pontokat tudnak felmutatni, de 
azonosságokat már nem.

III.

A hallgatás határán, a hallgatás ellenében alakuló költői beszéd 
szükségszerűen építkező. A konvencionálisnak ítélt értékek elutasítása 
helyett kiindulópontja a nem konvencionális értékek felismerhetősége, 
a dolgoknak önmagukkal való azonosítására tett kísérlete, a maga lét
helyzetének magyarázási szándéka a világ meg nem ragadhatóságának 
közepette. A költői magánbeszéd -  ha jól értjük - nem jelentheti az 
alanyiságnak a maga önkörébe bezáruló impresszióit, nem jelentheti az 
élményi tapasztalások lírai, hangulati lajstromozását, s ezáltal a szub
jektum elidegenülését, történelmietlen kiszakadását abból a világból, 
melyet egyetemes konvencióként nem tud láttatni, értelmezni. A szub
jektivitás kiindulópontként való vállalásának költői célkitűzése nem 
szolgálhatja a magunk szolipszista mikrovilágának kritikátlan felfoko
zását, csupán szűrő lehet a világ látvány jellegének semlegesítésére. 
Legújabb költészetünk veszélylehetőségei, ha valahol, úgy itt érhetők 
tetten: az impresszionisztikusan felfogott szubjektivitásban, mely ily 
módon legjobb esetben is csak a hangulatiságig tudhat eljutni, a rezig
nált panasztevésig, anélkül, hogy a létezés kritikai kommentárjává vál
hatna. A világ látvány jellegével szemben csupán a maga amorfitását 
állíthatja így, vállalja bár a megszólalás „külső” formájaként az egy
másra halmozott tudatfolyam automatizmusát, avagy a szonett szer
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kezeti kiszámítottságát. A szubjektivitás olyan rezervátummá válik 
ilyenkor, s a költői beszéd olyan magánbeszéddé, amely csupán a rossz 
közérzet demonstrálására képesül, anélkül, hogy a tudat elé alternatí
vákat állíthatna fel. Reménytelen naturalizmussá lesz. Vagyis pontosan 
az ellenkezőjévé annak, amire predesztinálva van.

1978
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KÖLTŐI TANULMÁNYOK

elem 
Fehér Kálmán: Petőfi ÉRT és 

ék

A modern költőnek a poétikai hagyományhoz való költődése mindig 
kritikai tudatosságot tartalmaz: visszafelé tekintő figyelmét saját költői 
alkatának törvényszerűségei irányítják. A kritikai mozzanat nemcsak 
a választásban van jelen, hanem a választott poétikai hagyományhoz 
való viszonyulás jellegében is. Sohasem lehet ugyanis arról szó, hogy 
a modern költő egy elmúlt történelmi-társadalmi valóság által (is) ala
kított poétikai jelrendszerben, költői világképben ténylegesen és mara
déktalanul az otthonára ismert, minthogy a maradéktalan visszatérés és 
otthonratalálás (a teljes behelyezkedés) saját költői létét veszélyeztet
né. Viszonyulásának jellemzőit konstans kívülálló voltából kiindulva 
kell megközelítenünk; viszonyulása így mindig sajátos szempontú ér
telmezése a választott hagyománynak. Kötődése egy másik költő (Pe
tőfi) poétikai gyakorlatához ezért kifejlett önismeretet feltételez, önnön 
költészete belső mozgatóinak, lehetőségeinek és korlátainak kritikai 
tudatosságát.

Fehér Kálmán Petőfi-olvasataiban (Új Symposion, 1972. 84-92. 
szám) a választott költői hagyományhoz való viszonyulás különösségét 
az jelenti, hogy a viszonyulás (a „visszagondolat”) a versek struktúra
szituációjává lett, tehát a versek létrejöttének és alakulásának egzisz
tenciális lehetőségévé. Itt tehát már nem (nemcsak) arról van szó, hogy 
a poétikai hagyomány kijelölésével önnön költészetét köti az irodalmi 
folytonosság terében, hanem arról (is), hogy viszonyulását egy konk
rét költői célszerűség jellemzi. S ezért, amikor e versolvasatok meg
közelítésére vállalkozunk, nem elégedhetünk meg annak feltárásával: 
hogyan értelmezte (aktualizálta) Fehér Kálmán Petőfi költészetét. Azt 
kell figyelnünk, milyen konkrét költői célszerűség szolgálatába állítot
ta Petőfi-értelmezését, s ez hogyan valósult meg.

Fehér Kálmán felbontja Petőfi verseinek poétikailag kötött struk
túráit, átszervezi azokat, s eközben értelmezi, sarkítja Petőfi versét, 
ugyanakkor a „másik” költő poétikai jelrendszerének „parole” jelen
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ségként való felhasználása a költői én objektív közlési lehetőségévé 
lesz. A ,, [sjaját képmásom lendítem a magasba” versszituációját Petőfi 
képmásának (maszkjának!) a magasba lendítése váltja fel. S azáltal, 
hogy a költői ént Petőfi poétikai jelrendszerével rejtjelezte, Petőfi mo
tívumrendszerében lokalizálta -  számolva az olvasó Petőfi-emlékeze- 
tével is -  egyfajta közösségi lírát alkothatott. Petőfi költészete reális 
történeti hátteret és hitelességet kölcsönöz a versolvasatoknak, ám az új 
versek belső költői logikája a mai költő költői tudatát minősíti. A Száz 
panasz költője így, ha ideiglenesen is, a történeti-poétikai fogódzókra 
támaszkodva újra meglelte azt a költői (alkotói) szituációt, ahonnan a 
közösséghez és a közösségért szólás lehetséges. Petőíi-olvasatai ezért 
kötődnek a Száz panasz költészetéhez, ahol, ha kételyekkel átszőtt „hi
tetlen hittel” is, de hinni tudott abban, hogy a költő a közösség nevében 
fogalmaz. Alakító erővel azonban a közbeeső tapasztalatok hatnak, a 
Fiirjvadászat versírói tapasztalatai; ezekről szólva a kritika az alko
tói tudatosságról és a költő „befeléfordulásáról”, a versek többségének 
„egyesszám elsőszemélyűségéről” értekezett. Petőfi poétikai hagyo
mánya, költészetének forradalmi elkötelezettsége s ennek praktikus 
történelmi-társadalmi hatékonysága eléggé biztos alapokon nyugvó 
ahhoz, hogy „elbírja” a mai költő minden kételyét, bizonytalanságát 
és súlyos tudásait, melyek eredetüket az etikus és elkötelezett költői 
szónak „kint” is ható dimenziójától való megfosztottságából származ
tatják. A Petőfi költői példájához való viszonyulásnak ezt a lehetőségét 
látta meg Fehér Kálmán, versolvasataiban önmagával szemben követ
kezetes, saját költészetének kérdéseit, tartós és feloldhatatlan dilem
máit fogalmazza meg, megfogalmazásukhoz eszközként használva fel 
Petőfi költői jelrendszerét.

Versolvasatait külön csoportokba tagolva tárgyalom, az eltéréseket 
a Petőfi költői jelrendszerével (mint elsődleges jelrendszerrel) való 
építkezés különbözőségei határozzák meg. Az első csoportba azokat 
a szövegeket sorolom, melyekben a konkrét költői célszerűség Petőfi 
(meghatározott) verseinek költőietlenítésében valósul meg, -  a mala- 
chitzöld gyűjtőcím alatt közölt prózaversek tartoznak ide. Az eredeti 
Petőfi-vers tartalmi átmesélése a „költői” természetéből következően 
a „költői” ellehetetlenülését eredményezi. Módszere költészetellenes: 
egyértelmű jelentéssé redukálja a többértelmű költői beszédet; prózára 
„fordítja” azt, az „eszmét” hámozva ki belőle. A szövegek felépítésük
ben az eredeti versből „kiolvasott” értelmi struktúrát követik, s ezért 
nem költői voltukban minduntalan visszautalnak a költőre. Versolvasa
tai a hírhedt iskolás kérdésre lehetnek a feleletek: „Mit akart mondani 
a költő ebben a versében?” A naiv olvasó önzésével „olvas”: leegysze
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rűsít, s a leegyszerűsödés értelmi szempontjai szerint mondja tovább 
a verset, ily módon a kötött versforma és a metaforikus költői beszéd 
kíméletlen kritikáját, s ezen belül a politikus vers iróniáját is adja.

„a nép nevében 
Most kell adni a népnek és nem majd!

Aki erről nem vesz tudomást, annak több példát is
fel lehetne hozni... Most

és nem majd.”

A „költői” ilyen jellegű s méretű lerombolása azonban sajátos 
módon a „költői” lehetősége (igenlése) mellett is bizonyít; negatív 
tükörképként, költői lehetetlenségként a „költői” utáni nosztalgiát is 
magában hordozza. Ez a nosztalgia, az elérhetetlen és „lefordíthatat
lan” „költői” emlékezete sejlik fel az itt nyelvi negatívumként ható 
irodalmiasult köznyelvi szerkezetekben helyenként felbukkanó poéti
kai alaksejtelmekben: a szerkezetükben egyszerű hasonlatokban, vá
lasztékosabb szószerkezeteiben.

A malachitzöld versolvasatokat ez a kettősség köti: a „költői” kímé
letlen kritikája s a „költői” utáni nosztalgia. S ez a feszültséget kiváltó s 
tartósító kettősség lesz e versolvasatok esztétikumának a hordozójává. 
Belőle a mai etikus költő valós dilemmáját olvashatjuk ki: azokat a kér
déseket, melyek az etikusan hatékony költői létezés megvalósításának 
veszélyeztetettségére kérdeznek rá, s amit a Petőfi Örült című versének 
variációiban implicite s szélsőségesen kiélezve így fogalmaz meg:

„Hiszen nincs okunk e modern viszonyok között
Szavakhoz ragaszkodni!
Minden, minden csak írott betű csupán
Vagy még az sem...
Hahaha!
Mert ilyen az élet. Jajgatunk s kacagunk:
Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha!”

Míg a malachitzöld versolvasataiban Petőfi költői jelrendszerének 
lerombolása következett be, a hozzá való kötődést a versolvasatok je 
lentéshordozó negatív emlékezete jelenti, addig a második csoportba 
sorolt szövegek Petőfi költői nyelvét közvetlenül, nyelvi konkrétum
ként használják. E pozitív nyelvi emlékezet egyik iránya az, amikor az 
eredeti Pctőfi-vers struktúrájában egy új struktúrát láttat meg, s azt a 
vers szószerkezeteinek átszervezésével kiemeli, jelentésoldódást létre-
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hozva így az eredeti vers és olvasata között, mint például a félálomban 
című vers esetében.

A Petőfi-vers első versszaka: A versolvasat első szakasza:

„Szép kedvesem 
Lágy kebele... 
Szíved búját...

„kedvesem kebele 
búját

érzem”Mind érezem ...”

Az átszervezés iránya a kihagyással elért sűrítés. Ennek ritmikai meg
felelője az eredeti vers ritmusával (felező nyolcas) párhuzamos, de nem 
következetesen betartott, töredezetté, szabálytalanná váló versritmus, s 
ezt követi a verskép vizuális átalakulása. A versolvasat szelektív módon 
lép fel mindazon szerkezeti elemekkel szemben, melyek a vers gondolati 
ritmusát késleltetik, fékezik (a szintaktikai szerkezetek egyszerűsödésé
vel. a belső történet elhagyásával). Az új kombinatorikus viszonyok által 
szervezett versnyelvet a tőmondatszerű közlésegységek és a metaforikus 
közlések szintaktikailag laza kapcsolódása, a versmodell nyitottá válása 
jellemzi. A verskép ilyen irányú átszervezése a versbe kódolt szeman
tikai lánc „rövidülését” eredményezi, s ez a szemléletesség síkján be
következett redukcióval együtt a jelentéselemek drámai sűrítését hozza 
magával. Mindez a korszerű költői nyelv sajátosságai közé tartozik. A 
versolvasat így azokat a disszonanciákat erősíti fel, melyeket Petőfi elé- 
gikus hangszerelésű verséből is kiolvasunk: a „félálomban” helyzet „két 
világ közöttiségébe” sűrűsödő ellentétek együttlétéből eredő feszültség 
fokozódik fel itt, az otthon melegségű kedves s a „kinti féríimunka”, a 
szabadságharc közelségének nyugtalanító teljességélménye.

Az „olvasás” jellegét tekintve közvetlenül idetartozik az „e” betűs 
falvédőben realizált ironikus felismerés is, mely a Tisza című versből 
vett sor („Mely nyelv merne versenyezni véled? ”) önmaga jelentésének 
az ellentétébe való átalakítására épül, a mekegő „e” hangok torzító ki
hangsúlyozása révén.

Nyelvi játékok ezek, melyek értéküket önmagukban hordozzák: a 
játszani merésben. Költői játékok a múlt hagyományával, amit kiegé
szít (és elront) a maga torzító, élesebb disszonanciákat mutató „tükré
ből” szemlélődő mai költő.

Ugyanakkor költői tanulmányok is ezek, akárcsak a malachitzöld 
versolvasatok is, amelyekhez a „legköltőibb” magyar költő nyújt
ja  a kutatási alapot. E versolvasatok hangsúlyozottan vállalt feladata 
ugyanis a költőire való többirányú rákérdezés, a költői beszéd belső 
törvényszerűségeinek és teherbírásának kutatása.
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A pozitív nyelvi emlékezetű olvasás másik irányát azok a versolva
satok (levélolvasatok, naplójegyzetek) mutatják -  például az Őrült vers 
variációi (Este van már kint s ben, Bíbor hajnal hasad, Áldozati kö
nyörgés, Hahaha!, Tollával és tintatartójával a nyaka körül) - ,  melyek 
eredeti Petőfi-verssorokból és újonnan alkotottakból szerveződnek. El
térően az eddig elemzett versolvasatoktól, a költői én itt mintegy azo
nosul a Petőfi-vers költői énjével, saját versbeli helyzetének és tudatál
lapotának megfelelőjét vállalva benne. Ez a látszólagos kiegyenlítődés 
a Petőfi-vers és a versolvasat költői énje között az utóbbi tárgyiasítását 
szolgálja. A költői én így, önmagát az Őrült költői énjében rejtjelezve, 
a Petőfi-verset közvetlen önkifejezési terének fogja fel; élményszerű 
közvetlenséggel, vallomásos szubjektivitásában konstituálódik.

Az átszervezés iránya, a strukturálódási mód ezt az azonosulási ten
denciát szolgálja. Az azonosulást, mely a költői én önkifejezési lehe
tőségét jelenti, költői eszközszerűségében kell felfognunk. A verskép 
a maga egészében nem vállalja az azonosulást; tényleges kiegyenlí
tődés helyett az Őrült vers költői énjének átalakulása következik be. 
A versolvasat költői énjét az Őrült vers költői énjét meghatározó 
strukturális(-szemantikai) mozzanatok és a csak rá jellemző (eredeti
en új) strukturális(-szemantikai) mozzanatok minősítik. Bár általános 
szerveződési elveiben a versolvasat az Őrült vers szerkezeti jellemző
ihez igazodik, a konkrét szelektív és kombinatorikus eljárások eredeti
en új struktúraviszonyokat eredményeznek a szerkezeti elemek között, 
minek következtében az eredeti vers és a versolvasat modellje (s maga 
a költői én) a párhuzamosság, az analógiás megfelelés síkján érintkez
nek, eltéréseikben utalnak vissza egymásra.

Tovább haladva a versolvasat megközelítésében azt tapasztaljuk, 
hogy a versolvasat modelljében maga az egymásrautalás, a visszautalás 
ténye is strukturálisan jelölt, s mint ilyen ez is a költői én strukturális 
(-szemantikai) mozzanatai közé tartozik. A költői én vallomásos köz
léseiben az ÉN  <-> O, az azonosulás <-» különbözés, a viszony is model
láló kóddá lesz.

Figyeljük meg ezt az Őrült vers variációiban.
Petőfi „vadromantikus” vallomásmonológját mai szóval tudatvers

nek nevezzük; a válságba került személyiség számadása ez a világgal, 
a maga helyének, szerepének felmérése. A verskép hangzásbeli (a vers
sorok hosszúságának szabálytalansága), ritmikai (szabálytalan jambusi 
lejtés) és vizuális elrendezésbeli (szerkezeti tagolatlanság) szabadossá
ga ellenére a verset a szónak ma használatos értelmében nem tarthatjuk 
„szabad versnek”, ennek ellentmondanak a vers belső formáját megha
tározó, belső történetet reveláló szintaktikai-logikai kötöttségei.
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A versvariációk modelláló elvként a Petőfi-vers formaeszményét 
követik, egyetlen lényeges szerkezeti változással. Egy-egy variáció az 
Őrült vers egy-egy részének (és nem az egésznek) az olvasata, az újra
alkotás során öt versolvasat „született”, melyek viszonylagosan önál
lóak (ciklikusan kapcsolódnak egymáshoz), ám a versolvasatok egy 
lehetséges sorrendjét betartva -  a közlés ezt a sorrendet követte - ,  a 
versolvasatok az Örült vers egészének egyszeri olvasását jelentik (ki
véve az Örült vers első részét, melynek két olvasata létezik: Este van 
már kint s bent és az Áldozati könyörgés). A versolvasatok (a bizonyta
lan többest használom) lerombolják és lerombolva/betartják az eredeti 
versnek a belső történet által megvalósított kötöttségeit. Ez a jelenség, 
melyben az eredeti vers és olvasatai között leglényegesebb szerkezeti 
eltérést látjuk, egészen egyértelműen a „szabad-szerű”, versben meg
látott „szabad vers” egy lehetséges „kibontási” kísérletét szolgálja. Eb
ből a szempontból jut jelentéshez az eredeti vers hangzásbeli, ritmikai 
és vizuális „szabadosságának” radikális továbbfejlesztése is. A Petőfi- 
vers nyelvi konkrétumaiból s az ezekhez (szintaktikailag-szemantikai- 
lag) szervesen kapcsolódó új nyelvi közlésekből építkező egyes szám 
első személyű költői énje ez eltérésekben alakul. A számadást tevő 
költői énnek (az eredeti vershez viszonyítva sötétebb tónusúnak jelölt) 
önpusztító kiábrándultságáról a szerkesztés szintjén a szabad vers radi
kális megvalósítása tanúsít.

írásom elején úgy láttam, Petőfi költészete, költői magatartása a 
mai költő minden kételyét és súlyos tudását „elbírja”, s ezért a hoz
zá való viszonyulás e kételyek és súlyos tudások megfogalmazásának 
költői eszköze lehet, s hogy ez a felismerés formálta Fehér Kálmán 
apokrif viszonyulását Petőfi költészetéhez. Ez a meglátás az Örült vers 
olvasataiban is beigazolódik. A világlátásban, „negatív leltár” készíté
sében egészen komor színezetű verskép teljes jelentéshez visszauta
lásai révén jut, az olvasó Petőfi-emlékezete nem hagyja meg kaotikus 
magányosságában.

Külön csoportba sorolom azokat a verseket, melyeket a költő Pe
tőfi-emlékezete (s nem konkrét versek olvasása) formált. A verités de 
fa it, verités de raison, kiáltások, jövő  január, könyörgés petőfiért és 
önmagamért versek tartoznak ide. Petőfi-emlékezete, mondtam, de 
mondhatnám így is: versek, melyeket a költő Petőfi-hite formált. E Pe- 
tőfi-emlékezetek közvetlenül (strukturálisan jelölve) alig idézik meg 
Petőfit, egy-egy tőle kölcsönzött költői motívum, szószerkezet vagy 
a költő nevének említése jelzi a versek konkrét nyelvi emlékezetét. 
E versek a mai költő verstudatát minősítik, az ő történeti helyzetéből 
adódó feladatokat és szereplehetőségeket járják körül. Bennük, mint
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önállósult (saját) törvényszerűségeik szerint alakuló költői beszédben, 
a versolvasatok tapasztalatainak alkotói összegezését, összegezési kí
sérletét is láthatjuk.

Petőfi költészete e versek „emlékezetében” magával a költészettel 
egyenlítődik ki; a megvalósult költészettel, mely ha soha nem is ad 
a mai költő végtelen sokaságú kérdéseire megnyugtatóan egyértelmű 
válaszokat, de a maga megvalósultságának teljességében az egészen 
pontos költői feleletek ( J T T  ÉS M OST”) megadásának a lehetőségét 
szuggerálja.

kipattant buborék 
játssza el a múltat 
porszem falán 
ha megtalálsz 
testi-lelki féreg 
kiegészíthetsz 
jelen
gondolj rám legalább 
kockából kivágott napon 
(könyörgés petőfiért és önmagamért)
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A KARSZTRÓL 

Böndör Pál: Karszt. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1974

A Karszt verskötet szikár, jelzőket alig használó, tőmondatokból 
építkező, az indulat nyelvi pátoszától megtisztított versbeszéde az 
élményiséget nem tagadja és nem is rejti el; versvilágának egyedü
li bizonyosságai a tapasztalati tények, a létjelenségek: az élmény, a 
mozdulat, a szemlélt látvány, maga a létezés, ami van. A versbeszéd 
a közvetlenségében, alaktalanságában teljes élményt akarja kiemelni 
a megnevezhetetlenség homályából, összhangot keresve a gondolattal 
megszűrt élményben, a létjelenségben tapasztalt végtelen egyszerűség 
és ez egyszerűség szavakkal való visszaadása, elmondhatósága, a ki
fejezés között. Ezt a törekvést szolgálja a minden díszítést felesleges
ként elutasító versnyelv s a gondolatilag tagolt ritmus. Böndör legjobb 
verseiben (mint például a megfordította című versben) a személyes
ség jegyeit éppen ez a nyugtalanságot tükröző, állandó visszatérések 
és előrehaladások közepette alakuló, töredezetteséget felmutató nyelvi 
ritmus fejezi ki, s ez a nyugtalanságot tükröző ritmus, mely állandó 
ellentmondást jelent a tőmondatszerű közlések hűvös tárgyilagos
ságával, szűkszavú fegyelmezettségével, mutatja a közlések indulati 
hátterét, feszültséggel töltve meg a versképet, a megnevezett élményt, 
létjelenséget hitelesít.

Az élményről, a létjelenségekről való gondolkodás, az értelmezés, a 
rendszer keresése a Karszt versvilágában egyértelműen a kételkedést, 
a bizonytalanság útvesztőibe kerülést jelenti, s ezért a létjelenségek, 
a létmozdulatok értelmetlenségként való leleplezésének a veszélyét 
hozza magával. A gondolkodás (a beszéd) az élményt megfosztja köz
vetlenségétől, alaktalan bizonyosságától is tehát, s a versnyelv (a sze
reposztás, szöveggyűjtemény és az edzéslehetőségek ciklus verseiben 
tapasztalhatóan) a bizonytalanság, az örökös ambivalencia tudatát mu
tatja fel végeredményként. A Karszt versvilágának egyik jellemzője így 
egyfajta állandó „ingázás” a biztonságot nyújtó tapasztalás, élmény és 
az értelmezés egyszerre több megoldást kínáló és ezért illogikus végki
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fejlete között. A versbeszéd, mely az élményt a megnevezetlenség alak
talan homályából ki akarja emelni, alakulása folyamán egy még sűrűbb 
homállyal találja magát szembe, és Böndör idetartozó verseinek nyelvi 
szofizmusában ez a sűrű homály (benne a rendszer, megfoghatatlanul 
bár, de jelen van) formálódik hiteles versképpé. Ez a nyelvi szofizmus, 
mely az élmény, a tapasztalás értelmezésének mindig egyszerre több és 
egymásnak ellentmondó lehetőségeit hagyja meg (e versek világában 
minden ,,[m]indig igen és mindig nem.”), a verskép nyitottá válását 
eredményezi. Ez a nyitottság a körülményekkel számoló, s azok között 
„ingázó” gondolkodásnak, a lényeges értelmezésének örökös kudar
cára figyelmeztet, s így lesz e versvilág másik állandó összetevője a 
vers lehetőségeiben, a beszédben való kételkedés. A tőmondatokban 
beszélő költő számára -  a műveletek ciklus kísérleti jellegű verseiben 
tapasztalhatóan -  mintha már a végig kimondott szó, a végig kimon
dott mondat is a „súlytalan dísz” veszélyét jelentené; a szofisztikus 
nyelvi tudat itt már az értelmezhetőség nyitva hagyott lehetőségét is 
elveti, s magát az értelmezés szándékát és a szándék megvalósításának 
lehetetlenségét, kudarcát mutatja fel.

Ez a szofisztikus nyelvi tudat Böndör verseiben majdnem mindig 
(és éppen a gondolkodás kételyeket vállaló és azokat felmutató nyi
tottsága következtében) tetten éri, kimondatlanul is megnevezi az él
ményt; pontos szuggesztiókat tud a világról közölni.
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NAIV KÖLTÉSZET

Maurits Ferenc: Telep. 
Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1975

Két megalapozottan és következetesen érvelő kritika jelent meg 
mostanáig Maurits Ferenc verskötetéről, a Telepről, Bányai Jáno
sé (Magyar Szó, Kilátó, 1975. október 25.) és Utasi Csabáé (7 Nap, 
1975. október 31.); Maurits verseit végső következtetéseiben mind
két kritika költészeten inneninek, nem költészetnek tartja. A két kri
tika elvárásaiban, hiányérzetében közös alapokról indul, érvelésében 
és értékelésében is találkozik. A tudatos verselésnek, a költői-nyelvi 
megszervezettségnek, az emlékanyag költői-gondolati átlényegítésé- 
nek a hiányát róják fel a költőnek, minek következtében a mauritsi 
vers az élményt „a maga egyszerűségében és partikularitásában” meg
kövültén mutatja fel (Bányai János), illetőleg, „költészete óhatatlanul 
megállapodik a kuriozitás szintjén” (Utasi Csaba). A két kritika köl
tészetelméleti premisszái, a kritikákból kiolvasható költészetfelfogás 
nem idegen számomra. Magam is úgy gondolom, hogy korunk nem 
kedvez az ösztönösen daloló élményköltőnek, az „őstehetségnek”, 
hogy az eruptív érzékenység, az intuíció mellett a költőnek tanulnia és 
tudnia kell mindazt, amire a költészet megtaníthat; hogy rendelkeznie 
kell alakító képzelettel, s hogy gondolkodóként is meg kell kísérelnie 
a világát meghatározó tények közötti eligazodást; hogy tehát az ösz
tönös verselés veszélylehetőségei hatalmasak, és -  végigmondva -  azt 
is, hogy az ellenőrizetlen és ellenőrizhetetlen ösztönösség volt (van és 
lesz) a legtöbb esetben a dilettantizmus, a fűzfapoéták legbiztosabb 
melegágya is.

Ha tehát a legtöbbet ígérő törekvések, korunk főbb költői irány
zatai szellemében gondolkodunk és fogalmazunk, ha következetesek 
vagyunk azokhoz a költészeti és költészetelméleti tapasztalatokhoz, 
melyeket korunknak a világirodalomban, az egyetemes magyar iro
dalomban és a mi irodalmunkban is legértékesebb modern művészete 
kínál, akkor valóban el kell utasítanunk Maurits Ferenc költészetét. De 
meggyőződésem az is, hogy tévedünk, ha ezt tesszük.
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Mint ahogy biztosan tévednénk, ha a költészet köztársaságából 
szigorúan kiutasítanánk például a negroid költészetet, vagy a képző
művészet területéről a naiv művészeket. Maurits Ferenc költészetét 
énirodalmunk egy magányos jelenségének, esztétikai értékkel rendel
kező, naiv költészetnek tartom.

Épp ezért nem hiszem, hogy Maurits költészete, merthogy anyaga 
szociografikusan is körülírható, vagy mert az emlékezésre hagyatko
zik, akár egy pillanatra is párhuzamba állítható Brasnyó István köl
tészetével. Pontosan azért nem, mert, mint Utasi is megállapítja, cél
jaikban és eljárásaikban egészen különbözőek. Brasnyó semmit sem 
bíz a szubjektumra, Maurits viszont mindent a szubjektumra bíz; e két 
költészet sem erényeiben, sem fogyatékosságaiban nem találkozhat, és 
nem is helyettesítheti egymást, sohasem lehetnek egymás ellenlábasai, 
ahogyan azt Garai László a Telepvö\ írott impresszióinak lelkesültségé- 
ben {Képes Ifjúság, 1975. szeptember 17.) és Pintér Lajos a Brasnyó 
költészetében szembetűnő megtorpanások ellenszerét keresve gondol
ta {Alföld, 1975. 9.). Brasnyó tudatos költő, aki tud írni, s akit képessé
gei összetettebb, átfogóbb kompozíciókra jogosítanak, ha erre erejéből 
futja; Maurits bizonytalan félmondatokat tud a világról, „dadogva”, e 
félmondatok ferde szögéből lát rá a világra, s ez nem okoz számomra 
dilemmát, ez a költői szervezettség hordozója lehet. Maurits verseit 
ott, abban a pillanatban látom problematikusaknak, amikor „folyama
tosan” akar szólni; ezzel önmagát tagadja meg, és versbeszéde ment
hetetlenül prózává szürkül.

Naiv költészetnek tartom Maurits verseit, s a továbbiakban mint 
ilyet kísérelem meg körülírni, értékeire és fogyatékosságaira rámutat
ni, de már itt megkockáztatom a föltevést, hogy ha a tudatosságot, az 
élményanyagtól való eltávolodást, a gondolati átlényegítést követeljük 
meg ettől a költői magatartástól, akkor gyökerében tesszük lehetetlen
né, mert sajátos belső törvényszerűségétől, létalapjától fosztjuk meg. 
Úgy gondolom, hogy a naiv művészet szükségszerűen marad meg a 
partikularitás szintjén, de ez nem zárja ki eleve a költőiséget. A naiv 
művészet alapvető követelménye -  ismereteim szerint -  az eredeti, a 
sajátos világlátás és az ehhez való kompozicionális következetesség, 
vagyis a jelenségeknek az egy sajátos és állandó(sult) látószögből (a 
szubjektum „ferde síkjából”) való regisztrálása és arányos elrendezé
se. A naiv művészet esztétikai-kommunikációs lehetőségeit tarthatjuk 
egysíkúbbaknak, korlátozottabbaknak és körülhatároltabbaknak, ér
téktartományát esetlegesebbnek és alacsonyabb rendűnek, de ha ben
nük ez a belső következetesség fellelhető, akkor a konkrét alkotástól 
nemcsak hogy nem vonhatjuk meg a művészi értéket, hanem az au

70



tentikus emberi dokumentumban egy varázsosan gazdag költői világot 
láthatunk meg.

Maurits verseiben érvényre jut ez a sajátos látásmód és a belső 
következetesség. Maurits mindent a szubjektumra bíz, a szubjektum 
sajátos optikai lencséjére, ám sohasem hagyja a verset a szubjektum 
változékony és ellenőrizetlen hangulataira, ami homogén élményvilá
gát egyszer így, máskor úgy mutatva, belső töréseket, következetlensé
geket, az élmény közelsége folytán könnyen érzelgősséget, rész jellege 
átlényegítésnélkülisége miatt feltétlenül öncélúságot eredményezne. 
Maurits verseiben nyoma sincs az érzelgősségnek és a maga pillanat
nyi hangulatait magyarázó, azt elfogadtatni akaró élményiségnek sem. 
Maurits a maga sarkított látásmódját akarja befogadójával elfogadtatni, 
versében egyeduralkodóvá tenni, emlékanyagának minden atomjában 
érvényre juttatni. Az ő Telepjén valami végzetszerű determinizmus mi
att minden mozdulat bármikor a visszájára fordulhat, ahogyan a pad
lásra épp hogy felhordott eperfalevelet támadják meg a selyemhernyók 
(.selyemhernyók), úgy semmisülnek meg Maurits Telepjén, változatos 
módon, de kérlelhetetlen törvényszerűséggel, az emberi egzisztenciák, 
vagy vegetálnak félegzisztenciákként, hogy létük, létterük m égis-vagy 
épp ennek köszönhetően -  megértetlenül, hátborzongató talányosságá
ban és pusztaságában is fogva tartsa a csak látni, de a látványtól el
szakadva differenciálni már/még nem tudó, nem akaró, „kizáró”, vagy 
„exkluzív” jellegű költői képzeletet, ami a naiv művészet velejárója. 
Nem kuriózumok és nem szenzációk keresése ez, hanem egy torzító, 
egysíkú látásmód következetes érvényesítése, az eredendően mauritsi 
látásmódé, amit pontosabb megnevezés híján misztikus, szürrealizmus 
előtti szürrealizmusnak nevezhetnénk. Ez a torkot szorító, misztikus 
végzetszerűség Dosztojevszkij regényeinek, A Karamazov testvérek
nek a világával tarthat távoli rokonságot. Lehet, hogy az újvidéki Telep 
sohasem volt egészen ilyen, amilyenné Maurits torzított látásmódja 
sarkítja (lehet, hogy Maurits gyermekkori társai sem egészen ilyennek 
őrzik emlékezetükben), és jó, hogy ma már mind kevésbé ilyen, hogy 
mind kevésbé „telep”. De Maurits el tudja velem hitetni, hogy: ez a Te
lep, a megmagyarázhatatlan és elbűvölő gyermekkori félelmek és szo
rongások világa, ahol az embernek sohasem sikerül egészen fölállni, 
okosan szétnézni maga körül, biccenteni és egyenesen járni, hogy ez a 
telep, mint fenyegető lehetősége a szociális és egzisztenciális emberi 
valóságnak, létezhet. Küzdeni kell tehát ellene, és Maurits úgy küzd, 
mint a valamikori varázslók: megkísérli nevén nevezni. S amikor ez 
sikerül neki, akkor megszűnnek hiányérzeteink, akkor költészettel van 
dolgunk. S ha ezt várjuk el Maurits verseitől, akkor költészetének nyel
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vi megmunkálatlanságára, kopárságára is másképp kell tekintentünk. 
Egyszerű tényközléseiben, soronként újrakezdődő, darabos versnyel
vi ritmusában nem abszolút szervezetlenséget látunk, hanem a kom
ponálás irányát. Versnyelvének szegénysége, metaforanélkülisége 
mélyen funkcionális, fogyatékosságának sokkal inkább az róható fel, 
hogy versnyelve nem eléggé kopár, nem eléggé metszetten szegényes; 
versnyelvi ritmusa nem eléggé darabos, szaggatottan kattogó, sokszor 
az elbeszélés prózanyelvi logikájához, máskor, ritkábban, a magyaros 
(népdalos) ritmushoz igazodik. És o lykor-jogos észrevétel -  valóban 
bőbeszédű is, mintha erőszakkal kísérelné meg kiegyenesíteni világa 
hőseinek a Járását” . Akkor következik ez be, amikor kívül kerül az 
élményen, amikor eltávolodik tőle, amikor „visszaemlékezik”, amikor 
nem meri, vagy nem tudja maradéktalanul vállalni gyermekkori önma
gát, egyedül ő látta világát.

Nem mentesek tehát Maurits versei az alkotói kiegyensúlyozatlansá
goktól, s ez az írás nem azért íródott, hogy elkendőzze azokat. Maurits 
szegényebb, egyszersmind gazdagabb nálunk. O -  mindannyiunktól 
különbözve -  még distancia nélkül tudja látni a világot, primitív képze
lettel (a szót nem köznapi értelmében használom), differenciálatlanul. 
Hogy ez a látásmód értékhordozó lehet, hogy Maurits naiv költői vilá
ga kellhet nekünk, gazdagíthat bennünket, abban -  úgy hiszem -  nem 
szabadna kételkednünk.
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A MÓDSZERESSÉG DICSÉRETE -  
KÉRDŐJELEKKEL

Sziveri János: Szabad gyakorlatok. 
Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1977

Sziveri János első verskötete, a Szabad gyakorlatok egy határozott
nak mondható költői programot körvonalaz, s ez költői indulásának 
feltétlenül olyan értéktöbblete, ami nemzedéktársai költői indulása kö
zül egyértelműen kiemeli az övét, s ami miatt akkor sem lenne szabad 
megvonnunk tőle a bizalmat, ha a programmal magával vitánk len
ne is. Hiszen -  ahogyan Umberto Eco tanítja -  „a mű értékelhetősége 
döntő mértékben függ attól, hogy vajon a mű képes-e kifejezni annak 
a poétikának a problematikáját, amelyet meg akart oldani”. Különös 
jelentőséggel bírhat e felismerés, ha egy fiatal költő költői indulásá
ról kíséreljük meg a véleménymondást, és különös jelentőséggel bír
hat akkor, ha már-már természetesnek kell tartani fiatal költőinknél a 
programnélküliséget.

Sziveri a gondolati költészet útján indult el, amennyiben a világhoz 
és önmagához, nemkülönben verséhez, az alkotáshoz való viszonyulá
sa merőben értelmi színezetű intellektuális beállítottsága teljességgel 
kizár minden közvetlenül érzelminek minősíthető gesztust. Mediatív 
szövegeiből nemcsak az élményiség személyessége és szemléletessé
ge hiányzik, hanem a közvetlenül megnevezhető, valamiféle központi 
gondolati probléma tárgya is, ami által az anyag fölötti intellektuális 
győzelem az objektivitás többletéhez juttatná a szubjektív gondolat- 
menet metafizikai érvényességét, és a befogadó az objektivitásban a 
megismerés igaz voltát érzékelve a megismerés útját (a kifejlődést, a 
formát) esztétikusnak könyvelhetné el.

A Szabad gyakorlatok gondolatiságát a tudatnak a létezés közvetlen
ségével szembeni puszta jelenlétére, értelmező szándékára vezethetjük 
vissza. A létezés (az „ittlét”) mindennapi, tehát folyamatos, alig értel
mezhető, közvetlenül alig megnevezhető „minőségváltozásai” emel
kednek itt az értelmezettség tudatszintjére, olyan mértékű elvonatkoz
tatásként, mely a kiváltó indítékot, az alakító körülményeket nemcsak 
lírai-tárgyi konkrétumként nem jelöli, hanem metaforikus anyagként
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sem használja. A szövegnek így élményi-tárgyi meghatározottságok és 
ajelenítés metaforikus-képi hídfői nélkül kell kibontakoztatnia egy élet
érzést, lehetségesként (objektívként) elfogadtatni a valóságfeltárás ez 
irányát. A létérzékelés közvetlen megnevezésére tör e költői program; 
tagadja a művészet mimetikus funkcióját, és a gnoszeológiai funkciót 
alárendeli az ontológiainak. Közvetlenül metafizikus tehát ez a költé
szet, mondhatni, szemérmetlenül az, gátlástalanul spekulatív.

Sziveri lemondott versszövegeinek szituációs körülhatároltságáról, 
vállalva ilyképpen a parttalan meditáció kockázatát is, s nem csupán 
intellektuálisan felszabadító szerepét: a versbeszéd szemantikai meg
határozatlanságát és meghatározhatatlanságát. Szövegeiben a tudat
működés célirányos „összetettsége”, nagyfokú kiegyensúlyozottsága 
lesz formateremtő elvvé; versbeszédének metafizikájában -  a Szabad 
gyakorlatok ciklus legjobb darabjaiban -  a létérzékelés összetettsége 
árnyaltan, intellektuális élességgel és érzékletességgel rajzolódik ki, 
röntgensugárként hatolva át a megnevezésre váró felismerések ösz- 
szegubancolódott folyamatán. Sziveri módszeresen tudja átáramoltat
ni magán (és szövegein) a gondolati disszonanciákat, egymás mellé 
helyezni, egymáshoz ütköztetni, egymással szembesíteni a léttapasz
talatok rész-értelmeit, viszonylatokat létesíteni közöttük, a viszonyla
gosság (a bizonytalanság) tartalmi dialektikáját idézve meg. Anyaga 
(nyelve) ilyenkor pattanásig telítődik feszültséggel, s bárha ez gondo
lati meghosszabbításában a tehetetlenség érzékelésének a feszültsége 
is, a szöveg betölti rendeltetését: felvillantja a világban való helyzet, a 
világgal való kapcsolat egy megismerési szeletjét.

Nemritkán bekövetkezik azonban, hogy a létérzékelés összetettségé
nek az átvilágítása helyett a szöveg a kuszáltság verbális képzetét tudja 
csupán nyújtani, a gondolatmenet követhetetlenné válik, észrevétlenül 
csúszik át a semmitmondó és semmire sem kötelező általánosságok 
síkjára. A verbalizmus veszélye épp ezért minduntalan ott kísért e szö
vegekben. A narancs ciklus versszövegeit ilyen értelemben egészében 
fiaskónak tartom, még ha nyilvánvaló is, hogy a Szabad gyakorlatok 
ciklus előtanulmányainak kell betudni őket. A narancs ciklus szöve
geiben eluralkodó plakát-harsány disszonanciák a Szabad gyakorlatok 
ciklus szövegeiben árnyaltabbak lesznek, s ezáltal végiggondoltabbak 
is. Az elvont retorikusságtól azonban e szövegek sem tudnak teljesen 
megszabadulni. Sziveri elsajátított egy beszédformát, és törvénnyé 
emelte annak játékszabályait. A nyelv teherbíró képességében való ké- 
telytelen hite azonban többször-többször ellene fordul. Megittasodik a 
módszertől, megittasodik egyensúlyozó képességétől, s nem veszi ész
re, ha versmondatai csupán szintaktikailag kapcsolódnak is.
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Kétségtelen, Sziverinek valahol újra kell gondolnia költői program
ját, s könyve előlegezi a bizalmat, hogy lesz is ehhez ereje. Észre kell 
vennie, hogy módszerességének köszönhetően zökkenőmentesen, a 
formai tökéletesség illúzióját megteremtve sokszorosíthatja szövegva
riációit, a gondolati tartalmak dialektikus gazdagodása nélkül is. Leg
jobb versei, így például az idei Versekévé ben közölt Átváltozások iga
zolják, hogy a mégoly elvonatkoztatott gondolatiságnak is konkrétnak 
kell lennie, egyértelműen végiggondoljak ahhoz, hogy a metafizikus 
végtelent befogadhassa. Szerintem még merészebben kellene vállalnia 
léttapasztalatainak konkrétságát és egyszeriségét az átértékelés folya
matában, nem azért, hogy az empíriák, az élményfelmondás szintjére 
süllyedjen, és lemondjon a gondolat metafizikus (spekulatív) szárnya
lásának kalandjairól, hanem azért, hogy költői programjának ontológiai 
irányultsága kiteljesedhessen: verse több legyen intellektuális játéknál, 
követhető vagy kevésbé követhető deskripciónál, hogy a gondolkodást 
ne csak manifesztálja szövegeiben, de elkötelezetten választhasson is 
megnevezett „létminőségei” között.
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SZIVERI JÁNOS KÖLTÉSZETÉRŐL

döngesd magad körül a katlant, 
élni szorítsd a fulladót, 
ne mondd soha a mondhatatlant, 
mondd a nehezen mondhatót, 
vakít az éj, tekints előre -  
erőd a semmi. Kapj erőre!

(Nemes Nagy Ágnes: 
Elégia egy fogolyról)

Most, amikor Sziveri János költészetéről készülök írni, elűzhetetle- 
nül kísért egy emlék. 1981 júniusában a Fórum Könyvkiadó felkérésére 
recenziót írtam Sziveri János második verseskötetéről, a Hidegpróbá- 
ról. Nagyon jó könyvnek tartottam, de volt bennem hiányérzet is a ver
seiben helyenként előtérbe kerülő metafizikus elvonatkoztatások miatt, 
s erre is utaltam, mégpedig az itt mottóként idézett Nemes Nagy Ágnes- 
verssorokkal -  „ine mondd soha a mondhatatlant, /  mondd a nehezen 
mondhatót ” - , minthogy tudtam, Nemes Nagy Ágnes költészete Sziveri 
János számára is fontos, s ha őt idézem, pontosabban tudja majd, mire 
gondolok, hogyan gondolom. A recenziót, amint megírtam, elvittem 
neki megmutatni. Kétutcányira lakott az én albérleti lakásomtól, köny- 
nyen megtehettem. Kora délután volt, kellemesen meleg, napos júniusi 
délután. Albérleti szobája küszöbén ült, az ajtófélfának dőlve, félig a 
szobában, félig a kertben, könyvekkel körülvéve, melyeket akkoriban 
hozott a pesti könyvvásárról, megannyi könyvújdonság volt tehát, s én 
azonnal elmerültem az új könyvek nézegetésében. O közben elolvasta 
recenziómat, s mint várható is volt, első mondata nem a dicséreteimre 
vonatkozott, hanem a hiányérzetemet kifejező Nemes Nagy Ágnes-idé- 
zetre: „Én nem a mondhatatlant írom -  mondta - ,  hanem a számomra 
egyedül mondhatót.” Meg sem kísérlem itt felidézni beszélgetésünket 
a „mondhatatlanról”, a „nehezen mondhatóról” és a „szubjektíve egye
dül mondhatóról”; amiért fel kellett idéznem Sziveri Jánosnak ezt a 
mondatát, az költői tudatosságának hangsúlyozási igénye, minthogy 
újraolvasva verseit, a Szabad gyakorlatok (1977) első kötetétől a leg
utolsó versekig, úgy érzem, épp ez az, amiről itt és most, a költészetét 
megvilágító elemző tanulmányok megírása előtt, beszélni kell.

Sziveri János huszonhárom éves volt, amikor első verseskötete 
megjelent, a benne foglalt verseket tehát egy húsz-huszonkét éves fia
talember írta. A Szabad gyakorlatok kötet versei, ahogy mondani szo
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kás, nem kiforrott költészet még, akkor is így láttam, ma is így látom, s 
mégis egy rendhagyóan erőteljes költői indulás dokumentuma. S több 
is, mint dokumentum. Olyan költői-mesterségbeli alapozás, amely
re nemcsak építeni lehetett, hanem amely már egyéni költői program 
megfogalmazása is. A róla írt kritikám címe ( Új Symposion, 1977. áp
rilis) A Módszeresség dicsérete -  kérdőjelekkel volt, s kiteljesült köl
tészete távlatából tekintve legalább annyira fontos hangsúlyozni, mint 
amennyire fontosnak tűnt akkor, az induló költő még ismeretlen útjára 
gondolva, hogy már első verseskötetében sem egyszerűen egy tehetsé
gesen verselő fiatalember áll előttünk, hanem tudatos költő, aki a lehet
séges legtöbbet kívánja megvalósítani: létminőségeit a létezés egészét 
értelmező szándékkal kívánja megnevezni, s ehhez keresi a látószöget, 
a formálás egyneműsítő bizonyosságot adó - erejében bízva.

„Szövegeiben a tudatműködés célirányos »összetettsége«, nagy
fokú kiegyensúlyozottsága lesz formateremtő elvvé; versbeszédének 
metafizikájában -  a Szabad gyakorlatok ciklus legjobb darabjaiban -  a 
létérzékclés összetettsége árnyaltan, intellektuális élességgel és érzék- 
letességgel rajzolódik ki, röntgensugárként hatolva át a megnevezésre 
váró felismerések összegubancolódott folyamatán. Sziveri módszeresen 
tudja átáramoltatni magán (és szövegein) a gondolati disszonanciákat, 
egymás mellé helyezni, egymáshoz ütköztetni, egymással szembesíte
ni a léttapasztalatok részértelmeit, viszonylatokat létesíteni közöttük, a 
viszonylagosság (a bizonytalanság) tartalmi dialektikáját idézve meg” 
-- írtam, s hadd idézzem itt a Szabad gyakorlatok ciklus kilencedik ver
sének két sorát, melyet ars poeticaként is olvashatunk: „Örökre ketté
metszeni / a normát.” A költői tudatosság itt még, a magasra helyezett 
mércék ellenére vagy épp „elhelyezésük” által, a „mesterség” elsajátítá
sára vonatkozik, voltaképpen készülődés ez egy intellektuális program 
megvalósítására, ahogyan ő fogalmazott^ várakozás kezdete című korai 
versben, az „újraértékelt összefüggések ” felismerésére. Ez intellektuális 
magatartás kialakításakor, nem utolsósorban a módszeresség akarásában 
Sziveri János mestere a jugoszláv/szerb költő Vaskó Popa; a költészet 
Sziveri János számára azonban mindig is ez az intellektuális program 
maradt, s egyáltalán nem mond ennek ellent, hogy megvalósításához 
költői magatartásának fokozatos személyessé válása segítette hozzá.

A Hidegpróba (1981) kötet versei ezt az intellektuális programot gon
dolják újra; problémavilága nem a maga közvetlenségében megtapasz
talt létezés, hanem az e tapasztalatok szellemivé transzponálása, megne
vezése közben felmerülő kérdések, bizonytalanságok, kétértelműségek, 
melyek elől kitérni nem lehet, s amelyeket Sziveri nemcsak vállal, ha
nem a költői gondolkodás bizonyosságaiként mutat fel. „Nem azért így,
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mintha másként lehetetlen volna” -  olvassuk például a Prológus című 
kétsoros versben, vagy: „Ha akarom vagyok, ha akarom nem. / Ez a 
költészet előnye és hátránya” -  hirdeti a Különböző lehetőségek vizsgá
lata című versben. Ne tévesszenek meg bennünket a plakátharsány el
lentéte^!), valódi gondolatok ezek, a maguk módján kikezdhetetlenek, 
csak épp elégtelenek. Sziveri is tisztában van ezzel. „Nem a kijelentés, 
a kijelölés nehéz” -  írja le az Intelmek című versében a nagyon fontos 
mondatot. A maga elvontságában körvonalazott intellektuális (költői) 
program radikális átértékelését jelenti ez: a személyesség vállalását.

A Hidegpróba legtöbb versét olvasva úgy tűnik, az Jntellektuális 
felismerés örömeT  közé tartozik majd ez is, a személyesség vállalása 
ugyanis továbbra sem jelenti az „én” problematizálását, miként a sze
mélyes léttapasztalatok problematizálását sem; a személyesség válla
lása itt még csak hangsúlyeltolódást eredményez: a „mi a költészet?” 
rejtett kérdése helyett a „mi a költő?” kérdése kerül előtérbe, s Sziveri, 
Kavafisz segítségével ugyan, de meg is fogalmazza a maga számára 
végső s felelősséget jelentő választ: „Mintha a költő korának barbárja 
lenne...” -  olvassuk az In continuo című versben, melynek mottója 
egy Janus Pannonius-idézet: „Barbár férfi vagyok s durva fülednek 
e nyelv.” Ne kérdezzük itt, hogyan találkozik a modern görög költő, 
Kavafisz költészete (a Barbárokra várva című fordításkötetet már ol
vasta Sziveri) és a latin/magyar humanista Janus Pannonius költészete: 
Sziveri költői gondolkodásában e találkozás hiteles és tartalmas volt, 
ha egyszer egy ilyen erőteljes metaforához segítette hozá, melybe -  
utólag láthatjuk -  valóban „belefért” mindaz, ahogy Sziveri János a 
maga költészetét megvalósította.

A metafora megalkotásánál, a költői szerep e kijelölésénél nagyon 
fontosnak tartom a megfogalmazásban a „mintha” kifejezéssel jelölt 
bizonytalanságot, mely valójában nem bizonytalanságot fejez ki, ha
nem a szándékot, hogy a „kijelentés” kijelölés értékű legyen, egy gon
dolkodási folyamat érvekkel alátámasztható megbizonyosodása, mely, 
mint ilyen, konkretizálható, sőt, megvalósíthatóságának a feltételeként 
várja is a mindig újbóli konkretizálást, a költői tettet (verset), mely 
nem mondhat le az intellektualitásról (önmagát szüntetné meg, lehe
tetlenítené ezzel), ám a létezés elemi kérdéseivel kell szembenéznie. 
A létezés elementáris kérdései a Hidegpróba, de a Dia-dalok ( 1987), a 
Szájbarágós (1988) kötetek verseiben sem az emberi lét alapkérdései
vel való szembenézést jelentik, s természetes és jó, hogy nem azt, ha
nem nem ellentmondva költői indulásának, a Szabad gyakorlatok köl
tői programjának sem, a létezés kritikai szemléletét, benne a magunk 
kritikai szemléletével is. A „barbárrá” válni költői metafora jelentése
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legalább annyira összetett, mint amennyire nem egyértelmű újabb kori 
civilizációnk szempontjából a Római Birodalom pusztulását kiteljesítő 
„barbárok” történelmi küldetése sem... A hangsúly mindenképpen a 
kritikai gondolkodásra tevődik át, s tegyem hozzá, oly korban, amikor 
a kritikai gondolkodás intézményesen destrukciónak minősült, föltéve, 
ha nem határolta magát körül a szubjektum önkifejezésében, illetve az 
önkifejezés esztétikumának a bírálatában, megóvva önmagát a cenzor
ként működő politika ütéseitől.

A költészetet a kritikai gondolkodás megvalósításaként igényelve 
Sziveri Jánosnak a hetvenes évek jugoszláviai magyar költészetében, 
elsősorban Domonkos István költészetében, adottak a szellemi közeg
re találás lehetőségei, de úgy is mondhatnám, a Symposion-kö\Xészet 
segíti őt abban, hogy a maga költői szerepkijelöléséhez eljusson, s azt 
költői magatartásának természetszerű meghatározó elemeként foghassa 
fel. Tudatosíthassa, elsősorban önmaga számára, hiszen a Hidegpróba 
versei megannyi kísérlet a költői szerep kijelölésére és értelmezésére, s 
e kísérletek sorában a már idézett szintetikus értelmű szerep megfogal
mazása mellett a bizonytalanságok tudatosítása is hangsúlyt kap, hol a 
tudatos lét fölemelő élményeként, hol pedig a maga (magunk) létének 
(létfelfogásának) szellemtelenségével s ezért haszontalanságával való 
kíméletlen szembenézésre kényszerülve.

A tudatos, a költői lét fölemelő élményének megfogalmazására töb
bek között példa lehet a Költészet című verse is, amelyben a követke
ző -  egész irodalmunk folyamatosságában is gondolkodva -  megrá- 
zóan hiteles „költői önmegvallást” olvassuk: „És mégis, / valamiféle 
gyönyörűség kínoz: költő vagyok. // Éppúgy, mint a múlt / bármely 
más írnoka, hírnöke. Éppoly bizonytalanul. / Ám az idők zúzódásában 
örök érvényű formaként.” A Szabad gyakorlatok kötet verseihez viszo
nyítva a szavak egyre súlyosabbak lesznek a Hidegpróba verseiben, 
átgondoltabbak s mintegy „kipróbáltabbak” teherbírásukban: a jelen
tés hordozóivá kell lenniük akkor is vagy épp azáltal, hogy „a kudarc 
gyönyörűsége kínozza” a költőt, miközben hite szerint felülemelkedett 
a maga léte partikularitásain. A versmondatok feszesebbek lesznek, 
minthogy nincs már bennük semmi felesleges kifejezés, egészében a 
jelentés szolgálatában állnak. A költő a maga személyiségének indu
lati pátoszát hozza létre a versben; nemcsak a „kitérőkre” nincs tehát 
hely, hanem az önelengedésre, az önmagát kivonó verbalizmusra sem. 
A versben semmi sem lehet „töltelékanyag”, hogy ily csúf kifejezéssel 
éljek, mindennek ezt az indulati pátoszt (az „egyedül mondhatót”) kell 
szolgálnia, még akkor is, ha -  ahogyan ugyanebben a versében írja -  a 
szavak „rejtélyei elérhetetlenek számunkra”, ha a személyiség indulati
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pátosza, mint mondható, s a szavak, a mondat jelentéshordozó lényege 
(„rejtélye”) közti megfelelés a maga tökéletességében, teljességében 
mindig is elérhetetlen, mindig „kudarcra” ítélt.

Sziveri János azonban nem az a költő, akit e „kudarc gyönyörűsé
ge” kielégíthetne, mely -  kiélezve -  egy Part pour l’art poétikát hite
lesíthetne, miközben létvalóságunk a maga kendőzetlen brutalitásában 
s végső értelmetlenségében kötözhetne meg bennünket anélkül, hogy 
megnevezhetnénk. Sziveri indulati pátosza a megnevezésre törekszik, 
s ezért nem „alélhat el” a kudarcra ítélt költői beszéd fölötti „gyönyörű
ségében”; a maga indulati pátoszát kísérli meg tehát kritikailag szem
lélni -  mi mást is tehetne? - ,  mely egyet jelent a költészet szintetizáló 
lehetőségében való kételkedéssel is. így írja meg, ellenszerként, az An
ti-poétika című verset, melyet a vajdasági magyar költészet talán leg
nagyobb „kételkedő költőjének”, Domonkos Istvánnak ajánl. k zA n ti-  
poétika című vers nem ellenköltészet (Sziveri az Új Symposion előző 
nemzedékeinek a tapasztalatai alapján tudja már, hogy ellenköltészetet 
sem lehet már írni, „a kudarc gyönyörűségét” nem lehet megszüntetni), 
hanem, Sziveri költői gondolkodásához következetesen, a barbár költő 
verse, ami a kötöttségeitől megszabadult „intellektus” beszédkísérletét 
jelenti. „Durva fülednek e nyelv... ” -  idézte Sziveri Janus Pannoniust 
az In continuo verse mottójaként, s az Anti-poétika versnyelve ennek 
az „akart durvaságnak” a szellemében formálódik, nemcsk azért, mert 
a költőnek ,,[k]áromkodni van kedve”, hanem mert a választékosság 
„zsákutcának” bizonyult az indulati pátosz és a megnevezés igény köl
tői „birkózásában”. „Ujjal orrlyukba mászni -  mi felemelő művelet 
- ,  / tilepet vakarni, s közben szidni-szapulni / a bölcseket...” -  indítja 
versét, s bármily kihívónak tűnhet is e fogalmazásmód, a „durvaság” 
nem a kivívást, nem a megbotránkoztatást szolgálja, sokkal inkább a 
költői létszemlélet elemi tényeinek kritikai megnevezését.

Fontos vers az Anti-poétika Sziveri János költészetében, nemcsak 
azért, mert a kritika tárgyává tudja tenni a (maga) költészetét, hanem 
azért is, mert felszabadította önmagában az ént, aki/ami megmártózva 
a versvilág „poklaiban”, elvesztette „ártatlanságát”, amit nevezhetnénk 
idealizmusnak is. Sziveri semmiképpen sem mond le arról, hogy verse 
a lét(minőségek) átértékelője legyen, s ebben a szerepében a szellem 
szintetizálója az empirikus egyedivel szemben, de tudatosul benne a 
„kudarcra ítéltetettség”, mely ellen az iróniává  fog védekezni. Ez a 
magatartás formálja majd következő kötete, a Dia-dalok (1987) ver
seit, s lényegében, ha belső átalakulásokon menve is keresztül, ez a 
magatartás, a barbár költő magatartása, szellemisége határozza majd 
meg kései -  immár a halál árnyékában írott -  verseit is.
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A Dia-dalok verseit már egészében a költői énnek ez a barbár ma
gatartása hívja létre, ez lesz formateremtő elvvé. E versekben az elemi 
indulat már egyértelműen az irónia mértékrendszerén megszűrve, a 
létezés kritikusaként jelentkezik, anélkül azonban, hogy a „barbárság” 
s a vele együtt járó irónia a maga negatív rendszerét a tagadásokból 
létrehozott (negatív) utópiává változtathatná. „Felrögöhünk a dolgok 
állásán” -  hirdeti az én és közössége alapmagatartását egyik verse már 
címében, nem kevesebbet jelezve, mint hogy „a szörnyeteg világban”, 
ahogyan egy kései versében írja, a tagadásban, a kinevetésben lehet 
egyedül megvetnünk a lábunkat -  szubjektumként is, közösségként is. 
Az irónia, a kinevetés azonban a barbár költő iróniája, szellemi meg
nyilvánulása, aki nemcsak a maga és közössége manipulált létvalóságát 
utasítja el, védekezve egyben a fölötte gyakorolt erőszak ellen is, hanem 
a maga eszmerendszerében, a lét elemi tényeit megnevezve is barbár 
marad, ami azt is jelenti, hogy a kételkedést, a kétségeiben létező költői 
ént tudja a magáénak. A Költő tisztálkodik című versében olvassuk a 
következő sort: „és a dolgok (v)elejéig jut el” . A Dia-dalok verseinek 
poétikája egészében belátható e sorból, abból az igencsak ambivalens 
bizonyosságból, melyet a barbár költő a magáénak tudhat. Az ironi
kus tagadás, a rombolás a barbár költőt a dolgok elemi megnevezésig 
juttathatja el, de nyitott marad a kérdés, hogy ez elemiségükben meg
nevezett dolgok, tények a rombolás utáni építkezés tényeivé lehetnek-e 
(a lényegükig/velejükig hatolt-e el a költő, vagy csupán megérintette 
őket). Természetesen ez utóbbi sem kevés, s mégis nemcsak az ember, 
hanem a költő, a barbár költő is többre vágyik: a rombolás szükségér
zetét általában a valami más felépítésének a szükségérzete kíséri. Ennek 
az igénynek a megérzékítése a Dia-dalok verseinek a poétikájában a 
destrukciót ellenpontozó nyelvi játékosság, az egymástól jelentésükben 
távol eső szavak összecsendítése, akárha rím lenne, a hasonló alakú 
szavak egymásra vetítése, mígnem a társadalmi valóság torzképeinek a 
kritikájában a „tök, élet, len” nyelvi játék lehetősége révén mégis felsej
lik a romboláson túlmutató esély, az esély a reményre. A kinevetésből 
nevetés lesz, s e nevetésben pedig az egyén, a költői szubjektum dia
dalmaskodik nemcsak a maga manipulált, megerőszakolt létvalósága 
fölött, de a költészet, a szintézisre képtelen költészet fölött is.

Persze egyáltalán nem biztos, hogy a szintézis, az irónia létrehozta 
negatív szintézis nem jött közben létre. Túl közeliek még hozzánk e ver
sek, hogysem a költő ironikus tagadásaiból és ironikus rámutatásaiból 
kialakuló, szívesebben mondanám, „kiszüremlő” világlátást értelmez
zem. És túl közeli még a tény is, hogy a költő mindörökre elhallgatott, 
s most olvassuk posztumusz megjelent verseit. Annyit már tudhatunk, 
hogy a Dia-dalok s a rá következő Szájbarágós (1988) út volt a számá
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ra. „Barbár táj barbár szóra kopatja a szám” -  idézi ismételten Janus 
Pannoniust, s mi itt a Vajdaságban, Bácskában Szenteleky akaratlan 
örököseiként is, pontosan tudhatjuk, Sziveri lázadó magatartása, „bar
bár be-betörései” sohasem egyszerűen a napi politika brutalitásai elle
nében védték öt, hanem mindig ama szellemtelenség ellenében is, me
lyen csak úgy lehet felülemelkedni, hogy mindig, minden pillanatban, 
újra és újra „győzni” kell. Itt minden vers, ha valóban vers, „dia-dal” 
is egyben. A mai vajdasági költő tudja ezt anélkül, hogy felpanaszolná 
a „dolgok állását”, hisz ez azt is jelenti, hogy „kultúr feladatokat” vál
lal magára akkor, amikor egyszerűen csak önmagát akarja kifejezni, 
önmagát akarja megvédeni a rázúduló, a záporozó mindennapi ütések 
ellenében. A barbár költő azonban a demisztifikáció költője is, s a Száj
barágós kötet verseinek legfőbb tanulsága épp ez. Nem mintha már 
az Anti-poétika vers nem ezt hirdette volna meg, s a Dia-dalok kötet 
verseiben nem ezt a demisztifikációt tematizálta volna, miközben szo
ciografikus igénnyel megnevezett létvalóságából amolyan kosztolányis 
kínrímmel fel-felharsan a nevetése; s jóllehet a Szájbarágós kötetben 
alig van új vers, a Dia-dalok kötetből átvett versek s valahány új vers 
a végérvényesség pátoszával hitelesítik a meglelt magatartás, a barbár 
költő demisztifikáló realitásérzékét. Mert sohasem a nihil felé hajlik el 
Sziveri iróniájának, barbár nyelvteremtésének az éle, akkor sem, amikor 
a költészetbe, a szellemi szférába való menekvés illúzióját is megvonja 
tőlünk, olvasóitól. „A költő most éppen mindent megemészt / szeme 
légüres tálon legelész” -  olvassuk a Felröhögünk a dolgok állásán című 
versben, s miközben érzékeljük a hatalmas távolságot a Hidegpróba 
kötet verseinek költő- és költészetképzetei s a barbár költő magatartása 
között, nem a semmitől borzongunk meg, hanem a realitástól: a légüres 
térbe került/jutott költő, aki „most éppen mindent megemészt”, tehát 
aki van, immár önsúlyánál fogva nehezedik rá a -  megismétlem -  „ tök, 
élet, len” létre, melyet egészen sohasem lehet elutasítani, mely a maga 
„szörnyeteg” voltában démona is a költőnek. Ez azonban már új felis
merés: a Mi szél hozott? (1989) kötet verseinek a felismerése.

A Dia-dalok és a Szájbarágós felharsanó nevetései után a Mi szél 
hozott? versei a ,,[l]égüres térben dermedő” költő vallomásaiként is hat
nak. Vallomásosnak nevezem e versek költői énjének a magartartását, 
akkor is, ha tudom/tudjuk, valójában nem az. Nem próbáltuk meg 
azonban azt az életszituációt, amely Sziveri Jánosnak kijutott: a pá- 
tosztalan, az értelmetlen halál szorító közelségében való életet. Jól 
tudjuk persze, volt már magyar költő, aki az értelmetlen halál, a meg- 
ölettetés ellenében a költészet erejével védelmezte önmagát, védte az 
életet; nem feledjük Radnóti Miklóst, aki azonban a klasszikusok utód
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ja volt, a klasszikus értékek hirdetője utolsó költői lélegzetvételében, 
a Razglednicákban is. Sziveri, a barbár költő, a klasszicizmussal már 
nem tudhatott mit kezdeni, a körülötte beálló légüres térben, a halál 
terében semmi másba nem kapaszkodhatott, mint kifejlesztett, meg- 
edzett realitásérzékébe. Ha a halál elkerülhetetlen, nem kell róla tudo
mást venni gondolhatta. A „szörnyeteg világ” szorításában nap mint 
nap, újra és újra „győzni kell” -- ezek a „dia-dalok” azonban a Mi szél 
hozott? verseiben s még inkább a posztumusz Bábel (1990) verseiben a 
befelé fordulás versei is, anélkül azonban, hogy a harcot a „szörnyeteg 
világgal” egy pillanatra, egy verssor erejéig is feladná. A költői szerep 
nem változik, változik azonban a magatartás. A költő egyes szám első 
személyben fogalmaz immár, s ez az egyik legmegrendítőbb utalás az 
életből való kirekesztettségére. „Lassacskán én is kihalok / gúzsba köt
nek az évek / körülem mindent elmarok / már csak belül ha élek” -  ol
vassuk a Mi szél hozott? nyitó versében (Alig valami), s ha a Dia-dalok 
és a Szájbarágós versei kapcsán az ironikus magatartás szociografikus 
hiteléről lehetett szólni, az új versek már a „belül lét” dokumentumai. 
Akkor is, ha Sziveri, a „barbár be-betörések” költője pontosan tudja, 
nincs mód, hogy barbár költői lényét feladja, megszüntesse, s a szub
jektum univerzumában elmélyedni/elmélyülni is egyedül a „szörnye
teg világgal” való (költői) harc vállalása révén tud.

A nap mint nap, az újra és újra megvalósított győzelem a szellem
telen léttel szemben a befelé forduló, minthogy előre nem nézhető köl
tő tudatában új minőségre tesz szert. A barbár költő változatlanul a 
lét(ezés) kritikusa kíván lenni, nem derítik fel már azonban a győzel
mek; a nevetés létöröme, amit a tények nyelvi kifejezhetősége okozott, 
átadja helyét a lemeztelenített költői énnek, aki jövőtlensége tudatában 
egyedül a nyelvi teremtésben, a nyelvteremtésben valósíthatja meg ön
magát. A nyelvi játékok, a kínrímek, a jelentésükben egymással oppo
náló hangalakok e versekben nem szorulnak háttérbe, de a fegyelmezett 
nyelvteremtés szolgálatába állítódnak. Miként a Hidegpróba verseiben, 
s persze mégis egészen másként. Újra a vers lesz a cél, a vers, melynek 
igenis összegeznie kell, ha nem mást, a létszemléletet annak egy-egy 
szegletében. ,,[R]ideg ordas kapaszkodik / fölfelé a rablólétrán / tartom 
neki s egyre izzadok / fáradhatatlan lenne ő tán” -  olvassuk Az ordas 
visszahull című versben, s jól tudjuk, nem a kínrím az, amely egybe
tartja a versszakot, a verset, hanem a verset formáló költői tudat, mely a 
korábbi versekhez viszonyítva sűrítettebben, az intenzitás töményebb/ 
magasabb fokán választja meg, rendezi egységbe a széthúzó szavakat.
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II.





AZ ÖNMAGÁT KERESŐ KÖLTŐ

Ady Endre: Szeretném, ha szeretnének. 
Nyugat, Budapest, 1910

Akarom, tisztán lássatok,
Akarom, hogy szeressetek.
(Akarom: tisztán lássatok)

A Szeretném, ha szeretnének a fájdalom, a félelem, a magány köny
ve. Az indulatok „nagyszerű, szörnyű, meztelen tárgyatlanságában 
magára ébredt” (Balázs Béla) költői személyiség számadásra készü
lő akaratáé. A számadás, ha/mert valóban az, félelem- és fájdalomteli; 
gondolati szűrője, ami egyben formálója is, a magányérzés és a ha
láltudat. „Félek, tehát vagyok, félek, mert jaj, élet adatott nekem ...”
- kezdi egyik, a kötet megjelenési évében íródott, szándékában önnön 
írói helyzetét felmérő cikkét (Félelem és írás). Ennek az önmagát soha 
el nem veszítő, a maga költői létét emberi csonkaságában, esendőségé- 
ben és végességében (is) teljes értékűnek tudó, ha lehet így mondani: 
öntudatot őrző-élesztő fájdalomnak, félelemnek a könyve a Szeret
ném, ha szeretnének, s csak kevéssé, csupán árnyasabb részleteiben 
a „könnyes részvété” is, ahogyan Szerb Antal látta. A kötet világké
pi, filozófiai és poétikai megszervezettségének tengelyét alkotó nagy 
versek gondolatisága a könnyek utáni érzelmi megtisztultság csendjé
ben alakul. A filozofikus magára ébredés csendjében, amikor „pokol a 
beszéd”, s nem mámor a szó; amikor a „mindent adhatok, mindenné 
lehetek, mégis egy egésznek, magamnak megmaradhatok” hatalmas 
fölényességű önajándékozó gesztusainak már nem csupán az embe
rek közötti magányosságot, egyedüllétet, „kinőttséget” kell eltakarva 
felfedni, hanem a magányosságnak ettől sokkal kegyetlenebb és végle
tesebb dimenzióját: az időben valóét. Az idővel szembeni magányos
ságra rádöbbenve („Most a Halál előtt, most: vagyok.”) kell önmagára 
s a korra rákérdeznie: „Hogy ki vagyok, hogy mi vagyok.” (A tenger 
ákombákoma). Nem utolsósorban azért tudatosodhat e kötet korszak
záró összegezésként is, akár világképi megformáltságában, gondola
tiságában, akár poétikai megszervezettségében szemléljük. Nem sti
lisztikai-poétikai véletlen ugyanis, s nem is az alkotói válságjelzése, 
hogy e kötet világképét hordozó, azt sorsdöntőén meghatározó versek 
gondolatisága alig-alig bírja már el a szecessziós ízlés szituációs stili-

87



zálíságát. Míg korábban, így például a Lédával a bálban című versben 
evidenciaszerűen zengett a magatartás-szerep teremtette szituáció és a 
sorstudat egymásba dermedt, sosem volt -  mindig volt -  most kimon
dott érzéki újsága és gondolati tágassága, addig ennek a kötetnek a 
költői énjéről egyre inkább lehámlik minden szituációs dekoráltság, s 
ahol megmarad, ott a forma vagy gondolatot bénító/fékező ravaszko
dásként hat, mint például az Azott széna-rendek fölött, A szivárvány ha
lála, Ezvorász király sírirata, Fedjük be a rózsát stb. című versekben, 
vagy átalakul, megszűnik puszta beszédszituációnak lenni, mit a lírai 
hős szerepét, helyzetét megmutatandó, érzékeltető jelképes köntösként 
magára ölthet, s lesz a gondolati alapállás általános érvényű igazságá
nak közvetlen nyelvi kifejezésévé. Nem a szerep szimbolikus sejtetőjé- 
vé, átvilágítójává hát, hanem mitikus relevanciára igényt tartó fogalmi 
képpé, amennyiben a szituációs stilizáltság a természet felé irányul, 
mint például a Hajó a ködben, Északi ember vagyok, A föl-földobott kő, 
Két szent vitorlás stb. versek esetében, illetőleg a választott szituáci
óban önmagát megszüntető szerepazonosság eredményezte, időből és 
térből kiemelkedő allegóriává, mint például a Bujdosó kuruc rigmusa, 
Esze Tamás komája stb. forradalmi, történelmi szerepversekben.

Ha tiltakoznunk kell is az ellen, hogy e kötetből az alkotói válság 
jelei is kiolvashatóak, nem fogadhatjuk el egészen azt a babitsi meg
jegyzést sem, miszerint Adynál az e kötettel bezárólagos korszakban 
„műhelyforgács, kidobott vázlat, homályos elnagyolás [...] alig akad”. 
Azért nem fogadhatjuk el egészen, mert ha elfogadnánk, rejtve ma
radnának előttünk azok a gondolati és poétikai alakulások, ütközések, 
melyek felfogásunkban e kötet sajátosságait értelmezik, s amik által 
gondolatmenetünkben e kötet nemcsak összefoglalás, de előremutatás 
is. Nem arról van tehát számunkra szó, hogy például az Ezvorász király 
sírirata sikerült vers-e, vagy sem (nyilvánvalóan nem műhelyforgács!), 
s nem is arról, hogy „stilárisan elavult-e” (Lukács György) ez a vers, 
hanem arról, hogyan tartozik bele a kötetbe, hogyan erősíti fel azokat 
a filozófiai és poétikai értékeket, melyeket a kötet fő irányvételének, 
összetartó erejének tarthatunk. A számadásra készülő költői tudatos
ság mögöttesében ugyanis egy sajátos szerepválságot sejthetünk meg, 
mikor is a gondolat egzisztenciális súlyosságát és mezítelenségét a szi
tuációs stilizáltság büntetlenül még Adynál sem kendőzheti el. Leegy
szerűsítve a kérdést: nem a „technika”, a beszédmód (szókincs, ritmus) 
korszerűségéről vagy anakronizmusáról van szó most sem, hanem a 
mindenkori költői beszéd előre és magára mutató funkcionalitásáról, 
intenzitásának teherbírásáról. Vagyis, még egyszerűbben arról, meg- 
oldja-e (s miként oldja meg) azt a poétikai-filozófiai problematikát,
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amit felvetett, avagy megkerüli. A Szeretném, ha szeretnének verskötet 
jó néhány darabjában ez utóbbi történik:

Walter Benjámin írja Baudelaire-ről: „Bizonyos tehát, hogy nem 
megváltó volt és nem mártír, de még csak hérosz sem. De volt vala
mi benne a komédiásból, akinek el kell játszania a költő szerepét egy 
olyan nézőtér és olyan társadalom előtt, amelynek a valódi költő nem 
kell többé, és már csak mint komédiásnak biztosít neki játékteret. Innen 
származik tudása. [...] Baudelaire olyan társadalomban volt kénytelen 
igényt tartani a költői méltóságra, amely már nem volt abban a helyzet
ben, hogy bármiféle méltóságot ajándékozhasson.” Félelmetesen rímel 
Walter Benjáminnak e megállapítására Ady már korábban idézett Fé
lelem és írás című cikkének gondolatmenete a maga komédiásságában 
megértett voltáról, költészetének árujellegéről. De ha nem tudnánk is 
szövegszerűen bizonyítani, a versekből sürgetően kiolvasandó: a maga 
-- benjamini értelemben - komédiás voltára való rádöbbenés kötete is 
a Szeretném, ha szeretnének; a szerepválságot a történelmi-társadalmi 
mozgásfolyamatok tudatosodása eredményezte, nem szubjektív meg- 
hasonlás hát, bár a maga költői létét használja fel tükörnek is, mér
legnek is. Ady költői-gondolkodói nagyságát bizonyítja, hogy nem 
csupán látta korát (kifejezte és a legmagasabb szinten reprezentálta), 
de át is látta, és le is tudta vonni a számára egyedül lehetséges konzek
venciákat: homo aestheticusként fokozatosan elrugaszkodva a szecesz- 
sziós borzongások poétikájától az egyetemesítő szándékú allegórián és 
a látomásos objektivitáson keresztül a tudatversig, homo morálisként 
pedig az „úri viharból” a munkásosztály küldetésének a vállalásáig jut 
el. A Szeretném, ha szeretnének a maga összetettségében és ellentmon
dásosságában tükrözi ezt az utat: a komédiás létről való felismerések 
keserű gondolatisága mellett a komédiás költő, a porondra kiállított 
költő, a költői is jelen van. így olvashatók például nemcsak a Léda- 
megtartó versek legtöbbje, de a Hágár oltára ciklus versei is, amelyek 
demonstrálják ugyan a költői folytonosságát, és költőileg legtöbbször 
magasrendűen árnyalják is, ám teszik ezt egy olyan egzisztenciális 
gondolati-költői szituációban, mikor a költőinek ez a létezési módja 
a költő által már megkérdőjelezetté, elégtelenné vált. Hiányérzeteket 
elsimító ékes szavak ezek, róluk is beszél a kötet utolsó versében (Most 
pedig elnémulunk)'.

„Most már minden, mindenki éljen,
Éljenek az ékes szavak,
De Ady Endre nem beszél,
De Ady Endre ne beszéljen.”
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A szerepválság gondolati minőségeinek tragikus sűrűjébe kerülve 
így, mesterségesen bár, mégis megkülönböztethetővé lesz két alapve
tő megszólalási típus: az egyik az, amely a különbözőként motivált 
költői körülírásokban újraértelmezi, újrafogalmazza a maga, a költő 
egyedüllétét, társtalanságát, kivetettségét és -  végső fokon -  szerep- 
nélküliségét (egyfelől az Ond vezér unokája, másfelől az Elsüllyedt 
utak, a Hajó a ködben), a másik típust pedig a szerepnélküliséget, az 
egyedüllétet alaphelyzetként elfogadó költői én vallomásosan nyílt be
széde, tudatmonológja jelenti (egyfelől a Szeretném, ha szeretnének, 
Akarom: tisztán lássatok, Kocsi-út az éjszakában, másfelől a Küldöm 
a frigy-ládát). Mesterséges ez a megkülönböztetés már azért is, mert 
hiszen a kötetet általánosságban is jellemzi egyfajta oldottság, a be
szédnyelvnek a korábbi kötetek beszédnyelvével összehasonlítva val- 
lomásos közvetlensége, egyszerűsödése. Az elemzés érdekében válla
lom mégis e megosztottságot.

Az allegorikus és látomásos látásmód a korábbi kötetek verseiből 
sem ismeretlen, s Ady költői beszédének hangsúlyozottan fogalmi 
jellege ott is mindig két irányba hajlítja a verset: a fogalmi kép és a 
szerepversek irányába. Mi más lenne például az Új versekben közölt 
A magyar Ugaron című vers, ha nem allegorikus látomás a magyar 
valóságról (ahhoz, hogy szimbolikusnak tekinthessük, túlságosan is 
célratörően kötött, gondolati hierarchikussággal megszervezett mind 
jelképrendszerében, mind eszméjében) és benne a költő magányossá
gáról? Ha összevetjük ezzel a verssel a Hajó a ködben címűt, nyil
vánvalóvá lehet az itt körvonalazódó magányosságtudat minőségi 
mássága. Mindkét vers látomásstruktúrája alapvetően negatív való
ságviszonyokat bontakoztat ki. Amott az „elvadult ugar” Magyaror
szágának „parttalansága” épül fel a költői látomásban. A „köd-ország” 
utasának a sorsa azonban végzetszerűbb, a tanulságok kegyetlenebbek, 
pesszimisztikusabbak; magánya zártabb, véglegesebb (bárha az előző 
verssel ellentétben itt többes szám első személyben fogalmaz a köl
tő), mert míg az „elvadult tájon gázolónak” az el nem merüléshez és 
ezáltal a változtatás reményéhez elegendő az önmagában való hit, a 
megértetlenség ellenében az egyéniségnek, a költőnek a kitartása (és 
A magyar Ugaron vers látomásában minden megnevezett, felmutatott 
negatívum e kitartást edzi, mintegy e negatívumokban mérődik meg a 
kiválasztottság tudata, az önerő), addig itt már csak a vallásos logika 
segíthet, az egyéniség lehetőségein túlmutató erő, a misztikum alakjá
ban megjelenő hit (s némiképp még a köd is, hiszen azzal, hogy elrejt, 
meg is óv valamennyire). A korvalóság sötét víziójában a „Valamikor 
ki kell kötni, / Valaminek kell már jönni” hite csak vallásos-verbálisan
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(a versstruktúrát megoldáshoz vezető, elrendező eredményességgel) 
oldja fel a feloldhatatlant. A gondolati igazság-fedezete nem más itt e 
hitnek, mint amit az Egyre hosszabb napok című versben így fogalmaz 
meg: „S rossz nap után már nem jön rosszabb / Óh, de ez a nap egy
re hosszabb.” Sarkítva és leegyszerűsítve: ha a korábbi versben még 
megmenthette a költőt (és általa a költő szavára igényt tartó kort is) a 
fellelhető szerep, a költői tartás, addig itt a menekvést csak az egész 
gyökeres változása hozhatja meg. A Hajó a ködben látomásstruktúrá
jában közvetlenül megfogalmazott hit ellenére hívőbb versei magyar 
Ugaron, s ezért mutat sokkal dezilluzionáltabb tükörképet a Hajó a 
ködben, mely a költői beszéd, a gondolkodás dialektikájaként épp illú
ziónélküliségében utalhat közvetlenebbül a létezés egészét átható vál
tozás szükségszerűségére, s egyúttal arra is, hogy az esztétikai tudat 
(kultúra) és a társadalmi lét erőterei közötti hasadástól eltekinteni a 
költő számára többé nem lehetséges.

Ebben az illúziónélküliségben, mint gondolati helyzetben, fogal
mazódnak meg a tudatversek, s innen küldi a „frigyládát” is ,4 jövendő  
fehéreihez.

Ady e nagy, filozofikus horderejű tudatverseinek gondolati és poé
tikai tanulságait aligha elemezhetem itt ki. Amit megtehetek: kijelölöm 
helyüket gondolatmenetemben. A Szeretném, ha szeretnének, az Aka
rom: tisztán lássatok, a Kocsi-út az éjszakában című versekre gondolok 
elsősorban. A legközvetlenebbül vonatkozhat e versek poétikájára a Né
meth László-i megfigyelés: „Vers már alig lehet pőrébb, lényegre me
nőbb, ha úgy tetszik: modernebb. S ebben a minden szót külön is kinyo
mó ritmusban mégis a régi magyar vers támad föl százados alvásából, 
melynek a törvénye röviden szintén ez volt: olyan szórendet használni, 
hogy minden szó jelentőssé, nyomatékosság váljon. A formai igazmon
dással együtt jött meg a tartalmié.” A tudatversek vallomásos szemé
lyességében annak a költőiségnek az öntudata üzen, amelyben mindig 
is megfért a létezés minden ellentmondása, ahol a költői szerepek -  fel
színen -  egymásnak is ellentmondani merő jellege mindig is a (szemé
lyes/személytelen) lényeg keresésének, a magára vonatkozóan igaz és a 
kornak távlatot mutató gondolati és érzelmi magatartásnak az eszköze 
volt, s nem a személyiség indulati bújócskázása a gondolati létezés ki
hívásai elől, s melynek mostani vallomásos egyes szám első személyű- 
ségében, programosan kihangsúlyozott magáravonatkoztatottságában, 
ezért már-már személytelenné lényegülve, tárgyiasodhat a magányos
ságot és szerepnélküliséget mérő léttudat.

E versek világképét elemzőnek Ady magányosságtudatát kelle
ne értelmeznie. A magányosságtudat a modern költészetben sohasem
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szűkíthető le a költő emberek közötti magányára, társnélküliségére, 
megértetlenségére. A ,,[n]em mondhatom el senkinek, elmondom hát 
mindenkinek” lírai vallomás romantikus igazság látszatának minden 
szuggesztivitása ellenére is inkább elködösíti, mintsem megvilágítja a 
kérdést. Társnélküliség helyett helyesebb szerepnélküliséget értenünk, 
ha a modern költészet e kulcsfogalmáról gondolkodunk. A költészet 
mitológiateremtő szellemnek ismerte fel önmagát, amikor először kez
dett el gondolkodni önmaga lényegéről. Ennél alább a modern költő 
sem adhatja. A modern költészet hermetizmusa ilyen értelemben két
ségbeesett és kétségbeesettségében is teremtő lázadás a számára kije
lölt „köztes” szerep szellemi másodrendűsége ellen. Ady magányos
ságtudatában a modern költő e helyzeti elbizonytalanodása és útke
reső magára ébredése lepleződik le, hölderlini elszántság az övé, új 
költői mitológia megteremtésére irányuló. Akár a rilkei szemlélődés, 
a költői hermetizmus, akár a magány filozófiája, az egzisztencializ
mus felől nézzük: ellenáll a megfelelésnek. Ha az egzisztencialisták 
számára a magány az autentikus lét feltétele, úgy Ady számára olyan 
feltétel (adottság, tényszerűség) ez, melyet feltétlenül meg kell haladni 
ahhoz, hogy a (költői) létezésnek értelme legyen. Magamagát kínál
ja  a leegyszerűsítés (s Ady-értelmezésünk mintha be is érné ezzel): a 
költészet közösséget feltételező jellegében a megoldás, megváltódás. 
A Szeretném, ha szeretnének, az Akarom: tisztán lássatok versek vég
ső gondolati alternatívái bizonyára ezek; Ady költészetének magá
nyosságtudata azonban sokkal összetettebb és ellentmondásosabb is, 
semhogy csonkulás nélkül elbírná e leegyszerűsítést. Ami bizonyos: 
Ady költői mitológiájának a megértéséhez, mitológiateremtő világ
látásának a felfejtéséhez is Ady egzisztencializmusának, magányos
ságtudatának a megértésén át vezet az út. Új költői korszakot nyitnak 
e versek nemcsak Ady költészetében, hanem a XX. századi modern 
magyar lírában általában. Poétikájuk folytathatatlan és megismételhe
tetlen, ám ha még nem íródtak volna meg, holnap kellene jönnie egy 
filozófus költőnek, aki megírva e verseket, az izmusok és az izmusok 
utáni modern költészetet és a mai költő helyzetét ily szintetikusan és 
a gyökereinél megragadva jellemezné. Különösképpen vonatkozhat ez 
a Kocsi-út az éjszakában című versre. A XX. századi modern magyar 
költészetben (a modernséget jellemzésként, minőségként értem, s nem 
kormeghatározóként) van két vers, és ezen belül két verssor, amelyek 
egymással párhuzamot alkotva az elméleti okfejtésnél, költészetfilozó
fiai értelmezésnél élesebben világítják meg a modern költő, a modern 
költészet helyzeti lehetőségeit. A párhuzam egyik tagját az Ady-sor al
kotja, a „Minden Egész eltörött”, a másik sor Kassáké A ló meghal a

92



madarak kirepülnek című poémából: „én KASSÁK LAJOS vagyok / s 
fejünk fölött elröpül a nikkel szamovár”. A lap egyik oldalán a minden 
Egész széttöredezettsége, a töredékesség Hölderlin utáni vigasztalan 
„földi” éjszakája, a másik oldalon a költöi egyéniségnek minden hero- 
ikusságában is csupán a nyelvbe szorult gesztusa. Mindkét esetben a 
szerepnélküliség problematikájához érkezünk, ahhoz a központi prob
lematikához, melyről nem tudni többé, lehetetlen, s melyre napjaink 
költészete - a legkülönbözőbb utakat járva -  azóta is keresi a választ. 
Ady Endre felismerése óta: tudatosan.

1977
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SZOKÁSOK FELBONTÓJA, 
MEGMÉRHETETLEN

Kassák Lajos öregkori költészetéről

Önmagamé akarok lenni 
szokások felbontója  
megmérhetetlen.

(Szélcsend)

A vers, amely a címként, mottóként felírt sorokat tartalmazza, 
Kassák életében megjelent utolsó, A tölgyfa levelei (1964) című kö
tetéből való. Nem a különbözőségek egybemosásának, nem e költői 
életmű „egységben” láttatásának mindenekfölötti szándékát jelezné, 
ha úgy vélnénk, írhatta volna e sorokat a fiatal Kassák is, az avant
gárd költészet legkövetkezetesebb magyar „apostola”, a szecessziós- 
impresszionista-szimbolikus lírai formanyelv és költői világlátás „szo
kásainak” legradikálisabb „felbontója”, akinek „feje fölött”, ma már 
tudhatjuk, Ady költészete „fekete zongorájához” hasonló értékű költői 
revelációjaként „repült el” ama bizonyos híres „nikkel szamovár”, egy 
merőben új költői hang, egy merőben új költői látásmód, a meghódí
tott új költői terrénumok hitelesítőjeként. írhatta volna, és mégsem: 
a szaggatott, darabos keménységű fogalmazásmód s még inkább az 
önmagára vonatkoztatott egyes szám első személyben megfogalma
zott közlés a „horgaselméjű s szikár aggastyánra” mutat, arra „a semmi 
máshoz, csak önmagához hasonló és önmagához hű egyéniségre, aki 
a világban élt, s aki maga is autonóm világ volt öntörvényei szerint” 
(Bori Imre1) -  a kassáki költői életmű lényegi mutatójaként, anélkül, 
hogy ez nála befelé fordulást vagy épp bezárkózást jelenthetett volna. 
Ez az „egy hangot” képviselő költészet, az önmagával maradéktalanul 
azonosult, a „saját törvényei” szerint építkező költői én, önhiténél és 
költői beszéde valós értéke súlyánál fogva is, a világ dolgainak, létje
lenségeinek a „szűrőjeként”, mai szóhasználattal, „szociális énként” 
mutatkozik meg, vagy ahogyan Rába György írja róla, „az ember kö
zösségi tapasztalatának perújítójaként”.2

Kassák utolsó két kötete, A tölgyfa levelei és az Üljük körül az asz
talt (1968) posztumusz kötet olvasójának ennek a „csak önmagához 
hasonló és önmagához hű”, s egyúttal mindvégig szociális léptékű 
költői egyéniségnek, költői énnek a halál előtti utolsó megújhodásá
ra lehet és kell figyelnie; költői beszédének arra a sajátos leegyszerű

94



södésére, amely, ahogyan erre Bori Imre tanulmánya is figyelmeztet, 
egyáltalán nem mond ellent az izmusokban gondolkodó fiatal Kassák 
robbanékony formateremtésének, s amely véletlenül sem az avantgárd 
költői örökség megtagadását jelenti, sokkal inkább annak tudatát ma
gába építő, ám az extenzív nyelvteremtés helyett a redukált nyelvből, 
„mag-közlésekből” építkező formateremtést.

E formateremtés jellemzőinek és belső változatainak számbavétele 
során elsőként ismételten, ha nem is kizárólagossá, de meghatározó 
jellegűvé lett egyes szám első személyű közlésmódot kell hangsúlyoz
ni, nem is csak azért, mert ez szembetűnő eltérést jelent a fiatalkori 
kötetek költői énjének legtöbbször többes szám első személyben fogal
mazó, magát egy -  még ha olykor virtuálisnak is tetsző -  közösség tag
jaként megnevező közlésmódjával szemben, hanem mert ez az egyes 
szám első személyűség nem egyszerűen a szubjektív megnyilatkozás 
spontán irányvételét jelöli, hanem a költő szereptelen öntudatának és 
kényszerű önhangsúlyozásának elemi igényét: az egy ember „alakta
lan”, ám az életből, léte „anyagából” sarjadó élményvilágát, gondola
tait formává transzponálni a beszélőnek önmagába vetett hite által.

A vers „küldetése”: nap mint nap, vers mint vers hitelesíteni a be
szélőt, s ha ez megtörtént, útjára bocsátható, megérett a dialógusra a 
korával, a világgal. Poétikának, még egy „élményi költészet” poétiká
jának is, aminek Kassák vallotta a magáét3, ez a meghatározás kevés
nek tűnhet, s mégis el kell fogadnunk: a kassáki formateremtés „tétje” 
a hiteles önkifejezés/önmegnevezés. S ez önkifejezésnek/önmegneve
zésnek sarkalatos pontja, hogy a költői én szinte sohasem pusztán a 
költői beszéd megszervezőjeként legyen jelen, hanem mindig „ecce 
homo”-ként önmagára mutatva, önmagát a maga létében fontossá 
téve, fontosnak tételezve: „én vagyok”. Nem „naiv” élményköltészet 
hát Kassáké, nem is napló-szubjektivitás hangjának leegyszerűsödé
se, hanem a léte/világa lényegének látott dolgaiból való folyamatos 
önfelépítés. S ez azt is jelenti, hogy minden versnek a teljes szemé
lyiséget, illetőleg a személyiségnek egy adott létállapotát, a magáról 
való tudatát a maga teljességében kell kifejeznie, összegeznie Kassák 
merőben antiimpresszionisztikus költői magatartásának hordozója
ként, másrészt, a teljességhez e kötetek verseiben mindig hozzátarto
zik a „történelmi” viszonyítás is, ami alatt a maga léte/személyisége 
alakulásrajzának időbeli meghatározottságát kell értenünk. S itt nem 
is elsősorban az életrajzi tények epikus magvait tartalmazó, „emléke
ző” verseire kell gondulnunk, mint amilyen a Rekviem egy asszonyról, 
Örvény Elporzott évek A tölgyfa levelei című kötetben, vagy a Kivívott 
békesség, Ó bolyongásaim, Balgaságom fonala  az Üljük körül az asz
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talt címűben, hanem azokra a legtöbbször kisebb verskompozíciókra, 
mint például A parton című A tölgyfa levelei kötetben, amelyekben a 
jelen idejű létszituáció és létállapot a változás tényének érzékeltetésé
vel lesz egyértelművé.

Magát „élményi költőnek” vallva Kassák az „elvont költészet” jel
lemzés ellen tiltakozik. Joggal, bárha a (modern) költészetről (az övé
ről is!) gondolkodva, egyik meghatározást sem tarthatjuk szerencsés
nek. Tény azonban, hogy Kassák valóban „élményi” költő, ha nem is a 
„spontán élményiség” értelmében, hanem abban az értelemben, hogy 
ő mindig, az ő szavaival, „anyaggal dolgozik”, ami alatt az életet kell 
értenünk, akár a szó legmindennapibb értelmében is. Marxista ihletésű 
szociális érzékenysége és igazságérzete minden bizonnyal alapjaiban 
határozta meg gondolkodását, mégis azt kell mondanunk róla, költé
szete tanúságaként, hogy neki, kis túlzással, nem létfilozófiája, hanem 
élettapasztalata van, a kifejezést eredeti jelentésében értve, elsősorban 
a lét (események, történések, jelenségek) megélésének a képességére, 
az irántuk való nyitottságára gondolva, mintsem valamiféle bölcses
ségre, amire Kassák soha nem is törekedett. Az összhangra azonban 
igen; ezt az összhangot ismerhetjük fel az önellentmondó tapasztalá
sok ellenére is egységben látott élet s az időben formálódó és minden 
változata mellett is homogén személyiségkép költői felmutatásában.

S ha a század első felében az avantgárd költője találta magát kény
szerűen szemben kora legmagasabb rendű költészetével, a „nyugatosok” 
líraszemléletével és formakultúrájával, úgy e kései kötetek leegyszerű
södött hangú költője is valami olyasmit valósított meg, ami a mai mo
dern költészet számára jórészt elérhetetlennek tűnik, vagy amiről köl
tészetfilozófiai indíttatásától vezérelve eleve le is mondott: egy konkrét 
személyiségnek a maga közvetlenségében való megragadottságát.

Társtalansága a hatvanas évek magyar költészetében evidensnek 
tűnik, s érthetőnek is, anélkül, hogy ennek elemzésére itt vállalkoz
hatnék; miként jól érthető az is, hogy a Kassák költészetére irányuló 
irodalomtörténeti figyelem is elsősorban az avantgárd költőjének szólt, 
hiszen az avantgárd költőiség értékeinek és esztétikumának tudatosí
tása a magyar költészet alakulástörténetében -  elsősorban Bori Imre 
tanulmányai révén -  így is a 11. világháború utáni magyar irodalom
történet-írás lépésvesztését pótlandó feladatként sürgetett. Nem arról 
van szó, mintha Kassák utolsó, „letisztult” korszakát nem értékelte 
volna az irodalomtörténet-írás, de benne elsősorban a kassáki életmű 
„summázását” látja, joggal (!), s mégis hiányérzetet keltően. Ennek a 
hiányérzetnek a feloldását kísérli meg Rába György már idézett, Kas
sák kései költészetét elemző tanulmánya, azzal a nem rejtett, de eléggé
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nem is hangsúlyozott szándékkal, hogy Kassák nyitott versépítkezését 
felmutatva visszaperelje e költészetet a mai modern költészet számára. 
Rábának e kései vers felépítésére és költői nyelvére vonatkozó értékes, 
pontos megfigyelései közül hangsúlyozni kell, hogy a letisztulásnak is 
mondott, formateremtő elvvé lett leegyszerűsödés a lírai személyesség
nek egy jobbára megismételhetetlen poétikáját hozta létre, s ez épp az
által vált lehetségessé, hogy a módosult formateremtő elvek mögötte
sében változatlanul az avantgárd költészet kassáki szemlélete munkál, 
amely a (költői) egyéniséget „megbonthatatlannak” hiszi és hirdeti, a 
kor, a lét minden kihívásának ellenében is; ahogyan ezt az Egység című 
versében programszerűen is megfogalmazza: „Szétosztottam magam / 
és megbonthatatlan maradtam / elszántan / fegyelmezetten / a kemény 
/ nyersanyaghoz hasonlóan.”

Félreérthető hát az idős Kassák versbeszédének „cicomátlan egy
szerűségét” emlegetni, ha nem tudatosítjuk eléggé, hogy e versekben 
egy megszüntetve megőrzött költői látásmód következetesen terem
ti meg a maga jelen idejű léthelyzetének és öntudatának (önmagáról 
való tudásának) kifejezhetőségét szolgáló poétikáját -  mintha védel
meznünk kellene őt: ezúttal egyszerre a hagyományosság látszatától 
és az avantgárd költői nyelvteremtés „szélsőségeitől”, mintegy nem 
merve minden konzekvenciájában elfogadni és felfogni a tényt, hogy 
Kassáknál az egyéniség „saját törvénye” szerinti beszédet mindig szó 
szerint kell értenünk, tehetsége természetét ismerve fel benne. Jóllehet 
e kései kötetek verseiben már semmi sem takarja el előlünk, hogy a 
kassáki szabad vers alakítás- és alakulástörvényeinek meghatározója 
maga a beszélő gondolkodásának belső arányérzéke, belső ritmusa, s 
ez a -  megváltozott -  belső ritmus teszi sajátossá és félreismerhetetlen- 
né versbeszédét, eszköztelenségében és puritánságában is szuggesztív 
egésszé verseit, még ha a „költőiség oltárán” olykor-olykor „áldozni” 
kényszerül ő is: egy-egy szóképében, szimbolikus értelmű költői láto
másában, mint például a Magatartás című versben korábbról visszatérő 
kép: „Lásd / én is egyedül élek / csónakom farában ülve / evezők nélkül 
/ csurgók lefelé a folyón / mely zátonyok és szigetek között / siet a ten
gerbe.” Szándékosan idéztem e sorokat, bizonyságként egyúttal arra is, 
hogy versbeszédének belső törvényszerűségeket követő/hitelesítő dik- 
ciója még a romantikus képelemet is megfosztja hamis költői pátoszá
tól. A tölgyfa levelei és az Üljük körül az asztalt című kötetek verseire 
azonban a képteremtésnek és a gondolat megformálásának korántsem 
ez az „irodaim ias” vonása a jellemző, sokkal inkább az egyenes közlés- 
mód, mondanám, a vallomásértékű közvetlenség a gondolatközlésben 
és megfogalmazásban, ám a „vallomás” szó ismét egy olyan kifejezés,
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amely Kassák „élményi” versbeszédét illetően inadekvát. Az önmagát 
„egységnek”, „megbonthatatlan egésznek” tételező költői én nem „val
lomásokat tesz”, hanem beszél, beszédében újra és újra, folyamatosan 
fölépítve önmagát: nyughatatlan, fáradhatatlan és páratlan „csavargó
ját” a létnek, a telhetetlen emberi szellemet, amely nem tud „betelni” e 
léttel -  az egyszerivel! -  s a tudattal, hogy ő az, aki formát s értelmet ad 
neki: „a tegnapot / elcserélhetem / a máért / a mát / a holnapért / és íme 
/ saját törvényem szerint / beszélek beszélek / írok írok / festek festek / 
vágyakozom vágyakozom / többet akarok / és tovább megyek / megint 
/ beszélek / írok / festek / és tovább megyek” (Körséta).

Ha a kettőt el lehet választani, azt mondhatnánk, Kassák nem a köl
tészetben hisz, hanem a költő dolgában, hogy írjon: az önkifejezés ér
telmében, ha az, ahogyan ő mondja, „a sokrétűen gazdag világ összelá
tott, összefogott megtestesítését jelenti” . Az avantgárd költő programja 
ez még mindig a költői látásmód és ezzel összefüggően a költői nyelvi 
építkezés módosulása, megváltozása ellenére is.

A leegyszerűsödés, a „mag-közlésekből” való építkezés azonban -  
s egész írásommal ezt szeretném ismételten hangsúlyozni -  mégis egy 
új poétikát, újfajta költői tudatosságot feltételez. „A szavakat téglaként 
használom” -  vallja Kassák, s valamiképpen mintha valóban erről len
ne szó; erre utalnak a legtöbbször tő- vagy egyszerű bővített monda
tok, melyek a belső -  atonális -  gondolati ritmus szerint tagolódnak 
legtöbbször rövid verssorokra, nem a beszéd folyamatosságára, hanem 
épp ellenkezőleg, az egyes szavakra irányítva a figyelmet. Minden szó 
külön nyomatékot kap, minden szónak hangsúlyos információértéke 
kell hogy legyen e költői beszédben, melyben, mondhatni, nincs re
dundáns elem. Ezáltal hatnak versmondatai -  a „legköznapibb” közlé
sek is -  mintegy kinyilatkoztatásként s egyben a mondatról mondatra 
épülő egész egyformán hangsúlyozott részelemeiként. Verselemzések 
egész során át figyelhetnénk meg, hogyan lesznek a jelenlétükben egy
ként hangsúlyos szavak, konkrétumokra utaló kifejezések, kijelentések 
sohasem motívumokká, hanem az épülő/alakuló majd nyugvópontjá
hoz ért versbeszéd építőelemeivé. „A dolgok önmagukért valóan je 
lennek meg a versben, de szerepükhöz tartozik, hogy sugalmazzanak 
is”4 -  írja e kései versek kapcsán Béládi Miklós; a „sugalmazás”, a 
jelentésbővülés azonban a legritkább esetben mutat a szimbolikus gon
dolkodásmód irányába, még ha egyik-másik versében, mint jeleztük is 
már, emblematikus értékű kifejezések is feltűnnek, így például a „nagy 
fekete ló” halált megszemélyesítő jelképe a Nehéz pillanatok című 
versben, hanem az adott kifejezésnek/állításnak a verskompozíciójá
ban betöltött helyzetéből/szerepéből következőek.

98



Verselemzések sorát igényelné azonban annak érzékeltetése is, hogy 
az egyneműnek látott poétikai alapállás a versbeszéd milyen belső vál
tozataira ad lehetőséget. A „leegyszerűsödés” kassáki paradoxonaként 
ugyanis az „egyenes beszéd” elve korántsem zárja ki a metaforikus 
szóhasználatot, vagy a szokatlan, egymástól távol eső dolgok, jelensé
gek hasonlat útján történő egymásravonatkoztatását. „Tíz éve láttalak 
utoljára / olyan aránytalan voltál / s mégis szép / akár egy zsiráf.” -  
olvassuk az Elporzott évek című versben. A bányászokról írott Testvé
reink című versében pedig bizonyára ő alkotta meg a „szén” leglíraibb 
metaforikus képét: „.Megajándékoznak bennünket /  a sötétség / fekete  
gyümölcseivel /  melyekben a tűz magvai rejtőznek.” S ha torzító túl
hangsúlyozás lenne a szokatlanságában sugárzó szuggesztivitású zsi
ráf-hasonlatban diadalmasan az avantgárd költőre mutatni, mégannyira 
tévednénk, ha a „szén” e költői leírásában a hagyományosnak mondott 
líraiságra akarnánk ráismeri.

A kassáki költői fegyelem által fölépített személyesség, közvetlen
ség világteremtő lehetőségeit kellene e helyett feltérképeznünk, azt, 
ahogyan a „mondhatatlan” határán járva -  s immár nyolcvanévesen 
a halál közelében is -  töretlenül hitt a lét, léte kifejezhetőségében, az 
ember önmegvalósíthatóságában.
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AZ ÉRZÉKISÉG ÉS ÉRTELEM 
LEPKESZÁRNYAI

Jegyzet Weöres Sándor Psyché-költészetéről

Dem Ge isi igen se in Leben, dem 
Lebendigem seine Gestalt.

(Hölderlin)

Megmaradni egymek, az börtön, 
önmagammá lenni, annyi mint nem 
lenni.

(Pessoa)

Az egész Világ ölelő kurva Vénusszá 
légyek, vagy ha nem lehet, minden 
olvasóimé.

(Psyché)

I.

Honnan közelítsünk Psychéhez, e múlt század eleji „naiv” költőnő
-  ma íródott -  verseihez, szövegeihez, hogy naivaknak ne bizonyul
junk a szemében, hogy méltatlanokká ne váljunk „ölelésére”, az olva
sás „kurva vénuszi” gyönyörűségére?

Azt mindenesetre bizton vélhetjük, hogy míg Tamás Attila szép-ko
moly összefoglalója a zavart öröm pírjával vonná be Psychénk cigány
arisztokrata arcocskáját, az azt követő irodalomtörténeti értékelést ol
vasván („Mert az ugyan elmondható, hogy a kötetnek minden egyes 
darabja igényes munka -  olyan alkotás azonban már, kérdés, van-e kö
zöttük, amelyiket a Weöres Sándorhoz hasonló nagyságrendű »Psyché- 
kortársak«-nak, Berzsenyinek és Csokonainak a legrangosabb alkotásai 
mellé oda lehetne állítani, velük egyenértékű költeményként.” [Tamás 
Attila: Weöres Sándor. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978. 196.]) fel
lobbanó szeméhez rosszul illő alázatoskodással pukkedlizne tüstént:

S én könnyelmű vagyok, nyíltan bevallom,
Öcsém Uram bocsájtsa-meg nekem.

(Toldy Ferencz Úrhoz)
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Az irodalomtörténeti-kritikai olvasást járhatatlan útnak tartjuk a 
magunk számára, nem azért, mintha (ha már feltétlenül antologikusan 
kell tájékozódnunk) nem találnánk Berzsenyi, Csokonai és -  Weöres 
Sándor „legrangosabb” alkotásai mellé állíthatót Psyché költészeté
ben (az Epistola ennen magamhoz címűt!), hanem, mert félő, hogy a 
szövegtest tényleges minőségei helyett kritikusi mérlegünk csak azt 
mutatná meg, amire ez a költészet jó előre figyelmeztetett bennünket: 
a klasszicisztikus fenség, a „colosszális és kétségbeejtő” nagyság ide
gen tőle. Ha a költészet, az esztétikai élmény magasrendűsége valóban 
abban nyilvánul meg leginkább, hogyan tud megteremtődni a költői 
beszédben „az ellentétes impulzusok egyensúlya” (Richards), meg
valósulni „a kontrasztokból fakadó egybehangzás” (K. Sabina, idézi 
Jakobson), az angelusi (világot, létet) látó „isteni” szemmé lényegülve, 
akkor a Psyché a modern magyar költészet legösszetettebb kihívása.

Weöres Sándor teremtő költői játéka, Psyché költészete „enn isme
retre”, létismeretre és a költészet végtelen -  ésszel legfeljebb felparcel
lázható, de körül nem határolható -  térségeinek a megsejtésére „tanít” 
bennünket, mint minden magasrendű költészet. Nyíltan beismerjük, 
mércénk a tetszés, az élvezet, s nem csak abban az értelemben, ahogyan 
Barthes emeli a fogalmakat a szövegminőség kritikai szintjére, hanem 
úgy is mert hiszen lényegileg nem is mondanak ellent egymásnak -  
ahogyan Füst Milán követelte meg a költészettől: „egész szervezetem 
rendítse meg, ha tetszésemre pályázik” . Maximalistábbak lehetünk-e 
Psychéhez, kinek léte és költészete ugyan irodalomtörténeti-poétikai 
játék is, ám mintha csak azért öltözne ez a költészet a történelmiség 
formaköntösébe, hogy bizonyíthassa számunkra a mindenkori magas
rendű költészet átváltozási képességét: végső, eszközein túli nyitottsá
gát annak, ami belső megszervezettségében valaha is radikálisan vál
lalni tudja a nyílt jelenlétet.

II.

„Nem a másik »személyisége« az, mi nélkülözhetetlen a számomra, 
hanem a tér: egy szomj dialektikájának a lehetősége, a gyönyör átlát
hatatlansága: ha csupán egyetlen játék létezne, a játékok nem lenné
nek játszhatók.” A fogódzóul idézett barthes-i gondolattöredék ponto
san jelezheti Weöres költői teremtésének irányultságát. A sokszorosan 
hierarchizált játékszabályok közepette alakuló költői beszédben meg
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annyi érzéki csapda', a nyelv lokalizálható kötöttségei, megnevezhe- 
tőségei. A kitárulkozó nyelv párnázott, szárnyas ajtai mögött azonban 
újra és újra a rések: a másságok, a módosulások hasadékai az olvasás 
botrányaivá szelídültén. Somlyó György értő megközelítésében {Fiú-e 
vagy lány? A költészet vérszerződései. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bu
dapest, 1977) sorra láthatóvá lesznek e módosulások, metamorfózisok: 
a történeim iség és modernség, a női és a férfi princípium, a költői sze
mélyiség és a költői beszéd dialektikájának eme egyedülálló kihívásai.

Psyché költészete megköveteli tőlünk, hogy kilépjünk saját korunk 
kultúrájából, irodalmi konvenciójából, kanonizálva azt a számunk
ra már idegen, archaikusnak minősülő nyelvi konvenciót, amit más 
múltbeli költőknél az élményi olvasásban hajlamosak vagyunk „nem 
észrevenni”. Csokonai költészete számunkra annak ellenére korszerű, 
hogy kora kultúrájának konvenciórendszerében fejezte ki magát; mi 
saját kultúránkon belül maradva olvassuk, önző beidegzettséggel le
fejtve róla, „nem olvasva” azt, ami benne konvenció, végül is a nyelvet 
magát; öntudatlan csonkítással tartalmi olvasást végzünk. A Psyché 
olvasásakor ez a mozzanat beépül az esztétikai élménybe: vállalnunk 
kell a játékot, nyelvi konvencióként is olvasnunk kell, hogy bérezhes
sünk az e konvenciórendszert (a költői nyelvet) belülről feszítő erőkre. 
Csak e feszültségeket érzékelve térhetünk meg, elbizonytalanodva, sa
ját kultúránkba, anélkül azonban, hogy az e kettősségből eredő feszült
ség feloldódna. A Psyché tökéletesít egy másfajta nyelvi konvenciót, 
ráirányítva a figyelmet e másságra, abszolút körülhatárolja magát egy 
(re)konstruált metanyelvben, mintegy intézményesíti a költői beszéd 
nyelvi kódjait, hogy a költői beszéd maga ne legyen más, mint ez in
tézményesség elleni totális, többfrontú lázadás, ahol minden nyelvijei 
eltérés voltában jut jelentéshez; minden nyelvi kétértelműség, ami rést 
üt e, mondjuk, formai (re)konstrukción, a nyelvi kötöttségektől való 
megszabadulás, a költői beszéd ellenőrizetlen, „isteni” szabadságának 
a pillanatává lesz: közvetlenséggé, bensőséggé, „izgató érintéssé”. A 
költői nyelv a konvencióhoz tartozást célzó építkezés és az azt belülről 
lehetetlenítő ironikus destrukció Janus-arcúságával áll előttünk, nem 
egyszerűen a folyamatos alakulás, hanem a folyamatos átváltozás ké
pességének a birtokában.

Valami egészen hasonló történik a költői személyiséggel is. Weöres 
Sándor újabb, önmagától elidegenítő alkotói kötöttséget vállalva sze
mélyesíti a nyelvi konvenciórendszert, amiből, lerombolva azt, építke
zik; pszichoanalitikus körültekintéssel sajátosít, }e\ö\ meg egy hangot, 
megismert önmagához képest látszatra valami abszolút másnak (nő
nek!) a hangját. Életre kelt egy személyiséget, aki lehetett volna is,
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meg nem is, de mert életre keltették, hát van, életének, indulatiságának 
teljes történelmi és alkati konkrétságával, valószerűségével. Ám 
Psyché nem keveredik el „az életben”, sem „kora”, a XIX. század iro
dalmi életében, sem Weöres Sándor költészetében, annak valamiféle 
álcázott alteregójaként. Megmarad egy teremtett hangnak, egy szuve
rén látásnak. S miközben élvezzük a „lehetett volna is, meg nem is”
-  Psyché életszerűségét, nőiességének és költészetének történelmi és 
élményi hitelességű szuggesztív önmegvalósulásait - ,  esztétikai élmé
nyünk túlmutat a ráismerésnek, elfogadásnak, beleélésnek ez olvasói 
élvezetén. Psyché költészete nem az, amivé hitelesíti magát a nyelv, a 
történelem, a pszichológia adottságait feltérképezve, s amivé ezek az 
intézményességükben vállalt adottságok személyesítik és ideologizál- 
ják őt. Tudniillik lehetne, de költői játéknak, erőpróbának akkor is zse
niális volna, és túl az olvasás élvezetén, számtalan tanulság levonására 
képesíthetne bennünket az alkotás és élményiség, a személyesség és 
„személytelenség” kérdésköreit illetően, ám ekkor megmaradna átlát
ható játéknak, a „mívesség” a tudás demonstrációjának. Weöres nem 
érte be ennyivel, nem is érhette be, ha egyszer ki akart lépni önma
ga és költészete korlátai közül. A „harakiri” csak akkor sikerülhetett, 
amennyiben Psyché is fölülemelkedik megteremtett kötöttségein, ha 
úgy tetszik, nőiségének és élményiségének történelmi és metafizikai 
determinációin, egy magatartássá, létszemléletté, látássá inkarnálódva 
a költői beszéd világot teremtő transzformációi révén. A játék itt lesz 
„átláthatatlanná”, egyszersmind „olvashatóvá”, szubjektíve értelmez
hetővé is, amennyiben a költészet olvasásától nem a ráismerés örömét 
várjuk, hanem a mondatlan, az ismeretlen létrejöttének tetten érését 
a szövegben és önmagunkban, egyszóval valamiféle jövő idejűségét, 
érzéki folytonosságát létezésünknek.

III.

Psyché létszemléletének alapja, a legegyszerűbben mondva, az 
életöröm. Talán furcsán hangzik, de ezzel az életszemléletével Psyché 
magányosan áll nemcsak a mi irodalmunkban, hanem jószerivel az 
egész újabb kori európai irodalomban is. A létezést az érzéki élveze
tek formájának, illetőleg céljának tekinteni, az érzékiség aktivitásának 
hinni újabb kori civilizációnk legkülönbözőbb eszmei indíttatású filo
zófiáiban egyként: nihilizmus, dekadencia, elfajulás, szóval vétség. Az
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ember vereséghelyzetét jelöli a kodifikált morális eszmények elérésé
ért való küzdelemben, ezektől a morális eszményektől való elfordulást, 
közvetve vagy közvetlenül, tagadásukat. Mintha a keresztény vallás- 
filozófia egyszer s mindenkorra felosztotta volna számunkra az érté
kek terrénumát, mindörökre a fejünkbe verve: siralomvölgyben élünk, 
megdicsőülésünk ára az életről, mint az érzéki örömök forrásáról való 
lemondás. A „mennyországról” vallott utópisztikus elképzelések vál
tozhattak, ahogyan változnak belülről a normaként kodifikált értékek 
is, abban azonban mindegyik „nem naiv” filozófiai tanítás egyetért, 
hogy az ember nembeli lényegének a megvalósítása nem az érzéki 
gyönyörszerzés új tán történik. Ezzel párhuzamosan deerotizálódtak 
maguk az eszmék is, a kívánandó morális értékek, és az érzékiség tar
tománya visszaszorult a testiség köreibe. Erósznak szárnya szegődött, 
deerotizált világképünkben nincs már meg a mindenen áthatolni, min
dent áthatni tudó hatalma. Ahogyan Psyché „írja” a Josónak küldött 
„epistolájában”:

„A mindenben tsupán ketten vagyunk,
A vén siket s a bájoló ribantz,
Nints harmadik. S ez a világ keserve.”

A népköltészet -  talán az egyetlen hang, amely egy világot tudott 
szembeállítani a kereszténység napjainkig elható aszkézis tanával -  
jobbára már csak ezzel a megcsonkított Erósszal, a beszűkített értelme
zésű -  testközpontú, szerelemközpontú érzékiség-fogalommal tudott 
operálni. A népköltészet létszemléletének világot teremtő hedonizmu- 
sa ezért legfeljebb a deerotizált világképen belüli anarchista, „ösztö
nös” lázadásnak minősülhet; naiv és részleges emlékezet a vágyott, de 
nem ismert harmóniáról. Mint ilyent „tűrte meg” (irodalmi) gondolko
dásunk az évszázadok során, a világról, létezésről való „tudományos 
gondolkodás” peremére szorítva, elraktározva a kellemes, de „használ
hatatlan” ismeretek tárházában.

Psyché létszemlélete nem naiv, világa nem a harmónia, hanem a 
diszharmónia. A naiv kozmogóniákhoz (a hellén római mitológiához 
és a cigányság -  népiség -  differenciálatlan világképéhez) való kötő
dései negatíve értelmezik őt; nemcsak azt mutatják meg helyzetében, 
amivé már nem lehet, ahová történelmileg nincs még csak illuzórikus 
visszatérés sem, hanem azt is, hogy ez az érzékiség minőségileg is más: 
tragikus tudatú, nem tud az idillről, minden megnyilvánulásában „át-üt 
rajta a halál” . Egyszersmind minden megnyilvánulásában kihívás is a 
mindenkori patriarchális társadalom ellen. A szerelem, a szexualitás
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csábító cigánypurdéjából Psyché a szemünk előtt változik át erotikus 
lénnyé, magát választó szubjektummá, aki a világot szervező „férfias
ság” elvei, az erő(szak), a ráció kettős erkölcsű célérdekeivel a fogé
konyság, az érzékenység, a gyengédség elveit szegezi szembe. Vagyis 
az úgynevezett specifikusan női princípiumokat. Marcuse utópisztikus 
elképzelése szerint az ideális szocialista társadalom megszervezettsége 
ezeken a princípiumokon fog alapulni, mikor is elveszítve „specifiku
san női” partikularitásukat és ebből eredő agresszivitásukat a racionali
zált hatalmi rend ellenében, az érzékiség és az értelem emancipációját 
jelentenék, ezek „androgűn egységét”.

Az emancipált érzékiség és értelem androgűn egysége az a térség, 
hová a magát választó Psyché „a költészet lepkeszárnyain” eljut, s ezek 
azok a minőségek, melyekből kiindulva a világ milyensége leleple
ződhet e költészetben. „Éld a tulajdon életed, ne a mit néked mások 
jelelnek” - tanácsolja Psyché „Vesseléni Mikának”, kora „legférfiúbb” 
férfiának, s a tanács érezhető agresszivitásából véletlenül se holmi eg
zisztencialista aszocialitást akarjunk kiolvasni, hanem a kettős erkölcsű 
patriarchális világrend elleni individuális tartást, védekezést. E világ
rend brutális életellenssége, örömellenessége lepleződik le az Epistola 
ennen magamhoz vers expresszív látomásaiban, hol az anyaság meg
aláztatása „csupán” konkrét - és elementáris szuggesztivitású -  bizo
nyítása annak, mivé sterilizálódhatnak az értékek (erkölcs; jog; sza
badság stb.) akkor, ha az érzékiséghez csak mint megtűrt „ribantzhoz”, 
a fajiság tartozékához tud viszonyulni.

Psyché nőiségének „progresszív agresszivitása” (Marcuse), mely- 
lyel a történelmiségében megragadott léte „szennyes ládá(i)ba / is be
világít” evokálja azt a másfajta életformát is, amelynek szellemi alapjai
ban a női és férfi pincípiumok, a lélek és szerelem „öszveforrhatnak”. 
Virtuálisan megidézi azt, midőn önmagát, léte feszítő mozgatóerőit e 
különbözőségek diametrális erőtereinek egységében szemléli:

Úgy is ellen-tét vala női testem 
S férfiú lelkem:

Kívül édes lágy simaság, de béviil 
Szikla görcsökben feszülő nehéz érez,
Óriás műhely, verítékben ázó 

Szomjas örök tűz.
(Tükör előtt)
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De meghaladja Psyché látása nőiségének agresszivitását abban is, 
ahogyan az e világrendet belülről feszítő mindennemű eretnekség sor
sára, végkifejletére rámutat. Egyetlen példán érzékeltetjük ezt: az Ius 
ultimae Noctis a versben a felakasztott betyárok képe „bamba jányka ” 
szemmel láttatva:

„Lóbált a lábok,
Himbált a seggök,
Akár ha hágnák 

A szűz leget.”

A betyárság büntetése nem egyszerűen a halál, hanem a nemtelen, 
dicstelen, drasztikusan undorító halál; ugyanaz az undor aurája övezi, 
ami a testi szerelem gyönyörpillanatait is akkor, ha megmarad testiség
nek, „örömárunak”, katalizátornak, szentesített utcai és családi pros
titúciónak: a racionalizált hatalom kiszolgáltatottjának és tartópilléré
nek. És ugyanaz a kielégületlenség, fojtogató magábazártság (Somlyó 
elemzi e költői képi leírásnak az új regény technikájára emlékeztető 
tárgyias zártságát), ami egy ilyen szexualitásban felizzik, „ropogat” :

„Oldalod mellyűl borúsan szököm-fel,
Óriás kígyó ropogat: magányom,

Mint fejér tűz-nyelv rohanok mezítlen 
Szomjúságomban, ki az éjszakába,” 

(Eggy lovász fihoz)

IV.

Psyché költészete a testi szerelemnek, az erotikának egy másfajta 
látomását is értelmezi. Lényegében egész magatartásával, „mértékte- 
lenségével” egy felszabadult erotikus létezés hogyanjait kutatja, nem 
nőként, de „androgűn lényként”, a nembeliség tudatszintjére emelke
dett szubjektumként. Ez a látomás nem idéz fel semmiféle harmóniát, 
a „hellén derű” teljességgel hiányzik. Az erotikus szubjektum egyedül 
van a halállal szemben, az őt létében legközvetlenebbül megsemmisí
téssel fenyegető determinációval szemben. E feloldhatatlan antinómia 
tudatában a létezés csak diszharmonikus lehet egy emancipált érzéki-
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ségű és értelmű világképben is. Psyché voltaképpen azáltal válik eroti
kus szubjektummá, hogy megérti egyediségének zártságát és végessé
gét: az egymásért való lét, a szeretet így juthat jelentéshez. „Szeretek 
mindenkit eggy gyanánt” - vallja Psyché az Epistola ennen magamhoz 
versben, s vallomása kettős értelmű: egyszerre jelöli az érzékiség kur- 
vasággá degradálódását a történelmi realitásban és a partikularitás ön
zésein felülemelkedő szubjektum totalitásvágyát, a szeretet, a szerelem 
réseit meglelve.

„Mi megkíséreljük a közösködést, de semmiféle egymáshoz for
dulás nem szüntetheti meg a közöttünk tátongó alapvető különbséget. 
Amikor ti haltok meg, nem én halok meg. Mi, ti és én, diszkontinuitív 
lények vagyunk. [...] A szakadék valóban mély és én nem látom, ho
gyan haladhatnánk meg. Mindenesetre érzékelhetjük együtt a sza
kadék feletti szédületet. Ez megigézhet bennünket” (Bataille: Az 
erotizmus. Beograd, 1972. 9-10). Psyché szerelemfelfogása, férfi és 
nő kapcsolatának tartalmát és célját tekintve igen közel jut Bataille 
erotizmusszemléletéhez, amikor az erotikus együttlétben, az erotikus 
gyönyörben, eksztázisban nemcsak a szubjektum zártságának, disz
kontinuitásának „pillanatnyi” megszűnési lehetőségét látja, hanem a 
halál megismerését is, egyetlen helyzeti lehetőségünket, hogy nevet
hessünk tulajdon létünk, egyediségünk megszűnése fölött.

Szinte meg-kövülve ketten,
Nem-lét mély ölébe hulltan 
(Más is jő még, ez hihetlen)
Eggy magánnyá öszve-forrtan,

Többé nem tudjuk mi voltunk,
S mint halunk, ha ez se hóltunk,
Észt eggymásba veszejtettünk,
Perczenet érez helettünk.

(Minutes volantes I.)

Psyché „nőies” érzékenysége, fogékonysága, fokozott életközelisége 
azonban az érzékiségnek ezt a lehetőségét, a lehetőséget, hogy meg- 
érezhessük létünknek szubjektivitásunkon túli folytonosságát, nem 
korlátozza a férfi és nő erotikus kapcsolatára. Az ő szerelmes, nevető 
szeme mindent ezzel a látással tud látni; a teljességre szomjúhozásá- 
ban vallásos áhítattal legyőzve „itteni” idegenségtinket: „Meghalunk s 
eggy tsepben itt az örök élet” (Séta lovaglás).
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V.

Psyché életszomjúhozásának formája az erotikus csábítás. Amikor 
azt állítja önmagáról, életelvvé téve meg ezt, hogy ,,[s]zeretek minden
kit eggy gyanánt”, akárha a Don Juan-i érzékiségprincípiumot is meg
fogalmazná. És mégsem azt. Psyché érzékiségében „a minden elmúlik” 
individuális tapasztalata reflektálódik, neki a csábítás nem életformája, 
hanem a létezés megélhetővé tételének, megragadhatóságának a vágy
ban meglelt intenciója.

Most kell hogy el szalaggy 
És mindent félbe haggy,
Mikor leg-édesebb,
Leg-hőbb, leg-könnyebb.
A másnak múlatsága 
Már is emlék te-benned.

(Minutes volantes IV.)

Ami nem tud kívánatossá lenni, annak Psyché látásában életértéke, 
önértéke sincs, s ahhoz (etikusan) viszonyulni sem lehetséges. Márpe
dig Psyché érzékisége mindig „lélek és szerelem” egységeként tételezi 
önmagát, mindig magában hordozza az etikus létezés, az együttlétben 
az egymásért való lét megvalósíthatóságának az áhítását. Erotikus gát
lástalanságának -  mellyel az individuális szabadság nevében sorra el
utasítja magától az etikátlanság (álerkölcs) intézményesült rendszereit
-  ethosza van. Ez az ethosz Psyché nőiségében konkretizálódik: a jó 
ságban, a részvét és az adakozás jóságában, mely áthatja erotikájának 
minden megnyilvánulását.

Weöres nagyszerű ötlete, hogy Psyché költészete és „alakja” mel
lé helyezze a „kortárs” Ungvár-Németi Tóth László költészetét és 
alakját, ilyen értelemben is jelentéshez jut: miként Psychének „az ő 
Ficzkójához” való erotikus vonzódásában győzedelmeskedik a jóság 
princípiuma, akként haladja meg egész érzékiségszemlélete költészeté
nek érzékletességében az önmagáért való esztétikai élvezetesség élet- 
idegenségét.
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VI.

Végezetül és összefoglaló helyett: ha megsejthettünk valamit ez 
idáig Weöres költői játékának dimenzióiból, nem tudjuk megállni, 
hogy akár egyetlen homályos mondat erejéig is, de ne utaljunk ismé
telten a humornak és iróniának e teremtő játék minden szintjén jelen 
levő szerepére, kisugárzására.

Psyché magatartása nem ironikus; az ő életszomjúsága annak az 
ember Jézusnak a szomjúságához hasonlatos, aki a Golgota hegyén azt 
mondja: „Szomjas vagyok.” Psyché abban a pillanatban lesz ironikus
sá, amikor beszélni kezd, akárha Isten volna, s a Menyegző boraként 
itatja velünk megkínzottsága ecetjét: „szívének rongyait” . De ha egy
szer Psyché nincs is, ha ő csupán beszéd?

S mi a szerepe itt Weöres Sándornak, aki mindezt megrendezte? S 
aki nyilván tudja azt is, amit Vladimír Jenkelevič mond az iróniáról: 
„A szabadság tetőpontja az, mikor az ellenfél játékát játsszuk, belülre 
kerülve az ellenfél nézőpontján, s közben úgy teszünk, mintha nem 
adnánk igazat a barátainknak, hogy lehet valamit akarni és vele ellen
tétesen cselekedni, minden körülmények között per contrarium hatni.” 
Mindenesetre a Psyché költészete ez: per contrarium minden körülmé
nyek között.

1979
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PILINSZKY JÁNOS KÖLTÉSZETE 
ÉS A KERESZTÉNY HITVILÁG

0.1. Pilinszky János költészete és a keresztény hitvilág összefüggé
seinek vizsgálatakor fontosnak látok megkülönböztetni két megközelí
tési lehetőséget. Az egyik Pilinszky János költészetére koncentrálna, s 
nem szembesítené azt Pilinszky meditatív prózai írásaival, pontosabban, 
amennyire ez lehetséges, elkerülné, hogy költészetét e meditatív prózai 
írásokban esetenként tételesen, s gyakran önértelmező szándékkal meg
fogalmazott gondolatokkal, meghatározásokkal értelmezze. Kivételt 
képez ebből a szempontból a Nagyvárosi ikonok verskötetben közölt 
két ars poetica értékű esszé: A „ teremtő képzelet ” sorsa korunkban és 
az Ars poetica helyett, amelyeket semmiképpen sem kerülhetjük meg.

Ez az elválasztás nem jelenti azt, hogy nem tartom rendkívül fon
tosnak annak vizsgálatát, hogyan értelmezi Pilinszky meditatív prózai 
írásaiban a költészetet s a maga költői magatartását, s nem utolsósor
ban a keresztény (katolikus) hittan igazságait. Úgy gondolom azonban, 
hogy költészetét, amennyire ez lehetséges, tudnunk kell önmagában, 
meditatív prózájától függetlenítve értelmezni, s különösen szükséges
nek tartom ezt akkor, amikor költészete és a keresztény hitvilág ösz- 
szefüggéseit vizsgáljuk, minthogy nem egészen ugyanaz a magatartás 
érvényesül verseiben s meditatív prózai írásaiban.

0.2. Dolgozatomban a Pilinszky-költészet keresztény szellemisé
gének a legáltalánosabb koordinátáit kívánom s tudom itt vázolni, a 
magam olvasói tapasztalatára és a Pilinszky-szakirodalomra hagyat
kozva. Ez azt is jelenti, hogy Pilinszky költészetének, költői világának 
sok fontos mozzanatát figyelmen kívül hagyom, miáltal költészetének 
és a keresztény hitvilágnak az összefüggéseit is csak általánosságban 
jellemezhetem.

E költői szemlélet, szellemiség vázlatos jellemzése mellett jelzem 
azt a kérdéskört, melyet vizsgálva Pilinszky János költői nyelvében 
árnyaltabban tudnánk jellemezni az összefüggéseket, s ez pedig az 
intertextualitás kérdésköre.
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1.1. Pilinszky János költészetének és a keresztény hitvilágnak az ösz- 
szefliggéseit vizsgálva több legitim értelmezést lehetségesnek tartok.

1.2. Pilinszky költészetét a keresztény egzisztencializmus kimagas
ló költői megvalósulásának tartom, amely több versében a misztikus 
költészet modern lehetőségének1 a megvalósulása is. Hangsúlyoznám 
e jellemzésben a modern lehetőség meghatározást, jelezve ezzel, hogy 
korunkban nem látok teret a misztikus vagy /és teológiai eszmerendszer 
s a költészet, a költői gondolkodás problémátlan egybehangzására, s 
ezzel jeleztem azt is, hogy az unyo mistica, az egyesülés az isteniben, a 
transzcendentálisban korunk hívő költője számára elérhetetlen marad. 
Megmarad vágyakozásnak, olyan reménynek, amely majd csak a ha
lálon túli létben, az „újjászületésben’' valósulhat meg, amikor „ [m in 
denből csend lesz és közelség”, ahogyan a Végkifejlet című kötet Nyi
tás versében olvassuk. Amit a XX. század második felében alkotó hívő 
költő érzékelhet, megtapasztalhat s kifejezhet, az a kegyelem pillanata
inak a megfogalmazása.

A magányt, az egyedüllétet, az önmagába zártságot, az Istentől való 
el hagyatottságot s az „egymás ellen fuldokolva kell élnünk-halnunk” 
léttapasztalatát egyetemes léttapasztalatként, léthelyzetként megélt 
hívő költőt hite, a keresztény hitvilág igazságaihoz, a jézusi törvények
hez való ragaszkodása legtávlatosahb evidenciaként már csak annak 
megfogalmazására képesítheti, alázata magasán, amit Pilinszky a kö
teteibe fel nem vett Zsoltár versében olvasunk: „S aki egy vánkosra 
borulva / nem érzi magát egyedül: / valóban nincsen egyedül.”

Isten közelségének, létének érzékelése, magunkra hagyatottságunk, 
elhagyatottságunk feloldódása az érzékelésben az a kegyelmi állapot, 
ami minden valóban hívő ember tapasztalata lehet, s ha ezt a tapaszta
latot misztikus tapasztalatnak lehet és kell neveznünk, úgy Pilinszkyt 
valóban a modern misztikus líra képviselőjének mondhatjuk.

1.3. Amikor Pilinszky János költészete és a keresztény hitvilág ösz- 
szefiiggéseiről kísérlek meg néhány gondolatot megfogalmazni, abból 
az önmeghatározásból indulok ki, miszerint, idézem őt: „katolikusnak 
vallom magamat és költőnek”.2 S ezzel párosítanám egy másik monda
tát: „nem vagyok keresztény költő, de szeretnék az lenni” .3

Úgy gondolom, nem tudhatjuk költői világképét szellemi mélysé
geiben s fontos részleteiben megérteni, ha nem hangsúlyozzuk a disz
tinkciót, amit Pilinszky idézett mondatai tartalmaznak.

1.4. Kabdebó Lóránt Pilinszky-tanulmányának A harmadik napon 
átélt Passió címet adta4, s meggyőzően fejti ki, miért látja Pilinsz
ky költészetét a harmadik, e legnehezebb „napon”, Krisztus halála 
és feltámadása előtti napon írott költészetnek, tehát azon a „napon”
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íródottnak, amikor a legnehezebb hinni, amikor ténnyé vált Krisztus 
megölettetése, Isten fiának, Jézus királynak (ahogyan Celan nevezte 
őt) a halála, s akik -  ahogyan ezt a Szentírásból tudjuk -  nem tudták őt 
igazán érteni, köztük Jézus legközelebbi tanítványai, s akik nem tudtak 
igazán hinni Jézus istenségében, azoknak a kétségek iszonyatát vagy 
épp hitük elvesztését, a teljes reménytelenséget kellett megélniük.

Ahhoz, hogy Kabdebó Lóránt metaforikus meghatározását megért
sük s elfogadjuk, történelmi és irodalomtörténeti összefüggéseiben kell 
vizsgálnunk Pilinszky költészetét.

1.5. Az irodalomtörténeti összefüggésekre csak utalok itt. Mindany- 
nyiunk előtt ismert a XX. század első felében alkotó legjelentősebb 
költőinknek ambivalens istenfelfogása, a már a századfordulón kiala
kult filozofikus horderejű felismerés, mely a mindenható Isten képét a 
„tragikus Isten”, a „tehetetlen Isten”, a „közönyös Isten” képével vál
totta fel. Isten -  kisarkítva -  az emberi világ fölötti etikai elvvé lett, 
eszmévé. Nem mondanak ennek ellent az istenkereső, Istenhez forduló 
költői magatartások, költészetünk úgynevezett „istenes versei”, me
lyek természetesen nem tagadják Isten létét, ám amelyek sokkal in
kább a hinni akarás, maga a hit lehetőségeit s minőségét fogalmazzák 
meg, mintsem Isten jelenvalóságát az emberi világban.

Ady „hiszek hitetlenül Istenben” szemléleti magatartása és Babits 
kései költészetének katolikus hitvallása között igen nagy a különbség, 
ám ha időrendi sorrendben végigolvassuk Babits Mihálynak a keresz
tény hitvilág igazságait érintő, s magára az Istenre hivatkozó, őt evokáló 
verseit, azt figyelhetjük meg, hogyan jutott el a költő a hitetlenségtől, a 
teljes demisztifikációtól (például „Nincs jobb világ a másvilágnál, / a 
másvilágon nincs világ...” -S ívers)  a hinni tudásig, a hit különböző fo
kozatait mutatva fel: hogyan alakul át a „süket Isten” ellen való számon 
kérő lázongása a szenvedéseknek, az I. világháború iszonyatainak ki
szolgáltatva kényszerű hitté (például „tébolyunk céllá igazul: / mert így 
akarta azt az Úr, / hogy ne legyünk többé hitetlen!” -  Bénára mint a meg
fagyott tag), mely azonban nem semlegesíti az alapvető emberi, költői 
problémát, Isten jelenvalóságának a hiányát: „Mért van, ha nincs? Mért 
nincs, ha van? / Tagadjuk őt, talán fölébred!” (Fortissimo). Babits több 
versében tételes katolikus hitvallását is megfogalmazza, ám könyörgése 
(„Uram, aki vagy, adj jelet magadról!” -  Vers, apostolokról) meghallga- 
tottságának, Isten jelenlétének, megtapasztalásának alig találjuk nyomát 
költészetében. A Dániel éneke lehetne ez a vers, amelyben azonban az 
egyes szám első személyü közlésmód („Mégis megemlékeztél rólam, 
Isten...”, „én meg alszom / ringatva, mint az Isten csecsemője”) nem 
azonosítható a költői énnel, csupán minősítheti őt a versben kifejezett
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-  vágyott? megtapasztalt? -- lét- és lélekállapot. A költői szubjektum és 
Isten kapcsolatát s Babits katolikus költői magatartását sokkal inkább 
jellemezhetik az utolsó versek közül való Az elbocsátott vad verssorai: 
„mert nem annak kell az imádság, / ki Istent megtalálta már”.

Tudatosítanunk kell azonban azt is, hogy Isten hiányának ez az ér
zékelése mást jelent már, mint ahogy a Fortissimo versben értelmez
hettük. „Istent megtalálni” a szubjektum, a költői én legszemélyesebb 
problémája s célja lett: megtalálni a lelki békét az istenhitben, önma
gára vonatkoztathatóvá tenni a Dániel énekében megfogalmazottakat, 
megélni a kegyelem állapotát.

így értelmezve, Babits istenkereső versei valóban előzményei Pilinsz
ky keresztény egzisztencialista s részben misztikus költészetének5, aho
gyan erősíthették őt hitvalló költői magatartásában Rilke költészetének 
istenszemlélete s „a hit szükségességének és a kegyelem erejének meg
érzéséig vezető utat” megfogalmazó kései Eliot-versek is.6 (Az utalások 
a Rilke és Eliot verseiben előforduló, teológiai értelemben is jelentéshez 
jutó kifejezésekre, vagy szó szerinti átvételük pontosan kimutathatóak; 
ezzel azonban az intertextualitás kérdéskörében foglalkozom.7)

Tény, hogy a hit és hitetlenség szellemi és lelki (érzelmi) problémá
ja századunk költészetében elválaszthatatlan lett egymástól; nem tud
ni erről -  lehetetlenné vált. Konkrét verselemzésekkel igazolhatnánk, 
hogy Pilinszky költészete is bizonyíték erre; utalok itt például a Kihűlt 
világ versére.

Századunk egyik legnagyobb (magyar) költőjének, József Attilának 
a költészetében a hit és a hitetlenség problémája feloldhatatlanná lesz. 
József Attila költészete köztudottan hatással volt a fiatal Pilinszky köl
tészetére, ha nem is a maga istenszemlélete kialakításában, hanem az 
emberi lét természetéről való gondolkodásában. Pilinszky egzisztenci
alizmusa táplálkozhatott József Attila „a semmi ágán ül szívem” tragi
kus szemléletéből is, mely szemlélet semmiképpen nem vonatkoztat
ható el az Isten hiányától szenvedő ember léttudatának minősítésétől, 
miként táplálkozhatott fiatalsága kortapasztalataiból is.

1.6. Áttérve a történelmi összefüggésekre, nemcsak a „beteljesült 
botrány”, a KZ-lágerek valósága, hanem már fiatalkora fasizálódó Ma
gyarországának a realitásai is alakíthatták egzisztencialista létszem
léletét, ám az egzisztencializmus helyett ő már fiatalkori verseiben 
a keresztény egzisztencialista szemléletet képviselte, ha még nem is 
egészen úgy, ahogyan az Ars poetica helyett című esszében fejtegeti 
a költészet lehetőségeit, s megteszi a Camus és Dosztojevszkij közötti 
értékbeli különbséget, miszerint Dosztojevszkij nem egyszerűen felis
merte és kifejezte az emberi lét abszurd jellegét, de alázattal vállalta a
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világ képtelenségeinek a súlyát. Alázattal vállalni a világ, létünk ab
szurditását s közben hinni Isten jelenvalóságában, Pilinszky költésze
tében nem ellentmondás, ám nem is vigasz, és semmiképpen sem prob
lémában. Ha komolyan átértjük, hogy az emberi lét, világ -  Pilinszky 
költészetében drámai minőségeiben kifejezetten -  abszurd, másrészt, 
hogy „Isten az Isten”, ahogyan a Költeményben írja, ez ellentmondás 
tragikus történelmi, emberi konstellációját a költői szemléletben az 
ember passió sorsának a vállalása oldhatja csak fel, a remény az isteni 
kegyelemben való részesülésben s a majdani üdvözülésben.

Pilinszky prózai írásaiban közvetlenül megfogalmazza a maga 
tapasztalati élményét a II. világháború végén lebombázott Németor
szágban, hogy Isten elhagyta a világot. A hívő költő számára ez olyan 
gondolati, érzéki megtapasztalás, mely egész valójában rendíti meg, s 
költészetét és külön a Harmadnapon kötet nagy antifasiszta verseit ez 
a megrendültség formálja. Pilinszky költészetében a bűnössé vált lét
ben már nem a jó és a gonosz küzdelméről van szó, hanem arról, hogy 
a gonosz, a bűnösségre való hajlam kiiktathatatlan lett minden egyes 
ember létéből, emberi létünk teljes egészében determinálódott a bűn 
által. S ha fiatalkori versében még lázongva kérdezhette: „ha öröklétre 
születünk, / mért halunk meg hiába?” (In Memóriám N. N. \  s a szemé
lyiségjelentőségét Istennel szembeállítva, tehát léthelyzete negatívu
maiban is jellemezni tudta: ,,[t]ovább nem ámítom magam, / nincsen 
ki megsegítsen, / nem vált meg semmi szenvedés, / nem véd meg sem
mi isten.” (Téli ég alatt), úgy átgondolva, megszenvedve és magára 
véve az emberi természetet s az emberi lét abszurditását a bűnössé vált 
létben, s az embernek, az emberi világnak Istentől való etikailag jo g 
szerű elhagyottságát, a hívő költő kérdésfeltevése is természetszerűen 
megváltozott. Ezt a változást, igencsak leegyszerűsítve, a keresztény 
egzisztencialista gondolkodás próbatételeként úgy nevezném, mint ál
landó drámai erőfeszítést arra, hogy az ember újra megteremthesse a 
kapcsolatot, a „párbeszédet” Istennel, még ha léte a passió történetévé 
is lett, s ha a remény „felköltözött is a halálos magasba”, ahogyan a 
Németh Lászlónak ajánlott négysorosában írja.

Radnóti Sándor jogosan állíthatta a Szenvedő misztikus8 című köny
vében, hogy Pilinszky az emberi történelmet hanyatlástörténetként 
fogta fel, ez a szemlélet azonban csak növelhette a fontosságát az ön
magába alámerülő szellem drámai küzdelmének, amely Isten megszó- 
líthatóságára, az isteni kegyelem újbóli kieszközlésére irányult.

1.7. Amikor Pilinszky költészete és a keresztény hitvilág összefüg
géseiről gondolkodunk, mindenképpen külön kell foglalkoznunk azzal, 
amit Jézus magatartása és szelleme jelentett -  költészete tanúságaként
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-  a számára. S ha elfogadjuk a metaforikus jellemzést, miszerint Pi
linszky költészete ama bizonyos „harmadik napon” íródott, úgy hang
súlyoznunk kell azt is, hogy a költészetében kifejezhetővé lett hitvallás 
középpontjában nem egyszerűen Jézus szenvedéstörténete, hanem Jé
zus feltámadásának az evidenciája áll. Bizonyíték erre, több más verse 
mellett, a Harmadnapon vers magasrendű költészete.

2.1. Pilinszky költészete és a keresztény hitvilág összefüggéseit vizs
gálva elemeznünk kellene, hogy ez az „apokrif’ keresztény szemlélet 
hogyan, milyen nyelvi-gondolati/retorikai alakzatokban valósul meg. 
Jellemeznünk kellene az intertextualitás minden formaalakzatát Pilinsz
ky verseiben. Itt csak felsorolom a legfontosabbnak látott alakzatokat.

2.2. A szó szerinti idézet Pilinszky verseiben igen ritkán fordul elő, 
szemantikailag azonban mindig nagy horderejű; lást például a Har
madnapon vers utolsó sorának latin nyelvű idézetét.

2.3. A parafrázis, illetve a nem szó szerinti idézet; például ,,[é]s 
mégis itt állt.” a Mégis versben (Mária Magdolna Jézus feltámadását 
bizonygató mondatának a parafrazálása), vagy a ,,[m]ert elhagyatnak 
akkor mindenek” verskezdő mondat az Apokrijben, mely egyben

2.4. stiláris parafrázisa is a. Biblia nyelvének.
2.5. Az apokrif fohász, zsoltár formaproblémái szembeállítva az 

egyházi imával; például a Zsoltár vers nem zsoltár annak kanonizált 
jellemzőit tekintve.

2.6. Az ikon költői nyelvi jellemzői az ő értelmezésében s az egyes 
versekben külön vizsgálva.

2.7. Az analógiás gondolkodás igen sok versében szervező elvvé 
lesz, például híres Négysorosában a jézusi mártírhalálra való utalások. 
Külön említeném a Parafrázis verset, melyben az analógiás gondol
kodás épp azt mutatja meg, hogyan változik a krisztusi önfeláldozás 
ténye s értéke az emberek közötti létben.

2.8. Az epifánia alakzata9 az analógiás gondolkodással egyetem
ben, s részben belőle kifejlődve Pilinszky igen sok versében szervező 
elvvé lesz, s költői világképe alakulásában az analógiás gondolkodás
sal együtt rendkívül fontos szerepet tölt be; ahogyan az evangéliumi 
tanítás lényeges történetei, például a jobb lator alakja s üdvözülése, 
vagy a tékozló fiú megtérése a bűnössé vált létet élő ember számára 
jelképes értékűvé, illetőleg általános érvényűvé lesznek.

2.9. Az evangéliumi tanítás fogalmainak, például „Isten báránya” 
vagy egyszerűen a „bárány” emblematikus használata több versében.

2.10. A keresztény hitvilág fogalmainak, például „mennyország”, 
„pokol” vagy „gyermek”, „csecsemő”, vagy például a „templom” to
poszként való alkalmazása.
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2.11. Az egyházi liturgiák fogalmainak metaforikus használata, pél
dául ,,[m]ise ez. Utolsó áldozás.” a Január versben.

2.12. Ahogyan a textextern elemek (más szövegek kifejezéseire rá
játszó vagy azokat átvevő szó-, illetve nyelvhasználat) szemantikai
lag hangsúlyos textintern elemekké, motívumokká10 lesznek; például 
„senkiföldjén”, „bűn”, „bűnhődés” stb. kifejezések.

2.13. Az intertextualitás voltaképpen azt jelenti, hogy egy (költői) 
szöveg valamilyen módon visszautal egy másik szövegre, dialógust te
remt vele. Az intertextualitás formaalakzatai tárgyalhatok az allúzió 
alakzataiként is, az allúziót vagy rájátszást mégis külön alakzatként ér
telmezem, mint az intertextualitás egy kötetlenebb nyelvi lehetőségét; 
például a megnevezetlen utalások Dosztojevszkij regényeinek egy-egy 
hittani vonatkozásban is jelentéshez jutó szituációjára, mint amilyen 
a kivégzés előtti pillanat többszöri felidézése; vagy Jézusnak a halála 
előtti kiáltását egy ellentétező állítással emlékezetbe idéző mondat a 
Ravensbrückipassió versben: „A többi már, / a többi annyi volt csak, / 
elfelejtett kiáltani / mielőtt földre roskadt.”

2.14. Elemzésre vár, hogy a Jézus alakjára és magatartására vonat
kozó legkülönbözőbb utalások eredményeként kialakul-e Pilinszky 
költészetében egy univerzális analógia, melynek középpontját Jézus 
s a rávonatkozó jelentéselemek képezik. Jézust Jung a kereszténység 
kollektív archetípusának tartja. Át kellene gondulnunk, hogy Jézust te
kinthetjük-e Pilinszky költészete, költői világa központi toposzának, 
megközelítőleg hasonló értelemben, ahogyan őt a keresztény dogmati
ka a világmindenség alapvető jelképeit szintetizáló fogalommá tette.

2.15. A szimbolikus gondolkodás és az analógiás gondolkodás ösz- 
szefonódása Pilinszky több versében kimutatható; például az Agónia 
Christiana versben vagy a Sztavrogin-versekben.

2.16. Isten létének s az Istennel való párbeszéd lehetségessé válá
sának definitorikus költői kijelentései, a kegyelem állapotának érzéki 
megtapasztalásáról tett költői kijelentések, különösen költészete utolsó 
korszakában.

3.0. Végül, külön kellene foglalkoznunk azzal a rendkívül fontos, 
költészetfilozófiai horderejű kérdéssel, hogyan alakították Pilinszky 
keresztény egzisztencializmusa s misztikus hitvallásai poétikája egé
szét, melyet ő „evangéliumi esztétikának” nevezett, miközben -  idő
rendi sorrendben elemezve verseit -  e költői szemlélet alakulását, a 
bekövetkező változásokat is jellemezni tudnánk.

1996
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„KOCSON KISEFA”

Az értelmetlenül szépről és 
a szépség értelmetlenségéről

ÚTTALANÚT

Kocson kisefa, szög, kerék kihull,
Révfalun részeg a révész, 
dödöllét nyeldes és dödög: „Ihul!
Kontár a kántor, a kárász kérész!”

Öttevény fölött öt tehén, 
úsztukon keresztbe huppan Zámoly, 
lepényük diszkosz Ladamér egén, 
röptétől Lickóban fostos a zsámoly.

Napra kitárva Fütty Biri hasa, 
barázdabillegető bámészol,
Petőfi Il-tő, nem érsz haza, 
ha máién málédon mélázol.

1947-ben írta Kormos István1 ezt a versét, ezt a gyermetegen egysze
rű dalocskát, melyet könnyű lenne az értelmetlenség vádjával illetni, s 
mely meggyőződésünk szerint költészet, a szó legnemesebb értelmében. 
Mint ahogy Kormos István Szegény Yorick című kötetét egészében az 
igazi költői megvalósulás példázataként tarthatjuk számon.

Engedjük meg magunknak azt az iróniát, hogy behelyezzük Kor
mos versét az 1945-1960-as években mennyiségileg eluralkodó, s 
ezért a korra jellemzőnek tekinthető magyar irodalomba. Mondjuk -  
hogy a legtipikusabb neveket említsem -  Váci Mihály, Garai versei 
közé, a „nem elég jóra vágyni, a jót akarni kell, nem elég a jót akarni, 
de tenni, tenni kell” típusú verssorok közé, egyrészt, hogy még szem
betűnőbbé váljon Kormos példaként felírt versének értelmetlensége -  
a kifejezéshez azért ragaszkodók, mert a továbbiakban azt kísérlem
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meg bebizonyítani, hogy a költői szép és az értelemnek szép között 
nemcsak egyenlőséget, de bárminemű közvetlen kapcsolódást sem 
szükséges feltételeznünk - ,  másrészt, hogy a szociológiai struktúrába 
behelyezve Kormos versét, rámutathassak arra, hogy ez a fajta vers, ez 
a (látszólag) tudatosan értelmet megtagadó költészet nagyon is indo
koltan, szükségszerűen jelentkezett: reakcióként.

Egy olyan korban íródott ez a vers, melynek legtipikusabb kultu
rális tevékenységei közé tartozik a költészet elárasztása az élettel. A 
kor tipikus költője az élet hitelességét, s ami még rosszabb, az eszme 
hitelességét kívánja a versbe „átmenteni”, költészetté reprodukálni.

Az időperspektíva lehetővé teszi, hogy ne csak természetesnek, de 
elengedhetetlennek tartsuk a költő számára, hogy az „értelmes”, tár
sadalmilag, eszmeileg szervezett, céltudatos álköltészet, a „szóbűnö
zés” elleni ösztönös reakciójaként a szó defetisizálásáért küzdve a szó 
öntörvényűségét hirdesse, visszakérve a szónak azt az ősi, romlatlan 
tisztaságát, amely eredetileg benne rejlik minden szóban.

Sklovszkij írja egy tanulmányában2, hogy eredetileg minden szó 
metafora volt, azaz minden szó költői értékű volt. A szót a használat 
koptatja el.

Miben kell látnunk a szó öntörvényűségét? Fontos, hogy erre rá
kérdezzünk, hiszen a költő, amikor érte küzd a szófrázis ellenében, a 
költészetért emel szót az álköltészet ellenében. A szó (vers) költőisé- 
gére, egyáltalán a költőiségre kérdeztünk rá. A feleletet Jakobsontól3 
kölcsönzőm: „Abban, hogy a szót szónak érzékeljük, nem pedig az el
nevezett tárgy reprezentánsának vagy érzelemkitörésnek. Abban, hogy 
a szavak és szerkezetük, jelentésük, belső és külső formájuk nem kö
zömbös utalás a valóságra, hanem önálló értékre és súlyra tesz szert.”

Kormos versének nyilvánvaló „értelmetlensége” rákényszerít ben
nünket, hogy elvessük azt az egyszerű utat, melyet említett kortársaink 
„költészete” kijelöl, tudniillik azt az utat, melyen járva a vers értelmes- 
ségét és értelmezhetőségét alapvető célunknak kellene tartanunk. Rá
jövünk, hogy a szó itt nem idéz fel egy konkrét fogalmat, tárgyat sem, a 
szó itt elvesztette ezt a reális fedezetet. Elvesztette, hogy létrejöhessen 
egy másfajta, s ez már a szó öntörvényűségének a realitása, a költői re
alitás. A forma érzékelése, a rend érzékelése meggyőz bennünket arról, 
hogy ez az „értelmetlenség” csak egy másfajta értelem megnyilatkozá
si formája lehet. Nem vonhatjuk ki magunkat a forma zenei, akusztikai, 
vizuális hatása alól sem. Kétségtelen, hogy egy egész sor szervezett 
hatás ér bennünket a vers befogadásakor. A versben tehát benne van az 
a felfokozott szervezettség, amelyről I. A. Richards4 megállapítja: „A 
képzelet minden művészetben leginkább abban nyilvánul meg, hogy
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az összefüggéstelen impulzusok zűrzavarát egyetlen rendezett érzelmi 
reakcióvá oldja fel.” Az idézet pontos megértése érdekében jegyezzük 
meg, hogy I. A. Richards a képzelet meglétét a költői alkotás alapvető 
feltételének tartja, és a költő leglényegesebb adományának tekinti.

Miben nyilvánul meg ez a felfokozott szervezettség Kormos ver
sében?

A költészet a szó költészete, a költészet a nyelvre támaszkodik. 
Kormos versét is szavak alkotják. Ha meg is szűnt az a lehetőségünk, 
hogy a szó értelme után kutassunk, a „szó keltette zenei gyönyör
ben1’5 a zenei (ritmus) élményen túlmutató élményben lesz részünk. 
Ennek az élménynek a körülírásához Sklovszkijt hívjuk segítségül. 
„Povijest umetnosti pokazuje nam da (barem često) jezik poezije 
-- nije razumljiv nego polurazumljiv jezik” -  írja az Uskrsmiće reči 
című tanulmányában.6 Az Opoeziji i zaumnom jeziku  című sokak által 
idézett tanulmányában7 pedig a következőket: „Ali su riječi potrebne 
ljudima ne samo zato da bi riječju zamenili riječ ili je učinili imenom 
prilagodivši bilo kakvom predmetu: ljudima su potrebne riječi i izvan 
smisla. [...] Jadikovke pjesnika na muke od riječi često treba razumjeti 
kao pokazatelj borbe s riječju: pjesnici se ne tuže na nemogućnost da 
se riječima prenose misli ili slike već na nemogućnost da se riječima 
prenose osećaji i duševni doživljaji.”

A két szó közötti értelmi kapcsolat keresése helyett a hangkép 
(Lautbild) lesz az a költői eszköz, amely érzelmek, lelkiállapotok kive
títésére képesül. A hangkép olyan nyelvi struktúra, melyet a szavak kö
zötti zenei, akusztikai összefüggés szervez meg. Alaki és asszociatív ez a 
kapcsolat. A tudat mélyén a szavak között rejtett összefüggések léteznek, 
s ezek az összefüggések nem értelmi színezetűek. Amikor a szó feljut a 
tudat alóli rétegekből, a tudatig jut, leíródik, automatikusan felidézi, ma
gával hozza asszociatív párját. A szürrealista poétika gyakorlásához ju
tottunk el, ahol elvvé vált ez, s ezért sematikussá is bizonyos mértékben.

Kormos versének „értelmetlensége” nem egyszerűen ennek a szürre
alista gyakorlatnak a megvalósításából következik. Kormos költészete 
magán viseli a szürrealista nyelvszervezés jegyeit, de versei nem fejthe- 
tők meg a szürrealista képlet segítségével, költészete túlmutat azon.

Kormos költészete a szófetisizmus elleni lázadás jegyeit hordozza 
magán. Kormos a népdal tiszta költőisége felé fordul, belőle merít. De 
mert ő a szó tisztaságát kívánja megőrizni, illetve visszaadni azt, újra 
a szó, az öntörvényű szó megvalósulási feltételeit keresi; a népkölté
szethez való viszonyulását -  természetszerűen -  ez a törekvés határoz
za meg. Nem a népköltészet motívumai érdeklik. Érdeklődése formai 
(zenei) és eszmei.8 Kormos a szónak azt a végtelenül természetesen
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ható helyzetét látja meg a népköltészetben, amit ő maga is kölcsönözni 
kíván a szónak a maga verseiben.

A népdalban a zenei elrendezettség oly magas fokú, hogy függetle
nedik - nem a szavaktól - a szavak tartalmától, jelentésétől. Egy ide
gen nyelvű népdal megragadja képzeletünket dallamával -  a szavak 
dallamosságának érzékelése - ,  anélkül, hogy a szöveget értenünk kel
lene, gyönyörködünk benne, többszöri hallás után magunk is dúdoljuk, 
s mert a szavak jelentését nem értjük, megtörténik, hogy elferdítve, 
hibásan ejtjük ki őket, megtartva az eredeti szó hangzásával analóg 
hangokat. Az így dalolt dal már nem jelent semmit, számunkra mégis 
gyönyörű lehet, mert a dal szervezettsége nem szűnt meg azzal, hogy 
az értelmes szavak helyett értelmetlen szavakat ejtünk ki. Ugyanígy 
megtörténhet, hogy egy anyanyelvűnkön mondott népdal szavait új 
szavakkal helyettesítjük be. Hozzájuk hangzásban s asszociatíve kap
csolódó, egyébként teljesen értelmetlen, egyénileg konstruált szavak
kal, vagy velük hangalakilag egyező, más „értelmes” szavakkal, ame
lyek azonban egymás mellé helyezve, egy szósorba állítva már értelmi 
disszonanciát eredményeznek.

Elaludt egy fűszál hegyén 
éhségiben három szegény, 
szemükön rét csendje legel, 
futkorásznak álmuk egén.

(Álom)

Leegyszerűsítést jelentene a példaként idézett verset egyszerűen a 
szürrealista képszerkesztés eredményeként megnevezni. A szürrealista 
képekben rejlő logikai képtelenségeket úgy tudjuk leginkább megköze
líteni, ha nem mint eredetileg tudatosan konstruált „értelmetlen képek 
sorozatát” fogjuk fel (melyekben így is felleljük a szervezettséget, a 
költőiséget), hanem mint egy létező logikailag is értelmes (dalszöveg- 
struktúra negatív képmását, tehát mint negatív értelmet. A fonákjára 
fordított értelem ez, mely állandó oszcillálást tart fenn az ismeretlen, 
azért kétségkívül létező, „értelmes” másával. S amikor érzékelni tud
juk ezt az állandó oszcillálást, akkor valójában az értelmetlenségben 
immanensen benne rejlő, költőien értelmes szépet érzékeljük.

Mindez feltételezi, hogy nem ragaszkodunk a szó, a szósor, a vers
szak, a vers prózaian reális lefordíthatóságához, értelmezéséhez. A 
vers értelmességét nem a szavakban, verssorokban, versszakokban fo
kozatosan kiépülő, állandó direkt értelmi kauzalitáson alapuló jelentés- 
összefüggésekben keressük.
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És itt megismételhetjük -  úgy véljük, valamennyire bizonyítottként
-  a jakobsoni gondolatot, arról, hogy miben nyilvánul meg egy szöveg 
költőisége. „Abban, hogy a szavak és szerkezetük, jelentésük, belső és 
külső formájuk nem közömbös utalás a valóságra, hanem önálló érték
re és súlyra tesz szert.”

Még egy aspektusát kell kiemelnünk Kormos költészetének, mely 
szerves tartozéka és kiegészítője a róla eddig elmondottaknak. Mind
ehhez elengedhetetlenül szükséges a költő végtelenül gazdag nyelvis
merete, s ami ennél is több, a nyelv érzékelésének kormosi intenzitású 
képessége. Ez teszi lehetővé a nyelv belső formáinak kiaknázását.

A nyelv nem eszköz Kormos költészetében, a nyelv médium. Médi
um, mely varázslatra vár. A nyelvvarázslás a modern költő problémája 
és célja.

„Ajtóm fák közé nyílik, 
nyitja-csukja toliam, 
karcolászva bűbájolom:
K. I., aki voltam.”
(Névtábla seholsincs ajtómra)

„pálmát varázsolok, ha kell, három napot”
(Testvérek)

„de semmi vész gyerekeim 
sajnálnotok fölösleges 
világokat varázsolok 
amikor akarok”
(Nakonxipánban hull a hó)

A költő felismeri a nyelvben, a szóban benne rejlő számtalan elrej
tett lehetőséget, mely által függetleníti a szót köznapi, megkopott je 
lentésétől. Újraformálja a szót. Amikor azt állítjuk, hogy a költői nyelv 
nem más, mint formalizált beszédnyelv, s hogy a formalizált beszéd
nyelv a megformálás minősége által jut különböző intenzitású költői 
jelentéshez, akkor a költői nyelvnek a beszédnyelvhez viszonyított 
maximális másságát, eredetiségét érzékeljük. S ez a másság és erede
tiség éppen az a bizonyos értelmetlenség, amelyben tehát a költészet 
költőien értelmes szépségét kell felfednünk.
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azonban nemcsak azért van szükségük a szavakra, hogy a szót szóval he
lyettesítsék, vagy bármiféle tárgyhoz idomítva változtassák, az embereknek 
az értelmen túl is szükségük van a szavakra. [...] A költő szócsömörre vo
natkozó panaszait sokszor a szavakkal vívott harcként kell értelmeznünk: 
a költők nem a szavakkal való gondolat- és képközlés lehetetlenségére pa
naszkodnak, hanem a szellemi élmény és az érzelem szóval történő kifejez- 
hetetlenségére.”

8 A formai/eszmei érdeklődést a kettő egységeként kell felfognunk. Megszo
rítással kell élnünk ezzel a kifejezéssel, mert a kimondottan formai érdek
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műszó alatt a népköltészet utánozhatatlan egyszerűségét, mesterkéletlen, a 
népköltőnek a maga egzisztenciájáról hírt adó közvetlen líraiságát értjük.
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JÓ VOLNA MALLARMÉT FORDÍTANI

Jegyzet Petri György új verseihez

„...Egy megfogható személyt akartam felidézni, életének tárgyi 
motívumain keresztül, s nem valami látomásokban szétfoszló általá
nosságot” -  olvassuk az önjellemzést Petri György első verskötete, a 
Magyarázatok M. számára fülszövegében, s ez esetben célszerűnek 
mutatkozik, hogy költészetét, költői irányvételét az önértelmezés és az 
önkifejezés egységében szemléljük. Költészete meghatározó jellegének 
a felismeréséről mondanánk le, ha nem így tennénk. A költői személyes
ség újszerű modelljének ígérete jelentkezett Petri s néhány nemzedék
társa költői indulásával. A kritika a tárgyiasság fogalomkörében találta 
meg az együvé tartozás felismerésére és az általánosítására feljogosító 
versépítkezési jegyet. A tárgyias líra korábbi modelljeivel összehason
lítva azonban -  akár Füst Milán költészetszemléletére, verstípusára, 
akár például Nemes Nagy Ágnes költői megavalósításaira gondolunk
-  az érintkezési felületek helyett az eltérések a szembetűnőbbek. Ha
sonló felismerésre kényszerülnénk akkor is, ha e költői magatartások 
alapvetően intellektuális beállítottságából kiindulva a gondolati költé
szet babitsi, Szabó Lőrinc-i, vagy Kosztolányi fémjelezte hagyományá
ban keresnénk a megfeleléseket. Holott meg nem tagadott, példamutató 
elődök (kortársak) ők, miként a József Attila-i költői gondolatiságnak a 
maga összetettségében és egzisztenciális közelségében „kikezdhetetle
nül” magasra helyezett mércéje is. Míg azonban -  sarkítva fogalmazok
-  a magyar költészet e vonulatának két háború között kiteljesedő tárgyi- 
asságában és gondolatiságában a meglelt, megragadható személyiség 
felfedezésének és felépíthetőségének az esztétikai győzelmét érzékel
jük (de vonatkozhat ez Nemes Nagy másként, más történelmi körülmé
nyek között alakuló költészetére is), addig Petri György, Tandori Dezső, 
Oravecz Imre, Orbán Ottó költészetének tárgyiasságát és intellektua- 
litását épp a személyiség megragadhatóságának a megkérdőjelezettsé- 
ge hozza létre. A századelő szecessziós én felfedezésének érzelmileg, 
gondolatilag felszabadító erejű szenzációjától az önmagában egészként 
megragadható én megkérdőjelezettségének a megtapasztalásáig ível a
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költői gondolkodásban tetten érhető folytonosság, a lírai én felérzésétől 
a lírai felérzés manipuláltságának a felismeréséig. Az eltűnt személyiség 
nyomában indult Petri, költői beszédének tárgyiassága révén, mikor is 
a költői én a tárgyi világban, a maga tárgyiasítható viszonylataiban nem 
önmaga kivetítettségét, meghosszabbítódását, azonosulási lehetőségeit 
keresi (s leli meg), hanem -  résznek ismervén fel azt, ami rész, s többé 
nem az egész szimbólumának -  csupán létezésének tárgyias (anyagsze
rű) dokumentumait, bennük az értelmezés lehetőségével. Innen kiindul
va érthetjük meg azt is, miként hiányoznak oly szembetűnően e költői 
világképekből a transzcendens fogódzók, illetve, miért jelennek meg 
egyedül negatív meghatározottságokként, a disszociálódó tudat ironi
kus formaminőségeiként. Az abszolútum tételezése mindig maga után 
vonja az önmagunkban felfedezhető (isteni) szubsztancia lehetőségét is; 
keresztény mitológiánk tisztítótüzében mindig megőrződik számunkra 
valami az önfelismerést megadó kegyelem reményéből, ott is, akkor is, 
amikor és ahol a tapasztalás és a gondolkodás letesz személyiségünk 
függetlenségének, létünk értelmének a megragadhatóságáról. Az abszo
lútum tételezése lehetővé teszi (mi több: feltételezi), hogy társadalmilag 
determinált létünket, önalakulásunkat programként foghassuk fel; lét
állapotainkat az eszményihez való közeledés és távolodás konfliktusai
ként érzékeljük, s ha integritásában megsebzetten is és utópisztikusán, 
remény formájában is, de mindig fennáll a harmónia lehetősége az én és 
az abszolútumban felismert lételv között, ekképpen pedig az én és a világ 
között is. Ebben a tudatszituációban az én sohasem válik önmaga szá
mára megragadhatóságában kérdésessé: a személyiségnek önmagáról 
(léthelyzetéről, intencióiról) való szubjektív költői víziója önmagában 
evidens, értelemmel kikezdhetetlen, magyarázatra nem szorul, legfel
jebb olvasói értelmezésre, együtt-látásra; a megformálás győzelmében, 
az esztétikum katarzisában a tudat az én bizonyítottságára ismerhet.

Petri György költészetében az önértelmezés és létértelmezés intel
lektuális igényét nem tünteti el a vers által (a vers esztétikumában) 
meglelt „magasabb”, „végsőbb” értelem, az ő versében nem épül fel a 
harmónia, a megformálás győzelméből eredő transzcendens megbizo
nyosodás hiányzik belőle. Egyfajta vereséghe\yzet az, amit Petri költői 
magatartásával hitelesít: útnak tudni a verset, az eszmélkedés útjának, 
nem pedig megérkezésnek. Mondhatni, egyfajta „kegyelemtelen” álla
pot az övé: az esetlegességekkel számot vető gondolkodásra kell bíz
nia világa s verse sorsát. Petri költői eszmélkedése az első versektől 
a legújabbakig — „Hegynyi mitológiával a háta mögött” (Történet és 
elmélkedés) -  folyamatos erőfeszítés tetten érni azt a mindig egyedi 
és konkrét gondolkodói helyzetet, amikor a létezésről, önmagunkról 
való tudás a költői beszéd egyszeri alakzataiban, az artisztikum fölé
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rendeltsége, a forma látszatmegbékélései nélkül, a gondolkodás esetle
gességeinek, tudatunk manipuláltságának megszüntetve megőrzésével 
vállalhatja önmagát. Nem program ezért a költészet e költői magatar
tásban, hanem probléma -  miként az élet, Petri főnevével a szerelem is 
az. Ha a költészet programmá tehető volna, a létproblémák egziszten
ciális súlyukat veszíthetnék e felfogásban, hiszen a költészet magasabb 
rendjében, ahogyan Petri nevezi, e „napsütötte életben” feloldódást 
nyerhetnének, feloldozást nyerhetnénk alóluk. A költészetnek, mint a 
tudatunkat az egzisztenciális érzékelés „evilági komor telei” fölé eme
lő feltételezett harmóniának, képzelettel elérhető magasabb rendjével 
azonban Petri nem tudhat azonosulni: csupán viszonyulni tud hozzá. 
Ironikus megkérdőjelezettségében tartja számon, szemben a megkér- 
dőjelezhetetlennel: a mindennapi létezés folyamában adódó, önma
gunkkal való azonosulási konfliktusok, nehézségek valóságosságával. 
A világot nem lehet kiküszöbölni -  hirdeti meg egyik korai versében 
(Reggel), ugyanitt a költészet, pontosabban az irodalmiság kritikáját 
is megfogalmazva az „ihletről” szólva, „mely néhány tömör képbe / 
koncentrálni kiküszöbölhetni vélte a világot”. A mindennapi lét értel
mezésének intellektuális igénye így lesz Petri költői gyakorlatában a 
költészetről való gondolkodássá, s a problémaként felfogott létezésről 
gondolkodva az, amit általában a költészet lehetőségei között szoktunk 
számon tartani: a hiányérzetek forrásává. A költészet „általánossá
gai” önmagunktól való elidegenedettségeink bizonyítékává válhatnak, 
kényszerűen szembekerülve így a személyiség elemi igényével, azzal 
az igénnyel, ami e magatartás fényében egyedül indokolhatja a meg
szólalás humánus (morális) kényszerét: eligazodni létérzékeléseink, 
tapasztalásaink szövevényében, avégett, hogy az önkifejezés (vers) a 
személyiségformálás szabadságát is tartalmazza; válasz legyen (lehes
sen) léthelyzeteink tisztázatlanságára, mikor mindaz, amit megélünk, 
cselekszünk, magában foglalja azt is, ami csupán megtörténik velünk. 
A „megfogható” személyiség létérzését hitelesítő költői beszédnek 
osztoznia kell tehát mindama kuszáltságban, önellentmondó tapaszta
lásban, ami az én és a világ kapcsolatát kitölti.

Petri intellektusának vitriolja oly módon tudta radikalizálni a meg
szólalás, a vers problémáit, hogy az irodalmiság kritériumává a lé
tezésről való hiteles beszéd, a létérzés nyelvi hitelesíthetőségének a 
kérdését tette meg, hol létünk utópisztikus tartalmait, a reményt nem 
másutt, de a magunk esetlegességeiben, „megmenthetetlen személyes
ségeink” vállalhatóságában ismerhetjük fel. Költészet iránti eredendő 
szükségleteinket fogalmazta így újra.

1977
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BESZÉD ÉS IDÉZET

Az én-elbeszélés és az idegen tudatok interakciói 
M észöly Miklós Pontos történetek, útközben című 

regényének kompozíciójában

1.1.

Az az újszerű realizmusigény, amit a Pontos történetek, útközben 
szerzői álláspontja képvisel, mint a világról, létezésről való inadekvát 
beszédformát utasítja el az álobjektivitású fiktív történet szimbolikus 
(tipikus) érvényességét és a valóság-világ diktatórikus szerzői magya
rázatát, a kizárólagossá tett, egyetlen szubjektív nézőpontból történő 
átértékelését is. Egy olyan beszédformát hoz létre, ahol a „megélt élet
ről” való -  szükségszerűen -  szubjektív beszéd a létezés közvetlen 
megidézéseként tud hatni; a szimbolikus formában való, hiábavalónak 
látott „egyeztetési kísérlet” helyett analógiásan, életszerű alakzatainak 
egyszeriségében mutatkozik meg. A totalitás igényét a lényegi jegyek
-  mindig csak ideológiai prekoncepcióval történő -  felmutatása helyett 
a „darab életek” szociális és antropografikus jelenség voltának a hite
lesítésében érhetjük tetten.

A feltételnek látott elv a szubjektivitás vállalásán túl a hierarchikus- 
ság megszüntetése az ideológiai értékelésben (a beszédben); a létsze
rű formák megjelenési arányaiban a koncepcióval szembeni függőség 
semlegesítése; a célirányosság kiküszöbölése a kompozícióban (a li
neárisan fejlesztett és végül megoldott történettel szemben az egymást 
követő, egymás mellé rendelt történések), és végül mindebből követ
kezően: az álobjektív történet vagy a szubjektív létmagyarázat helyett 
egy kommunikációs tér megalkotása.

E kommunikációs tér rendszerszerű működésének feltételeként adott 
az elbeszélői nézőpont szubjektivitása és a szociális jelenség voltában, 
nyelvében megidézett, tehát a maga szubjektivitásában megragadott 
„világ” relációba kerültsége, aktivizálása a szövegen belüli individuá
lis percepcióban. Az absztrakt ideológiai pozíció kiiktatásával párhuza
mosan a szöveg teljes egészében e kommunikációs tér dialogikus kap
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csolatainak a rendszerében formálódik, ahol a kommunikáció szociális 
szituációját az én-elbeszélés határozza meg a maga kettős pragmatikai 
funkciójában: a beszámolás és együttműködés elvében.

Az elbeszélői nézőpont és az idegen tudatok interakciós modellje 
nem egyszerűen kompozicionális elem itt, hanem a szövegalakulás do
mináns szervezőelve, a világteremtés feltétele s az alakuló világ minő
sítőjeként a szöveg többszólamúságának a hordozója.

1.2 .

Az elbeszélés egy „szerzői” (szelektáló, elrendező) szereppel fel
ruházott regényhős én-elbeszéléseként realizálódik. Elbeszélésében a 
jelenségvilág individuális értelmezésben és belülről értékelten jelenik 
meg. Ennek az elbeszélő énnek azonban nemcsak önállósítható „élet- 
története”, hanem önmagában minősíthető tudati problémavilága sincs. 
A szöveg kommunikációs terében elsődlegesen mint befogadó tudat 
van jelen, ami nem jelenti azt, hogy a kommunikációs tér diskurzus- 
modelljében ne tartsuk őt aktornak.

Következik ez a szerző által neki juttatott epikai szituációból (úton 
levés, szemlélődés) és önm egnevezésének-e szituációtól nem függet
leníthető -  irányultságából is: a kikíiszöbölhetetlen biológiai önérzéke
lés és a puszta tudatirányulás (például a gyermekkori emléktöredékek
nek a jelenségekkel való „egyeztetési” szükségérzete) jelzésein kívül a 
közvetlen, a reflexív önértelmezésnek úgyszólván nyomát sem találjuk. 
S bárha „személyéről” alig tudunk meg valamit, mégsem a teleobjektív 
személytelen lencséje ő: szubjektivitása a felmutatás, a megidézés mi
nőségében aktualizálódik. Ez az elbeszélő én mindenestül az elbeszélés 
produktuma, az elbeszélés folyamatában konstituálódó szubjektív ide
gen tudat: nem vonatkoztatható el „történeteitől”, minthogy egyedül 
azok megszervezésében, elbeszélésében valósítja meg önmagát. Az el
beszélő én a percepció folyamatában és módjában értékel -  tudatában 
a maga szubjektivitásának.

Mivel a befogadás szituációja egyben mindig azonos az adott epi
kai szituációval (az elbeszélés a kiemelt regényhős részvételét, jelen
létét, s nem pedig a szerzői „mindentudást” jelöli), a szövegszerűen 
fölépült kommunikációs térben a „befogadott” világ tárgyiassága nem 
szűnik meg. Az én-elbeszélésként realizálódó beszéd intenciói kettős 
irányultságúak: az én-elbeszélés folyamatos önmegvalósítása a mások
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beszédének „kiprovokálását”, a jelenség-világ megszólaltatását jelenti. 
Az individuálisan felfogott és értékelt jelenség-világ a kommunikációs 
térben közvetlenül aktivizált, beszédre „ingerelt” idegen tudatok hal
mazaként konstituálódik: dinamikus viszonylatrendszerében nevezve 
meg önmagát.

Mészöly írói szemléletének a jellemzőiről lehet itt szó: az érintett
nek lenni személyességéről az önkitárulkozás helyett; s arról, hogy az 
életszerűen individuális a maga tárgyias konkrétságában csak egy má
sik individualitás előtt mutatkozhat meg, relációba kerülve egy másik 
szubjektivitással, dialogikus kapcsolatainak jelen idejében.

Az elbeszélést tevő regényhős „egyeztetési” kísérleteinek siker
telensége, azaz: az én-elbeszélés hierarchikus fölérendeltsége, abszt
rakt ideológiai pozíciója helyett a kommunikációs tér megtermtése a 
művészi téma szintjén jut jelentéshez: a szubjektív és objektív világ 
közötti megfelelések kierőszakolása helyett az elfogulatlan jelenlét 
személyessége ígérheti csak a hiteles leképzés (a hiteles el-beszélés) 
lehetőségét.

A jelenség-világ önkifejeződései azért lehetnek „pontos történetek
ké”, mert az én-elbeszélésben tárgyiasodnak; a diskurzusban terem
tődő relációk folyamatos jelen idejében. Mikor is a magát nem id eo 
logikusán -  histórikumában és pszichikumában önállósítva - ,  hanem 
beszédszerűségében, beszéde által tételező szubjektivitás a „mi tör
tént” szerzői dogmája helyett a „hogyan történik” életszerű -  „koncep
ciótlan” - folyamatát állítja elénk: a diskurzusban íolépülő történések 
analógiás valóságát.

1.3.

A Pontos történetek, útközben elbeszélői énje a beszédszerűségben 
építi föl önmagát, a beszéd polarizáló nyelvi szituációjában, aminek 
feltétele a külső és a belső nézőpontok komplementaritása. A másik be
széde vagy az én beszédeként tárgyiasul a rejtett dialógusok rendszeré
ben, vagy pedig verbális dialógusok formájában őrzi meg szubjektivi
tásának relatív önállóságát, mikor is az elbeszélés a nyílt replika vagy 
a monologikus dialógus (a másik beszédének monologikus megnyilat
kozásai) nem verbális előkészítőjévé, kontextusává lesz. Az elbeszélő 
én beszéde tehát mindig a másik beszédére irányuló, abból építkező 
beszéd; a téma hordozójává ilyképpen mindig a jelenség-világ verbális
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és nem verbális önkifejeződései lesznek, sajátos alakváltozataként egy
ben annak a kommunikációs helyzetnek, amikor a feladó és a címzett 
szubjektuma az elbeszélő énben egybeesik. Az elbeszélő én azon ritka 
esetekben lesz témává, amikor a maga szubjektivitása, a befogadás a 
témán belül reflexíve értelmeződik: beszéde ilyenkor mintegy a téma 
témáját tartalmazó beszédnek minősül. Például:

.. Egyszer gyóntam is erről, azt hittem hiúság, de valami pszicho
lógia inkább...”

„Pszichológia?”
„Vagy valami hasonló... Neked jobban kell tudni.”
„Persze! Csak annyi magyarázata lehet...”
A Pontos történetek, útközben nyelvének stilisztikuma is innen 

közelítve írható le: egyrészt a rejtett dialógusokban relativizálódó, a 
beszéde témájában feloldódott én-elbeszélés érzelmi hangsúlytalansá
ga és tárgyiassága\ másrészt, a maga szubjektivitásában meghagyott 
idegen tudatok fragmentumszerűségében és nyelvi expresszivitásában, 
koloritásában a szociális valóságkonvenciók individuális-konkrét meg- 
idézése, egy komplex szociális és antropográfiai valóságképre való 
analógiás visszavonatkozása az idézetek révén. Ezek az elbeszélő én 
beszédébe válaszként beékelődő idegen tudatok tehát ugyanakkor be
fogadó tudatok is: válaszaik (önkifejezéseik) struktúrája más idegen 
tudatokkal folytatott nem verbális dialógusnak felel meg. A közvetlen 
idézetek monologikus dialógus formájában való módszeres beékelése 
az elbeszélő én beszédébe a különböző nyelvek ütköztetését jelenti, mi
nek kompozicionális értéke nem merül ki az éntudat hierarchikusságá- 
nak a leépítésében: az adott kommunikációs tér világnézeti nyitottsága 
valósul meg általa. A Pontos történetek útközben nyelvét e kétféle be
szédszerűség (az elbeszélő én tárgyiasító beszéde és a természetes nyelv 
értékűen föllépő idegen tudatok idézése) összefűggésrendje alkotja.

A „történetek” kompozicionális vonatkozásában mindez az idő kiik
tatását is jelenti; pontosabban, egyetlen folyamatosan feltöltődött idősík 
állandósul itt: a dialógusok paralel jelen idejűsége. Ezek a jelen idők 
azonban mindig történelmileg meghatározottak: az elbeszélés a törté
nelmileg meghatározott jelen idők egymás mellé rendelésével, ütközte
tésével jön létre. Az adott jelen történelmi meghatározottsága viszont a 
beszéd szituációjának a jelöltségében valósul meg. A maga transzcen- 
denciájáról lemondó, nem tudó én-elbeszélés szubjektív kommentárja a 
beszédszituáció megteremtésében, jelölésében ismer magára.
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II.l .

Az elbeszélő én monologikus közlései voltaképpen mindig a verbá
lis vagy nem verbális dialógust készítik elő; a kommunikációs tér dialó
gusrendszerében való funkcionálásuk alapján azonban két megjelenési 
(konstrukciós) változatukat különböztethetjük meg: 1. a passzív dis
kurzust megtestesítő közlésegységeket, melyek tényként, látványként, 
belső képként stb. rögzítik a másik jelenlétét, mintegy helyzetleírások, 
állapotmeghatározások formájában jelölik a kommunikációs szituációt; 
2. a fölépítésükben diskurzív logikájú monologikus közléseket.

A passzív diskurzust jelentő közléseket struktúrájuk alapján három 
nagyobb csoportba különíthetjük el: 1. a reflexív ténymegállapítások 
(például „Kolozsvárra utazom haza látogatóba, halottak napjára...”); 
2. a leírások (a környezet és a másik szereplő nem verbális gesztusai
nak szubjektív látványként való felidézése) és 3 . a  belső képek for
májában megjelenő szubjektív kommentár (például ,,[v]alami hiba van 
a pillantásával, talán mert bandzsít, vagy mert túl keményen néz.”). 
E közlésformák közös jellemzője a beszélő azonossága és az, hogy a 
bennük foglalt megállapítások mindig ténylegesen az elbeszélő szub
jektumtól származnak, sohasem idézetek. Körülírják a másik jelenlétét, 
de a kommunikációs szituációban a másik résztvevő passzív marad.

A közöttük levő eltérések viszont stilisztikailag és kompozicionáli- 
san értékelhetőekké teszik őket:

1. A beszédaktusokban megmutatkozó eltérések -  tényközlés (köz
löm, hogy Kolozsvárra utazom...); látvány fel idézés (látom, hogy szür
ke ruha, seszínű köpeny van rajta...); elképzelés, hitmegfogalmazás 
stb. (Azt hiszem, hogy valami baj van a pillantásával...) -  az elbeszélő 
én beszédének a stilisztikumában érvényesülnek; mindig konstatáló 
jellegük ellenére a tárgyiasság modulálását eredményezik.

2. A kompozicionálisan megmutatkozó értékkülönbségek: a kü
lönböző közlésformák kapcsolásában a reflexív tényközlések mindig 
konkrét választ jelentenek, fejezetkezdő helyük a kompozíció lépcső
zetes előrehaladását érzékelteti; a leírások legtöbbször rejtett előreuta- 
lásokat tartalmaznak, az egyes fejezetek makrostruktúrájában töltenek 
be funkciót; míg a belső képek esetenként a szimbolikus válaszolási 
módot eredményezik (például a reflektor erős fényében „elhomályosu
ló”, „láthatatlanná váló” ötszáz galamb természetellenes képe; a moz
dony előtt futó csikó szimbolikus értelme stb.).

E közlésformák legtöbbször együttesen, szemantikai egységet al
kotva jelennek meg, s azt a nyelvileg telített teret jelentik, amelybe 
a kis beszédműfajok beléphetnek. A kis beszédműfajokkal kialakított
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interakciós kapcsolataik miatt, Bahtyin nyomán, dialogikus monoló
goknak is nevezhetjük őket.

Az elbeszélő énnek a kommunikációs térben betöltött helyzete 
megengedi azonban azt is, hogy e dialogikus monológok szubjektív 
idegen tudattá fejlődjenek, s mint ilyenek a kommunikációs szituáció 
előkészítése mellett konstrukciós önállóságukban közvetlen, nem ver
bális dialógusra is képesülnek.

E szubjektív idegen tudatként polarizálódó leírásokban is megőrződik a 
beszélő azonossága, a közlések megállapításai azonban nem mindig szár
maznak közvetlenül az elbeszélő szubjektumtól: az elbeszélő én beszé
dét átszövik az átélt beszéd alakváltozatai (például a másról szóló, mástól 
hallott történettöredékek beékelése). Az elbeszélés diskurzív logikájú: az 
elbeszélő én itt a nem verbális közlések és a verbalizált, de el nem hangzó 
közlések immanens dialógusaiban formálódik a másik beszédét is a maga 
beszédeként tételezve. Például: „Jobboldalt intarziás tálalószekrény, ezen 
ül az édesanyja, (leírás) »Combnyaktörése volt hat hete, egy legyet akart 
leütni, elesett. Most már járhatna, de nem akar vagy nem mer« (beékelt 
idézet). Ernyedten ül, az arca pergamenszerű” (leírás). Az idézet beéke
lődését a beszédaktusok megváltozása érzékelteti, ami egyben a nyelvi 
formációk grammatizáltságában is változást eredményez (elbeszélő múlt, 
feltételesség az állításban). Bahtyin szerint az átélt beszéd a fantázia nyel
ve; a Pontos történetek útközben én-elbeszélésére is vonatkozik ez: a „be
leélés” szubjektivitása azonban itt mindig a jelenség-világ tárgyiasításának 
egy újabb látószögből való lehetőségét ígéri. A közvetlenül az elbeszélő 
szubjektumtól származó tényközlés és az idézetként beékelődő átélt be
széd sajátos nyelvi interferenciáját figyelhetjük meg e kis beszédműfajok 
interakcióiban: a rejtett dialógusban, a külső és a belső nézőpont komple
mentaritásában az éntudat feltöltődésének és a jelenség-világ konkretizá- 
lódásának az egymástól való feltételezettségére ismerünk.

II.2.

Az elbeszélő én beszédében mind e passzív vagy/és rejtett dia
lógusok a másik beszédének közvetlen idézéseit készítik elő: a ver
bális dialógus különböző formáit. A közvetlen idézeteknek két -  
kompozicionális értékükben eltérő -  típusát figyelhetjük meg: a függő  
beszéd alakváltozatait és az egyenes beszéd alakváltozataiként 1. (a 
legtöbbször egy szintaktikai egységnyi) puszta idézetet, 2. a nyílt rep
likát és 3. a dialogikus monológgá önállósodó idézetet.
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A nyílt dialógusba az idegen tudat legtöbbször függő beszéd for
májában lép be, s lesz szereplővé. Az idegen tudatok függő beszéd 
formájában való idézésekor az elbeszélő én legtöbbször tartalmi elem
zést végez, a másik beszédének az értelmét idézi nyelvi koloritásában 
semlegesítve; a replikák fragmentumszerűségével szemben az össze
foglalás beszédaktusa szintaktikailag szabatos struktúrákat hoz létre. 
E jellegük a kompozícióban betöltött szerepükből következik. E kis 
bcszédműfajok egyik határa legtöbbször ugyan a nem verbális kon
textus, esetenként azonban az átélt beszéd, sőt, nem ritkán az egyenes 
idézet valamelyik alakváltozata; a másik határa viszont legtöbbször a 
nyílt replika. Vagyis a függő beszéd beékelődését mindig verbális re
zonanciák kísérik. Jól példázhatja ezt a következő részlet, ahol a függő 
beszédként idézett másik beszédét az elbeszélő én verbalizált (néma és 
hangos) válaszokkal értelmezi: „Kezében szatyorszerű retikül. Kérde
zi, hogy’ szabad-e átjönnie hozzám, a másik kupéban nagyon zsúfoltan 
ülnek. Értem, hogy mit mond, de még mindig nagyon erős a kattogás.

»Tessék?«
Mereven nézi az arcomat. Végül úgy dönt, hogy mégsem jön át, a 

kalauz meg fogja büntetni.
Nem értem.”
A függő beszéd és nem verbális kontextusának érintkezésében itt a 

replika analógiájára ismerünk, ez a replika azonban diszjunktív jellegű, 
miként a verbálisán fölépülő replikák legtöbbje is. A másik beszéde és 
az elbeszélő én beszéde szubjektív idegen tudatokként állnak egymás
sal szemben. Nem magyarázzák egymást; expanzivitásukban súrlódva 
találkoznak: a szövegvilág polifonikus tudatának a hordozóiként.

A nyílt dialógusok diszjunktív jellege és a replikák fragmentum
szerűsége a mindennapi konverzációs modellel analóg, amikor is a 
„párbeszédet folytató” tudatok a szociális konvencióban érintkeznek 
ugyan, de egymást folytonosan „félreértve”, s ezzel számtalan új kis 
téma felvetésére kerül sor, azaz: beszélgetésre a szó elsődleges jelenté
sében, s nem pedig a kötött számú téma „irodalmias” megbeszélésére.

„Megörül, mikor megtudja, hogy a halottas háznál is találkozha
tunk délután.

»Éppen időre jöttél!« -  mondja.
»Igazán nem zavarlak?«
»Szegény Irmának is jobb, hogy nem várt tovább. Mire várt volna 

még? Egyszer kérdeztem tőle tavaly, de már festetni se akart.«
»Mit gondolsz, miért? Érezte?«
»Nem tudom. Azt mondta, nem festet.«”
Példánkban (miként a szövegbeli replikákra általában jellemző

en) konverzációs frázisok  érintkeznek/ütköznek egymással. (A frázi

133



sok fogalmát itt a zenei műszó értelmében: „a gondolat kifejtésében 
elhelyezkedő önálló, hosszabb-rövidebb tagokként” használom.) E 
konverzációs frázisok azonban sohasem közvetlenül, hanem mindig 
a szociális konvención át érintkeznek/ütköznek egymással. A szociá
lis konvenció valóságtalajának szünetjele választja el őket egymástól. 
Mindegyik frázisnak más és más beszédaktus felel meg, s ebből kö
vetkezően változik a téma is. A szemantikai tömbösödésre (Irma halá
lának megbeszélése) a kommunikációs dinamizmus útján kerül sor. E 
kommunikációs dinamizmus jellemzői az egyes replikák szintaktikai 
és szemantikai struktúrájában a téma „rövidre zártsága”, értelmezési 
elemek nélkül való megjelenése, szélsőséges individualizáltsága. A 
beszéd tárgya szempontjából egymást folyamatosan „félreértő” részt
vevőknek a beszédtárgyhoz való expresszív hozzáállásában, az indi
viduális viszonyulásban realizálódik a téma. A konverzációs frázisok 
érintkezésében/ütközésében megvalósuló szemantikai tömbösödés 
mindig magatartás-relációk kialakulását, együttlétét, szembesítését je 
lenti. Érzékletesen példázza ezt a következő párbeszéd:

„»Régóta élsz idekint?« sokáig hallgat. Lacit és Józsit nem látjuk 
sehol, a kőtörmelékes udvaron se. Visszanéz az üres tómedrekre.

»Megszoktam... Másutt már nem is tudnék. Otthon a falunkban is 
nagy kertünk volt.«

»És igazán nem félsz?«
»Mitől?«
»Egyedül... Mikor nincs itthon Józsi.«
»Az nem jó« mormogja. »De ő nem megy... Én szoktam elmenni.«”
Matild, akitől a válaszok származnak, nem a hozzá intézett kérdé

seket „válaszolja meg”, arról beszél („arra felel”), ahogyan e kérdések 
az ő számára, az ő magatartásában, életvitelében aktuálisak. A meg
szólaltatott, szereplőkként aktivizált idegen tudatok replikáiban tehát 
magatartások, életfelfogások nyilatkoznak meg annak a szociális kon
venciónak a verbális formáin át, amelyhez tartoznak, s amely általuk 
lesz individuálisan értelmezetté.

Szélsőségesen jellemzi a replikáknak ezeket a szemantikai hangsú
lyait az „ószer” fejezete (56-73. 1.), ahol a felvonultatott szereplőknek 
többször egyetlen megszólalásukkal kell magatartást hitelesíteniük, 
szociálisan identifikálódniuk. Azt mondhatnánk, sohasem az „egyéni 
élettörténet” az, mi témává lesz; a személyiséggé nem fejlődött mások 
beszédében életmódok tudatosulnak, s ezen életmódok láncolataiból 
fölépülő világ adja az elbeszélői én „pontos történeteit” .
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II.3.

A mások beszédének monológgá duzzasztásában az idegen tudatok 
idézését illetően hasonló szemléletre ismerhetünk. Az „élettörténetét” 
„felmondó” másik végül is nem életének a történetét mondja el: jelen
téktelen részleteknél állapodik meg, illetve a nagyobb horderejű ese
ményeket épp csak fölvetve számtalan új kis témát von be, vagy mások 
magatartását idézi, hogy a magáéval viszonylatba hozza, beszédében 
nem emlékszik és nem értelmezi az életét, hanem nyelvében jellemzi, 
„szavakba foglalja” azt az életteret, amiben él és ahogyan él. Például: 
„Pedig elhiheti, nekem is megvan mindenem. A lábam miatt kellett 
nyugdíjba mennem. Egy fatelepen dolgoztam, és mind kinyírták az 
ereimet. Még szerencse, hogy a házat már előbb fölépítettem. Van egy 
húszméteres kertem, ott minden megterem. Nekem is, a disznónak is, 
a kecskének is. Éppen most vettem egy disznót. Még nem választási, 
cuclival etetem, de most már magától eszik. Ha ilyen kicsi a disznó, ak
kor olcsóbb. Szereti a burjánt. De csak akkor szeret legelni, ha ráütök, 
ha kikergetem a konyhából. Aki nyugdíjban él, az nem válogathat.”

A témák tartományának folytonos szélesedését figyelhetjük meg 
itt beszédszervező elvként, s a fragmentumszerűen megjelenő új kis 
témák rejtett (vagy/és nyílt) oppozícióit az érintkezésben. Ezekben az 
oppozíciókban -  mit a beszédaktus megváltozása tesz érzékelhetővé, 
például: „Még nem választási, cuclival etetem, de most már magától 
eszik.” (individuálisan konkrét információ); „Ha ilyen kicsi a disznó, 
akkor olcsóbb.” (általánosító tendenciájú, szabályt idéző információ) 
stb.; de ide tartoznak a más idegen tudatok idézetei is -  így nyilatkozik 
meg a másik beszédének egyszersmind befogadó karaktere is, minek 
köszönhetően az önmagáról adott információk szintaktikai és szeman
tikai hálózatában az idegen tudat a maga létét az életterével való szer
ves összetartozásában nevezi meg.

Végezetül: az életmódok láncolataiból, az élettér jellemzéséből föl
épülő világ egyben az a jelenség-világ, ami historikusán adott, ami van. 
S aminek nem „lényege” van, hanem individuális változatai vannak. A 
Pontos történetek, útközben én-elbeszélésében ezekkel a változatokkal 
szembesülünk.

1981
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III.





JEGYZET MIROSLAV KRLEŽA 
KÖLTÉSZETÉHEZ

I.

írásomban a Miroslav Krleža úgynevezett második költői szakaszá
ban íródott, 1918-ban és 1919-ben megjelent Pjesme /., II., III. versfii- 
zetek költészetével foglalkozok.

Allapotlírának nevezem ezt a költészetet, melynek belső motor
ja egy feloldhatatlannak tűnő ellentmondás. Az alapvetően „homo 
socialis” karakterű költői alkat kényszerű magáramaradottságából 
ered ez a konfliktus, melynek két szélső pontját a szubjektumba való 
bezáródottság válsághelyzet által kiváltott szükségszerűsége és a tör
ténelmi/nemzeti felelősség vállalásáról le nem mondó költői természet 
jelzik. E kettősség határai között formálódik ez a költészet, s e tudott 
kettősség sajátos feloldása minősül itt esztétikai értékké.

Dekadensnek nevezni ezt a költészetet annyit jelent, mint kilúgozni 
belőle a tartalmi elemeket, egyértelművé racionalizálni azt, ami e köl
tészetben sohasem racionálisan jelentkezik, hanem mindig e konfliktus 
feloldását célzó szenvedélyes költői kísérlet megvalósulását jelenti.

A mélységes dezillúzió időszaka ez Krleža számára, mely a sorozatos 
kiábrándulásokon keresztül az egyetemes európai civilizációba, kultúrá
ba vetett hit megrendüléséig juttatja el; magából az emberiségből, e visz- 
szaeső bűnösből ábrándul ki, mely megválthatatlannak tűnik számára, s 
melynek megváltásáról lemondani, mégis, a krležai költői alkat számára a 
költészetről való lemondást, az értelmiségi szerepének feladását jelenti.

Költészetének tartalmi háttere a háború önpusztító, szellemi értéke
ket megsemmisítő „borzalmas értelmetlensége” és a provincia a maga 
sekélyes, sivár, eszmék nélküli létformájával. E költészet kiúttalansá
got sugalló, szélsőségesen nihilisztikus tartalmi és hangulati szuggesz- 
tióiban a saját helyzetére s a költőileg felérzett valóság létjelenségeire 
elementáris szenvedélyességgel reagáló költői én természete tükröző
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dik. Passzív-dekadens megnyilatkozás helyett lázadó/lázító aktivitása a 
perzselő magányba szorult költői énnek. A magány lesz itt a cselekvés 
egyetlen tisztán fénylő terévé, ahonnan a megromlott, a besározódott 
valóság szemlélésére s költői kifejezhetőségére lehetőség nyílik. A ma
gány egzisztenciális tartozéka ennek a költészetnek. Nem a romantikus 
költői magányosság vállalása ez, s nem is a modern költészet egzisz
tenciálisan adott, feloldhatatlan, totalitásként fellépő magába-záródott- 
sága, hanem az elkötelezett szellem vállalt magánya ez, tér arra, hogy 
a sárból, vérből kiemelkedve emberi távlatokhoz jusson, hogy a „vox 
humana” megszólalhasson.

A mélyen látó, a látnok költő mitikus, kozmikus víziói a világról, az 
emberről, a létezés egészéről formálódnak, teremtődnek itt; a valóság
látás eddig nem ismert mélységeihez érkezik el, ahonnan az összefüg
gések végtelen s irtóztató távlatokat kapnak.

Itt kristályosodik ki Krleža költészetfelfogása is. A költészet „uskrs 
svih mrtvih oblika”. A költő „énekében” nem megénekli a valóságot, ha
nem új valóságot teremt. A magányból, a semmiből, önnön szubsztanci
ájából „kihasított” szólátomás kötöttségei nem deszkriptív kötöttségek.

„Vers érik,
s a versnek magja méreg.
Fekete, néma rémek
vetik s vetélik.

Vers perzsel. . . .”

-  írja a Stih vers ars poetica jellegű megnyilatkozásában, pontosan 
jellemezve ezt a vershelyzetet. A vers „érik”, ahogyan a gyümölcs, s 
ahogyan a gyümölcsöt érleli a napfény, úgy érleli a verset a magányban 
a szubjektíve felérzett léthelyzet s létjelenség. A vers testet öltött, új 
valóságot jelent e költői szemlélet tükrében, önállósult szubsztanciát. 
(A vershez járuló cselekvő tartalmú igék e szemlélet formahordozói.)

II.

„Szenvedélyes kötöttség és egyben a kötetlen és korlátot nem tűrő 
gondolat mint fizikailag elementáris szenvedély -  ezzel annak a hő
foknak  az eredetére mutattam rá, mely Krleža minden művének ural-
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kodó jellemvonása.” 1 -  írja Krleža művészetének egy legjobb értője, 
Sinkó Ervin.

A szenvedélyességgel Krleža verseiben mint domináns szervező 
elemmel kell számolnunk. Minden vers szigorúan zárt struktúrát jelent 
itt, ahol a strukturális zártság a szenvedélyesség, más szóval a költői 
én versbeli állapotát/természetét minősítő indulati dinamika által meg
határozott. A krležai vers mindig a költői én versbeli állapotának egy 
egészen magas hőfokáról tudósít, pontosabban: a költői ént egy nem
természetes, rendkívüli állapotban formálja meg. Jól láthatjuk ezt, ha 
megfigyeljük a verskezdő helyzeteket:

1. „Glazba modrih nevidljivih sfera 
Na polituri starog šifonera,
Zelene bője dršću mladog dana.
I jedna svijeća plamti blijedim plamom.”

(Piéta)

2. „Noćas, kad Nevidljiv je Netko iz svijetloga nebeskoga
krčaga.

Lijevao plavu mjesečinu po zvjezdanoj tkanini,
Ja sam na Groblju 
Pjevao o Sreći.”

(Pjesma)

3. „Pale su bolesni sunčani traci i zvone ko strune nebeske harfe. 
H ipje svečan. Modrožut. I tih.”

(Pjesma iz novembra 1915)

4. „Kuća je naša prokleta! Bolesna! Pakao!”
(Naša kuća)

5. „O žene! Dajte da pjevam jedan razdrti psalam!
Užasan, ojačan, grozan, bolestan, krvav, nervozan.”

(Razdrti psalom)

6. „Jednoga će dana krvavo jutro svanuti!
Jednoga će dana crljeni bihor planuti!”

(Plameni vjetar)

Az első három példában az értelmileg homályos látomások ünnepé
lyes, de egyúttal kísérteties hangulatot is árasztanak. Ezt a hangulatot
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szolgálja a verssorok lassú, kimért mondathangsúlyos ritmusa. Akárha 
sötét szobába helyeztek volna bennünket, ahol szokatlan neszek értetik 
meg velünk, hogy bármi megtörténhet.

A másik három példában a verskezdő helyzetet a felkiáltások jelen
tik, indulati közlések, melyek közvetlenül utalnak a költői én felajzott ál
lapotára: kétségbeesésére, elszántságára, romboló, bosszúálló hitére...

Végletszituációk ezek, melyek a vers alapszituációjává lesznek.
Allapotlírának nevezzük ezt a költészetet, ahol az egyedi vers a köl

tői én versenként differenciált, de mindig rendkívüli állapotát, helyzetét 
formálja meg. Az, amit a versek tartalmi üzeneteként tudatosíthatunk, 
valójában egy meghatározott állapotot érvényesítő gondolatok indulati 
dinamikája. Egy profetikusán látó, elementárisán tagadó szellem világ
látása tükröződik benne.

E teremtő, versszervező szenvedélyesség révén, melyben Sinkó 
Ervin Krleža alkotó természetének fő jellemzőjét jelölte meg, valósul 
meg az írásunk elején jelzett konfliktus felfogása is. A maga szubjektu
mán keresztül szűrve a felérzett, a szemlélt látjelenségeket, s ezeket in
dulati tartalmakként kivetítve, az indulatok dinamikája által szervezett 
látomásokban „objektiválva” formálódik, „érik” a krležai vers.

III.

Figyeljük meg közelebbről azt a folyamatot a Naša kuća című vers
ben.

A vers a közvetlenül átélt társadalmi jelenben megmutatkozó pro
vinciális létforma sivárságával s e helyzet kiúttalanságával szembené
ző, illetőleg a létezést ilyennek látó/láttató versek egyik legerőteljeseb- 
bike. A vers költői anyaga Krleža egész munkásságában szemlélve is a 
legsúlyosabb s legállandóbb témák közül való.

NASA KUĆA

Kuća je naša prokleta! Bolesna! Pakao!
I néma božjega dana,
Kad krv ne bi iz novih briznula rana,
I néma božjega dana,
Kad ne bi netko plakao.
O, naša kuóa je prokleta! Bolesna! Pakao!
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U kući se našoj ljudi bodu, kö otrovne őse.
Po hodniku, gdje petrolejke gasnu u prljavoj spirali,
Crne sanduke nőse.
O, koliko dúsa se kod nas u kući tali!
I ljudi očajno viču po stubama u spirali -
1 oči bolesnih žena, što peru u pari rublje.

U ognjici gore ko grozničave zublje!
I viču grozne crne stube.
U kući se našoj ljudi i žene sa strahom u duši ljube.
Na krovu kuće naše pjeva crni ćuk.
I bjesovi se biju u dušama ljudi;
Na krovu kuće naše Smrt svoju pjesmu gudi,
A nad kućom našom gori zvjezdan luk.
I bjesovi se biju.
I pokućstvo se lomi.
I ljudi se svadaju -
A rodilje viču.
Već opet se negdje škrofulozni gnomi
Radaju,
I növi martiri niču.
I negdje brenča harfa.
To ludak neki svoje mrtve oplakuje sne.
1 tő je  Sve.

A vers költői nyelvi felépítménye a költői leírás, elmondás szer- 
kezeti-elrendező elvét követi, a címben megadott jelentés kifejtését 
vállalja a vers. A versnyelv egyetlen fő alanya a „naša kuća”, ahol a 
determináló, a gondolatilag fölérendelt szerep a grammatikai determi
nánsként (jelzőként) funkcionáló személyes névmásnak ju t ki; a költői 
leírás szubjektív meghatározottságát hangsúlyozva ki ily módon. S már 
itt jelezve van a versbeli tárgy egyénítése is, a metaforikus (mitikus) 
kitágítása.

Ahogyan más verseiben a természeti jelenségek perszifikációja által 
(Jesenjapjesma, Crveni suton, Pjesma u kišnoj noći, Jesenja noć stb.), 
vagy pedig a keresztény vallás mitológiai fogalmaihoz kötődve szólal 
meg e szubjektivitás (Pjesma hromoga Davola, Pjesma bezimenoga 
čovjeka na Golgoti stb.), tehát legtöbbször egy választott tárgyba ve- 
tülten, abban felérezve önmagát, úgy itt a leírás distanciáján keresztül.

A versben a szubjektív közlések két típusát különböztetjük meg: az 
„O, naša kuća je prokleta! Bolesna! Pakao!” jellegű gondolati-refle- 
xív közléseket s a látomásstruktúrák leíró jellegű közléseit. így szétvá
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lasztva a nyelvi anyagot, a gondolati-reflexív közléseket közvetlenül 
szubjektívnek tarthatjuk, érzelmi, gondolati állásfoglalásnak; a láto
másstruktúrák leíró közléseit pedig a szemlélődés látomásos mecha
nizmusa által formált s a szubjektum világlátását minősítő expresszív 
tényközlőknek, melyek a szubjektív reflexiók általános érvényességét 
teljesítik ki.

A vers közvetlenül szubjektív, indulati közléssel indul, az itt leütött 
alaphangot minősítik az erős érzelmi töltésű s kifejezetten negatív 
hangulati jelentéssel bíró állítmány értékű jelzők. Ezen a korláttala- 
nul magas hőfokon formálódik az egész vers; mondhatjuk, a „poklot” 
leíró vers megformálásában „a pokol belsejében formálódás” jegyeit 
hordozza magán.

Ez az indulati intenzitás érvényesül a vers ritmikai, intonációs 
struktúrájában, s grammatikai megformáltságában is. A sorhatár mon
dathatárt, illetve tagmondathatárt jelent itt, de a mondatok hosszúsága 
a legkülönbözőbb. Ezt a lüktető mondathangsúlyos ritmust erősítik fel 
az „abba” rímképletet szabálytalanul betartó, olykor „aabbb”-re felcse
rélő, mintegy a szabályos rímképletek emlékét megőrző rímhelyzetek. 
Ez a lüktető, zakatoló ritmus jut kifejezésre a kötőszavas mondatkez
désekben, a mondatszerkezetek ismétlődésében is:

„1 bjesovi se biju.
I pokućstvo se lomi.
I ljudi se svadaju -
A rodilje viču.”

Az indulati dinamika intenzitása szabadítja meg a leírást a képszerű, 
síkszerű kötöttségektől „a szenvedély meghökkentő logikája” által ve
zérelt gondolati látomásokká alakítva azt. A versbeli kép egy olyan bel
ső kép, melyben a költői én versbeli állapota tükröződik; rejtjelezetten, 
ám szorosan kötődve ahhoz a valósághoz, mely e kétségbeesés -  vers 
előtti -  előidézője lehetett, s mely itt, a látomásstruktúrák expresszív 
elemeként a költői én világlátásának tárgyi hordozójaként funkcionál.

Kísértetiesen, félelmetesen sötét ez a kép, akárha a dantei pokol leg
belsőbb bugyra nyílott volna meg a költő szeme előtt. Minden mozgásba 
lendül itt, értelmetlen, önpusztító mozgásba. Minden él itt, fájdalmas, 
torz, véres, égő, bepiszkolt életet s hangot ad róla a holt anyag is:

„I viču grozne crne stube.”

144



A ház fölött halálmadár énekel, sőt maga a megidézett halál ül a te
tőn, s az égen megjelenő jel, mely a nép tudatában háborút jelent, mind 
a pusztulásra ítéltetettség kozmikussá felnagyított, expresszív vízióját 
jelenti.

1973

JEGYZET

1 Sinkó Ervin: Miroslav Krleža műve. In: Epikurosz hervadt kertje. Fórum 
Könyvkiadó, Újvidék, 1964, 131.
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A FORDÍTÁS MARGÓJÁRA

Eljött, eljött az idő,
mikor a költészet is igazságtalanság

Slavko Mihalić az egzisztenciálisan bátor léttapasztalatot pontos, 
hiteles költői beszéddel megnevező költészetet ír. Költészete a terem
tő létezés hiányától szenvedő, a szökésig menően nyugtalan létérzés 
költői beszéddé alakításában teljesedik ki. Versei a korvalóság min
dennapjaiban veszélyeztetetté váló teljes értékű létezés szenvedélyes, 
küzdelmes akarásában lelik meg katartikus értelmüket; a teremtő aka
ratot, az egyén önteremtő igényét aposztrofálja ez a magatartás, s a 
versek ennek a nyelvbe, költői beszédbe szorult teremtő akaratnak a 
„fekete gyümölcsei”.

A jelenben való ellentmondásos, szorongással, kilátástalansággal 
és kétségbeeséssel terhes létezést vállaló személyiség tapasztalatainak 
hajszálgyökereivel kötődik ez a költészet a korvalósághoz, ahogyan 
egy régebbi versében szinte tételszerűen vállalta: „egészében a jelen 
kohójába helyezve / szinte magamtól”.

Mihalić költészete sohasem szűnik meg dialógust folytatni, közvet
len kapcsolatban lenni a korvalósággal, s ez azt is jelenti, hogy költé
szete sohasem mond le végérvényesen a társadalmi jelentésről (hasz
nálatról). A szónak elioti értelmében gondolom ezt, miszerint a költé
szet mindig egyik ember beszéde a másik emberhez; s a költő az, aki, 
mint a kor elkötelezett humanistája, még értelmét leli „csillapíthatatlan 
kedvvel beszélni hamis koráról”. S aki, miközben „hírnökként” tudó
sít a világban való létezésről, utolsó romantikusaként a kornak, ígéri 
„a szót, / mely széttöri a világ mérlegét”; hogy a romantikus költőtől 
különbözve a költészet nélkül is ellevő korvalóság törvényeit is szi
gorúan számon tartsa, az egzisztenciális költői tapasztalat kíméletlen 
igazságtudásáról le nem mondva fogalmazza illúziótlan ítéletét: „Ne
künk veszítenünk kell.”

A korvalósággal szemben szüntelenül vesztésre álló költői beszéd 
így egyúttal mindig a vesztés konstatálását is jelenti, s a vers önma
gát éltető szituációjaként vállalja ezt, -  kényszerű távlatiságát találva
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meg a magáramaradottság, a magánosság költői alaphelyzetében. „A 
vereség nagysága ez -  az embert / végképp felszabadítja / Többé nem 
kell rettegnie és gyűjtögetni / sem kell többé / S ha nyitott leszel mint 
ajtó a romokon / Minden út rajtad vezet majd keresztül” -  írta az 1966- 
ban megjelent válogatott verskötetének A vereség nagysága ( Veličina 
poraza) című versében. A vesztés, a vereség a mihalići költészetnek 
egyik jelentéssel leginkább megterhelt kifejezése, költészetének állan
dó szava, s mint az idézetben is, mindig kettős kötöttségű a jelentése. 
Egyszerre jelöli az ember s a költészet sorsát az időben. A személyiség 
sorsát, kit otthontalanságra és passzivitásra ítélt a kor, s a költészetét, 
melynek életető feltételévé lett a teremtő magány. Ez a magány nem 
elzárkózó, a világra való nyitottságot feltételezi, szemben áll a min
dennapi léttel, hogy a személyiség teljes önmegvalósításának egyetlen 
lehetőségévé legyen a létezésről való beszéd.

A társadalmi jelentésre érvényt tartó és az egzisztenciálisan magá
nos léttapasztalatok tanúságtételére utalt modem költészet e helyzeti 
paradoxonából kiindulva közelíthetjük meg Slavko Mihalié költészetét.

A mihaliéi vers nem ismeri a jövő időt. A jövő, a várható, a lehetsé
ges, a remélt (a remény) kimarad a versképből; egy, a jelenbe mosható 
közeli félmúlt élettényeiből, élményeiből, megtörténéseiből építkezik 
itt a képzelet. A mihaliéi vers egyetlen időt ismer, az állandó nyelvi 
jelenidejűséget. A közlés, a versírás jelen ideje és egyúttal a teljes, te
remtő létezés egyedül itt meglelt ideje ez, ahol a mindennapi lét élmé- 
nyi összefüggései értelemhez jutnak, a beszédben, az „ujj köré kígyózó 
szófogadatlan kis vers” mondataiban alakot nyernek. A verskép állan
dó jelen idejüsége sohasem a konkrétan meghatározható élményt, az 
egyedien empirikust mutatja fel, hanem mindig egy létérzést hitelesít. 
Ezen életérzés „tartalma” egyfajta létnyugtalanság -  az abszolútumtól, 
az istentől megfosztott személyiségnek a világot s létjelenségeit örö
kös disszonanciáiban, ellentmondásaiban való érzékelése - ,  amely a 
világban való létezés folyamatosan felöltődő, ám alapvető jegyeiben a 
költői én állandó állapotát, a világ átélésének módját jelöli.

Azt mondhatjuk, Mihalié drámai módon éli át a világot, az örö
kös jelenbe záródottan, ahol a magáramaradottság feszültségével te
lített léttapasztalatot semmi sem oldja fel, s az a jövőtlenség, a jövő
től való megfosztottság élményével súlyosodik; s így a verskép jelen 
idejűségéből a végleges, a megváltoztathatatlan jelen fölötti kétségbe
esés lesz kiolvasható.

Ha közelebb hajolunk a mihaliéi vershez, szembetűnővé lesz e versek 
nyelvi szervezettségének kétirányú kötöttsége. A szervezés egyik irányát 
a nyelvi jelen idejűségben, a másik irányt a nyelvi közlések mozgalmas
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ságában fedezhetjük fel. A vers világának alakulásában egy fokozott 
dinamizmusra törő alakító képzelet érvényesül; a versnyelvi közlések 
itt mindent mozgásban, megtörténésként, cselekvésként jelölnek. A vers 
világa legtöbbször belső történet formájában állítódik fel, és csak a leg
ritkább esetben képi leírás formájában, statikus jelenítéssel.

A verskép sokszor valamely, a képzelet által vizionált „filmdrámára” 
emlékeztet, látomásra, ahol a lét, a létezést tárgyiasítva, mintegy „meg
történik”. A képzeletnek egyedül az álomhoz hasonlítható, erős koncent
ráltságát érzékeljük; a világ meghatározatlan sötétjében s az ürességben, 
a jelzők elhagyott kulisszái előtt mozgó, cselekvő személyek mozgásá
ban élesedik a verskép egésze által szuggerált hangulat, létérzés.

-  indul a Boldog élet (Sretan život) című vers, s a látvány cselekmé
nyesjellemzését figyelhetjük a verskép homályosan körvonalazott hő
seinek félig értelmetlen, félig pedig már lezajlott tragédiákat sejtető 
mozdulataiban:

„Ezen az oldalon meg ház, tele vendégekkel. 
Magasra emelik kezüket,
Melyben nincs is pohár.
Harsányan nevetnek
de nem hallatszik nevetésük...”

A metaforikus kép száműzve van ebből a versnyelvből, vagy ha 
mégsem, akkor a kép szigorúan grammatizált. Az Őrület küszöbe 
(Prozor ludila) című versben láthatjuk ezt, melynek versképe a történet 
cselekményessége helyett a képi jelenítést érvényesíti. A verskép pár
huzamosságok által szervezett közlései egy-egy összevont (a metafori
kus jelenítést vállaló) hasonlatra épülnek, ahol a „hasonló” szerkezete 
mindig alárendelt mondattal kifejezett, a névszós szerkesztés helyett az 
igei szerkezetek feltűnő hangsúlyozottságára figyelhetünk fel.

„Mosolyogva léptünk a valóságba, 
sikoltozva (féktelenségünkben) lépünk ki. 
Mégis láttunk mindent...”

Például:
„Umor je nebo kője néma kraja („A megfáradás égbolt, 

melynek nincs vége) 
és vers, amely mindent kitölt. 
A félelem egy kert 
ahol vetkőzik az ősz.”)

i pjesma sto sve ispunjuje. 
A strah je vrt 
u kojemu se svlači jesen.”
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A verskép feszültségének intenzitása fokozódik azáltal is, hogy az 
nem a metaforikus képi közlés homályosságát, hanem a szenvedélyes, 
drámai versbeszéd világosságra törekvését mutatja fel.

A versnyelvnek e kétirányú, s egymásnak ellentmondóan, állandó 
súrlódást előidézőén kétirányú kötöttségében lepleződhetik le a világ
ban való létezés drámai módja; a véglegesnek, változtathatatlannak 
mutatott jelen mintegy a verskép alakulásával együtt alakul, „törté
nik”, -  szó szerinti értelemben: „teremtődik”. A létnyugtalanság, a di
namikus képzelet működésében logikai indoklást nyerve, fokozatosan 
uralkodik el a vers világában, s épp ezért drámai intenzitással és tragi
kus végletességgel.

írásom nem követi nyomon a mihalići költészet világképének bel
ső alakulását, azokat a gondolkodói állomásokat, melyek elemzésével 
e létnyugtalanságot, mint a világban való létezés módját, közelebbről 
s árnyaltabban minősíthetnénk. Mihalić a nyugtalan szellem mindig 
magas hőfokú szenvedélyességével fordul a világ felé, az ember s a 
költői beszéd magányosságát megszüntetni kívánó indulattal, hogy az 
idő folyamán s újabb verseiben a mindinkább súlyosodó tehetetlen
ség élménye hatalmasodjon el. A megnevezés győzelme nem hoz, nem 
hozhat megnyugvást, minthogy maga a létezés szüntelen átértékelését 
vállaló szellemi lét nem ismeri a nyugalmi állapotot.

A megnyugvás ideiglenes lehetőségét a szökés s az álom kínálja, a 
szellem teremtő vágya ilyenkor a világtól elzárkózó, kötetlen képze
letben valósul meg. Mihalić azonban túlságosan is becsületesen gon
dolkodó ahhoz, semhogy ne tudná: a létezésnek ez a formája ámítás; 
az esztétikai elzárkózás ezért nem a szellem szabadsághelyzeteként, 
hanem az ember s a költészet közös vereségének újabb állomásaként 
tudatosulhat. A Téli tájkép versvilágában fogalmazódik meg ez az él
mény, ahol a nem létező házakat és nem létező városokat láttató, az 
álmodozó emlékezésben felszabadult képzelet a „te magad is kevésbé 
valóságos”, s ezért a fájdalmas, nyugtalan létérzés terheitől megszaba
dult, a „szépséghez” hazatalált szellem léthelyzetének kivételes, nem 
folytatható és meg nem ismételhető pillanatait éli meg a vers. Ami
kor, mint itt, a vers nem az egzisztenciális tapasztalat bizonyosságait 
fogalmazza meg, amikor a költői beszéd magánya nem az átértékelt 
létezés jelen idejű megtörténésének képét nyújtja, hanem a menekülés 
ideiglenes lehetőségét látja meg a tiszta képzelet irányában, akkor nem 
másról van szó, mint a vállalt költői program -  „az ember történelmi 
sorsát szembesíteni a költészet sorsával az időben” (Šoljan) teljesíthe
tőségének közvetve történő megkérdőjelezéséről.
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Arról a felismerésről, hogy a vers teremtő magánya „börtönné” le
het, mert a szellemi, a teljes értékű lét következetességéhez való igény, 
a vereség véglegességének és a vereségbe bele nem nyugvó indulat 
összeegyeztetésének feladata embertelen követelményeket támaszt. 
Az életről, a világban való létezésről hírt adó, kérlelhetetlen igazság
ra, tudatosságra törő költői beszéd az élettől, a spontán létezéstől való 
megfosztottság dokumentumává lesz; a költői beszéd törvényei a lét 
törvényei ellen fordulnak, s annál inkább, minél pontosabban fejezi ki 
a költői beszéd ez utóbbiakat, ahogyan ezt az Eljött, eljött az idő című 
vers közvetlenül is megfogalmazza.

A versrészletek fordításai tőlem származnak. D. M.

1974
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GONDOLKODÁS ÉS IRÓNIA

Danijel Dragojevié: Prirodopis. 
Bibliotéka Téka, Zagreb, 1974

Danijel Dragojević költészetének tágabb értelemben vett meghatáro
zója annak az általános érvényű szituációnak a mély megéltsége, konk
rét magára vonatkoztatása és tudatos vállalása, amelyben századvégünk 
költészete és általában a Rimbaud utáni modern költő találta magát, 
aki kényszerűen lemondott a világ egységes képét magában hordozó, 
XIX. századi vátesz-költő szerepéről, és az abszolutisztikus-idealiszti- 
kus szellemi lét „hölderlini egéből” is kibukott, visszahullva a földre, 
a konkrét sorsként megélendő társadalmi korvalóságba, a „metafizikai 
bizonyosságok” birtokolhatóságának andalító lehetőségeitől, illúzióitól 
is megfosztva alkot, de aki, bár épp ezért, tulajdon szerepét illetően is 
szükségszerűen kételkedni kényszerült, mégsem mondhatott le arról, 
hogy világáról gondolkodjon („mit is akartam / mondani / természete
sen semmit / a halálról / semmit önmagámról / semmit rólunk / az em
ber köteles / beszélni / beszélni / beszélni / ha ezt így / mondani lehet” -  
írja Dragojevié egyik versében), s mindegyre megkísérelje létrehozni a 
tapasztalható látszat és a dolgok mögöttesében rejtőző lényeg tünékeny 
versbeli egyensúlyát, a látszat káprázatai, manipulációi mögé látni, a 
maga egzisztenciájának „külső” tapasztalásait a gondolkodás impera- 
tivusát követő költői képzelettel „belülről” úgy sarkítani, hogy a vers 
valamiféle „feleletet” nyújthasson korunkról a kornak, mely „megbí
zását” ugyan visszavette a költőtől, de amely „rossz lelkiismereteként” 
megtűri még, és tulajdon jövője miatt a költői gondolkodás radikálisan 
nyílt, dogmaellenes dialektikáját -  tudatosan/öntudatlanul -  igényli is. 
A vers, a versbeszéd Dragojevié költészetében a gondolkodás totálisan 
nyílt színtere, konkrét megvalósulási lehetősége; anélkül, hogy a költő 
definitív gondolati bizonyosságokhoz jutna, juthatna el, a vers maga a 
gondolkodás nyitott végtelenségű dialektikájának a „nyelvi jelzése”. A 
mindenfajta egyértelműségtől, bizonyosságtól megfosztott költői gon
dolkodás állandó helyzeteként vállalja tehát az ambivalenciát, a több
értelműséget, önnön meglátásainak és a tapasztalható dolgok objektív
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értékrendjének viszonylagosságát; XX. századi techno-civilizációs 
világunk pozitivizmusában, racionalizmusában a költői szellem termé
szetéből fakadó „irracionalizmusának”, másfajta rációjának helyzeti bi
zonytalanságát, melynek erejéből már csak a látszatok kikezdésére, az 
egyértelműségek megkérdőjelezésére telik, ám a végső feleletek rend
szerét megadó, magasabb rendű szintézis megteremtésére már nem.

A bizonytalanságok, viszonylagosságok „szellemi éjszakájába” ke
rült költői gondolkodásnak, a „minden a maga helyén van” hirdette 
látszatvilág magabiztosságával, racionálisan áttekinthető rendjével, 
a „derült mediterráni kékkel” szembetalálva magát így lesz a humor, 
az irónia a modern költészet helyzetét feloldó menedékké. Az irónia, 
mely, ahogyan Bruno Popović írja a modern költészetről szóló tanul
mányában (Bruno Popovié: Transcendentalna ironija i suvremeno 
pjesnistvo. Treći program, 1972, ősz), mint oppozíciós elv, mint a va
lóságosnak, a túlságosan is valóságosnak, a magát magabiztosan állító 
világszellemnek „rossz lelkiismerete”, egy végtelen nyitottságú nega
tív szintézis lehetőségét ígéri a modern költő számára. Ez a mindent ki
kezdő, a költői gondolkodás/beszéd értelmét sem kímélő irónia, mint a 
negatív bizonyosságok felé megnyíló útirány teszi lehetővé Dragojevié 
költészetének, hogy ne vesszen el a részletfelfedezések kiúttalanságá
ban, sem a költészet válsághelyzetének passzív megélésében, status 
quójának konstatálásában, hanem, nem érve be a látszatvilág leírásá
val és nem hagyva magát elcsábítani a valóságtól elrugaszkodó költői 
képzelet imaginárius illúzióitól sem, mind mélyebbre hatoljon a világ 
érzéki látszatainak szellemi mögöttesét, rendezőelvét feltáró útjain; 
gondolkodása ironikus-mefisztói fényénél tájékozódva kíséreljen meg 
eligazodni a világát alakító, meghatározó dolgok, jelenségek között.

„A tengerpart, a kövek, a romok, a kolostorok, a reggel, a fények, 
a hullámok, mindaz, amit Camus Nyár című esszékötetéből ismerünk, 
s amit vers- és költészetismereteink alapján mediterrán élménynek 
nevezünk, jelen van a fiatalabb horvát költő, Danijel Dragojevié köl
tészetében, de sohasem a leírás, a regisztrálás szintjén, hanem min
dig továbbgondolva, sokszor a (költői képből) feltételezhető iránnyal 
ellentétben” -  írja Bányai János Dragojevié előző, Četvrta životinja 
(A negyedik állat) című kötetének verseiről, és meglátása általános
ságban Dragojevié új kötete, a Prirodopis (Természetrajz) verseit is 
jellemezheti, azzal a megszorítással, hogy itt talán még kiélezettebbé, 
hangsúlyozottabbá és rendszer-érvényűbbé lesz a „költői képből felté
telezhető irányú továbbgondolás”, más szóval, a tárgyát nem kímélő 
irónia kontradikciós elvének a következetes, radikális érvényesítése a 
gondolkodás (a versbeszéd) alakulásában.
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A szabad vers nyitottsága is e mindenre kiterjedő, mindenen átha
toló ironikusság révén valósul meg. Dragojević költészetében -  ahol 
a versek legtöbbször egy látvány, egy léthelyzet leírását ígérik, hogy 
a látvány azonmód a gondolkodás beindításának puszta lehetőségévé, 
struktúraszituációjává váljon, s így a látvány struktúrája és a versbeszéd 
(a gondolkodás) struktúrája nem fedhetik egymást, a vers strukturális 
zártságot innen nem meríthet; másfelől a látványtól elszakadt, bensővé 
vált gondolkodás sem juthat valamilyen „nyugvópontra”, nem pihen
het meg valamely, magát igaznak hirdető, a fáradékonyabb szellem 
számára tetszetős „metafizikus point”-ban -  a versek szellemét éltető 
oppozíciós elv, a mefisztói irónia minden gondolatot lezáratlan, felol
datlan, kontradikciós állapotában hagy meg. így lesznek Dragojević 
legjobb versei valóban csupán nyelvi jelzései egy, a végtelenbe haladó 
költői gondolatmenetnek, ahol a vers magát a gondolkodás irányát, a 
gondolkodói erőfeszítést mutatja fel. Szándékában nem vállal többet, 
mint hogy megsejtesse a látvány felszíni rendje mögött a rendetlensé
get, a másfajta rendet; a nevükkel, alakjukkal hivalkodó, szilárd anya
gú, megfoghatóságukkal kérkedő tárgyak belsejében a megnevezhetet
len lételvet; a tékozló szavak mögött a hallgatás telítettségét; minden 
bizonyosság átértékelésének a szükségességét.

A végtelen felé megnyíló, az egyetlen gondolati igazságtól, a vég
ső állítástól, az „állítmánytól” megszabadult vers ahhoz az eszmény
hez közelít, melyet Dragojević a zenében vél megtalálni. A Četvrta 
životinja című kötet egyik prózaversében, a Muzika kao zločin (A zene 
mint bűntény) címűben, szembeállítva a természetrajz képeit a zenével, 
így fogalmaz: „Nincs állítmánya -  és ebben van a zene minden ször
nyűsége. Az általános sóhajtás, repülés állítmánytalan állapotában.” 
Ugyancsak e kötet egy másik prózaversében, a Riječi -  razglednice 
(Szavak-tájképek) címűben ezt írja a szó-táj képről: „valóban szépség, 
de mely semmire sem törekszik”. A modern versbeszéd ezt a szándék- 
talan, oktalan pozitivista létet, léttudatot támadja; Dragojević versének 
gondolati íve a természetrajz képeinek felszíni szépsége ellenében fe
szül, a versbeszéd (a gondolkodás) „ telhetetlen féregként ”, rossz szel
lemként, a kép mögé „fúrja magát”, hogy a felszíni kép mozdulatlan
sága, vagy más annak tetsző, mert mechanizálódott mozgásai mögött 
az anyag és lélek törvényei szerinti örvény lésre kérdezhessen rá. Nincs 
hát ellentmondás az állítmánytalan állapot eszménye és az egymást 
keresztező megtörténéseket, mozgásokat együvé sűrítő gondolkodás 
(versbeszéd) között.

Dragojević azt a látószöget keresi, ahonnan a dolgok a maguk ösz- 
szetettségében mutatkoznak meg, a látszat torzításai nélkül szemlél-
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hetők. A természetben lezajló evolúciós folyamatokról, a különböző 
fejlődési fokok egyidejű meglétéről gondolkodva, a már megtörtént 
jövő és a magát jövőnek mutató, már meghaladott állapot ellentmondá
sos időélménye költészetének egyik, számtalanszor újragondolt alapél
ményévé lesz. így lehetnek az O ribama (A halcib'ól) című versében a 
halak, melyek, miközben a legvalóbb jelenüket élik, evolúciós közép
állapotukban az előre-hátra mutató távlatokat birtokolják, a keresett 
látószög metaforái.

„A víz alatt lélegeznek a halak, 
bevarrva alakjukba, tulajdon szájukba.
Ahogy öregségét viseli más, 
úgy szorongatják őket a majdani átalakulások, 
szorongatják az előttük álló évek milliói: 
a láthatatlan eltolódás, 
a vízi világegyetem szeszélye.”

Az itt megtalált „közép” látószöge érvényesül Nenadana svjetlost 
(Váratlan világosság) című versében, hol a létezés egy kivételesen 
komplex pillanatát tudja általa felmutatni.

Danijel Dragojevié költészete, a gondolkodás nyitottságával össze
függően, versnyelvi tudatában is a szerkezeti nyitottságot, a nyelvi
nyelvtani tagolatlanságot érvényesíti. Antipoétikus versnyelvi tudata 
a klasszikusan költőit lényegileg utasítja el, mint a világról való gon
dolkodásjelzésére alkalmatlant. A versek struktúráját a gondolatmenet 
szigorú dialektikája határozza meg. Versnyelvét a gondolkodás jelzé
sére egyedül alkalmas köznyelv „üdvözülése” és többször a köznyelv
nek az ellentétező irányú továbbgondolások által bekövetkezett nyel- 
vi-nyelvtani „megerőszakolása” jellemzi. Máskor pedig a versbeszéd 
az egyalakú, ám többjelentésű nyelvtani formációk felhasználásával 
a gondolkodásnak egyszerre több irányban való elmozdulását tudja 
felmutatni, szándékosan meghagyva a gondolati többértelműség vers
beli homályát. Versei épp ezért többször már-már lefordíthatatlanok a 
más nyelvi-nyelvtani törvényeket követő nyelvre, egyrészt a nyelvta
ni ,játék” megismételhetetlensége miatt, másrészt, mert ha döntünk a 
gondolatmenet egyik lehetősége mellett, bizonyos, hogy a vers egésze 
ellenében gondolkodunk. Dragojevié verse ugyanis többször azt a fel
adatot (is) maga elé tűzi, hogy a többértelműségeket, kettősségeket a 
versen belül állítsa elő, strukturálisan is jelölje, s ne csak feltételezze 
őket, utaljon rájuk.
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Dragojevié majd minden versében csapdát állít a valóságnak, és 
csapdát állít az olvasónak is, akinek, belépve a versek világába, nincs 
semmi biztosítéka arra, hogy a vers valamiben is eligazítja őt, s aki 
mégsem vonhatja ki magát a vers gondolatmenetének szuggesztivitása 
alól, átélni és átgondolni kényszerül a szellemnek azt a magára ébredő 
nyugtalanságát, melyet például a Csapda (Kutijaza lov) című vers lírai 
hőse él meg.

A versrészletek fordításai tőlem származnak. D. M.

1975
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OSKAR DAVIČO TELJESSÉGIGÉNYE 
A IIANA VERSCIKLUSBAN

Oskar Davičo Hana című versciklusát Miroslav Krleža közölte 
Pečat nevű folyóiratában 1939-ben, könyv alakban pedig 1951-ben 
jelent meg (Hana. Zagreb, 1951). Több okom van e versciklus elem
zésével kezdeni Oskar Davičo programosan vállalt szürrealizmus utáni 
korszakának tárgyalását, a Hana verseiben ugyanis a daviőói költői 
nyugtalanság a költői-nyelvi, alkotás-lélektani paradoxonokat vállalva, 
sőt kiélezve kísérli meg létszemléletének a rendszerezését s a maga 
költői nyelvének újraalakítását a daviéói totalitásigénytől vezérelve. 
Mind a költői nyugtalanság, mind a költői nyelvi paradoxonok, mind a 
totalitásigény olyan fogalmak, melyek Davičo költészetének szüntelen 
megújulásai közepette végig kísértenek, alkotói korszakainak mind
egyikében értelmezésre várnak, ezért többször lesz még alkalom szólni 
róluk; a Hana versciklus azonban talán valóban az első daviőói alkotás, 
amely tudatosan kiélezve keresi a költői megszólalás nyelvi és gondo
lati ellentmondásainak egységbe rendezését, mely úgy engedi át ma
gán a feltörekvő s formára lelő nyelvi tudatáramlatokat, hogy gátakat 
is állít elébük, mely a tudatos alkotót mutatja, ne féljünk a kifejezéstől, 
az intellektuális költőt, aki nem a szürrealizmus költői szemléletétől 
elfordulva, hanem azon felülemelkedve, a maga számára a legteljesebb 
szabadságot követelve valósíthatja csak meg önmagát, az önmagában 
rejlő rombolásnak és teremtésnek azt az igényét, mely Davičo köl
tészetében sohasem egyszerűen poétikai létkérdés, mégpedig nem is 
csak Davičo, vagyis a körülhatárolt/körülhatárolható alkotói szubjek
tum számára, hanem magának az emberi, költői tudatnak, a történelmi 
körülmények közepette s azok ellenében megvalósuló/megvalósítandó 
univerzális léptékű szubjektumnak, <?/7nek a számára.

Davičo intellektusa a magyar költészetben leghamarabb Kassák La
jos intellektusával rokonítható, a szuverén hangvétel és az univerzális 
léptékű én megteremtési kísérlete szempontjából, poétikájuk azonban 
egészen eltérő ; Davičo strukturált költői nyelvi dinamikája és Kassák
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konstruktivista versszemlélete és versépítkezése nem ad módot költé
szetüknek közvetlen párhuzamba állítására.

A maga számára a legteljesebb szabadság követelése a versfor
ma síkján a Hana versciklusban elsősorban abban a paradoxonban 
mutatkozik meg, ahogyan Davičo visszatér a rímhez, vagyis a zárt 
versszakoláshoz, legtöbbször a négy sorból álló abab rímelésűhöz, mi
közben a tizenhat versből álló ciklus a strófaszerkezetek nagyfokú vál
tozatosságát is felmutatja, öt verse pedig szabályos szonettszerkezetet 
alkot. Davičo rímes versszakait és szonettjeit olvasva a magyar nyelvű 
olvasónak József A ttilád kozmosz éneke című szonettciklusa juthat az 
eszébe, nem egyedül a formai zártság/nyitottság dialektikája okán (ez a 
dialektika Davičo érett alkotásában poétikailag hitelesebb, mint a fiatal 
József Attila rendszerezési kísérletében), hanem szellemi intenciójának 
tágassága miatt is. A Hana ugyanis nem szerelmes vers, pontosabban 
annyira szerelmes vers, amennyire lehetővé teszi a költő számára, hogy 
egy szenvedély beszédét strukturálva a maga léthelyzetét és létszem
léletét fogalmazhassa meg. A kötött ritmus, a zárt versszakolás s még 
inkább a zárt versforma (szonett!) tökéletes megvalósítása szolgálhatta
-  egészen távolról -  akár a kedvest/szerelmet megillető petrarcai esz
ményt is, költői hatásában s belső szemléletében azonban messze túl
mutat ezen: a maga helyzetének és a létről való tudásának körülhatáro- 
lási igénye irányíthatta őt a zárt versformában történő versbeszédhez, s 
az önismeret, hisz amiről szól, s ahogyan szól, az épp a gáttalanság, a 
parttalanság dikcióját követelné meg, ha nem is az automatikus írásmó
dot, de mindenképpen a fegyelmezetten egymáshoz simuló verssorok, 
a „szép vers” ellenében való alakítást. Davicónak sikerült a majdnem 
lehetetlen: a tökéletessé záruló, a csináltságot, a mestermunkát megkö
vetelő formában nem a formába belesimuló, „szép beszédű” költői ént, 
hanem a lázadó, a korláttalanság poétikáján felnőtt, magát felszabadító 
költői szubjektumot megfogalmazni.

A Hana versciklus komplex elemzése megkövetelné, hogy verssor
ról verssorra, ritmusképlettől ritmusképletig haladva értelmezzem ezt 
a kiteljesedő paradoxont, amely a zárt forma és az egyes szám első 
személyben beszélő én kialakuló személyiségképe között feszül, hogy 
végül az ellentmondást a versben létrejött világkép koordinátái között 
kíséreljem meg feloldani. Ennek a világképnek a hordozója a verscik
lusban felépülő lírai én tudata, ez a tudat pedig tragikus tudat; mégpe
dig abban az értelemben, hogy a totalitásra tör minden mozzanatában, 
a létező világgal egy nem létező, de általa nemcsak vágyott, hanem 
képviselt világ teljességigényét állítja szembe. A valóság létjelenségei
nek leltára, a szembenézés helyett így lesz a vers a hiány és a magában
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képviselt lehetőségek számbavételének a krónikájává. Nem véletlenül 
használom a „krónika” kifejezést, mert a Hctna versciklus a versolva
sat egy szintjén zárt ritmusképletű, de változó versformáival egy mo
dern verses eposz képzetét is felidézi. Pokoljárásra invitál s kényszerít 
a vers mindenképpen, s a költő problémája épp az elmondhatóság, a 
megmutathatósága azoknak a mélységeknek, ahová magát mérve a 
tudat aláereszkedik. A zárt versforma nemcsak a beszélő fegyelmezé
sét szolgálja, hanem a még nem létező világgal szemben támasztott 
teljességigény megfogalmazásának formai megvalósítója is. „Ja, sin 
mutnoga lovca...” -  kezdődik a versciklus első verse. Az egész vers 
a lírai én bemutatkozását szolgálja, aki a szerelemben találta meg azt 
az erőt s azt a léthelyzetet, amely a létező világjelenségeitől őt eltávo- 
lítva, azokkal szemben őt vakká téve („i sad sam slep za vas, zrikavi 
šatrovci...”) a még nem létező jövő ígéretét hordozza.

A Hana a létező világ s létjelenségei leépítésének a verse. A szenve
dély nem tér meg nyugvópontjára kedves testének a felmagasztalásában 
sem (2. vers). A szerelmi szenvedély az, amit a lírai én vállal, ami lehe
tővé teszi, hogy a számára legfontosabbról (egész költészetében mindig 
ez mutatkozik a legfontosabbnak!), a lehetséges jövőről szólhasson a hi
ányérzetek megnevezése révén, hiszen ez a jövő is alaktalan. Alaktalan, 
de nem tartalom nélküli. Davičo költészetének értékét mutatja, hogy a 
lírai én impulzív lázongásában az impulzív létakarás lesz érzékelhető, 
melyben a várt jövő metafizikai-ontológiai tartalmai is felsejlenek.

„Ja nisam od iéa od kolenoviéa 
što bez straha ležu, ustaju veseli.
Ja sam od onih crnih nikoviéa 
što su krv pljuvali i mnogo voleli.”

-  olvassuak a 9. vers (szonett) első versszakában, s a tagadás és az 
önvállalás (önmagának senkiként való megnevezése a létező világ ér
tékrendszerében) e határozott, a kizárólagosság jegyeit tartalmazó mi
nőségei távolról Adyt juttathatják eszünkbe, miként a 10. vers (szonett) 
is, mely megérdemli, hogy egészében ideírjuk, érzékeltetni a lírai én 
lázadásának nagyon is a történelmi-társadalmi kontúrokban való rele
vanciáját, aktualitását, a kommunista költő öntudatát:

Nisam od kraljiéa, carskih careviéa 
što lov lovuju, biju i lumpuju.
Ja sam od onih za kője se priča 
da uvek rade i da uvek snuju.
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Ja sam od gorkih nigdenikovića 
što žita oru i kopaju rude.
Ja sam od onih prkosnih mladića 
što nemaju hleba, a slobodu žude.
Bez igde ikog usred sveta bela, 
u vučjoj jami, na podu bez priča 
praznih ruku i zborana čela, 
ja  tražim čoveka i jaka i smela, 
druga, kog ne plaši mrak krvoprolića, 
ni uzas smrti, za velika dela.

Davičo mozgalmi költészetének egyik legszebb verse lehetne ez a 
szonett, jóllehet a hangsúly itt még az énen van, a magát ismételten 
senkiként/seholsenkiként („nigdenikovié”) megnevező költői szubjek
tumon, aki a farkasveremmel („u vučjoj jam i”) egyenlő létben keresi 
az „embert”, aki társ lehetne a „nagy dolgokra” való felkészülésben. 
A létező világot farkasveremnek látó/láttató költői szubjektum szemé
lyiségképéből természetszerűen, konzekvensen következhet ennek a 
világnak a teljes elutasítása, ám még nem a szervezett harcos módján, 
hanem annak az embernek az öntudatával, aki tudja, hogy ebben a vi
lágban nincs számára hely, ettől a világtól nem várhat semmit. A világ 
elutasításának két egymásba fonódó alternatívája is megfogalmazódik 
a Hana versciklusban; először a másodikat idézem, minthogy az első 
olyan, a költészet, a költői beszéd szempontjából lényeges mozzana
tokat is felvet, amelyekről eddig még nem volt szó, s ezért külön kell 
róluk szólni. A második alternatíva a magányos lázadóé, ahogy ez a 12. 
versben (szonett) megfogalmazódik:

„Nek tvoje bude sve, daj meni sunovrate, 
odrpane prevrate i ljute koprive.
Živeću ko pećine, ko zveri što pate,
ko svi čije su oči uvek žalostive,
jer ne znaju još sve, šta ljubav može znati,
a žele sve spoznati, grliti grljive
golje, što sakati, zebu golovrati
i znaju žar dati za snove nasrtljive...”

A világ dolgai közül a maga számára a szakadékokat választó szub
jektum verse a Hana, Davičo nyugtalan költői szellemének szinteti
kus metaforájaként értve a „szakadék” szót, Radomir Konstantinović 
nyomán is, aki Davico-tanulmányában (Oskar Davičo: Biće i jezik
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2. Beograd, 1983. 8-90.) a költői szellem metafizikus s egyben po
étikai kérdéseként értelmezi e metaforát: „...on je sunovratnik 
onoliko koliko je nepomiren sa činjenicama. Problem je njegov zato 
univerzalan, a naglašen sa patetičnom tragičnošću: ako je stvaranje 
uvek ipák, stvaranje novih činjenica, jer je uobličenje onoga što je bilo 
neuobličeno, i identifikovanje onoga što je bilo bez identiteta, ne znači 
li da je njegov pokret neizbežno dvosmislen: pokret ka činjenicama, 
kao pokret samoubilački, i pokret protiv njih, uvek novih, kao pokret 
otimanje od smrti što zrači iz njih a koju düh, stvarajuéi neizbežno te 
činjenice, neizbežno samom sebi priprema?”

A „szakadék^ kifejezést némiképp eltérően Radomir Konstantino- 
viétól, nem egyszerűen a megsemmisülés/megsemmisítés és alkotás 
kettős értelmű „helyeként” értelmezem, hanem annak a „senki földjé
nek” is, amely ugyan egyáltalán nem veszélytelen a költő számára sem, 
de amely épp mert a senki földje, tehát a költői szubjektum által eluta
sított világ lakatlan helye, sőt számára létveszélyt jelentő hely, egyedüli 
tere lehet a költőnek, hogy élhessen, álmodhassa álmait arról a létről, 
amelyet egyelőre még csak a sokat s igazán szeretők s az igazán szenve
dők érzékelnek -  negatív formában. A „szakadék” mint a lét veszélyes 
senki földje ideális terrénumnak látszik a költő számára, aki rést akar 
ütni a valóságon a szabadság -  egyelőre -  fantomképétől kísértve.

A Hanában megfogalmazott másik alternatíva látszólag hagyomá
nyosnak tűnhet; a kedvessel való menekülést veti fel megoldásként. Ez 
a hagyományosság azonban a mélyen s gyökeresen hagyományellenes 
szellemiségű Davičo költészetében, mint látni fogjuk, nemcsak látszó
lagos, hanem megtévesztő is.

„Hano, barkó moja, zaplovimo pút tropa 
u prašume med pume, zatigrimo se u leta.
Ncka ljubav u sunce tvog trbuha zakopa 
moju snežnu planinu prstima suncokreta.
Nek korák te noge i ruke, naježen zaveslaj trireme
bes mora osedla ponovo i rastavi,
iskapi i progutaj, izabrana, vreme
što se ko beli medved med zubimatvojim kravi...”

A többszörösen összetett költői képben a lírai én nem egyszerűen 
elhajózni akar a kedvessel a trópusok irányába, hanem maga a meg
szólított kedves, Hana az, akit metaforikusán a maga bárkájának mond, 
aki által elhajózhat az őserdőkbe -  nem a természetes lét idilljének a 
harmincas évekre már anakronisztikussá vált felfogását követve, ha
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nem a szenvedély eksztázisát kidomborítva a képek elburjánzó meta
forikus jelentésességében.

S itt érkeztünk el Davičo költői nyelve metaforikusságának értel
mezéséhez, először is annak megfigyeléséhez, hogy a létező világot s 
annak létjelenségeit elutasító költői szubjektum, aki a hiány és a va
lóság perverzitásának szakosításában a szabadságról, az integer szub
jektum szabadságáról akar álmodni, azt előidézni, megidézni akarja, 
bizonyos értelemben szükségszerűen jut el oda, hogy a szavakat ne 
elsődleges jelentésükben, hanem metaforaként használja, hiszen nincs 
valóságtalaja, amelyre építhet: egyedül van, ontológiai magányában, a 
maga választotta „szakadékban” akkor is, amikor kedvesét szólongat- 
ja. Davičo költői nyelve -  a Hanábán is, a későbbi költeményeiben, 
különösképp a Kairos (Beograd, 1959) és a Trope (Beograd, 1959) 
kötetek verseiben - nem egyszerűen rendkívül gazdag metaforákban, 
hanem mintegy metaforát metaforához illesztve építkezik.

Az idézett költői kép metafora-komplexumát figyelmesen olvasva 
nem a menekülés képe ez, hanem a testiség szenvedélyességének a 
kisugárzásáé, azé a szenvedélyességé, amely tudja „idejét”, s „fogai 
között” tartja azt. A szerelmi szenvedély így lesz a költői szubjektum 
ömaga megfogalmazásának a segítőjévé, s nem a menekülésben való 
társsá, ahogyan a századelő művészetének szerelem- s természetfelfo
gása alapján gondolni lehetett volna.

Davičo költészetében a Hana versciklus fordulópontot jelent. A kö
tött versformában is megmérte önmagát. Bizonyára tanulságos lenne ele
mezni Davičo versformáit a kezdetektől napjainkig, ám az is bizonyos, 
hogy Davičo költészetében nem a versforma a meghatározó, hanem 
maga a költői nyelv, melynek alakulását nem szabályozza a versforma. 
Davičo költészetének (lexikai) gazdagsága és teherbíró ereje minden
képpen a szerb nyelv korábban nem sejtett lehetőségeit tárta fel. Amikor 
viszont a költői nyelvről beszélünk, akkor elsősorban Davičo metafora
teremtő képességéről, metaforahasználatáról és vizionáló erejéről kell 
szólni. A szürrealista képteremtés ellenőrizetlensége olykor átüt költői 
képein, s ami fegyelmezi őket, az épp a metaforává lényegítés, funkci
onális beépítésük a költői vízióba, mely a mindig céltudatos és valami 
felé irányuló költői tudatot szolgálja. Ez a valami felé irányulás alap
vető jellemzője Davičo költői beszédének, de egyben a tudat nyitott
ságát is mutatja. A Davičo-versek sohasem egy téma körülhatárolásai
-  láttuk, a Hana versben sem! - , hanem mindig az integer szubjektum 
szabadságának a lehetőségéért küzdő, s így a nyitott végtelen irányában 
módosuló intellektuális erőfeszítés költői megvalósulásai.
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A HÁBORÚ ELŐTTI JUGOSZLÁV 
MODERNEK 1945 UTÁN

Dolgozatomban négy jugoszláv költő, a szerb Marko Ristić és Todor 
Manojlović, valamint a horvát Tin Ujević és Dragutin Tadijanović há
ború után közzétett költészetének értelmezésére vállalkozom. A háború 
utáni költői publikációk kivétel nélkül jórészt a háború előtti termésből 
való válogatások, ha nem épp egész költészetüket bemutató válogatott 
verseiket adják ki, a megújult körülmények között mintegy újra bemu
tatkozva olvasóiknak. Nehéz tehát egyenes határvonalat húzni a két há
ború közti és a háború utáni költészetük között, a határvonal, úgy tűnik, 
valahol a harmincas évekre esik, Marko Ristió költészete esetében talán 
a harmincas évek eleje, Tadijanoviénál és Tin Újéviénél a harmincas 
évek vége, Todor Manojloviénál pedig csak az egészen szubtilis elem
zés mutathatna ki határvonalat a korai és a kései versek között.

Marko Ristić válogatott verseit tartalmazó Nox microkozmica című 
kötete 1955-ben jelenik meg a belgrádi Nolit kiadásában. 1923-tól kö
veti költészete alakulását, azzal, hogy 1932 óta írott verseinek jó része 
itt jelenik meg első ízben, s a kötetben alig néhány 1945 után írott 
vers van, az ötvenes évek közepére eső bemutatkozás, amikor már a 
szerb és a jugoszláv költészetben fontos új költők jelentős első kötetei 
is megjelennek, tehát a harmincas évek költői alakulásának a bemu
tatását jelenti elsősorban, azzal, hogy kevés számuk ellenére is igen 
jelentősek háború alatt írott versei.

A szürrealizmus nagy hulláma a szerb költészetben a harmincas 
évek elejére nyugvópontjához közeledett; maga Ristić, a szerb és jugo
szláv szürrealizmus vezéralakja is nyíltan szól a szürrealizmus hanyat
lásáról, bretoni gesztusok sznobisztikussá válásáról. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy Ristié megtagadta volna a szürrealista versépítkezési 
eszményt, csupán azt, hogy átérezte a szürrealista tendenciák elégte
lenségét, esetenkénti anakronizmusát. Marko Ristié költészete szürrea
lista költészet maradt a harmincas évek második felében is, felerősödik 
azonban költészetében a költészet és a forradalom egységét kívánó in-
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tellektiiülitás. A költészet és forradalom egységének kívánását, mi több, 
imperativusát egyes versei tematikusai! is megfogalmazzák. Egyik leg
teljesebb, programatikus szövege az 1930-ban íródott Filijalajavé vers, 
mely teljessége okán, valamint annak példázataként is, hogy a húszas 
évek anarcho-szürrealista költője milyen magas fokú elkötelezettségig 
jutott el a háborús évek közepette, megérdemli, hogy Marko Ristié utol
só kiteljesedett költői korszakáról beszélve, őt elemezzem.

A vers szikár, az intellektus formálta versmondatokból épül fel, 
a nagy leszámolások és a remény megfogalmazásának szándékával, 
mely szabatos -  analitikus -  gondolatmenetet követel magának. Ez a 
líraiságtól, szürrealista szabadosságoktól mentes, illetve azokat a mi
nimumra csökkentő, csupán elvétve megengedő nyelvi építkezés jel
lemzi a vers in médiás rés indítását is, melyben a múlttal való leszá
molást hirdeti meg. A múlt alatt -  a vers egészének ismeretében -  nem 
nehéz felismerni egész költői létfelfogását, melyet, íme, elutasít ma
gától, egyáltalán nem paradox módon megőrizve ugyanakkor a költői 
beszéd, a költői nyelv teljes nyitottságát: az intellektus közvetlensége 
lesz verse formálóelvévé:

„Žalosni dani jednog živo-mrtvog oličenog suštog anahronizma
Prošlost je još uvek tu
Kao kamen
Kao krst
Kao guma
Prošlost je lepljiva glomazna rastegljiva...”

Az első versszak utolsó verssorában a múlttól való elszakadás ne
hézségét és problematikusságát fogalmazza meg („Uzalud pokusavam 
da se oslobodim”), hogy az ezt követő magányos közlésben („Treéi 
mesec u godini za koju su nam obeéali zlatna brda”) a múlt visszahúzó 
erejeként manifesztálódó, szüntelenül megújuló csalóka remény kép
zetét vezesse be, mellyel a második versszak feladata lesz leszámolni 
(„Zlatna je beda... I dók plete i savija potoke od zlata / Gubi se u mraku 
na dnu gladi sama”). A leszámolás azonban a szellemiek síkjáról átve
zet az élet egészének a síkjára, a nyomorról szólva, mely nem csupán a 
szellemiekre vonatkozik. A versszak utolsó két sora metaforikusai! utal 
a lét egészét átfogó problémák megnevezési szándékára, a köztük való 
eligazodás igényére („Rasčupano drvo bez korena u oluji / Konj propet 
na obali izbezumljenog mora”), s az utolsó verssora egyben a harmadik 
versszak bevezetéséül is szolgál, hiszen annak egyik központi kifejezé
se, témaszava a metaforikusán értett „hajótörés” lesz:
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„Reč brodolom izgubila je svoj misao 
I rcč zemljotres
Brodolom ne pripada nijednoj naciji
Zemljotres ne pripada nijednoj naciji
Ni anahronizam
Ni oluja ni konj ni drvo ni more
Reč je o reči nacija
Reč je o naciji”

A hajótörés nem az egyes nemzetekre, egész Európára vonatkozik 
(„Brod se zove Evropa 1943”), közvetlenül utalva a második világ
háború valóságára; az „eszeveszett tenger”, a „földrengés” metaforák 
első számú jelentése tehát maga a háború. A háborús utalások ugyanak
kor a legközvetlenebbül is megjelennek a negyedik versszakban:

„Ovo nije endofazija ni izveštaj vrhovne komande 
Ni delirijum četveromotornih bombardera 
Ovo je anahronizam 
Ima li nade?
Tu
Nad ruševinama ovim unutra i spolja i posle i sve öve krvi öve 
prošlosti öve sluzi krvave öve prašine öve bolesti 
Ima li nade?”

A hangsúlyosan feltett kérdés egyszerre utal a háborús létvalóság
ra és a bensőség kiteljesíthetőségére az emberi életben („spolja”) és 
a költészetben. A ristići szerkesztésmód a szabad versben a komplex 
megfogalmazás teljességigényével érvényesül, a lazán, mozaikszerű- 
en egymás mellé illesztett közlések, illetve kifejezések az intellektus 
belső logikájának egységét hitelesítik. A magyar költészetben Kassák 
konstruktivizmusa hozható vele egyedül kapcsolatba.

Az ötödik és hatodik versszak közlései a költészet helyzetét világít
ják meg, a világirodalmi („Maldoror gleda / Zna”) és saját költészetére 
való utalásokkal („Za Turpitudu”), valamint a Rastko Petrovié egy, az 
„új idő” igézetében íródott versének részleteiben való beiktatásával. A 
szabad vers az esszé határáig jut el:

„Tako je pevao Rastko Petrovié juče pevao JUČE I DANAS 
Ima li nade za sutra za nas za kermese jós jednom 
Sad kad je zaista jós jednom opet sve svršeno i sve

kad počinje iznova...”
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A világirodalmi utalások folytatásaként a hetedik versszak Kafka 
világát (a bogárrá változást) idézi fel, valamint a betegség fogalmának 
példázatára a viviszekciós fogalmazás pontosságával Proust alakját, 
mindezt eltolva magától, a költői intellektus Rastko Petrović megne
vezéséhez visszatérve az „új idő” megszületésének a mikéntjéről gon
dolkodik. Itt ju t el a bretoni gesztus megtagadásában („Ne / Ne / Ne / 
tő je  zaista dekandencija i tu se novo vreme sigurno ne stvara...”), va
lamint több más művész elutasításában a meredek felismerésig, hogy 
egyedül a forradalom, a népfelszabadító háború az, mely az „új idő” 
letéteményese lehet:

„Nego se stvara na Donjecu ili na Neretvi 
Kod Glamoča ili kod Drvara 
U Prozoru a ne na prozoru”

Egy teljesebb igényű elemzésnek sorra kellene vennie mindezeket 
az elutasító közléseket, melyeknek elemzése megmutatná, mi az mind, 
ami egyrészt a költői létfelfogást alkotja, s ami másrészt a korvalóság 
és az „új idő” követelményeivel szemben elégtelennek minősül.

Ristié költészetszemlélete a konstruktivizmusig jut el e versben, 
miként utolsó korszaka legtöbb versében.

Todor Manojlovié a vajdasági szerb költészet magányos alakja, aki 
kezdettől fogva a szabad vers elkötelezettje, majd a szerb szürrealiz
mus sajátos hangú képviselője volt. A sajátosság bizonyos fokú magá
nyosságát is jelentette, jóllehet az írótársak elismerése sohasem maradt 
el. Többek között Isidora Sekulić, Miloš Crnjanski és Marko Ristié 
írt költészetéről értően és elismerően, az újabb költői nemzedék tagjai 
közül pedig nem más, mint Branko Miljkovié, a jelentős modern szerb 
költő. Magányossága bizonyára költői létfelfogásából is következik, 
fiatalon meghirdetett költői programjából, miszerint a költőnek a lét 
örömös tartalmairól kell szólnia, melyhez késői költészetében is igye
kezett tartani magát, késői költészetében azonban az örömös tartal
mak megszólaltatása helyett szükségszerűen az öröm utáni nosztalgia 
lesz alaphangjává. Az 1958-ban Újvidéken újra kiadott Pesme moga 
dvojnika kötet versei már ezt a nosztalgikus hangvételt előlegezik. A 
költő „mása” a költőből kivált, önállósult egyéniség, aki megőrizte fia
talságát, vitalitását, a lehetőségeit: utazni, látni, élni (Todor Manojlovié 
életelemei ezek!), s aki a költőt meg-meglátogatván ébrenlétben, gon
dolatban, álmában arról az életről, létről beszél, amelyet valaha a költő 
is magáénak tudhatott. Valójában megteremtődik e versekben a lehe
tőség, hogy az élet örömös tartalmairól beszéljen, bárha a distancia
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tudomásulvételével, sőt tudatosításával is. A nosztalgia azonban leg
alább annyira alapja Manojlovié költői létfelfogásának, mint a tragikus 
tartalmak elől való elzárkózás, a szomorúság, a borúlátás elutasítása.

Ristié Todor Manojlovié rendkívüli műveltségét dicsérte, mely biz
tos érzékkel van jelen költészetében, „tökéletes lelki egyensúlyról” ta
núskodva, ahogyan ő írja, „a gondolati lehetőségek eufóriájának és az 
érzelmi tények egységében”.

Todor Manojlovié, Ady és Apollinaire elkötelezettje, miként fiatal
korában, kései költészetében is az akadémizmus elszánt ellensége, a 
költői akadémizmus tünetei közé sorolva magát a költői képet is (azt 
állította, egyetlen költői kép sincs egész költészetében). A modern 
szerb költészetnek zrenjanini doyenje azonban kétségkívül azok közé 
a költők közé tartozik (nagy megtiszteltetés lehet ez számára!), akiket 
Ristié előbb idézett versében az „új időkből” kizárt, a múlthoz tartozik, 
ha kétségkívül legnemesebb költői hagyományainkhoz is. Van ugyan
is valami anakronizmus nosztalgiával átszőtt szabad verseiben, mely 
már nem tud együtt lélegezni kora valóságával, bármennyire akarná is 
a „valóság poézisét” megszólaltatni. Már csak mintegy megzenésíteni 
tudja a valóság bizonyos tartalmait. A megzenésítés szó egészen találó 
kifejezés lehet Manojlovié költészetére alkalmazva, hiszen az a lét me
lódiáját hivatott a kezdettől fogva megragadni. Nem értetlenségről van 
tehát szó, hanem a költői program bizonyos fokú alkalmatlanságáról, 
arról, hogy a megjött „új idők” láttatása más hozzáállást követel meg, 
mint a manojloviéi nosztalgikus öröm keresése. Példaként idézek az 
1968-ban Bliže velikom suncu Zrenjaninban kiadott válogatott verseit is 
tartalmazó kötet egyik verséből, a Sumor i radost našeg dóba címűből:

Da li je to jós uvek vrtoglavica
Onog petogodišnjeg apokaliptičnog loma i ludila?
Ilije  od onda odista svet izgubio kočnicu
I, izbačen zanavek iz koloseka od nekada,
Sada juri, tetura mahnitim pijanim trkom 
Kroz neke beskrajne olujine i pustolovine, 
íz čijih grozničavih urnebesa i utvara 
Uzalud čeznemo, pružamo ruke i srca 
Za ptimim rumenim suncima 
I halkionskim lukama 
Potonulih bivših predvečerja?

Ali našto jalove žalbe i sumori?
Budimo hrabri i dobre volje, savremeni i buduéi
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(Kao što smo vazda to propovedali)
I radujmo se novome ritmu vremena 
Kojim lete oni divni daljni konjici neba:

Aeroplani
I oni gromni gizdavi bumbari zemlje:

Automobil i

A versidézet érzékletesen példázza: Manojlovié kívül van kora va
lóságán; akkor is, amikor félelemmel áll jelenségeivel szemben és ak
kor is, amikor ámuló örömmel tekint bizonyos tárgyi elemeire. Ez a 
„kívülállás” sem tudható be azonban egyértelműen öregségének, sok
kal inkább „ittmaradottságának” a megváltozott időben. Manojlovié 
költészetére mindig is jellemző volt egyféle kívülállás, ő a világ ténye
it, tárgyait megcsodálta, vagy felpanaszolta, de nem tudta őket belülről 
megközelíteni, tárgyi mivoltukban nem lettek egzisztenciális világa 
építőelemeivé. Avantgárd szemlélete ezt nem tette lehetővé.

Tin Újévié Mamurluci i pobesnjela krava verskötete 1956-ben je 
lent meg, a zágrábi Lykos Könyvkiadónál, mely időközben már több 
jelentős fiatal horvát költő, így Slavko Mihalié és Iván Slamnig köteteit 
is kiadta. A kötet 1935-től közli Tin Újévié eddig kiadatlan verseit. 
Nem avantgárd költészet ez, de nehéz lenne a hagyományos költészet 
közé is besorolnunk, akkor is, ha versépítkezési módszerei és temati
kája alapján sok szempontból oda is kívánkozik. Tin Újévié rímes ver
seket ír, rendkívül kultivált, gazdag rímtechnikája van, szabad versei is 
rímesek. Itt kell megjegyezni, hogy a harmincas években több szabad 
verset ír, mint a felszabadulás után, amikor mintegy visszatér a szabá
lyos versszakolásíi vershez, a hagyományos versformához.

Az 1950-ben íródott kötetnyitó vers, a Hynmioda to mou somati szép 
példája lehet annak a paradoxonnak, miszerint a leghagyományosabb 
versformán is átüt Tin Újévié szemléleti eredetisége. A vers, miként 
címe is mondja, himnusz a testhez, a meztelen testhez, önnön testéhez, 
a halandóhoz. A vers huszonegy négysoros versszakból áll, huszonegy 
versszakon át méltatja a testet, emelt, himnikus hangvétellel:

„O moje tijelo! i ti si čestica eterskoga mesa, 
a tvoja građa predstavlja čudesnu zgradu kosti; 
ne slavim te no u tebi su i zvijezde i nebesa, 
prah zemlje, sjaj sunca; sav život, pun i prosti.”

„Pa ovi živci, po kojima svemir svira; 
pa óva pluéa, kojima bahato boštvo diše;
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Sve, što bje i jeste i biva, na grud se privi, nju dira, 
ja  jesam prah i život, i cijelost svjetlosti, i ništa više.”

Másképp, de ugyanezzel a paradoxonnal találjuk magunkat szembe 
a Minije vers olvastakor is. A harmincas évek második felében írt vers 
a címbe emelt „villám” felmagasztalása, nem metaforikusán értelmez
ve azt, hanem leíró jelleggel: himnikus hangvétellel, ahogyan a vers
kezdő sorok is tanúsítják:

„Munje su srž svježine, mjerice etera.
Gnjev oko divova.
Bes njih se ne mijenja teški zapareni zrak.
Munje su crvena slova na mračnom nebu, prevratni znak.”

Tin Újévié költészetének jellemzője ez a felfokozottság, mely a 
választott témát átlelkesítve, költői szemléletének egész gazdagsága 
hordozására képesül minden egyes versében. így például az 1946-ban 
írt Noćni cvrčak kötött verse az éjszakában magában éneklő részeg
ről szól, amelyben a leíró vers himnikus emelkedettségét példázhatja a 
vers első és utolsó versszaka:

„Kad lijeno noéu umorni pijanac 
polaganim hodom dotetura kuéi, 
cijeli kraj se čini skamenjen pospanac 
i jednajedini glas mu priječi uéi.”

„I u jaru nőéi önje znamen sunca 
kroz te okoline vrelih suncokreta.
I sve opojnosti rječit polet bunca: 
biti ée pjevača sve dók bude svijeta.”

Ez a himnikus emelkedettség Tin Újévié költészetét a patetikus 
költői közlésmód közelébe hozza, költői nyelvi gazdagsága, rendkívül 
nagyfokú nyelvi kultúrája azonban mindig ellensúlyozza a pátoszt.

1956-ban jelentek meg Zágrábban a Zora Kiadónál Blagdan žetve 
címmel Dragutin Tadijanovié összegyűjtött versei, a kötet 1955-ig kö
veti Tadijanovié költészetének alakulását. Háború után írott költészeté
ből két hosszabb versciklusát emelném ki, az Intimna izložba, Crteži iz 
Raba 1954-ben írt versciklust s a Crne vode 1955-ben írt versciklust. A 
két versciklus közti rokon vonás a versek rövidsége, tömör plaszticitá- 
sa; bennük Tadijanovié tehetségének legjellemzőbb vonásai teljesednek
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ki: a kimért, pontos fogalmazás, a tárgyát néhány pontos szóval közel 
hozni tudás képessége, a fegyelmezett versmondat. A két versciklus 
között az alkotói hozzáállás szempontjából lényeges különbségek van
nak. A Rab szigeten írt versek tematikailag különböznek egymástól; a 
költő egy kőasztalnál írja verseit (egy nap alatt mind a tizenhármat), s 
amit véletlenszerűen lát, illetve amit azokban a napokban, aznap látott, 
az lesz verseinek témájává, például a reggel látott idős asszony, aki 
csokor vörös rózsát vitt kezében, míg a Crne vode ciklus versei a ná
das, a vízpart világát figyelő, növény- s állatvilágának rezdüléseit szá
mon tartó gyorsfelvételek. A rabi versek egyszerűségét, plaszticitását 
példázandó írom a Nevidljive ptice címűt:

Pod borom, kraj mora,
Sjedim i pišem pjesme.
A ptice, u granju skrivene,
Ne znajuéi za me, pjevaju 
I pjevaju... i uđoše 
U moje stihove

Ez az egyszerűség Tadijanoviéot egy egészen modern verseszmény 
közelébe juttatta el. A Crne vode ciklus verseiben ugyanez az egysze
rűség dominál, ám a tartalmi összetettség, pontosan követve a vízpart 
élővilágának rezdüléseit, modulálja azt. íme a 13. vers:

Kiša, jesenja, sumorna kiša 
U sivilu nad krajinom 
Brše jasnoéu odsjeva 
Uspavljajuéi stare vrbe 
I široko lišće lopoča.

Nevidljivu borbu stabala 
S vodama, što nadolaze,
Prati jesenska jeza 
U namreškanu, mutnu zrcalu.

A Crne vode ciklus verseiben minden versszak mondathatárt jelöl, 
minden versszak egyetlen mondat. A mondathatárnak ez a kiemelt sze
repe a versnyelvi fegyelmezettséget hivatott megvalósítani, s általa a 
versbeli történések lezártságát, mely révén a versek, melyek sokszor 
egyetlen mondatból tevődnek össze, maximális tömörséggel tudják 
véglegesíteni a versmondat tartalmait, akárha redukció eredményeként
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formálódtak volna ilyen tömörré. Miközben plaszticitásuk a versnyelvi 
dallamot is megőrzi, a beszámolás, a személyes jelenlét hitelessége ölt 
„tájképeiben” alakot. Tadijanovié „tájképei” bizonyára a legéletesebb, 
s egyben a legmodernebb „tájképek”, melyek a háború utáni jugoszláv 
költészetben megszülettek.

1990
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KORTÁRSUNK, CRNJANSKI

A leszámolás, a tagadás, a rombolás pátosza után a Szumátra. Az 
egzisztenciális szenvedéssel, nyugtalansággal és magányosságérzettel 
szemben az öröm, a szépség, az egység, a harmónia (Petar Džadžić).1 
Ez a harmónia azonban egyáltalán nem magától értetődő. Nem a való
ság talaján született: a kínzó valóságtól edzett s attól felszabadult lélek 
harmóniavágya szólal meg a Szumátra versben.

A többes szám első személyű közlések azokat idézik, akik szenved
tek és akik mindennel leszámoltak. Az első világháború poklait megjárt 
katonákat, az ezreket és milliókat, akik „látták a hullákat és a romokat”
-  írja Crnjanski A Szumátra magyarázata című híres vitairatában. Akik 
látták a pusztulást, az emberi élet értelmetlen pusztulását s a tökéletlen 
társadalmak összeomlását is. Melyek helyén újabb tökéletlen társadal
mak jönnek létre. Ok azok, akik tudják, nincs jóvátétel, jóllehet köve
telik, „a halottakat kárpótolni kell” (Crnjanski: i. m.). Igaz beszéddel. 
Az emberi értelem és érzelem hazugságoktól mentes, közvetlen meg
fogalmazásával. Az életöröm kifejezésével is; mindennek ellenére! 
Mindennel szemben. A Szumátra az életöröm, a teljességvágy verse, 
akik hirdetik, akik a magukénak tudják, azonban szenvedők, lázadók, 
akik „most” elcsendesedtek. Felszabadultak a szenvedés súlyai alól, 
„könnyűekké” lettek. Lebegőkké. A lélek tudja, kell legyen harmónia, 
ám ez a harmónia a természetben van meg, melynek az ember is része. 
Szenvedőként is, ahhoz azonban, hogy valóban részese legyen, átél
hesse, meg kell szabadulnia terheitől.

A versben hangsúlyos a most időhatározó-szó. A jelen idejű pilla
natot idézi, a közelmúlttól elválasztó jelent, a pillanat jelenét, amikor 
a szenvedés terheitől sikerült megszabadulni. A pillanat verse is a 
Szumátra, annak a lélekállapotnak a verse, amely kivételességében ne
hezen hozzáférhető, amelyet újra és újra meg kell tudnunk valósítani, 
mert nem létünkből következik, hanem a felszabadult lélek önerejé
ből, aki egy kivételes pillanatban, a sokat átéltek s az erősek kivételes
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pillanataiban mondathatja velünk, mondhatja bennünk: „Gondtalanok 
vagyunk most, könnyűek és gyengédek.”

A „gondtalanság” az eddig mondottak után talán nem igényel ma
gyarázatot. Annál inkább a „könnyűek” és a „gyengédek” kifejezések. 
A „könnyűvé” lenni a léleknek azt a felszabadulását jelenti, amelyről 
eddig szóltam.

Crnjanski-könyvében Džadžić idézi Desoille francia pszichológust, 
aki a „nehéz lénynek” a „könnyű lénnyé” való átalakítására törekedett. 
„Crnjanski művében a könnyűnek lenni az első foka annak a képze
leti aktivitásnak, amely a boldogság terét hívja létre” -  írja ugyanitt 
Džadžić, s ha elfogadjuk, hogy a Szumátra az életöröm és a teljesség
vágy verse, hangsúlyoznunk kell, hogy a többes szám első személyben 
fogalmazó költői én a vers első mondataként írja le az idézett mon
datot, állításként, a vers tehát nem célként fogalmazza meg, hanem 
megjeleníti, kifejti a léleknek ezt a felszabadult állapotát; Džadžić ki
fejezésével „a boldogság terében” való létezést.

A „gyengédek” kifejezést olvasva óhatatlanul Slavko Mihalié 
horvát költő egy fél évszázaddal később írt versére kell gondolnom, 
melynek egyik sora így hangzik: „És szereted a világot.” A léleknek 
hasonló állapota jelenik meg Mihalié versében is, a megbékélés, a sze
retet gondolata, érzése. A gyengédség és a szeretet jelentésüket illetően 
összetartozó fogalmak, a gyengédség féltő szeretetet is jelent, a vers 
első mondatában így emelődik be a beszélő én s a többes szám által 
megnevezett alanyok mellett a világ. A felszabadult lélek nem befe
lé fordul, hanem kifelé, a világ felé, féltő szeretettel fö lé emelkedve, 
a társaival magát egynek tudó én kivételes pillanatát, a nyugalom, a 
béke, a felszabadultság, a szeretetérzés pillanatát rögzíti tehát az első 
versmondat.

A második versmondat az első versmondat szubjektív közlése
it, önjellemzéseit mélyíti el a tudat irányultságának megnevezésével 
(„arra gondolunk”), a jelen időben nyomatékosítva az első versmon
dat „most” időhatározó-szavát: a kivételes pillanat jelen idejűségét, 
ugyanakkor új távlatokba is helyezi a szubjektív közléseket. A világ 
kitárult: a hatalmas távolságok és a monumentális nagyságok, valamint 
a tisztaság képzeteiként jelennek meg „az Urál csúcsai”, melyek mér
hetetlenül („milyen havasak, csendesek”): A messzeség, a magasság, a 
nagyság, a fehérség, a tisztaság, az égbolt, a csend képzetei jelennek 
meg a tudatban. A féltő szeretet („gyengédek”) egymás iránt is e kép
zetekre irányul. A felszabadult, a világ fölé emelkedett lélek itt oldó
dik: ezekben a képzetekben. Ezt hangsúlyozza az első két verssorban 
a „nežni” kifejezések egymásra rímeltetése. A kozmikus erők jelennek
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meg a versben, a természet kozmosza, melyben, annak részeként, hi
szen látta, átélte, megmerül a lélek.

Az életöröm, az örömérzés forrása ez: a világegyetem részének 
tudni magunkat, a „minden összetartozik” érzése, amiről Crnjanski ír 
idézett vitaírásában.

A második versszak egyetlen összetett versmondat. A költői én to
vábbra is többes szám első személyben fogalmaz; magányosságérzet 
helyett az összetartozás bizonyosságáról, akkor is, amikor a szomorú
ságról, a tragikus emberi sorsokról szól a vallomás jellegű közlés. Az 
ember megnevezése: „egy halvány arc” szomorúságot, bánatot idéz. 
A Szumátra magyarázata című vitaírásból tudjuk, nőkre, elhagyott, 
magányos nőkre, szerelmekre kell/lehet gondolnunk, emberpárokra, 
akiket a háború elválasztott egymástól. Rekviem is értük az első két 
verssor/tagmondat, a felszabadult lélek azonban nem ismeri a gyászt 
tartós állapotként. A szomorúság állapotát az „elszomorít” mozzanatos 
ige fejezi ki, s az emlékképként megjelenő „halvány arc” emléke nem 
uralja a tudatot. A harmadik tagmondat diadalmas „tudjuk” állítással 
emelkedik a szomorúság érzete fölé, s vezeti be a negyedik tagmon
datot: „valahol virulva folyik egy patak, helyette!” A felkiáltójel külön 
hangsúlyozza: a költői én, aki a világegyetem részének érzi magát, a 
természeti erők/elemek által behelyettesíthetőnek, helyettesíthetönek 
tudja a tragikus emberi sorsot/sorsokat. A felszabadult lélek az örömre 
koncentrál, s ami nincs meg az emberi világban, jelen van a természet
ben. Tudjuk, Crnjanski látta ezt a patakot, hallotta virulva csobogni, a 
versmondatban mégis a „valahol” meghatározatlanságot jelölő helyha
tározószó íródik le, nyomatékosítva, hogy nem a személyes részvétel a 
döntő, a jelen lenni akarás önzése helyett a tudat öröme, bizonyosság
érzete az, amiről a Szumátra beszél.

A harmadik versszak ismét egyetlen összetett versmondatból áll, 
s miként az első két versszakban, ebben is az emberi s a természeti 
elemek/erők fonódnak egybe, mind szorosabb összetartozást kifejez
ve. A „szerelem” meghatározatlan, nem egy konkrét szerelemre utal 
a közlés, hanem a szerelemérzésre, amit mindannyian átéltünk már, 
valahol, valamikor, többször is. A versmondat meghatározza az időt, 
s megnevezetlenül a helyet: „reggel, idegenben”. Az ébredés, az álom 
utáni idő ez, s bárhol elérhet bennünket, hogy elviselhetővé, széppé 
tegye életünket; az „idegenben” helyhatározó azonban életrajzi jellegű 
közlés is, az idegenben szenvedő fiatalembereket/katonákat idézi, aki
ket, akárha tárgytalanul, áthatja a szerelemérzés, mely védettséget és 
végtelen békét jelent a lélek számára, s színeket és vidámságot a szen
vedők számára -  ezt sugallják a metaforaként is funkcionáló természeti
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elemek megnevezései („a kék tengerek”, „a korallok piros magjai” és 
„szülőföldünkön a cseresznye”), miközben az utolsó ellentétként elégi- 
kusan visszautal az „idegenben” helyhatározóra, elégikusan ellenpon
tozza azt legszentebb szavainkkal („szülőföld” -  „zavičaj”), s ettől a 
szívszorító ellenpontozástól a versmondat a vágy kifejezőjévé is lesz: 
a béke, a hazatérés, az öröm kiteljesülésének, az emberi világban való 
megvalósításának a vágya üzen belőle.

A negyedik versszak ismét a pillanat jelen idejében fogalmaz, akár 
az első és a második versszak („Felébredünk éjjel”), s az első vers
szak első versmondatában meghirdetett gondtalanságot, könnyűséget 
és gyengédséget fogalmazza újra, a vidámság képzetét („nevetjük”) 
is beemelve e fogalmak közé: ember és természet találkozását, össze
tartozását fejezve ki mindkét versmondatban. Az első versmondatban 
a „kedvesen nevetünk a Holdra” állítással, a második versmondatban 
egy irreális állítással, mely irrealitásában a szeretet, a nyugalom, az 
öröm jelölőjévé lesz. A hatalmas távolságok közelivé lettek, a nagyság, 
a fehérség, a tisztaság, a csend birodalmába kerültünk magunk is -  hir
deti a vers, hirdeti a felszabadult lélek, visszautalva az első versszak
ban megjelenő Urál csendes, havas csúcsaira, melyekre ott még csak 
gondolni tudott a tudat, itt, a vers utolsó, lezáró mondatában azonban 
már a közelség érzése lesz az öröm kiteljesítőjévé.

„A szumátrai hó és jég tehát ennek a megsejtetett teljességnek és 
azonosságnak a szimbólumai, az egyetemesnek, a kozmikusnak” -  írja 
Crnjanski-könyvében2 Aleksandar Petrov, Radomir Konstantinovié pe
dig Crnjanski-tanulmányában3 az „Észak abszolút békéjéről és csend
jéről” ír, s arról az ürességről, amelyről Lao-ce beszél, akit Crnjanski 
fordított, miszerint „aki az üresség csúcsára feljut, egészen csendes
sé lesz” (Lao-ce). Konstantinovié úgy látja: ahhoz, hogy megszület
hessen az a „békés mosoly”, ami a Szumátra versből kisugárzik, el 
kellett jutni ehhez az ürességhez, és szükségszerűnek tartja, hogy ezt 
a békét Crnjanski az Észak havas térségeinek a csendjében és -  te
gyük hozzá -  hidegségében találta meg. Mert nem feledkezhetünk meg 
arról, hogy a Szumátra versben a felszabadult lélek a teljességvágy 
és a teljességérzet igézetében Jeges dombokat” simogat. S mégsem 
mondhatjuk, hogy a hús-vér ember a maga lüktető vérkeringésével 
száműzve van a Szumátra versből. Nem hiszem, hogy a békés mosoly 
egyfajta nihilizmust fejez ki, ahogyan Konstantinovié állítja. Az üres
ség fogalmát nem szabad európai gondolkodással megközelítenünk. A 
Szumátra költői énje, miközben az egyetemes harmóniába vetett hitét 
fogalmazza meg, s annak részévé kíván/tud lenni, s ehhez el kell érnie, 
hogy énje egzisztenciális terheitől megszabaduljon, „kiürüljön”, védi
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az emberi világ érlékeit. A felidézett „halvány arcot” helyettesítheti a 
virulva csobogó patak, a „halvány arc” mégis felidéződött s rávéső
dött az Urál havas csúcsaira is, a mérhetetlen kiterjedésű fehérségre is, 
hiszen nemcsak az elhagyott, magányos nőkre lehet/kell gondolnunk, 
hanem az idegenben szenvedő fiatalemberekre is, akik látták az Urált, 
nézték, hálás szeretettel, fehérsége, csendje által védve a háború véres 
kaotikusságában; láthatták, nézhették a havas, jeges hegyeket, mesz- 
szi térségeket, gyönyörködhettek csendjében, tisztaságában, érintetlen 
békéjében. Az „üresség” megfelelője szerintem a felszabadult lélek, 
aki csendes, békés örömmel ajándékoz meg bennünket, a céltalanság 
élteimét is felmutatva: váljunk hasonlóakká a természethez, legyünk, 
legyünk önmagunkká, sérthetetlenekké, gondtalanokká, könnyűekké 
és gyengédekké. Legyünk önmagunkban teljesek, hogy a teljesség ré
szesei lehessünk. Legyen bennünk életöröm, hogy átérezhessük össze
tartozásunkat mindazzal, ami érték a világegyetemben.

S ma, amikor, itt és most, őrlődünk a kaotikusban, tanácstalansá
gunkban, a tiltakozás és a némaság között, problematikussá válva ön
magunk számára is, amikor mintha véglegesen lemondtunk volna arról, 
hogy a költészet erejével megmenthetjük önmagunkat, lelkünk békéjét, 
ajándék számunkra a Szumátra. ígéret és követelmény. Crnjanski írta, 
kortársunk a szenvedésben. Csak rajtunk múlik, kortársai tudunk-e 
lenni lélekerőben.

1993
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IV.





A MENYEGZŐ OLVASÁSÁHOZ

Witold Gombrowicz: M enyegző

A STRUKTÚRA

Három strukturálisan jelölt valóságszint hierarchikus szerveződése 
alakítja a Menyegző világképét: az egzisztenciális látomásé, az azt kép
szerűen kibontó és továbbfejlesztő, művészileg konkretizáló álomé és 
a velük szembehelyezkedő, de általuk mindvégig determinált realitás- 
igényé. E három valóságszint hierarchikus viszonylatainak egyértelmű 
meghatározása igen kockázatos feladat, hiszen a Menyegző dramatur
giája szándékosan mossa egybe a kölcsönviszonyok határvonalait; a 
szerző intenciói szerint is, „minden a kölcsönös deformáció” hatása 
alatt áll, ennek jegyében történik, hogy végül is mind e valóságszintek 
fölött a form a  győzedelmeskedjék, a drámai „ happening ”, mely mind
eme valóságszintek és viszonylatok dramaturgiai funkcióját formájuk 
által betöltöttnek/kimerítettnek mutatja.

A Menyegző külső valóságtalajának -  strukturálisan is jelölt -  ideje 
és tere: a II. világháború, valahol Franciaországban, ahol Henrik és 
Laci katona. Ez a külső valóság határozza meg Henrik tudatállapotát, 
közvetlenül befolyásolja belső világát. Henrik látomása (a nyitókép és 
a monológ) a világgal meghasonlott, a pusztítástól/pusztulástól meg- 
csömörlött, cél tévesztett, magára maradt egyéniség zavarodott tudatál
lapotát jelöli. Ennek az egzisztenciális zavarodottságnak, elbizonytala
nodásnak az erjesztője a világot értelmesnek mutató értékrendszernek 
a külső világban tapasztalt totális széthullása, lerombolása, melyet az 
egyén (Henrik) egyezerre kétféleképpen él át: egyrészt, mint az értel
metlenné vált, istentől megfosztott, „kiürült” világban rászakadt kiet
len, reménytelen magánytudatának semmi-képét, másrészt, mint eg
zisztenciális, erkölcsi valószerűtlenséget, mint valamit, ami merőben 
idegen a létezés valódi természetétől.
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E kettős tudat határozza meg Henrik látomását, s e kettős tudat él 
benne tovább az álomképben is. Megközelítésünknek ezen a szintjén 
az álomkép Henrik adott tudatállapotának: a magány semmi-képének 
és a világ valószerűtlenségként való átélésének a színpadi (költői) 
imaginációja lehet; az egzisztenciális látomás és az álomkép viszonya 
tehát itt az elvont és a konkrét viszonyának felelne meg. így az első 
színpadi kép („Nyomasztó, reménytelen táj. A homályból egy templom 
rommá-torzult maradványai vehetők ki”), mely még (először és utoljá
ra) közvetlenül utal a dráma külső valóságtalajára, a dráma világképé
nek metafizikai metaforája lehetne. A rommá-torzult templom képe s 
az álombéli menyegző szertartás és az ember-isten megteremtésének 
vallási-biblikus motívumai éppoly közvetlenül jelzik ezt a fajta kötő
dést, mint Henriknek az álomban is megmaradó kettős tudata, érzelmi 
állapotának változatlansága. Ilyen értelemben a Menyegző nem más, 
mint Henrik művészileg objektivizált („színre vitt”) nagymonológja.

Ezt az egyszerűsítést az olvasás egyik szintjén feltételezi Gombrowicz 
drámája, s az egyértelmű viszonyhierarchiát Henrik belső (látomás) és 
külső világa (álom) között akkor sem kell egészen megtagadnunk, ami
kor az olvasás egy újabb szintjén a két világ egymásrahatásából bekö
vetkező kölcsönös deformációk dramaturgiailag önállósulnak, és ezál
tal kevésbé egyértelmű strukturális viszonyokkal szembesülünk. Henrik 
álma nem egyszerűen Henrik tudatállapotának képi kibontakoztatása, 
hanem továbbfejlesztése is. Henriknek álmában nemcsak az egziszten
ciális jelen konkretizálódik a szabad asszociációk álomszerű révületé
vel, hanem a valószerűtlen jelen által befolyásolt, alapvető jegyeiben 
meghatározott kollektív jövőképe is, ahol e valószerűtlenség mintegy 
önállósulva, törvényerőre lépve teremti meg az emberi létezés és visel
kedésmódok új és új alakzatait. Henrik álomképe dinamikus struktúra; 
kívülről nézve sokkal inkább történelmi karikatúra, semmint élmény
szerű káprázata, freudi visszfénye az egyén lehetséges, félt sorsának.

Henrik a maga kettős tudatával vesz részt az álomban, mindvégig 
tudja: mindez végletesen valószerűtlen, mesterkélt, ő maga pedig vég
zetesen egyedül van. Tudja, hogy ő hozta létre az álomképet, és hiszi, 
hogy szét is zúzhatja azt; az álombéli világ mégis fölébe kerekedik, 
kérlelhetetlen játékrendje számtalanszor olyan helyzet elé állítja, ami
kor semmilyen érzelem, erkölcs, egzisztenciális tapasztalat nincs se
gítségére, amikor az álombéli szituáció alapján kell döntenie „okosan” 
vagy „ostobán”. Ha Henrik „rendező”, ahogyan őt Gombrowicz, a 
rendkívül tudatos alkotó jellemzi, akkor akárha happeninget rendezne, 
ahol a színészeknek joguk és kötelességük, hogy szabadon éljenek a 
szüntelenül demisztifikálódó játékhelyzetekkel.
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Az álom alapszituációjában kocsmaként előtűnő szülői ház így vál
tozhat át királyi palotává, megértetvén Henrikkel, hogy az emberfölöt
ti, isteni törvény nélküli világban az emberi akarat, az emberek közötti 
megegyezés abszolút érvényre jut. S ha ez az álombéli történés még 
közvetlenül szolgálja is Henrik szubjektív-mitikus vágyképét: a hábo
rúban meghurcolt család eszményének megtisztulását -  az álombéli 
világrend önállósult logikája ismeretlen és befolyásolhatatlan mítosz
ellenes erőket szabadít fel. A Menyegző álomképében az egyén öntu
datlansága helyett, azt mondanám, a kollektív öntudatlanság szabadul 
fel. Henrik, apja királyságának akarattalan elárulásával úgy lesz királyi 
zsarnokká, hogy azt egzisztenciálisan már semmiképp sem választhat
ta; ezt a szerepet az álombéli emberközösség vaslogikája osztotta ki 
számára, és Henrik, mert a játék menyegzőt ígér egy tiszta jegyessel, 
átváltozást, csodát, a mítosz megújhodását, engedelmeskedik a játék
nak, vállalja új szerepét.

Henriktől eltérő módon viselkedik az álomképben a másik hús-vér 
hős, Laci. A valószerűtlenbe fordult létezés mesterkélt viszonyai őt 
alig zavarják, mert nem egész egzisztenciájával, hanem passzívan vesz 
részt az álomban. Sodortatja magát az álombéli történésekkel, nem be
folyásolni akarja azokat, hanem felhasználni őket a maga javára.

„Mit számít az, hogy valami nem normális,
Ha mi magunk normálisak vagyunk!
Ezek a székek is valódiak, fából vannak, és a büfében 

biztosan lesz valami ennivaló...”

-  biztatja a megzavarodott Henriket, rálelve a kívülmaradás egyetlen 
lehetőségére: alkalmazkodik az új helyzethez, módot talál realitásigé
nyének kielégítésére.

„Világos! Nem számít, hogy álom, 
ha egyszer örömet szerzel vele magadnak.”

-  vallja másutt még egyértelműbben. Laci tüntető rugalmassággal al
kalmazkodik a játék logikájához, egészséges ösztönnel fordítja azt a 
maga javára, hogy közben megőrizze egzisztenciájának integritását. 
Halála egyformán következik a játék logikájának önkényességéből és 
törvényszerűségéből. Halála véletlen, mert számtalan más szituációnak 
kellett előre nem láthatóan úgy alakulnia, hogy Henriknek ne legyen 
más, hatalmát és menyegzőjét veszélyeztető ellensége, mint barátja, 
az álombéli világ rajta kívül egyetlen valóságos hőse; és törvényszerű,
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mert Laci ösztönös taktikája -  kiszolgálni az álombéli világ logikáját, 
de egzisztenciálisan nem vállalni törvényeit, megőrizve így egy másik 
rend, a reális világ törvényeihez való hűségét -  szükségszerűen vitte őt 
a pusztulásba. Az álombéli világ megcsúfolta rugalmas alkalmazkodó
képességét: Henriknek a szerepéből adódó kérésére, amiről mindketten 
tudják, hogy nem is gondolta komolyan, öngyilkos lesz.

Laci halálában ugyanaz az álombéli logika győzedelmeskedik az ön- 
megismerésre és a világ átlátására igényt tartó realitásérzék fölött, amely 
Henriknek, teremtő képzeletét felszabadítva, történelmi távlatokba vetí
tette egzisztenciális létbizonytalanságát. Henrik álmában -  elfödve előt
te/előttünk a valóságos és a mesterkélt, a lehetséges és a valószerűtlen, 
a tényszerű és a képzeletbeli határait, érintkezési pontjait, az alakuló 
forma önmegismerési aktusán át, az önkényes formálódás kockázatá
nak vállalásával -  az előítéletekké merevedő erkölcsi, vallási, filozófiai, 
politikai és esztétikai mítoszokról való gondolkodás vált lehetővé, s ez
által legyőzetésük, emberközelbe hozásukkal humanizálásuk is.

A DRÁMAI BESZÉD

Drámai „happeningnek” neveztem Gombrowicz Menyegzőjét, s 
azért „happeningnek”, ha idézőjelben is, mert a dráma struktúráját ki
bontó rendezőelv, az álomszerűség, a harsány játékosság -  bárha a drá
ma rendkívüli szigorral/tudatossággal megszervezett is, ahol minden 
jeleszköznek pontosan kimért hatáskeltő funkciója van a dramaturgiai 
jelegyüttesben - ,  megőriz/felfed valamit az asszociatív szabadossággal 
alakuló happening játékelvéből, eljátszott, megrendezett happening, 
mondanám, ha ez nem lenne logikai nonszensz.

„A Menyegző a forma drámája”, írja Gombrowicz, s ha az eddigi
ekben ezt a dráma struktúrájában értelmeztem, a drámai beszéd felől 
a Gombrowicz-gondolatot árnyaltabban lehet megvilágítani. Ahogyan 
a Menyegző struktúrájában a kölcsönös deformációk közepette ala
kuló álomszerűség a domináló valóságszint, úgy a drámai beszédben 
a mesterkéltség, a torzítás, a paródia. A beszéd itt nem az értelmes 
kommunikáció lehetőségét szolgálja, és természetesen, távolról sem 
valamilyen drámai történet nyelvi stilizálását (ahogyan Gombrowicz 
írta: „Ha Shakespeare egyik drámájában valaki azt kiáltotta volna az 
apjának, »te disznó«, a dráma abban állna, hogy a fiú megsérti az apját; 
amikor azonban ez az itt következő darabban történik, a dráma a sér
tést elkiáltó alak és saját kiáltása között játszódik le ...”), a beszéd itt
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felrobbantja, szétzúzza a mindennapi kommunikáció nyelvi konvenci
óit. Ebben a törekvésében, mely a dráma struktúráját szolgálja, éppoly 
radikális, akárcsak a beszéd ösztönösségére, spontaneitására építő hap
pening, bár vele éppen ellentétes irányba halad: a nyelvi konvenciók 
eltúlzásának, s ezáltal parodisztikus eltorzításának irányába.

A Menyegző hősei, Henriket és Lacit kivéve, nem hősök, hanem 
szerepeket alakító elképzelt alakok, akik a konkrét drámaszituációtól 
függően alakítják/modulálják szerepüket, sohasem „adják önmagukat”, 
sohasem őszinték, mindig mesterkéltek. Meg sem kísérlik -  ez az út 
már fellépésük előtt végképp bezárult, hiszen álombéli figurák - ,  hogy 
szerepüket, hangjukat a valósággal szembesítsék, sem a múltbelivel, a 
hiteles emlékezés révén, sem a megváltozott valósággal, az önmegis
merés és helyzetfelmérés által (egyetlen alkalommal kerül sor erre, a 
dráma végén, amikor az anya-szerep álarca mögött egy pillanatra, mint 
látni fogjuk, felbukkan az autentikus anya-arc); szavalnak, olyképpen 
alakítják szerepüket, hogy alakításuk a többi szereplő által veszélyez
tetett drámai helyzetük fölé emelje őket. Alakoskodnak, ahogyan azt 
a szituációk változása, „hogy az szégyenüket ne hozza”, megköveteli 
tőlük, az alakoskodás mértékét csak annyira túlozva el, hogy szerepük 
azért mindig felismerhető maradjon. Ezért beszélnek, beszélhetnek hol 
versben, hol prózában, hol választékos irodalmi nyelven, hol népiesen, 
hol fennkölten, hol vulgárisán ugyanazon szereplők. A szerepjátszás
nak, a mesterkéltségnek ez a törvényszerűsége Henrikre is vonatkozik, 
sőt, mint az álombéli világ irányítójának, megteremtőjének, neki és 
fiktív ellenlábasának, a Részegnek jut ki az alakoskodás legszélesebb 
szerep-skálája. (Jellemző példa erre a Részeg-Diplomata jelenete.)

Egyetlen kivétel a szerepjátszás, a szavalás e kötelező szabálya 
alól: Laci, aki mindvégig „önmagát adja”, akinek beszéde, hallgató
lagosan semmibe véve az egymásnak feleselő színjátszást, megőrzi 
természetességét. Törvényszerű, mert így a leghatásosabb, hogy rajta 
teljesedjék be az, amit Henrik a szerepbeszélgetések során újra meg 
újra tapasztal: hogy a szavak árulói lesznek a beszélőnek, akaratától 
függetlenül új irányba terelik a beszélgetést, új helyzetet teremtenek. 
Ahogy Henrik mondja:

„...Hátunk
Mögött áruló szövetséget kötnek a szavak,
És már nem mi mondjuk őket -  ők mondanak

minket,
Elárulják gondolatunkat, amely szintén elárulja 
áruló érzéseinket, ó mennyi árulás.
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Szüntelen árulás, árulás!
Henrik tudatmonológjára felel a:
Részeg (felkapja a szót): Úgy van, árulás.
Egy áruló: Árulás! Le a királlyal!

Le a királlyal!”,

amikor is tettszerűen bekövetkezik az, amiről Henrik szólt, -  az „áru
lás” szó tényleges árulást eredményezett.

A kimondott szó, mely a dráma álombéli világában nem az emberek 
közötti értelmes kommunikációt szolgálja („Senki sem ért semmit” -  
mondja Laci az apa-kocsmáros királlyá változása során), szuggesztivi- 
tásával hat, a form a akaratával/erejével, azzal, hogy objektivizál vala
mit, egy új helyzetet, ami ugyan képtelenség, logikátlanság, de ami ab
ban a pillanatban -  a kimondás pillanatában -  egyetlen lehetőség, hogy 
az ezt megelőző képtelenségnek, logikátlanságnak fölébe kerekedjék, 
hogy a játék folytatódhasson, előre-hátra kapcsolódva megszervezze 
önmagát, művészi érvényességre jusson. Az apa-kocsmárost megszo
rult helyzetében fennkölt stílusa menti meg, általa, a játék logikájából 
következően, ő objektíve királlyá lesz, ahogyan majd a második felvo
násban félelme növekedésével párhuzamosan szüremlik be királyi stí
lusába a paraszti tájszólás királyi erejének gyengülését objektivizálva, 
trónfosztását előrevetítve. Ezért kell szükségszerűen befejeződnie a 
drámának Laci halálával, akinek, mert kimondta, öngyilkos lesz: ön
gyilkosnak kellett lennie, s ezzel a játék tovább-nem-folytathatóvá 
vált, abszolutizálódott a szó objektivizációs (művészi) hatalma. Logi
kájának felmagasztosulásával a játék egyúttal el is lehetetlenül.

Itt, a játék epilógusában, miután Henrik Laci halála bekövetkezté
vel levonja a játék utolsó rá vonatkozó szabályát és elítélteti önmagát, 
szólal meg először az autentikus, menedéket kínáló anya-hang:

„Gyermekem, ne izgasd föl magad, hagyd ezt az egészet Henrik, ezt 
én mondom neked, én, az anyád. Nem tudsz végre normálisan beszél
ni? Nem tudsz úgy megcsókolni, ahogy szoktál?”

Az anya itt kilép anya-szerepéből, kivonja magát az álombéli világ 
játékrendje alól, szembeszegül a forma akaratával (s hogy erre lehető
sége nyílt, az nyilvánvalóan következik a Menyegző egyik hangsúlyos 
motívumának, a család mítoszának, s ezen belül az anya szerepének 
Henrik [s közvetve Gombrowicz] világképében való központi jelentő
ségéből) -  szükségszerűen hatástalanul, hogy e hatástalanság leméré- 
sekor ismételten a forma diadala legyen érzékelhetővé.

1975
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GODOT-RA VÁRVA

Szabad jegyzet 
a nyugat-berlini Schiller Theater előadásáról

A szín hátterében az egész falteret kitöltő, a képből kifutó fehér 
vászon. Akár mozivászon is lehetne, ha méreteit, kontúrját egészében 
láthatnánk. Kétoldalt, az előtérig, fekete függönyök. Elöl fekete dra
péria. A színpad hátsó bal szárnyában egy kőszürke sápadt, göcsörtös 
fa. Csontváry cédrusa lecsupaszítva. A belső ág, mint a vízbe merülő 
hattyú nyaka, lehajlik, merőlegesen a földnek; a külső ág puhább íve 
villaszerű két karomban végződik. A fehér vászon úgy váltja fehér
ségét, ahogyan az idő múlik. A drámai idő külső történéseit rögzítő 
fény árnyjátéka hosszú-hosszú ideig szinte észrevétlen marad, a vakító 
fehérség s a piszkosszürke árnyalatai feloldódnak a belső történések
ben - a színészek mozgásában, a beszédben - ,  majd zöld-sötétté válva 
(miközben az okkersárga-zöld hold is fölkerül) a zenei fortissimo har- 
sányságával érvényesítik a befejezés, a végkifejlet játék- és beszédszi
tuációját (Wladimir és Godot küldöttjének párbeszéde).

A fénynek ez az árnyjátéka a második felvonásban zenei-matemati- 
kai pontossággal ismétlődik meg.

Ezt az állóképet kellett kimozdítani merevségéből, apró cselekkel, 
mint amilyen egy-egy kacsázó mozdulat, Wladimir vonaglásai, Estra
gon csámpás-fürge ide-oda helyezkedése, vagy egyszerűen a beszéd
del, amelynek szerepe lényegileg rokon az időmúlást Já tszó ” fényfor
rással. Maga is eszköz, pantomim kellék.

Szabatosan, irodalmi tisztasággal hangsúlyozott, feszes dikciójú 
német szöveget hallunk. A kiejtés tisztaságát, a szavak hangtestét előbb 
érzékeljük, mint értelmüket. Wladimir és Estragon replikáiban -  itt: a 
színpadon -  biztosan nem filozófiai nézetek ütköznek. Két hang felelget 
egymásnak, hívják egymást, taszítják egymást. Egyik sem lehetne meg 
a másik nélkül; külön-kiilön puszta zörejjé változnának. így viszont 
még értelemhordozó beszéd az, amit hallunk: kommunikáció, két ze
nei alaphangból kikerekülő, feszültséget tartalmazó emberi visszhang.
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Wladimir és Estragon megtestesítői különböznek egymástól. Test
alkatukban is, viselkedésükben is, öltözékükben is. Azonnal fel sem 
tűnhet hát: Estragon passzent fekete nadrágja fölött Wladimir csíkos 
zakója lötyög, s amíg Wladimir csíkos nadrágjával minden rendben 
van, addig hátán majd szétreped Estragon fekete zakója. A második 
felvonásban bekövetkező ruhacsere döbbent rá bennünket erre: mikor 
is Estragonon Wladimir csíkos nadrágja gyűrődik, s Estragon fekete 
nadrágja rövid, szűk csőnadrággá változik Wladimiron.

Valami egészen hasonló történik egyéniségükkel is, beszédük filo- 
zofikusságával is. A Godot-ra várva hősei egyénítettek, de nem egyé
niségek. Egyénítettek, hogy beszélgethessenek, hogy viszonylatokba 
kerülhessenek egymással, hogy történhessék valami közöttük, s általá
ban. Hogy játszani lehessen.

Az egy tőről fakadó emberi nyomorúság, tehetetlenség, kiszolgálta
tottság, s ugyanakkor a „bízva bízó” remélni tudás két arca Wladimir és 
Estragon. Egymás variációi, nem pedig ellenlábasai. Csak épp, ha ez így 
igaz, akkor ebből nehezen lehet drámát csinálni, ezt nem lehetne eljátsza
ni, így nem lehet várakozni és várakoztatni. Különbözőekké kellett tehát 
lenniük. Ha nem másért, hát azért, hogy kimozdulhassanak az állókép
ből, kimozdíthassák azt a mozdulatlanságból, s ezáltal láthatóvá tegyék: 
mozgó-beszélő figurákká válva emberivé varázsolják a teret, konkreti
zálják, jelenítsék a becketti látomást a világról. Csetlésük-botlásuk így 
mint élet, mint élés fogadható be, még ha ez az élés a tömörítés, sűrítés, 
csupaszítás jel-absztrakcióin át, stilizált utalások formájában valósul is 
meg. A néző mégsincs egészen megfosztva az érzéki-szellemi kalandok
tól: a történés várásától, a történéstől sem. Adott az azonosulás lehető
sége is a magukat színpadi hőssé (egyénekké) stilizáló komédiásokkal. 
Beckett színháza nem feledkezik meg a nézőről: meghagyja a kiskaput 
a katartikus dekódolásra is. A nézőn áll, érzéki-intellektuális fantáziáján, 
mi mindent ért meg a játékból, mi mindent ért bele a játékba.

A fehér-szürke-zöld-sötét vászon előtt, ha jelzésekre redukáltan is, 
mégiscsak ez a mi valós világunk alakul, hihetjük, és szurkolhatunk is: 
Godot-ra várva.

Vagy inkább egy új keletű, előttünk körvonalazódó, rendbe álló, 
láthatóvá tett mítosz rítusai ezek, s e rítusokat, a játék szuggesztióinak 
a hatása alá kerülve, mint a világunk, létezésünk lényegét érintő, fel
sebző, értelmező pantomimjeleket fogjuk fel, s katartikusan felkavar 
bennünket: a stilizáció?

Beckett színháza: orpheuszi zenemű az élet és művészet lényegéhez 
való alászállásról -  hangszerek és énekszó nélküli, pusztán beszéddel, 
mozgással, színnel operáló.
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Beckett színészei játszanak, de sohasem önfeledten. „Németesen.” 
Távolságtartóan és távolságépítően. A beleélés és a bemutatás határán 
egyensúlyozva. Komédiáznak, de nem bohóckodnak. Megőrzik színé
szi méltóságukat.

Beckett színháza: láttató, jelenítő színház, nem pedig kérdező, vá
laszt kereső. A színpad lecsupaszított, kiürített terében kimered vilá
gunk váz: a tömörítéssel, absztrahálással átláthatóvá változtatva. Mí
tosszá, történelemmé s ugyanakkor művészivé nemesednek esendő 
emberségünk s az eszmények utáni sóvárgásaink.

Beckett nem tagadja meg tőlünk a hit lehetőségét, sőt, a maga -  
rezignált/ironikus -  módján szurkol is nekünk: fogalmazzuk újra láto
mását. A Godot-ra várva talán éppen ezáltal -  kihívó jellegénél fogva
- válhatott az újkori drámairodalom egyik alapszövegévé.

1976
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PAUL CELAN KÖLTÉSZETÉRŐL

Paul Celan költészetét értelmezőinek legtöbbje hermetikus költé
szetként olvasta, s bizonyára nem véletlenül kapta e költészet már ala
kulása kezdetén kritikusaitól a sötét jelzőt. Ahogyan John E. Jackson 
írta, jellemző lehet már irányadó értelmezőinek a névsora is -  mintegy 
Beda Allemann, Berhard Böschenstein, H. G. Gadamer, P. H. Neumann 
és Szondi P éter-, akik korábban valamennyien Hölderlin-, Jean Paul- 
vagy Rilke-kutatók voltak. Ez azonban nem jelentheti, s az itt említet
tek munkáiban nem is jelenti, hogy Celan költészete világidegen, ezo
terikus költészet lenne. Az „ abszolút ” metafora című tanulmányában 
Mallarmé és Celan költői nyelvhasználata között párhuzamot vonva 
Gerhard Neumann a mallarméi hermetizmus és Celan költői intenci
ói közötti lényeges eltérésre figyelmeztet: „Amíg Mallarmé »abszo
lút« metaforái a tényszerűen nem létezőnek költői ténnyé változtatását 
eredményezik, vagyis egy merőben valóságvonatkozás nélküli nyelvet, 
addig Celan metaforái egy nyelvileg meg nem nevezhető valóság nem 
tényszerű kifejezéseként jelennek meg, utalnak valamire, miközben 
azt -  paradox módon -  elhibázzák.” Celan azok közé a -  lehet, utolsó
-  látomásos költők közé tartozik, akik az ittlétről még filozófiai egy
értelműséggel koncipiált képpel rendelkeznek, és képesek arra, hogy e 
magától értetődő természetességgel hozzá nem férhető képben, költői 
beszédük „organonjában” az emberi és a lényegi utópiáját körvona
lazzák. Beda Allemann szavaival, Celan az utolsó szimbolista költő, 
akinek azonban nincs már lehetősége arra, hogy -  a szó hagyományos 
értelmében -  szimbólumokban fogalmazzon.

Az értelmezések egy másik -  ettől egészében vagy csupán egyes 
hangsúlyaiban eltérő -  irányát Celan szellemiségének a zsidóságban való 
kijelölése jelenti. A legszélsőségesebben Peter Mayer képviseli ezt Paul 
Celan a zsidó költő című könyvében; Celan költészetét ő egyedül a zsidó 
lét származtatta irodalmi és filozófiai hagyományok függvényeként tud
ja  olvasni. Nála szubtilisabban közelít a kérdéshez Peter Jokostra, aki az
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időnek és az időtlenségnek Celan költészetében oly hangsúlyos jelentésű 
szembeállítódását értelmezi a chassidizmus vonzatkörében. Bizonyos, 
hogy Celan valóban sokat merít a chassidizmus kultúrájából, s a zsidó
ság történelmi és egyéni létének a konzekvenciáit is a magáénak tudja. 
Bizonyos azonban az is, hogy Celan költői és gondolkodói magatartása 
nem értelmezhető pusztán e kötődésével, s amikor költészetének láto- 
másosságát követni akarjuk, nem maradhatunk benne a zsidó-chassid 
irodalmi és filozófiai hagyományok jelölte misztikusban. Ha költészete 
felfogható is úgy, mint egy permanens emlékbeszéd a zsidóságnak a fa
sizmusban megélt tragédiájáról, ez az emlékbeszéd mégsem olvasható 
soha a történelem áldozatának a hangján elmondott siratóénekként. A 
zsidó és az emberi sors kiegyenlítődik Celan költészetében. A zsidóság 
tragédiája azt a létállapotot leplezi le, amelyhez az emberiség eljuthatott, 
eljutott: az embertelenség, az embernélküliség állapotát.

Az áldozat tanúvá lépett elő, az egyetlen „szavahihető” tanúvá: az 
ő valóságtapasztalata nélkül az ittlétről semmi lényeges el nem mond
ható. A vakságra jutott emberi szellem az ő megvakítottságuknak törté
nelmi konkrétumában nyeri vissza látását. A Todesfuge (Halálfúga) és 
az Engführung (Szűkmenet) híressé vált költeményeinek a halottakkal 
dialógust teremtő emlékbeszédei sem olvasandók másképpen, mint a 
valóság megszólíthatóságának, „vakságunk legyőzetésének” a próba
tételeként. Peter Paul Schwarz a halál és a halottakra emlékezés temati
káját elemezve Celan költői világának egzisztenciális vonatkozásrend
szerét épp e dialógusteremtés szervezőelvében ismeri fel. „Feltárásra 
vár, hogy a valóság leértékelése a transzcendens egyfajta megközelíté
se javára, a költői énnek a halott iránti hiperbolikussá növesztett feszült 
figyelme, a halott mágikus evokációja Celan költészetét strukturálisan 
is meghatározza. [...] A teljes visszautalás dialektikus rendezőelve a 
paradoxon, az ellentmondásosság. A paradoxon (»halottak voltunk és 
lélegeztünk«) Celan verseiben mintegy az álomban újra átélt agresszió
ra adott felelet, amely a maga módján utal egy valóságtapasztalatra is. 
Megváltozik itt az élet és a halál oppozíciójának hagyományos felfogá
sa, minthogy a halál állapotában a halálra kínzott élet kerül előtérbe.” 

Celan valóságtapasztalatai tehát nem vezethetők le egyedül a zsi
dóság történelmi sorsából. Az elidegenedést Celan már ifjúkorának 
„postkaundka” környezetében is megélhette. A nyelvet egyszerre exili- 
umnak és azilumnak tartó költői magatartás eredhet iíjúkorának nyelvi 
izolációjából is, aminek majd a bekövetkező történések adnak a Bré
mai beszédben megfogalmazott történelmi mélyértelmüséget:

„Elérhető, közeli és elveszítetlen mind e veszteségek közepette csak 
ez az egy maradt: a nyelv.
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A nyelv megmaradt, igen, mindenek ellenére. Keresztül kellett 
azonban mennie a maga képtelenségén a feleletadásra, az iszonyú 
elnémuláson, a halálthozó beszéd ezernyi sötétségén. Keresztülment 
mindezen, és nem volt szava arra, ami történt; de túljutott a történése
ken. Túljutott és ismét napvilágra léphetett, »gazdagodva« általuk.”

Pilinszkytől kölcsönvett szóval talán mozdulatlan elkötelezettség
nek nevezhetnénk Celan költői magatartását. Dieter Schlesak^í szó mint 
ellenállás című tanulmányában azonban ennél jóval messzebb jutott e 
költészet elkötelezettségének értelmezésében, bárha a chassidizmus 
képzetvilágán belülmaradva is fogalmazott. Az ellenállásra képes 
költői szóban ő - a chassidizmus exodus fogalmának értelmében -  „a 
megváltódás és egy új kezdet előfeltételét” látja. Az ,,[i]sszuk a múlt 
fekete tejét” metafora a Halálfúga versben számára már ezt a megvál
táshoz vezető halált jelenti. Bizonyára nem kell itt eldöntenünk, hogy 
a reménynek ezek a tartalmai immanens építőelemei Celan költészeté
nek, vagy pedig már e költői beszéd lehetséges aktualizációját jelentik. 
Azt azonban, hogy ezen aktualizációt e költészet mindig, s nem csupán 
a történelmi sorsot tematikusán felvető versek, mint a Halálfúga is, 
lehetővé teszi, mi több, elvárja, azt Marlies Janz Az abszolút költé
szet elkötelezettsége című könyvének tárgyias elemzései bizonyítják. 
Janz könyvének érdeme, hogy anélkül, hogy elhallgatná azokat, ki
emeli e költészetet a chassidizmus hagyományaihoz való kötődésrend
szerből, s úgy tud érvelni Celan költészetének társadalmi-történelmi 
„engagementje” mellett, hogy közben nem kell erőszakot tennie Celan
-  hermetikus -  poétikáján.

*

Celan poétikájában a nyelv entitásként tételeződik; a valóság rep- 
rezentálása helyett a vers maga lesz realitássá: a világnak a szavakban 
történő újraterem tőjévé, egy világ létrehozásának az útjává. Ahogyan a 
Brémai beszédben mondotta: „A versek úton vannak: haladnak valami 
felé. Mifelé? Valami nyitvaálló, meghódítható felé, talán egy megszó
lítható Te felé, egy megszólítható valóság felé.”

A progresszióként felfogott vers velejárója a maga nyitottságának 
a tudata. Csak az abszolút nyitottságra törő beszéd vállalkozhat arra, 
hogy egy olyan költői topográfiát hívjon életre, amelyben a még-nem- 
létező világ körvonalazódhat. Ebben a nyitottságban azonban nemcsak 
a valóságmegnevezés lett kérdésessé, hanem maga a költészet is. A 
széttört valóságkép talaján fölépülő költői beszéd reflexivitása ön
magára iraányul. A fogalmazás viviszekciós precizitásában a külvi
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lág tényállásainak a visszatükröződése helyett összetett, s eddig nem 
ismert összefüggések állítódnak fel a szavak között. Költészetének 
„nyelvtornyai a halálraítélt nyelvzónákban” (Celan) elveszítik köz
vetlen vonatkozásaikat a külvilággal, mégsem lesznek soha merőben 
verbális képződményekké. A beszélő tudatában van a valóság el-nem- 
értségének és paradox módon ebben a tudásban rejlik a valósággal való 
találkozás lehetősége is. Ebben az értelemben írja Beda Allemann: 
„Költészetének jellemzőit akkor ismerhetjük csak fel, ha a verset mint 
rajtaütési kísérletet olvassuk, melynek célja egy még fel nem fogott va
lóság birtokbavétele. Celan verseinek kapcsán minden további nélkül 
emlékezhetünk Kafka szavára, aki szerint a költészet a valóság meghó
dítására indított expedíció. A paradox beszédmód alapjaiban Celannál 
az anticipatorikus értelem áll.”

Az itt vázolt költői felfogásból következik, hogy Celan szabad ver
seinek, a legkorábbiaknak is, kevés közük van a szürrealista költészet
hez. Szokatlan, merész szókapcsolatait vagy épp szóösszetételeit nem 
a szabad asszociációs technika hívja életre, amely a maga ellenőrizet
len nyelvi áramlásaiban a széttört valóság tényállásainak a visszatük- 
rözésére vállalkozott. A progresszióként felfogott celani versben min
dig egy sajátos atonális ritmusra ismerünk, amelyet költészete meg
határozó kompozíciós rendezőelvének is nevezhetünk. Ez a ritmus az 
egyes szavak és szókapcsolatok ismétlődésén alapszik, amelyek így 
versei motívumaivá lesznek; továbbá a strukturális párhuzamosságok 
és aszimmetriák váltakozó rendjén. Ez atonális ritmus két megkülön
böztethető beszédmódot eredményez Celan költészetében: a széttört 
zsoltárra emlékeztető beszédformát és -  Szondi Péter kifejezésével 
élve -- verseinek „mértani szövegtájait” a Sprachgiter (Nyelvrács) 
című kötettel kezdődően. A redukció elve nem mond ellent ennek a 
zeneiségnek, hiszen, ahogyan Szondi Péter írja, „a szövegben folépült 
kapcsolódások mindig inkább zenei, mint diszkurzív módon realizál
tak: a szűkmenet e formai intenciójaként”.

A „valóságsebekből és a valóság kereséséből” (Celan) létrejövő s 
eközben magát megkérdőjelező költői beszédben a külvilág egyfajta 
cmyagtalanítása következik be: a világ dolgai materialitásának a meg
szüntetése a metaforikus redukcióban. E purifikáció végrehajtásának 
útja a nyelvi elemeknek a képszerűség leépítésén át történő izolációja, 
amikor a valóságvonatkozásaikból fölemelt szavak a versképben elszi
getelt nyelvi elemekként jelennek meg, mégpedig a verskép reflektált 
nyelvi elemeiként. Nem a szó jelentésességének a megszüntetéséről 
van itt szó („langue pure”), ami történt, „csak” annyi, hogy a költői 
figyelem ajelölt helyett a jelölőre irány ítódott. Celan verseinek nyelvi
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dialektikájában a jelentésvonatkozások (a dolgok) immaterializációja 
következtében, az ismert, érteni vélt szavak jelentésessége kitágul, s a 
metaforaként viselkedő nyelvijei a versbeli tudatfolyamatok jelölésére 
vállalkozó gyűjtőfogalommá lesz.

1984

192



PAUL CELAN ÉS PILINSZKY JÁNOS 
KÖLTÉSZETÉNEK SZELLEMI KÖTŐDÉSEI

Amikor párhuzamba állítom Paul Celan és Pilinszky János költésze
té t bízom abban, hogy egy ilyen kísérlet segítségünkre lehet Pilinsz
ky költészetének megértésében. Hangsúlyozni kívánom, nem hiszem, 
hogy Pilinszky költészetére közvetlenül hatott volna Celan költészete. 
Nem tudom, Pilinszky ismerte-e egyáltalán Celan költészetét. Ez na
gyon valószínű, különösképp utolsó alkotói korszakában, a hetvenes 
években, amikor Celan költészete már világhírűvé vált.

Pilinszky és Celan kortársak voltak. A költészetükben fellelhető 
szellemi rokonságot azzal magyarázhatjuk, hogy élettapasztalataikban 
mindkét fiatal költőt hasonló traumatikus élmények befolyásolták: a 
második világháború és a fasizmus. A fasizmus megtapasztalása tette 
őket nemzedékké, s amikor erről gondolkodunk, nem szabad megfeled
keznünk a lengyel költőkről sem, s a jugoszláv/szerb költőről, Vaskó 
Popáról sem. A fasizmus traumatikus, ugyanakkor katartikus élménye 
szükségszerűen arra készteti e költőket, hogy a költészet elemi megha
tározóira kérdezzenek rá. Elkerülhetetlenül fel kellett tenniük a kérdést: 
mi a költészet? Hogyan juthat a költészet a fasizmus iszonyú ember
telenségei után újra az emberi szellem szintetizálójának a szerepéhez? 
A költészet elemi kérdéseit kellett újragondolni, meg kellett tisztítani 
őt használhatatlan elemeitől, hogy majd „első és utolsó emberként” 
megteremthessék a maguk költői nyelvét. Celan szembenállása tragi- 
kusabb volt, mint Vaskó Popáé vagy akár Pilinszkyé. Celan sorsa is 
tragikusabb volt, s a nyelv -  a német nyelv -  megtisztítása történelmi 
elhasználtságától szintén tragikusabb szellemi feladat volt.

Nem egyszerűen a fasizmus, az ember helyzete a fasizmus után 
tematizálásáról van szó, sokkal inkább az Adorno által megfogalma
zott kérdésről: Lehetséges-e költészet Auschwitz után? Celan vitázik 
erről Adornóval, a kérdésre kétségbevonhatatlan igennel felel, a kérdés 
feltevésének a szükségességét azonban nem tagadja.
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Celan törekvése, hogy létrehozzon egy olyan költői nyelvet, mely, 
ahogyan a Dér Meridián (1960) című esszéjében írja, az „iszonyú el
némulás” ellenében a „lélegzetváltást” (Atemwende) jelentheti, egy 
út volt, amelyen végig kellett menni, s nem egyszerűen állásfoglalás. 
Korai köteteiben, a Mohn und Gedachtnis (1952), a Von Schewelle zu 
Schwelle (1955) kötetekben, eltekintve az általa később megtagadott 
első kötetétől, a Dér Sandaus Urnen (1948) kötettől, a költői magatartás 
még a költői hagyományokra támaszkodik, amikor tematikusán foglal
kozik az emberinek az embertelenségek közepette kijutott helyzetével, 
s a költői nyelvtől csak a kifejezőerőt várja el. Korai verseinek költői 
nyelve, ahogyan Horst Bienek írja Korunk sebhelyei (1959) című kriti
kájában, „akkora gazdagságát mutatja fel a szokatlan, merész, vizionáló 
metaforáknak, melyet a szürrealizmus eredményei után nem tartottunk 
lehetségesnek”. Ez a költői nyelv azonban nemcsak metaforákban gaz
dag, hanem későbbi költészetével összehasonlítva, egyszerűen gazdag a 
szavakban, jóllehet igaza van Walter Jensnek, amikor Józanság és pre
cizitás a himnuszokban (1959) című kritikájában a következőket írja: 
„Verseinek pátosza józan; egzakt figyelem és a viviszekció precizitása 
idegenítik el a verset himnikus lendületétől; a dikció olyan ember nyel
vére utal, aki sem a bizakodás reményét, sem a félelem méltóságát nem 
tagadja.” „A szavak szigorú egymásrautaltsága”, ahogyan Kari Krolow 
írja A szó mint konkrét anyag (1959) című kritikájában, majd csak ké
sőbb, a Sprachgitter (1959) kötet verseiben következik be.

A nyelvnek e korai versekben egyedül csak kreatívnak kell len
nie: „valóság tervezőnek”, ahogyan Celan Brémai beszédé ben (1958) 
mondja:

„Elérhető, el nem veszített mind e veszteségek közepette egyedül a 
nyelv maradt.

Ő, a nyelv, nem veszett el, igen, mindennek ellenére. Ám keresz
tül kellett mennie a válaszadásra való képtelenségén, keresztül kellett 
mennie az iszonyú elnémuláson, keresztül kellett mennie a halált hozó 
beszédek ezer sötétségén. Keresztülment, s nem volt szava mindarra, 
amit történt; de túljutott a történéseken. Túljutott, s újra napvilágra ke
rülhetett, »gazdagodva« mindettől.

Ezen a nyelven kíséreltem meg azokban az években s a rájuk kö
vetkező években verseket írni: hogy beszélhessek, hogy tájékozódjam, 
hogy felderítsem, hol vagyok s hova akarok eljutni, hogy a valóságom 
megtervezzem.”

1959-ben megjelenik Celan harmadik verskötete, a Sprachgitter, 
mely kölőti nyelvében kifejezett változást mutat. Megváltozott a költői 
magatartás a szavakkal szemben, a nyelvvel szemben. A mondatszerke
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zet feszes lett, feszessé vált a szó helyzete a mondatban, mely gyakran 
elliptikus. A metafora átalakul chifrre-vé, jelentése homályos lesz, a 
vers hermeneuíikus megközelítést igényel. Ahogyan Alfréd Kelletat írja 
Accessus Celan Sprachgitíerjéhez (1966) című tanulmányában: „igen, 
a nyelv maga egy rács, melyen át másképp lehet szólni, mintha a nyelv 
maga jutna szóhoz; s harmadszor: mi a formán át beszélünk, a rács
szerkezetekben; talán csak ilyen tökéletlen módon tudunk beszélni”. 
Kelletat szerint a „Sprachgitter” (nyelvrács) „egy sajátos élmény- és 
előadás-struktúra, mely a kihagyásokban, átugrásokban, elfedésekben 
és felcserélésekben a nem közölhető és elő nem adható egész áttörő 
közlése, kanavásza a létnek -  mint a valamikor volt vagy a jövőterve
zet maradéka, mint a még nem -  egy erősen átlyuggatott kép, mely
ben főként a hiányzó, a nyitott helyek lesznek hozzáférhetőek”. Ami
kor Kelletat a tanulmányát írta, nemcsak az új verseket ismerte, hanem 
Celan új esszéjét, a Dér Meridián szövegét is; azt a szöveget, mely a 
vers, a költészet hermeneuíikus megközelítési kísérlete, sajátos ars po
etica, mely ugyanúgy „megfejtésre” vár, miként a versek, s amely köz
ponti helyet foglal el Celan „nyelvrács” költészetének megértésében.

Pilinszky költészetének olvasói könnyűszerrel felismerhetik a ha
sonlóságot Celan költészetének alakulásrajzával. Amikor Pilinszky 
első verskötete, a Trapéz és korláí 1946-ban megjelent, a kritika a fiatal 
költőben a magyar költészet legjobb hagyományainak a folytatóját lát
ta anélkül, hogy kezdő költőnek tartotta volna. Emlékezhetünk Németh 
László mondatára: „Nem volt még magyar költő, aki ilyen kis számú 
verssel így beírta volna magát igényes líránk legjobbjai közé.” Későb
bi kritikusai, akik már egész életművével foglalkoznak, költészetében 
a magyar líraiság egy új modelljét látják, mely merít ugyan a hagyomá
nyokból, de amely a hagyományok felől már nem közelíthető meg. A 
fiatal Pilinszky metaforikus nyelvhasználatára figyelmeztetnék itt, me
lyet én korántsem a fiatal költő impresszionisztikus korszakának látok, 
hanem az abszurditásként megélt magányosság kifejezési kísérletének. 
Az impresszionista oldottság és a felszínen lebegés helyett Pilinszky 
metaforikus költői nyelve egy vizionáló vagy pedig mélyen átgondolt 
struktúrájú szövete a metaforáknak és a vallomásoknak, amelyben „a 
szóértelem a konkrétumokban mutatja magát, miközben a kép már át
települt az elvonatkoztatásokba” (Kelletat).

Nem jelenti Pilinszky korai verseinek lebecsülését, ha igazat adunk 
Tüskés Tibornak, miszerint az első kötet verseiből a költői nyelv 
minden átszellemültsége és kisugárzása ellenére hiányzik az élmény, 
„amely új és súlyos szavakat présel ki ajkán. Hiányzik a rendezőelv, 
amely tengelyét adja egész lírájának”.
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Ez az élmény a fasizmus megélése, a teljes embertelenség megta
pasztalása, mely kifejlett költészetének, a Harmadnapon (1959) című 
második verskötetének a meghatározójává lesz.

A szakirodalom felismerte e versek jelentőségét, olyannyira, hogy Pi
linszky kései költészetét, kései köteteinek rövid verseit épp velük szem
besítve nem értékeli kellőképpen, fragmentumoknak nevezve őket. írá
somban épp ezt a kérdést szeretném megvilágítani, mielőtt azonban rá
térnék, szeretném hangsúlyozni, hogy a Harmadnapon kötet antologikus 
értékű nagy verseiben, mint a Parafrázis, Harbach 1944, Francia fo 
goly, Frankfurt, Apokrif s más versek, az ember tragédiája a világhábo
rúban, a fasizmusban nem egyszerűen témaként jelenik meg, hanem az 
általános emberi tragédia hordozójaként, ahogyan Béládi Miklós írja, 
Pilinszky számára „a lét a maga egészében lesz tragikussá”. Pilinszkyt 
e tragikus létforma tudatosítása teszi tudatos költővé. Nem paradoxon, 
hanem következetességét mutatja, amikor az elnémulás költőjévé lesz. 
Még a hatvanas években írta egyik prózai írásában: „Úgy szeretnék írni, 
mintha voltaképpen hallgatnék.” A hallgatás poétikája nem jelent nyelv
nélküliséget. A hallgatás poétikája a nyelv hermeneutikus megközelí
tési kísérlete, hogy az emberi/költői beszéd újra hallható és mondható 
legyen. A hallgatás poétikája, amelyről Pilinszky az Ars poetica helyett 
című esszéjében írt, párhuzamba állítható Celan Dér Meridián című 
esszéjének gondolataival, miként a hatvanas és hetvenes években írott 
versei is párhuzamba állíthatók Celan „nyelvrács”-költészetével. Nem 
akarom elmosni a határokat a két költészet között; két átgondolt poéti
káról, két szuverén költészetről van szó -  magatartásuk azonban rokon, 
s ez irányadó, ha meg akarjuk érteni költészetüket.

A valóságkeresés, melyet Celan a vers céljaként s a szubjektum cél
jaként jelöl, az írás paradoxális folyamatává lesz. A nyelv csak abban 
az értelemben használható, „el nem veszített”, ha a költői tapasztalat 
hajlékony szervezőelveit ki tudja fejezni, beszéddé tud lenni. Celan az 
„aktualizált nyelvről” beszél, „mely radikálisan, ugyanakkor a nyelv 
által kijelölt határok között szabaddá tett, miként a nyelv lehetőségeit 
tudatosító individualizáció is”. Az individualizáció, a személyiséggé 
válás megfelel a valóságkeresésnek, a szubjektum kreativitásigényé
nek, a beszélés lehetőségének. Ahhoz, hogy személyiséggé legyünk, 
személyiség maradjunk, megszólíthatóak más személyiségek részéről, 
szükséges a vers mint a szabaddá tett én lélegzetváltása. Celan hisz a 
versben, tudja azonban a nehézségeket is. „A vers, s ez elkerülhetetlen, 
erős hajlamot mutat az elnémulásra...” -- írja, „... a vers a maga határ
vonalán tételezi önmagát; hívja és felhozza önmagát, hogy legyen, ki
emelve a maga már-többé-nemjéből vissza a maga még-mindig-jébe”.
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Az Ars poetica helyett című esszéjében Pilinszky látszólag egészen 
másról beszél. Az igénytelenségről beszél, melyet egyedül a Bibiiából 
ismerhetünk, az alázatról beszél, „magunkra venni a világ képtelensé
gének súlyát, mintegy beleöltözve a lét és tulajdon ellentmondásainak 
terhébe”, beszél ez alázathoz való felnövés nehézségéről, s végül be
szél a hallgatásról, mely „magát a költőt kötelezi, élete egészét követe
li már”. Pilinszky vallásos volt. Amikor a költészetről gondolkodik, a 
vallásos költészetre gondol; számára a művészet, ha valóban az, mindig 
vallásos. Ebből következően az individualizáció alatt sem ugyanazt érti, 
mint Celan. Ami közelíti őket, az a realitás keresése. Celannál ez a va
lóságkeresés, Pilinszky „teremtő képzeletnek” nevezi, mely a teremtés 
elhomályosult valóságát, az inkarnáció valóságát beteljesíti. Ne tévesz- 
szen meg bennünket Pilinszky vallásos gondolkodásmódja. Amikor az 
alázatra való képessé válás nehézségeiről, sőt lehetetlenségéről beszél, 
s a nyelvi szegénységet céllá teszi meg, általa látva elérhetőnek a bib
liai igénytelenséget, Pilinszky elvárásai a szabaddá tett énnel szemben 
ugyanolyan radikálisak, mint Celané. Pilinszky úgy gondolja, hogy a 
bűnbeesés, nem annyira az első, mint épp az utolsó, melyet megéltünk, 
s amelyet fasizmusnak nevezünk, elhomályosította értelmünket, s „,az
óta a művészet, a képzelet morálja, hozzájárulása, verítékes munkája a 
teremtés realitásának, inkarnációjának a beteljesítésére, helyreállításá
ra”. Pilinszky „evangéliumi esztétikájában” ez lenne a vers „legegyé
nibb” célja, a versé, mely Pilinszky tudatában is „a maga határvonalán 
tételezi önmagát, s erős hajlamot mutat az elnémulásra”.

A Harmadnapon kötet s még inkább a későbbi kötetek, a Nagyvá
rosi ikonok (1970), a Szálkák (1972), a Végkifejlet (1974) és a Kráter 
(1976) versei ennek a poétikának a szellemében íródtak. A kritika her- 
metikus költészetnek nevezi őket, én inkább a „szabaddá tett én” költé
szetéről beszélnék, s állítom, hermetikus képződményekként fogva fel 
e verseket nem annyira e versek zártságára utalunk, hanem a magunk 
képtelenségére, hogy individuumokként „megszólítsuk” őket.

A hermetikus költészet számomra elsősorban a közvetlen szemlélet 
rendszeres kifejtését jelenti, amikor is tekinthetünk az egyes versekre 
úgy is, mint részre a költői rendszeren belül, ez azonban korántsem 
jelenti, hogy az egyes verseket fragmentumoknak tarthatnánk. Nem 
lehetnek ugyanis kételyeink e versek költői nyelvi megszervezettségét 
illetően. Megszervezettségük egy poétikára utal, a nyitottság poétiká
jára, melyben a költői szemlélet a közvetlen megnevezésre törekszik. 
Esztétikailag szemlélve e versek olyan kisformák, melyek a közvetlen 
szemlélet korlátait is megmutatják. Lehetőségeik azért korlátozottak, 
mert a költői közvetlen szemlélet explicite nem alkot rendszert, a rend
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szer csak implicite létezik, az egymáshoz tartozó, egymásra utalt ré
szek evidenciájában. Az evidenciának ez a tudata alapjaiban határozza 
meg a költői szemléletet. Az evidencia van, a költői szemlélet része, 
ezért nem magyarázza önmagát. Az én hisz a „mindenség modellálha- 
tóságában”, ahogyan Pilinszky Gótika című versében olvassuk. Hisz 
a lét megváltoztathatóságában a költészet által. Megrázónak tartom, 
hogy e hit megnevezésére Pilinszky ugyanazt a metaforát használja, 
mint Celan, a templom metaforáját. „Alsó / stehen noch Tempel. / Ein 
/ Stern / hat wohl noch Licht. / Nichts, / nichts ist verloren.” („Tehát / 
állnak még a templomok. / Egy / csillagnak / fénye van még. / Semmi, / 
semmi sincs veszve.”) -  olvassuk Celan Engführung (Szűkmenet) című 
versében; Pilinszky Gótika című versében pedig a következő sort: „A 
mindenség modellje, áll a templom.”

Hangsúlyozni szeretném: a korábbi, az úgynevezett „nagy” versek 
ismerete nélkül nem érthetjük meg Pilinszky kései költészetét, ám ha 
értelmezni akarjuk e verseket, e korábbi költészetének szempontjai 
nem elégségesek. Pilinszky e kései verseinek költői nyelve szükség
szerűen elvontabb lett, ahogyan ezt a kritika rendre felrója. Ezt az el
vontságot hiányosságnak tartani azonban azt jelenti, hogy alapjaiban 
elutasítjuk Pilinszky költői magatartását, költői szemléletét. Jóllehet 
legtöbb értelmezője szerint Pilinszky költészetében megvalósult az a 
nyelvi szegénység, amiről Pilinszky beszélt, mintha nem lenne kedvük 
tudatosítani, hogy a nyelvi szegénység épp e kései rövid versekben lett 
a költői nyelv meghatározójává.

Az elvonatkoztatottság, természetesen, nem azonosítható a nyelvi 
szegénységgel. Amikor összefüggésbe hoztam őket, tettem ezt azért, 
mert hiszem, hogy hermeneutikus megközelítéssel kellene megkísérel
nünk e versek poétikájának, költői nyelvének a leírását. Elsőként bizo
nyára a költői kijelentés mibenlétével kellene foglalkoznunk, mely Pi
linszky kései költészetében a költői-nyelvi megszervezettség hordozó 
eleme, egy olyan költői alakzat, melynek leírásával közel juthatnánk 
mind az elvonatkoztatás, mind a nyelvi szegénység értelmezéséhez.

(A dolgozat Perspektiven dér Lyrik von Paul Celan und János Pi
linszky címmel az 1990. október 4-étől 6-áig Szegeden megtartott nem
zetközi komparatisztikai tanácskozáson hangzott el német nyelven.)
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NÉMETORSZÁG 1944

Helmut Heissenbiittel Németország 1944 (Deutschland 1944) című 
szövege zavarba hozhatja olvasóit, már a központozás hiánya miatt is, 
s még inkább amiatt, hogy nem veszi azonnal észre, hogy itt nem köz
vetlen szerzői közlésekről van szó, hanem különböző -  mintegy har
minc -  idézetek egybemontázsolásáról, egy irodalmi kollázsról.

A szöveg Heissenbüttel hatodik, azaz utolsó szövegkönyvében, a 
Textbuch 6-ban jelent meg, amely az 1965/67-es években írott konkrét 
költői szövegeit tartalmazza.

Heissenbüttel elbeszélése szerint felkérték, írjon az 1944-es eszten
dőről, a náci Németország kirobbantotta II. világháború végét s végső 
kimenetelét a valamennyire is világosan látók előtt már szembetűnően 
mutató évről s azokról az állapotokról, melyek ez idő tájt a náci Német
országot jellemezték, s amelybe a kétségbeesésen s a náci terror ellenére 
eluralkodó káoszon túl beletartozik a Hitler ellen megkísérelt merény
let is, mintegy a háború végét kívánó jelzésként. Heissenbüttel vállalta 
a feladatot, s a kor írott anyagának tanulmányozásába kezdett, ideértve 
nemcsak a szépirodalmi közléseket, időközben publikált írói napló
jegyzeteket, magánleveleket, hanem a vezető náci politikusok beszéde
it, a náci párt irányvonalait tartalmazó brosúrákat, a birodalmi belügy 
időközben hozzáférhetővé lett titkos dossziéit, a haditudósításokat. A 
kicédulázott anyag láttán merült fel benne a gondolat, hogy tanulmány 
helyett versben foglalja össze tapasztalatait, mégpedig oly módon, hogy 
ő maga egy szót sem tesz hozzá, csupán szelektálva egybemontázsolja 
az összegyűjtött feljegyzéseket. Minthogy a szövegek lelőhelyeit nem 
tüntette fel, a szöveg fogadtatásakor a német kritika abból a meggyőző
désből indult ki, hogy az idézetek mind az 1944-es esztendőből valók, 
objektív igazoltságát látva e tényben annak a költői hatásnak, misze
rint a Németország 1944 az 1944-es esztendőbeli állapotok „történelmi 
röntgenfelvételét” mutatja meg, hitelesebben bármely más szövegnél. 
A német irodalomfilológia azóta az idézeteknek mintegy kétharmadát
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azonosította, s meglepetéssel konstatálta, hogy az idézetek nem mind 
az 1944-es esztendőből valók, hanem korábbról is, sőt Ernst Jünger 
naplójának felhasználása esetében későbbről, 1945-ből is származnak. 
Mindez számunkra majdnem hogy mellékes is lehet, ha mégsem, úgy 
leginkább azért, mert az eltolódásban Heissenbüttel költői eljárásához 
kaphatunk adalékokat, s ily módon ez is hozzásegíthet bennünket, hogy 
feloldjuk az esetlegesen jelentkező olvasói zavart; a kérdés számunkra 
az, hogyan mutatkozik meg előttünk, nem német olvasói előtt a Német
ország 1944 költői jelentőségének lényege, más szóval, hogyan kell 
olvasnunk s értelmeznünk az irodalmi kollázst, melyet hazájában ma is 
a legfontosabb politikus versek közé sorolnak.

A Németország 1944 létrehozásakor Heissenbüttel messzemenően 
következetes a maga írói elveihez, ahhoz az írói programhoz, melyet 
a Levélváltás az irodalomról című könyvben Heinrich Vormweg iro
dalomkritikushoz intézett levelében így fogalmazott meg: „Az az iro
dalom lenne realista, mely a világot és ennek dolgait az őket felváltó 
nyelvi idézetben megkétszerezni megkísérelné, s ebben a megkétsze
reződésben megmutatná, hogy nem vagyunk képesek értelemadóan 
és rendteremtően behatolni a világba, értsük ezt a szaktudományok 
statisztikájának vagy a fényképnek az értelmében.” Az írói lét és az 
alkotás demisztifikálásáról van itt szó, az írói mindentudás és tisztán
látás helyett Heissenbüttel a nyelvnek való kiszolgáltatottságot kiindu
lópontként vállalja; adott esetben ama nyelv előtti kiszolgáltatottságot, 
mely maga sem ártatlan a történésekben, még ha nem is cselekvő ala
nya, de a maga eszközeivel kiszolgálója azoknak, konkrétan: a fasiz
mus uralmának és demagógiájának. A konkrét költő írói programja így 
jut egy sajátos akusztikához és értelemhez a Németország 1944-bQ\\\ 
húsz év távlatából nem egyszerűen elítéli az akkori történéseket, nem 
beszámol róluk a rendteremtő/tisztánlátó írói szubjektum humanizmu
sával, hanem nyelvében megidézi, konzerválja a kort, a „szervetlen” 
montázsban felmutatva a történelmi szubjektum kiszolgáltatottságát, s 
egyúttal visszhangozva, igazolva, tagadva az adornói tézist, miszerint 
Auschwitz után nem lehet verset írni.

Heissenbüttel ebben a szövegében alkotó módon gondolja tovább 
Adornót. A borzalmakat nemcsak hogy nem lehet „megénekelni”, ha
nem a kortárs német író szempontjából mellébeszélés is lenne minden 
kísérlet, mely egy utólagos humanizmustól vezérelt fölöttes perspektí
vát kíván kisajátítani magának, amikor a fasizmusról van szó. Ahogyan 
a Németország 1944 meggyőzően demonstrálja -  szemben a hagyomá
nyos háborús irodalommal - ,  a német írónak ehhez egyszerűen nincs 
nyelve, mert a német nyelv maga is fasizálódott a használatban.
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De vajon „szervetlen-e” valóban ez a montázs? Látszólag igen, a 
szöveget látszólag csak a tizenháromszor tizenhárom soros versszak 
merőben külsődleges formaelve tartja egybe, ebben is a belső, a tartal
mi káosz és a formáló akarat közti ellentétre figyelmeztetve; a figyel
mesebb olvasás azonban már mást mutat. Heissenblittel legtöbbször 
lezárt/befejezett mondatokat montázsol egybe, melyek határai a több
szörös megismétlés következtében jól kivehetők. A mondatok elkülö- 
níthetősége azt jelzi, hogy Heissenbüttel nem mondott le a mondatok, 
a nyelv ismeretelméleti funkciójáról, a „káosz” nem a nyelvi értelmet
lenségekből következik, hanem a történelmi szituáció jellemzőjévé 
lesz. Amiből az is következik, hogy Heissenbüttel korántsem mondott 
le az alkotásról, a montázs szubjektív önkényességében szövege meg
szervezéséről, mely így lesz -  magunkévá tehetjük a német kritikusok 
megállapítását -  az 1944-es német állapotok legtömörebb s egyben 
költőien intenzív összefoglalójává. A montázsolás önkényességére 
csak egyetlen példát említünk: a nyolcadik szakaszban Heissenbüttel 
összemontázsolja a Hitler-ellenes merénylet napját az észak-amerikai 
támadások fellendüléséről szóló haditudósítások szövegével, mintegy 
erre a napra teszi az ellenséges támadások megindítását, így állítva em
léket a tettnek, mely sikeres kimenetele esetén megszabadíthatta volna 
a németeket s a világot a további értelmetlen szenvedéstől. Miközben 
tehát élni hagyja a haditudósítások szenvtelenül objektív és szűkszavú 
beszédét („a lakosság körében veszteségekre került sor” stb.), a törté
nelmi eseményekben járatos olvasó számára félreérthetetlenné teszi a 
támadások napjának másféle jelentőségét, a belső ellenállás -  elégte
lenségének? -  gondolatát, amit egyetlenegyszer -  ugyanebben a sza
kaszban -  explicite is megfogalmaz („beszélgetések arról is mennyi 
ideig tűrik még a németek ezt a szarházi alakot a nyakukon ü lni...”).

Ugyanez a reflex -  a tudatosítás költői igénye -  érvényesül a zsidók 
kiirtásáról szóló -  többször megismételt -  Himmler-idézet szövegkör
nyezeteinek a megteremtésében is. Heissenbüttel nemcsak a tény iszo
nyatára mutat rá („hallotta ahogy a halálveríték csörgedezett”), hanem 
a gazdasági mögöttesre is („emellett rá kellene mutatni a gazdaságügyi 
minisztériumban...” stb.), kiélesített, progresszív cinizmussal leplezve 
le, hogy a „magasabbrendű” németség a maga precizitásában az Ausch
witzban „fölöslegessé vált” zsidó holmit sem hagyta veszendőbe menni. 
Heissenbüttel költői kollázsának történelmi hitelessége ölt itt alakot.

A Németország 1944 azonban nem egyszerűen egy „történel
mi röntgenfelvétel”; a történelmi koordináták megteremtése közben 
Heissenbüttel -  a mi olvasatunkban -  a tehetetlen, a zavart, a kiszolgál
tatott, a halálra ítélt, s azt kényszerűen vállaló szellemiségnek a képzetét
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hozza létre. A szövegben mintha körvonalazódna egy én, a szemlélődő, 
magát az eseményektől távol tartani, distanciálni igyekvő én, akit a náci 
terror demagógiája érintetlenül hagy, de akinek azzal szüntelenül konf
rontálódnia kell, nem kevésbé, mint a történelmi események egészé
vel. Nemcsak a haláltáborok tudomásulvételéről, vagy az összeomlás 
közelségének az elfogadásáról van itt szó, hanem az egyén elleni náci 
erőszaktételről is, annak a verbalizmusnak a leleplezéséről is, mely mi
közben halni küldi, halálra ítéli az egyént, megtévesztően annak érde
kére apellál. Ennek a magát distanciálni tudó énnek a hangja (,jó  érzés 
számomra a városban lenni, amelyet éjjelente leginkább légitámadás 
é r...” stb.) az 1944-es esztendőben, a magát még mindig fenntartani 
képes náci terror közepette az egyetlen „világos pillanat”, mely feljogo
síthatja a kortárs német költőt a fasizmusról való beszédre, ítéletre.

Heissenbüttel szövege úgy néz szembe a fasizmussal, hogy megte
remti a reményt a vele való szellemi leszámolásra, s ezért lehet aktuális 
negyven év múltán is.
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TÖRTÉNETEINK ŐSZE

Mindannyiunknak megvannak a magunk történetei. Mondhatnánk, 
mindannyian rendelkezünk egy történetkészlettel, amelyekben meg
kíséreljük magunkat, életünket, világunkat mások számára kifejezni, 
amelyekkel kommunikálunk. Gondolkodásmódunk velejárója ez, s 
ugyanakkor a világon való 6e/w/-létünket jelenti, ez teszi lehetővé szá
munkra, hogy otthon érezzük magunkat a világunkban, még ha olykor 
rosszul is éreznénk magunkat benne. Elejét, végét tartalmazó történe
teinkben, nyelvrendszerünk normatíváinak kiszolgáltatva, meséljük, 
mondjuk a „mondhatót”. A történések lényegi ambivalenciájának, 
többértelműségének, a párhuzamosságok egyidejűségének a megidé- 
zése helyett nyelvi tudatunk az elbeszélés hierarchikus rendjét követi. 
Történeteink változnak, módosulnak, különböző szituációkban külön
bözőképpen nyerhetnek vagy veszíthetnek aktualitásukból, feltöltőd
nek és kiürülnek, mindez nem kérdőjelezi meg a bennük kifejeződő 
nyelvi szabályszerűségek érvényességét, a hierarchikusan fölépülő tör
ténetben látásunk megideologizáltságát.

Heisscnbtittel Wittgenstein-parafrázisát parafrazálva: „A történe
tek, melyekben élek, jelentik a világot, amelyben élek.”

Miközben megtanultunk beszélni, mi nemcsak szavakat s a történe
lem folyamán hozzájuk rendelődött jelentésüket tanultuk meg, hanem 
mondattani szerepüket is, majd magának a beszédnek a „mondattanát”, 
a nyelvi leképzés általános irányvonalait. Ami e „mondattannak”, ami 
ez irányvonalaknak ellentmond, az szervezetlennek, agrammatikusnak 
minősül, s mint ilyen, kommunikációra képtelennek.

Warhol kamerája radikális kísérlet a történések ez előre megszabott 
„mondattanának” a leépítésére. A történet hierarchikus rendje helyett 
a történések egymásmellettiségét és egyenrangúságát állítja, nem füg
getlenül a korszerű természettudományok felismeréseitől (1. Mészöly 
Miklós tanulmányát A tágasság iskolája kötetben). Warhol kísérlete,
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kissé kiélezve, azt mutatja meg, hogy miközben megtanultunk kom
munikálni, elfelejtettünk látni.

Heissenbüttel nyelv- és irodalomszemlélete nem módszerében, ha
nem problémalátásban találkozik Warholéval. Világunk megragadásá
ra, kifejezésére szolgáló nyelvi eszközeink fölébünk nőttek -  fejtegeti 
elméleti írásaiban. Nyelvi sémákhoz vagyunk kötve, nem azt mondjuk, 
amit érzékelünk, hanem azt, ami nyelvrendszerünkben az adott tárgy
ra vonatkozóan elraktározódott. S a történetírás „nehézségére” vonat
koztatva: „Vakokká lettünk. Elbizonytalanodtunk azt illetően, hogy 
az elbeszélt történésben, mi lehet számunkra a példaszerű.” Ennek a 
bizonytalanságnak a tudomásulvétele, s elég komolyanvétele azonban 
Heissenbüttel szerint már egy lépés az ismeretlenbe, mert lehetővé te
szi számunkra, hogy kilépjünk az elbeszélt történetből. Nem a „min
dentudó” elbeszélői pozíció „felmelegítéséről” van szó; bizonytalansá
gunk a példaszerű fel ismerhetőségét illetően nem szűnt meg ezáltal. A 
kilépés, a kívülkerülés előfeltétel, hogy a megtanult nyelvtől, a nyelvi 
leképzés normatíváitól való abszolút függőségünket a tudatosításban 
felfüggesszük, s a nyelvi rekapituláció útján az irodalmi beszéd vissza
szerezhesse a megismerés képességét.

Hogyan értsük Heissenbüttel történeteiben a nyelvi rekapitulációt? 
Egy metanyelvről lenne itt szó, amely világmegnevezésünk értelem
nélküliségét strukturálja újra, miközben a nyelvi megkettőződöttségben 
a maga feloldatlanságában tárgyiasodik világfelfogásunk minősége, az 
az állapot, amelyben létezünk?

Rövidtörténeteiben Heissenbüttel különböző elbeszélésmodelleket 
alkalmaz: az anekdota, a vicc, a fiktív életrajz, létállapotok pillanatfel
vételei, fiktív újsághír, kommentár, vagy épp a természettudományos 
írásokból vett s kommentált idézetek formamegoldásai váltakoznak. 
Fiktív életrajzot, fiktív újsághírt mondtam, holott Heissenbüttel iro
dalomszemléletében nincs jelentősége annak, hogy valami fikcióként 
vagy empirikusan adottként/igazolhatóként tudatosul. Minden szabad
ságot engedélyez magának, hogy az úgynevezett valóságossal játékot 
űzzön, minthogy, amennyiben a Wittgenstein-parafrázis igazságértékét 
nem vonjuk kétségbe, egyik, még a legképtelenebblil ható történet sem 
nélkülözheti a világunk megnevezésére irányuló nyelvi tudat „való
ságkészletét” . Heissenbüttel irodalomszemléletén s az általa kifejezett 
létkritikáján belül maradva alig van értelme kérdeznünk, hogy például 
a Bokasszaösz, a Moziősz társadalomkritikájának a valóságalapja vagy 
a Naxalitákősz társadalomkritikájának a valóságalapja minőségileg, az 
igazsághitelét illetően különbözik-e egymástól. A fikció és az empiriku
san adott felcserélhetősége Heissenbüttel következetesen végiggondolt
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nyelvi szkepsziséből következik. Minden leheteséges, ami gondolható, 
mondható, s mindaz, ami mondható, a nyelvben eleve adott, a nyelven 
keresztül meghatározott. A legönkényesebb játékosság sem változtat a 
tényen: a nyelv materialitásának a tényén, ami alatt nem egyszerűen a 
jelentések rögzítettségét kell értenünk, hanem a jelentések történelmi 
„raktárkészletét” a nyelvben.

Heissenbüttel nyelvjátékai sohasem formai természetűek: a szó
jelentéssel, a nyelvhasználatban konvencióként hozzárendelt tar
talmakkal manipulál, s amit eközben feltár, az a nyelvi jelentéseket 
abszorbeáló szervezete, ami szinte lehetetlenné teszi, hogy valamit is 
mondani lehessen. Erre is utalnak a szövegek végén -  kommentárként
- ismétlődő mondatváltozatok, A szellem fenomenológiájából vett He- 
gel-mondat parafrázisai, melyekkel kapcsolatban csak kérdezhetjük, 
hogy az ,,[e]hhez tulajdonképpen nincs mit hozzáfűzni” s az ,,[e]rről 
még sokat lehetne beszélni” mondatváltozatok valóban két különböző 
állítást jelentenek-e, hiszen a beszélni s a „valamit m ondani’ kifejezé
sek Heissenbüttel szótárában lényegileg különböző nyelvhasználatra 
utalnak. „Mondani valamit” azt a kreatívan szubjektív nyelvhaszná
latot jelentené, amelyre nyelvrendszerünk természetéből következően 
közvetlenül aligha van módunk. Ehelyett beszéd közben nem teszünk 
mást, mint idézzük az emlékezetben rögzített tartalmakat. Amire lehe
tőségünk van, az ezeknek a tartalmaknak az önkényes, azaz szubjektív 
montázsa. A „mondani valamit” tehát a nyelvi tartalmaknak a mon
tázsban való átrendezésében valósulhat meg, ahogyan azt például a 
Naxalitákősz, a Tele Controlösz 197. 5. 2., Menetelés az intézményeken 
át ősz példázhatják.

Nem kétséges, hogy Heissenbüttel nyelvszemléletének kisarkítása, 
egyfajta nyelvi anarchiához vezetne, hiszen az egyéni nyelvhasználat 
közvetlen lehetőségét eszerint, végül is, ajelölő és a je lö lt kapcsolatá
nak önkényessége, a megadott jelentések „raktárkészletének” a „fel- 
robbantása” jelentené.

Heissenbüttel nem ezt az utat követi rövidtörténeteiben. Módszeré
ben nemcsak hogy nem tagadja meg a történetiséget, mint a gondolko
dásunkat modellértékűen jellemző világot leképező elvet, hanem kész 
elemeket, nyelvi s történeti kliséket montázsolva egybe ad absurdum ér
vényesíti az elbeszélés célratörő linearitását, ami által a befogadásban 
történeteinek megáilíthatósága és visszafordíthatósága következik be.

Az ősz-szövegekben érvényesített rendezőelvek a szövegek for
mai változatossága ellenére is viszonylag könnyen áttekinthetők. Ami 
mind e szövegek felépítésében közös mozzanat, az az elbeszélő külső 
perspektívája, s bármennyire közhelyszerűen hangzik is, az olvasó be-
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vonása a történctmondásba. Az olvasói elvárások nyelvi sémáit felté
telezve az elbeszélő a maga cinkosává tesz meg bennünket. Követjük 
az elbeszélést, mert a nyelvi elemekhez rendelt tartalmak nem egysze
rűen ismertek számunkra, hanem jórészt motorizálódtak is bennünk. E 
motorizálódott tartalmak azonban a szövegekben a megszokottól elté
rő kondícióba kerülnek. Kézenfekvő példa erre a nyelvhasználatban 
megmerevedett, kötött szókapcsolatok visszafordítása az érzékletes
ben, például az Uwe Herms ősz elbeszélésben, ahol a „környezetétől 
eltávolodó költő’'’ kifejezés jelentéskonnotációjának a visszafordításá
ra épül az elbeszélés „pointe-ja”. A figuratív jelentésében meghonoso
dott szóhasználat helyett az elbeszélő a kifejezés szó szerinti jelentését 
veszi alapul, pontosabban, az elbeszélésben átcsúsztatja a szó szerinti 
jelentésszintre, hogy majd a szó szerinti jelentés ad absurdum érvénye
sítésével közölt formálisan logikus tényállás képtelenségében a „költői 
eltávolodásra” mint olyanra kérdezhessen rá.

Más szövegek egy adott valóságszituációra, létállapotra vonatkozó 
tudásunkra építenek, például A szerelem ősze elbeszélés. „... oly heve
sen és intenzíven beszerelmesedett, hogy érzései hevében és intenzi
tásuknál fogva teljesen megfeledkezett...” -  olvassuk, s a szituációra 
vonatkozó nyelvi tudásunk így fejezné be a mondatot: „... mindenről”, 
vagy „... az egész világról”. Az elbeszélői megoldás („...szerelme 
tárgyáról”) formálisan logikus állítás, hiszen a „minden” a „szerelme 
tárgyát” is magában foglalja. Amit érzékelnünk adatott, az mégis egy 
antinómia. Antinómia, mely feloldatlan marad, melynek feloldatlan
nak kell maradnia, hogy a szerelemérzés metafizikájáról gondolkod
hassunk. Eközben azonban a szerelemről szóló történet-észrevétlenül
-  a szerelemre való képtelenség történetévé módosult.

A formális logikai érvényesítése a történetalkotásban számos el
beszélésben lesz rendezőelvvé, így a fiktív élettörténeteket felmondó 
Tábornokösz 1-2, Irodaszexősz 1-2 elbeszélésekben, melyekben a 
visszájára fordított pszichoanalízis tartalmait használja fel kész ele
mekként.

A képtelenségek olykor viccszerű, máskor meditatív gondolati 
„pointe”-jeinek érzékelésében magát a történetmondás lehetetlenségét, 
s rajta keresztül nyelvi tudatunk sematizmusait érzékeljük. Ennek ér
zékelése azonban az a kreatív pillanat, amelyre ez az írásmód irányul: 
rést ütni valóságunk sablonjain, lett légyen szó érzelmi vagy gondolati 
tartalmakról.

Heissenbüttel írói célkitűzése az ősz-szövegekben voltaképpen egy 
visszájáról megkísérelt szatirikus valóságfeltárás. Ellentörténeteiben a 
nyelvi leképzés valóságtartalmait teszi mérlegre, a valóság nyelvi „árny
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képében” azonban, nem kétséges, világunk, létünk koordinátái feszülnek 
-- úgy, ahogy felfognunk, megélnünk adatik. Nem szorul magyarázatra, 
hogy amikor nyelvről, nyelvi tudatról beszélünk, akkor a világban való 
helyzetünkről van szó. A nyelvében elidegenedett ember a világban, 
létében elidegenedett ember. Ahogyan az Aranymosóősz elbeszélésben 
olvassuk: „A végén mindig kijön egy kész mondat. Élete egyre inkább 
kész mondatok mentén halad, mint valami kerítés mellett.”
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IIANG ÉS JÁTÉK

A fordító jegyzete

spiel isi ein imperativ
hör ist cin imperativ
hörspiel ist ein űoppeller imperativ

Az Öt férfi emberek (Fünf Mann Menschcn) talán a legismertebb 
német nyelvű kísérleti hangjáték, s egyben mára a kísérleti hangjá
ték hagyományteremtő őse, a hatvanas évek felében kialakult műfaj 
„klasszikus” darabja. Az Öt férfi emberek Jandl és Mayröcker írói 
együttműködésének első eredményeként, mit majd számos közösen 
írt hangjáték, vagy ahogyan Jandl még nevezi, „szabadjáték” követ, 
1967-ben íródott, s 1968-ban került sor rádiófonikus realizálására 
Jandl társrendezői közreműködésével, hogy 1969-ben megkapja az 
előző év legjobb hangjátékának kijáró Háborúsvakok hangját ékdíj át 
(Hörspielpreis dér Kriegsblinden). Az elismerést regisztráló korabeli 
kritika, miközben fogékony/lelkes befogadónak bizonyult, nem egy
szerűen a hagyományos hangjátéktól való eltávolodást érzékelte, ha
nem egyben a „nyitásban” benne rejlő lehetőségeket; az „új műfaj” 
megszületését ünnepelve, előrevetítette a kísérleti hangjátéknak a né
met nyelvterületen a hetvenes években bekövetkező expanzióját. „Az 
»Öt férfi emberek«-kel új korszak kezdődik: A jövő hangjátéka egy 
olyan összesítő műalkotás, amelyben a világ lármájának és az emberi 
nyelvnek ugyanaz a kifejezőerő jut” (Manfred Leier, 1969).

Az Öt férfi emberek persze, egyrészt, nem volt minden előzmény 
nélkül, másrészt, nem is jelent még teljes szakítást a hagyományos 
hangjátékokkal. Ez utóbbi mellett bizonyíthat a Jandl és Mayröcker ál
tal sokszor felidézett, e hangjáték írása előtt történt látogatásuk a hagyo
mányos hangjáték mesteréül elismert Günter Eichnél, aki a hangjáték 
műfaji korlátait érzékelve mintegy a hagyományos hangjáték határaihoz 
érkezett, s a vele folytatott beszélgetésüket, miszerint „a hangjáték a lírá
hoz/vershez legközelebb álló műfaj”, Jandlék mint „megvilágosodásuk 
pillanatát” tartják számon. A vers és a hangjáték közelségére és köze- 
líthetőségére azonban Eich legfeljebb ráeszmélt, lényegileg értelmezni 
majd Jandlék fogják. Az Öt férfi emberek szövegkönyve azonban még 
kompozicionálisan őriz magában hagyományos elemeket, mégpedig
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legszembetűnőbben a cselekményfonál linearitásának a megőrzésében. 
Az öt férfi élettörténetét a születéstől a halálig követő „alakulásdráma” 
(Leier) Jandl egy későbbi beszélgetés során „negatív mítoszt” terem
tő/kifejező „parabolának” is nevezi (Jörg Drews, 1983) -  kétségtelenül 
épít arra az irodalmiságra, amit „mimetikus művészetnek” szokás/lehet 
nevezni. Legalább ennyire nyilvánvaló azonban az is, hogy az Öt férfi 
embereknek nemcsak rádiófonikus megvalósítása, hanem maga a szö
vegkönyve sem értékelhető már ez irodalmiság mércéivel.

Nincs okom elhallgatni, hogy Jandl/Mayröcker hangjátékának jól 
érthető/értelmezhető „eszmei üzenete” van, egy, az emberi létezés
ről, létformákról megfogalmazott keserű tapasztalat, annál is inkább, 
minthogy a kísérleti hangjátékkal mint olyannal szemben elhangzó 
bírálatok épp ezt hiányolják rendre. Az is igaz, hogy e világosan felis
merhető eszmeiség nem függetleníthető a hangjáték „alakulásdráma” 
(akár: sorsdráma) jellemzőitől, fontos azonban hangsúlyozni, hogy itt 
egy merőben deduktív eljárásról van szó, ahol az „eszmeiség” nem 
bizonyított mélybe hatoló elemzésekkel, mi több, a szerzők ennek a 
látszatát, a valóság fölépítésének a látszatát is radikálisan elutasítják. 
Elkötelezettségük intenciói másutt vannak.

A valóság analízise helyett a hangjáték a „felszínen” marad, s e 
felszíni struktúrákat világítja meg az átrendezés során, modellszerű 
láttatásának elemeiként használva őket. A valóság irodalmi felépít- 
hetőségét illúziónak tartó szemlélet a valóság szabványtényeiből és a 
verbalizált valóság szabvány mondataiból építkezik. Két fogalmat kell 
itt megemlíteni: redukció és montázs. „Mindig érdekelt, mi történik, ha 
a konvencionalizált párbeszédek szabványmondatait különböző szemé
lyek szájába adom” -  mondta ez utóbbiról Jandl a már idézett beszél
getésben. Az Öt férfi emberek tizenhárom (plusz az elsőhöz visszaté
rő, a születést megismétlő 14.) jelenete a létezés alapszituációit jelöli, 
tematikusán olyan „mini struktúrákat” jelentenek (Mayröcker), melyek 
az emberi tapasztalásvilágban gyökereznek, de amelyek a maximális 
redukció során formává idegenülnek, „ürülnek” . Az alkotói szemlélet 
az egyéntől függetlenedett „üres formáknak” tekinti őket, éppúgy, mint 
magát a nyelvet, amelyből látszatdialógusait montázsolja. A redukció 
során bekövetkező jelentéstágulás épp ezért nem a kialakult jelentés- 
szuggesztió szimbolikus általános érvényűségét hitelesíti, hanem el
idegenített formaentitásként tudatosul. Vagyis a redukció és a nyelvi 
montázs során egy modellértékű struktúra jött létre, ahol a befogadást 
nem a beleélés jelenti, hanem a kitöltés, a modell feltöltése a magunk ta
pasztalataival. így láthatja Helmut Heissenbüttel a tizenhárom jelenetet 
egyetlen, explicite meg nem fogalmazott formális szabvány variációi
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nak, ahol a nyelvi klisék paradigmatikus koncentrációja a „tartalmakat” 
a befogadói „kiegészítés” formájában vonzza magához.

A konkrét költészet poétikájához érkeztem ezzel, anélkül, hogy 
itt érdemben foglalkozhatnék ennek a „nyelv anyagi természetéről” 
kialakított szemléletével. A kísérleti hangjáték általában, s Jandl és 
Mayröcker hangjátéka is, a konkrét költészetből fejlődött ki, nem füg
getlenül a technikai eszközök kínálta lehetőségektől, amelyek a nyelv 
hanganyagának térakusztikai visszaadhatóságát szolgálták, a sztereofó- 
niától. E hangjáték írása idején Jandl már maga mögött tud egy hang- 
játékkísérletet, valamint a Hangversek (Lautgedichte) hangszalagon is 
realizált kísérleteit, bennük a hangtest fonetikai asszociációk útján tör
ténő megváltoztatása és az így nyert jelentésmódosulás, jelentésütközés 
és ,jelentéstelenítés” nyelvi tanulmányoknak is nevezhető példaanya
gával. E fonetikai/szemantikai tanulmányokból az Öt férfi emberek még 
keveset hoz (nem úgy, mint későbbi hangjátékaik!), sokkal többet merít 
a szójátékra, nyelvi nonszenszre, a viccre, a fekete humorra, a comicsra 
építő „minimalista költészet” tapasztalataiból, azaz a bécsi kísérleti köl
tészet irodalmi közkincseiből. Klaus Ramm joggal mondja a hangjá
ték nyelvét magasfokúan művészinek, a különböző irodalmi eljárások 
„szükmenetének”. A comics és az agresszív vicc szervezőelvét a lapi- 
dáris nyelv fölépülésében nem nehéz felismerni. Adós vagyok azonban 
egy-két elsikkadt szójáték bevallásával: ilyen a szövegben feltüntetett 
mellett a vendéglős jelenet „Butter” (vaj); „Futter” (állati eledel, takar
mány; az argóban kaja jelentéssel is); „Mutter” (anya) szójátéka.

Az Öt férfi emberek modellszerű látásmódot eredményező, követ
kezetesen végigvitt, a képtelenségig fokozott leegyszerűsítéseiben a 
különböző eljárásokkal elért, a művészi játékosságot belülről szervező 
attraktív humor szuggesztiói („pátosz, alulnézetből” -  mondja Jandl) 
jutnak szóhoz: a létminőségeink képtelenségeire, felfoghatatlanságára 
és elfogadhatatlanságára utaló szemlélet.

Külön elemzést igényelne a hangjáték rádiófonikus megvalósítá
sa. Jandlék a szövegkönyvet értelmezésre váró partitúrának tartják, 
utalások rendszerének egy megvalósítandó alkotáshoz. A hangjáték 
zöreystruktúráját gazdagon és felszabadult játékossággal megvalósító 
rendezés egyetlen „szövegkiegészítését” említeném meg, a szülői ház 
jelenetének „katonásdi” részletét. Szemben a szöveg hangsúlytalan 
jelzésével, a zörejeffektusok egy pillanatra valóságos „háborús” at
moszférát teremtenek; a szövegjelentést eltúlzó hanghatásban „a világ 
kaotikus lármája” követeli a maga helyét.

Jandl/Mayröcker hangjátéka az első (német nyelvű) hangjáték, 
amelyben a sztereofónia nem illusztráló, díszítő stb. elemként jut szó
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hoz, hanem funkcionálisan, a szöveggel egyenértékű tényezőként. A 
precízen meghatározott beszédhelyzetekkel Jandlék a játék térhatásá
nak a teljességét érik el, s ez nemcsak a közeledés, távolodás stb. ér
zékeltetésében mutatkozik meg, hanem olykor a szövegjelentés kont
rasztív kiteljesítésére képesül, amikor a nyelvi minimalitásra törő szö
vegismétlésekben a változást, a különbözőt is jelölni tudja, például 
a különböző beszédhelyzetekben, a tér különböző pontjain elcsattanó 
pofonok jelentésértéke az iskola-jelenetben korántsem illusztratív: az 
öt személyt hitelesítik.

A „kettős imperativusú hang-játék’' megvalósított játéklehetőségei 
közül a kórus-effektust kell még mindenképpen megemlíteni. A tömeg
hatás elérése mellett a kórus a beszéd folyamatosságának a megbontá
sára is képesül, mégpedig a Hangversek eljárásaira emlékeztető hatás
sal. A szinkrónban tartott kórus helyenkénti „csúsztatásai’' révén bekö
vetkező önkényes (?) szókiemclésekben, a „sima’' beszédfelület „meg- 
akasztásaként” ható belső szövegértelmezésekben (a pályaválasztási 
tanácsadó jelenete) a magára visszamutató művészi forma nyitottsága 
lesz tetten érhetővé; az, amit Jandlék poétikája a jelentés/jelentésesség 
kötetlenségének mond. Mert sohasem a nyelv jelentésességét tagadja 
ez a fajta költészet, épp ellenkezőleg, a beszélőtől elidegenült, a (tör
ténelmileg) rögzített jelentésű nyelvet kíséreli meg a beszédben újra/ 
mégis „használhatóvá” tenni.

1984
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V.





„VERECKE HÍRES ÚTJÁN JÖTTEM ÉN...”

Ady Endre Góg és M agógfia vagyok én... 
versének elemzése

1. 1906-ban jelent meg Ady Endre Új versek kötete. „Egy költői 
forradalommal felérő a huszonkilenc esztendős költő új, sorrendben 
harmadik kötete” -  írta Bori Imre az Ady-centenárium évében az Új 
versek kötet jelentőségét értelmező tanulmányában.1 S ugyanitt ezt is: 
„Tárlatokon mutogatta magát ez az ízlés és világérzés, s nyilvánvalóan 
az idő kérdése volt pusztán, hogy a költészetben mikor ad jelt magáról, 
s ki lesz az a költő, aki kész összes konzekvenciájával vállalni.”2 Nos, 
tudjuk: Ady volt az, ám az irodalomtörténész Vezér Erzsébet nyíltan 
vállalja a lehetetlenségét a teljes rekonstrukciónak, miért „robbant ek
kora bombaként” az Új versek kötet, jóllehet leginkább Ady publicisz
tikájából a kései értelmező előtt is nagyrészt megvilágosodik a század
elő Magyarországának Ady által a legradikálisabban bírált, zavaros, 
labilitásában is agresszív konzervativizmusa. „Az Új versek korszakos 
jelentősége az új tartalomnak, új mondanivalónak, új, korszerű formá
ban való megjelenése. [...] Ha csak egy pillantást vetünk a kötete kri
tikáira, azonnal világossá válik, hogy A magyar ugaron ciklus versei 
robbantak ilyen nagy hatású bombaként. A nemzeti önismeret, mely 
minden nép haladásának legfontosabb feltétele, a legjobb emésztő ma
gyaroknak [...] mindig emésztő gondja volt. Adyban Nagyvárad óta 
ért, Párizsban tág nemzetközi perspektívát kapott és az 1905-ös eszten
dőben, nem utolsósorban a koalíció nacionalista demagógiája nyomán 
történelmileg is világossá vált a gyötrő kérdés: mit ér az ember, ha 
magyar?”3 -  írja Ady-könyvében Vezér Erzsébet.

Nem érdektelen idéznünk a kortárs-barát, irodalom- és szellemtör
ténész Bölöni György korabeli Ady-tanulmányából: „Olyan szomorú
an és kényszeredetten kettéosztott életet sehol sem élhetnek emberek, 
mint Magyarországon. [...] Van egy idegrendszeri lég és kulturális 
vágyakkal felszentelt, frissebb Magyarország, amely áhítozhatik kü- 
lön-külön lelki formálódásban levő személyeiben a legintellektuáli- 
sabb emberi vágyakért, és emellett ennek a fölszentelt, frissebb Ma
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gyarországnak élnie kell a visszaszorított hagyományokkal, hazafias 
és politikai babonákkal eltorlaszolt, jobbágyi magyar életet.”4 Ugyanő 
írja: „Adyban a nemzeti és politikai küzdelem is költőt kapott. [...] s a 
reakció is elérkezettnek látta újra kijátszani Adyt hazafiatlannak s fran
cia dekadensnek.”5 Majd 1923-ban ezt írja a halott költőről: „Ady az 
Új versekkel a müveit, formálódásban lévő magyar szellemi generáció 
vezére lett. [...] Mindannyian a magyar sors váteszét láttuk Adyban, 
kétségeink, elnyomottságunk, Kelet és Nyugat közötti vergődésünk 
megszólaltatóját.”6 S ugyanitt olvassuk a sorokat: „Már ekkor Ady volt 
a Messiás, a felszabadító.” Esztendők során mindinkább két irányban 
mutatta magát a magyar sors: az egyiket Tisza István jelzi, s a másik 
mérföldjelzője Ady Endre.”7

2. Nem tudom, van-e századunk világlírájában költő, akinek nem 
egyszerűen nemzete váteszévé, de Messiásává kellett válnia. Azaz: 
kellett volna válnia. Tegyem hozzá halk, kései híveként.

Mielőtt az Új versek bevezető versével foglalkoznék, nem árt idézni 
néhány mondatot Ady e kötetét megelőző, illetőleg ez idő tájt írt pub
licisztikájából.

„Nyakig vagyunak a középkorban, terrorizál a sötétség: ez az én ese
tem igazsága”8 -  írja 1901 júliusában. „Faji büszkeségünk, patrióta kép
zelgéseink üstökénél lehet bennünket legjobban megfogni. Ez a bűnünk 
burjánoztatta föl a csaholó hazafiságot” -  írja 1902-ben a Csaholó ha
zafisúg9 című cikkében, s ugyanebben az évben egy másik cikkében: „E 
sorok írója hitvány haereticus. Magyarul eretnek.” 10 S már egy 1903- 
ban írt cikkében megjelenik a Góg és Magóg szimbólum, melyeket a 
bevezető vers erőteljesen hangsúlyoz, szemben a magát nemzetinek hir
dető, valójában a magyar nemzet nevében csaholó hazafisággal, mely 
a millenniumi k. u. k. csinnadrattában a magyar történelem nemzeti 
hőseit teljesen kisajátította. „Elnyomottak, elmaradottak, koldusok va
gyunk. De nem ez a legnagyobb átkunk. Hanem az, hogy itt rettenetes 
munkán dolgoznak. Góg és Magóg népét érckapukkal zárták el, de Góg 
és Magóg népe legalább döngethette ezt az érckaput. Ennek leszelik a 
karját, hogy nyomorékul, elüszkösödött testtel guruljon a sírba.” 11 Majd 
1906-ban ezt írta: „Úgy érzem, s bátran vallom, hogy az európai magyar 
lelkének a szószólója vagyok.”12 S végül két 1907-ben írt cikkéből idé
zek: „Sok minden meghalt Árpád országában, de legalaposabban az az 
idea halt meg, mely Árpád apánkkal az Iszter vidékét tudatlanul megkí
vántává.” 13 „Vajon Pusztaszeren csakugyan azért történt volna a híres 
kötés, mely akkor is hiteles, ha nem történt volna meg? Ez az ország 
azért kívánt és akart itt megalakulni, hogy Palaviciniék vadölő áldomá
son vendégelhessék az idegen és hazai rablólovagok unokáit?” 14
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Mindezen idézetek, természetesen, csak érzékeltethetik a publicista 
Ady gondolkodását, s valamelyest a költőt is, aki „új verseiben”, ismét 
Bölönit idézem, „megnemalkuvón fordult szembe Magyarország iro
dalmi és politikai rendjével, a »magyar ugarral«, a mágnások és püspö
kök Magyarországával”.15

3. Előadásomban egyedül az Új versek bevezető versének expresz- 
szionizmusával foglalkozom, egészen pontosan e harsány expresszio- 
nizmust erőteljesen megvalósító szimbólum- és metaforarendszerével.

Góg és Magóg fia vagyok én,
Hiába döngetek kaput, falat 
S mégis megkérdem tőletek:
Szabad-e sírni a Kárpátok alatt?

Verecke híres útján jöttem én,
Fülembe még ősmagyar dal rivall,
Szabad-e Dévénynél betörnöm 
Új időknek új dalaival?

Fülembe forró ólmot öntsetek,
Legyek az új, az énekes Vazul,
Ne halljam az élet új dalait,
Tiporjatok reám durván, gazul.

De addig sírva, kínban mit se várva 
Mégis csak száll új szárnyakon a dal
S ha elátkozza százszor Pusztaszer,
Mégis győztes, mégis új és magyar.

Ha az egész kötetre érvényes az, amit Bori Imre következő monda
tai állítanak, úgy hatványozottan érvényes ez a bevezető versre, melyet 
olyan programversként olvashatunk, mely szinte kiáltványszerűen fo
galmazza meg a maga költői magatartását, költői szerepvállalását: egy 
új költészet, költői szemlélet beérését és „hódító” szándékát. „Költői én 
ennyire még nem mutatta magát, s ennyire még nem nyomta rá bélye
gét versekre a magyar költészetben, mint itt, ebben az Ady-kötetben. 
[...] Itt csak »én-világ« van, amelynél nincs fontosabb, mert valójában 
nem is történt más 1903 és 1906 között a költővel, mint az, hogy önnön 
fontosságára ébredt...” 16 „Egy világban, amely elveszítette alapvető 
rendezői elvét, s megosztottsága részleteivel tüntet, a poéta tehet-e 
mást, mint a költői rendszerezés munkáját vállalja, hogy kitessék végül
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is valamiféle »egysége«, ha nem másképp, hát jelképek segítségével 
vagy mitológiával, mely halvány mása csupán már az egykorinak.” 17

A Góg és Magóg fia  vagyok én kezdetű bevezető vers jelentősé
ge leginkább valóban abban mutatkozik meg, ahogyan a költő a maga 
gondolkodásmódját, költői szemléletét és szerepvállalását mitologi
kussá növesztett jelképek segítségével egységes programként meghir
deti, egyszerre hirdetve meg az „új költő” és az „új költészet”, az „új 
dal” „betörését” és a győzelemért folytatott tragikus harcát az elmara
dott „magyar ugaron”.

Kilencven éve, hogy megíródott ez a vers, ám mi, mai olvasói is ér
zékeljük: nem egyszerű költői szerepvállalás megfogalmazásáról van 
itt szó. A költő, aki szembehelyezkedve hazája társadalmi és irodalmi 
elvárásaival, politikai (feudális) berendezkedésével, e szembenállását 
nyílt revoltkénX „rivallja” az eltompult, az emberi beszédet meghalla
ni nem tudó és nem akaró fülekbe. Tragikus pátoszát nemcsak azért 
érezzük hitelesnek, mert erőteljes, jó vers, s költészetszemléletileg a 
magyar költészetben radikálisan újat képviselő poézis, hanem mert 
lelkünk mélyén bizonyára mindannyiunkban él az igény, hogy legyen 
költő minden korban, a mi korunkban is, aki ezt a revolt szerepet ilyen 
tisztán képviselni s vállalni tudja.

4. Vezér Erzsébet elemzi a vers első mondatának erőteljes hangle
ütését, s jóllehet ellenemre van az állandó idézés, mégis idéznem kell 
őt: „Hogy most, a sorsdöntő bemutatkozás pillanatában Ady, a nagy 
őskereső, éppen Ezekiel könyvének antikrisztussá felnövesztett [...] 
fejedelmeit választja elődeinek, annak nemcsak a sokszálú asszociáció 
az oka. Góg és Magóg -  pogányság és őserő, a meglevővel szembesze
gülő dac és rebellió, antikrisztus, mely ellen emberi erő hasztalan lép 
fel - a legalkalmasabb ősök egy Ady-féle költői program meghirdeté
séhez. [...] A bibliai nevek felmerülése azért is szerencsés volt, mert 
a koalíciós szájaló hazafiság korában semmiképpen sem választhatott 
magyar történelmi hősöket.” 18 Az önmegnevezés és a mitologikussá 
növesztett erő megnevezése után következő kérdések „csak formálisan 
kérdések, valójában mind nyílt kesztyűdobás: »Szabad-e sírni a Kár
pátok alatt?«”.19 Ahhoz, hogy a kérdés s a „kesztyűdobás” jelentőségét 
értsük, hogy a kor európai magyar szellemű leikeinek az érzelmi vilá
gát érthessük, idézem az 1908-ban a Vér és arany kötetben megjelent 
Magyar jakobinus dala vers két sorát: „Árpád hazájában jaj annak, / 
Aki nem úr és nem bitang.” Ez a jakobinus magyar költő írta már ezt 
a verset is, tudatosan visszanyúlva a bibliai jelképek vállalása után a 
honfoglaló magyarsághoz, szuverén költői mitológiarendszert teremtő 
költőként nem törődve az ellentmondással: a pogány Góg és Magóg
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pogány „fia” „Verecke híres útján jött”, érkezett meg a XX. századi 
magyar költészetbe; a hazafiatlansággal vádolt költő nem kevés ön
tudattal, nem egyszerűen Árpád leszármazottjának mondja magát, 
hanem igazi honfoglalónak vagyis olyan honfoglaló modern európai 
magyar költőnek, aki ázsiai eredetét, keleti származását tudatosan vál
lalja: „Fülembe még ősmagyar dal rivall...”

Osmagyar dalaink úgyszólván nem maradtak fenn, néhány hon
foglaló legendánkból, mondánkból tudjuk, hogy azokat első magyar 
énekeseink, a jokulátorok énekelve és hangszeres kísérettel adták elő, 
akik még a XIII. században is, éneküket kobozzal kísérve énekeltek a 
honfoglalás kori harcokról, hőstettekről. Ok lettek később az udvari 
szórakoztatók is, s őket váltják majd fel az igricek. A jokulátorok né
pünk történelmi emlékezetének első tudatos és hivatásos őrzői. Amit 
tudunk az ősmagyar dalról, az az, hogy elöl rímes, szótagszámláló, 
tagoló versforma volt, amelyben a hangsúly többnyire az ütem elejére 
összpontosult, s a zeneileg plasztikusan tagolt ütemszerűség a sorok 
vége felé a ritmus bizonyos lassulását követelte meg, s hogy a kilen
ces szótagolású kétütemű ritmus az ősmagyar dal ritmusát idézi.20 Már 
pedig ez a két- vagy háromütemű, kilenc szótagolású ritmus uralkodó 
Ady költészetében, ha modern európai magyar, azaz nyugatos költő
ként az ősi ritmust legtöbbször időmértékes, leginkább jambikus rit
mussal is ötvözi.21

5. Mint tudjuk, az Etelközt a besenyők győztes támadása miatt el
hagyni kényszerülő magyarság Álmos fejedelem s fia, Árpád vezetésé
vel a Vereckei-hágón átjutott a pannon földre, melyre Álmos fejedelem 
a pogány magyarság szakrális felfogása miatt nem léphetett, őt föltéte- 
lezhetően rituális szertartással megölték. Verecke a népvándorlás korá
ban a népek vándorló útja volt, a magyar néptörzs tehát nem véletlenül 
épp Vereckén át érkezett a Pannon-síkság határáig. Erdélyig s Dévényig, 
melynek szimbolikus jelentése, hogy a Duna, mely oly fontos volt a no
mád mezőgazdálkodással és állattenyésztéssel foglalkozó magyarság 
számára, itt tör be, mégpedig Nyugat felől a Pannon-síkságra. A máso
dik versszak utolsó két sorában megismétlődő „kesztyüdobó” álkérdés 
a keleti származását valló, ugyanakkor nyugati orientáltságát hirdető 
„honfoglaló modern magyar költő” kérdése, s épp ezért a Verecke és a 
Dévény jelképként történő egymás mellé állításában én nem a Kelet és 
Nyugat kiélezett szembenállását, ellentétét látom, hanem az új, keleti 
származását meg nem tagadó európai, tehát nyugati orientáltságú ma
gyar szellemiségben való összeegyeztethetőségét, s ez már önmagában 
az „új dalok” szellemiségét, az „új idők” szellemét idézi; a „nemzet 
lelki ismeretét s érdekeit” kifejező költő, Ady szellemét.
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6. A harmadik versszak szimbólumrendszere immár Szent István 
király Magyarországára, a keresztény Magyarországra való történelmi 
utalásrendszerből épül fel. Legerőteljesebb szimbólummá Vazul lesz, 
aki István király unokaöccseként jogos trónkövetelőként lépett fel az 
Imre herceg, István király fia halálával trónörökös nélkül maradt idős 
István királlyal szemben, minthogy a magyar szokásrend szerint a vér 
szerinti rokonnak kellett volna követnie a trónon István királyt. A tör
téneti források Vazul személyét illetően nagyon hiányosak. Van olyan 
feltevés is, hogy Vazul részt sem vett az István király elleni lázadásban, 
jóllehet az az ő háttérbe szorítása miatt tört ki. Tény, hogy István király, 
a lázadást leverve, megvakítatta Vazult, s fiait. Magyarország jövendő 
királyait száműzte. Vazul mindenképpen a jogos királyi utód, ezt Ist
ván király is tudta, ám pogány hajlamai miatt nem tartotta őt alkalmas
nak a fiatal keresztény állam irányítására. Vazul megsüketítéséről nincs 
történelmi adat. Nyilvánvaló, hogy Ady számára nagyobb jelentéssel 
bírt, ha a történeti tényeket akár tudatosan meghamisítva is, Vazul iszo
nyú módon való megsüketítését vállalja a maga sorsának, mely jelkép 
felhasználására mégsem önkényesen került sor: 1. Léteznek történeti 
adatok arról, hogy István király államában a „forró ólommal” történő 
megsüketítés ugyanúgy büntetési eljárás volt, mint a forró ecettel tör
ténő megvakítás, ahogyan a történeti források, a krónikák Vazul meg- 
vakítását egybehangzóan leírják. 2. István király államában nemcsak 
hivatásos udvari énekmondók (jokulátorok) voltak, hanem énekes kol
dusok is, akik legtöbbször a megöregedett honfoglaló harcosokból ke
rültek ki, s akik így tengették életüket.22 Ady szellemisége méltán vál
lalta a szolidaritást nemcsak Vazullal, hanem a koldusokká lett veterán 
honfoglalókkal is, bennük látva első igazi áldozatait a világi hatalomra 
törő egyháznak, annak a klerikalizmusnak, mely Jézus tanításától igen
csak eltávolodott, s amelyet Ady a maga kora egyik fő reakciós ere
jének tekintett. Nem jelenti ez azt, hogy Ady a Szent István-i magyar 
állammal is szembefordult volna, miként természetesen azt sem, hogy 
Ady ne hitt volna Istenben. Ady publicisztikai írásai is bizonyítják ezt, 
pontosan tudta, hogy a kereszténység felvétele azt jelentette, hogy a 
magyarság beilleszkedhetett az európai népek és államok sorába. Vazul 
jelképpé növesztésére Adynak mégis Vazul feltételezett „pogány hajla
mai” miatt volt szüksége, mely a korai klerikális Magyarországa ellen 
lázadó, magát a legátfogóbb értelemben eretneknek nevezte, ami nem 
istentagadást jelent nála, hanem a szemben álló erő metaforája, akit 
magasabb hatalmak legyőzhetnek, megfoszthatják élete értelmétől is 
(„Ne halljam az élet új dalait...”), de aki a fájdalmas, az egész magyar 
nemzetre tragikus legyőzettetés ellenében is, amíg létezik, képviselni
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fogja az új, virtuálisan már létező, demokratikus Magyarországot, s az 
új magyar költészetet, mely ha a francia szimbolisták verseitől kapta is 
szárnyalását, mégis autentikusan magyar. S itt a hangsúly a magyarko- 
dó versélményekkel szemben az európai mércékkel mérhető, Európa 
költői köztársaságába felzárkózó magyar költészetre esik, melyet „el
átkozhat százszor Pusztaszer”, vagyis a hivatalos Magyarország.

Ady még csak nem is ironikus, amikor kora konzervatív Magyaror
szágának a jelképévé teszi Pusztaszeri, azt a helyet, ahol a honfoglaló 
magyarok hét vezére felesküdött Árpádnak, a fővezérnek, s ahol a le
endő magyar államnak a jogi alapjairól, törvényeiről döntöttek, még
pedig -  egyes történeti források szerint -  vérszerződéssel, mely azt 
jelentette, hogy aki esküjét megszegi, az árulásért halállal fizet.

Pusztaszer a k. u. k. millenniumi ünnepségek egyik központja volt, 
például Csongrád vármegye a nevezett napon itt tartotta ezredévi dísz- 
közgyűlését23, ami méltán irritálhatta Adyt, megszentségtelenítésnek 
tartva ezáltal az ősi helyet, ahol az Európában megtelepedett magyar
ság első valódi „országgyűlése” volt.24

(A tanulmány a magyar honfoglalás millecentenáriumi tudományos 
ülésszakán hangzott el Újvidéken.)
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EGY KOSZTÓLÁNYI-VERS 
JELENTÉSÉRTELMEZÉSE

KÉSŐ ŐSZ A LUDASI PUSZTÁN

A pitvaron a tengeri 
nevet a nap piros tüzére, 
de sárga árnyát elveri 
a paprikák piros füzére.
Száll-száll a lelkem kergetőzve 
a mustszagú, világos őszbe, 
mint szélbe csörgő papiros, 
fölötte a halál és élet 
a sárga és piros.

0. A Késő ősz a ludasipusztán a tizenkilencedik a Negyven pillanat
kép ciklusban, mely az 1935-ös Számadás című kötetben jelent meg. 
A pillanatképek sorában nem az első s nem is az utolsó azok közül, 
amelyek valamiképpen a szülőföldhöz, tájunkhoz kötődnek, ám míg a 
többiek legtöbbször konkrét vallomások, formáló elvük az emlékezés 
intenzív érzelmisége -  például „Mióta vágyakoztam már reátok, / s most 
végre-végre visszatértem im.” (Vidék)', „Jaj, a gyerekkor mily tündéri kor 
volt: / egy ködbe olvadt álom és való...” (Gyerekkor) - ,  addig a Késő ősz 
a ludasipusztán pillanatképben a vallomásjelleg teljesen háttérbe szorul, 
a képi leírás a lét költői érzékelésének a tárgyává lesz, oly módon azon
ban, hogy a (táj)kép nem veszíti el a valóval szembeni autentikusságát. A 
képi elemek nem lesznek puszta szimbólumokká, a leírás érzékletessége 
és a reflexió egymásba szövődő, szerves egységet alkot.

1. A vers konnexitáshordozó jegyei. A vers konnexitáshordozó je 
gyeinek körébe a ritmikai és a szintaktikai struktúra szintjén megmutat
kozó egyezések, párhuzamosságok és ismétlődések tartoznak, azaz egy 
a vers nyelvi megszervezettségére jellemző ritmikai és/vagy szintakti
kai „minta” felmutathatósága. A verset mind a ritmikai, mind a szintak
tikai struktúra szintjén konnexnek, vagyis jól formáltnak tarthatjuk.
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1.1. A ritmikai struktúra. A kilenc sorból álló vers soronkénti szótag
száma a következő elosztást követi: 8/978/9/9/9/8/9/6, ennek megfelelően a 
belső ritmus szerinti szótagolás alakulása a következő képletet mutatja:

2/2/12/2
2/2/12/3
2/2/12/2
2/2/12/3
2/3/12/2
2/21/2/3
2/2/12/2
2/2/12/3
2/2//2/0

ahol a jambikus lejtés végig kihallatszik, itt-ott -  különösen az utolsó 
öt verssorban -  megtörve a beszédhangsúly kiváltotta eltolódásokkal:

u-/u-//u-/uu 
u-/u-//u--/u-u 
u-/u//-u/uu 
u-/u-//u-/u-u  
— / u—/ /— / u—u 
u -/u -//u -/-  -u  
— /u—//—u/u— 
u-/uu//u—/—
U - / U - / / U - / 0 0

írjuk még ehhez hozzá a vers rímstruktúráját, hogy a vers ritmikai 
struktúrája egyértelműen értelmezhetővé legyen: a/b/a/b//c/c/d/e/d.

Mindebből a következőket állapíthatjuk meg: A vers első négy sora 
ritmikailag szabályos struktúrát alkot, melyben egyrészt a jambusi ritmus 
dominál, másrészt a ritmus-monológiát megtörő szabálytalanul alkalma
zott magyaros felező nyolcas, mely a 2. és a 4. sorban egy-egy szótaggal 
bővül, a beszédhangsúlyos ritmus irányvonalát jelezve. A ritmikai struk
túra szabályosságát erősíti meg a szakasz rímstruktúrája: a hibátlanul ösz- 
szecsengő keresztrímek ( . . .tengeri / . . .  tüzére/ . . .  elveri / . . .  füzére).

Az első négy sor ritmikai struktúrájától némiképp különbözik az 
utolsó öt sor ritmikai struktúrája, s ha a szintaktikai elemzést megelő
zően már itt jelezzük, hogy az első négy sor egyben szintaktikailag 
önálló egységet, lezárt mondatot alkot, úgy mindenképpen jogosultnak 
tűnik, ha a vers kompozícióját két elsőfokú kompozicionális egységre
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őszijük, ahol az clsö négy sor versszak értékűen különül el az utolsó 
öt sortól, hogy a költö a ritmikai és szintaktikai cezúránál nem alkal
mazott egyben versszakhatárt is, az következhet a vers műfaji sajátsá
gából (pillanatkép), s ezzel párhuzamosan belső, értelmi-logikai meg
gondolásokból, melyekkel a későbbiekben foglalkozunk.

Az utolsó öt verssorban a beszédhangsúlyos ritmus lesz domináns
sá, ami nem jelenti a jambusi ritmus megszüntetését, funkciója azonban 
a beszédhangsúlyos ritmus felerősítése lesz. s nem a ritmikai önállósu
lás, mint az első négy verssorban. A beszédhangsúlyos ritmus egy fo
kozatosan lefelé ívelő irányvonalat követ, ezt erősítik meg a verssorok 
belső ritmikai struktúrái, valamint a rímképlet is. Az egymással rímelő
5. és 6. sorban ez a lefelé ívelő dallamgörbe még nem érzékelhető, a 
hangsúly itt (az 5. sorban) magán a ritmusváltáson van („Száll-száll a 
lelkem...’'), oly módon azonban, hogy a ritmusfolytonosság is megőr
ződjék, mégpedig a jambusi ritmus érvényesítése által a 6. verssorban. 
Az 5. és a 6. verssor mind szótagszámánál (9 szótagú sorok), mind 
rímképleténél fogva (páros rím az eddigi keresztrímek helyett) ritmikai 
egységet alkot a 2. önálló kompozíciós egységen belül; e ritmikai egy
ség jellemzője a beszédhangsúlyt és a jambusi ritmust elegyítő, hosz- 
szan kitartott beszéddallam, melyre a 8 szótagú 7. verssor lefelé ívelő 
beszéddallama következik. Ez a lefelé ívelő beszéddallam fokozódik 
fel a 8., rímtelenül álló verssorban, melyben a jambusi ritmus teljesen 
kiszorul, a beszédhangsúlyos ritmusnak adva át a helyét. A 9. verssor
ban a jambusi ritmus szabályos alakban tér újra vissza, a jambusi ritmus 
szabályossága, nem kevésbé a verssor rövidsége (két szótag hiánya) a 
lefelé ívelő beszéddallam lezárulását implikálja. Ezt, vagyis a lezárást 
hangsúlyozza a rímstruktúra is: a rövidségénél fogva disszonáns hely
zetű utolsó sor a 8. sorral alkot rímpárt (... papiros / és piros).

A szintaktikailag ugyancsak önálló kompozíciós egységet, egyet
len összetett mondatot alkotó utolsó öt verssor ritmikai struktúrája az 
első önálló kompozíciós egység ritmikai struktúrájához viszonyítva 
szabálytalanabb alakú, több belső ritmikai változatosságot, ritmusvál
tásokat megengedő struktúrát alkot. Ugyanakkor strukturálisan őrzi a 
ritmikai folytonosságot is az első önálló kompozíciós egység ritmikai 
struktúrájával, a már említett jegyek mellett ezt húzza alá a verset lezá
ró keresztrímstruktúra is.

1.2. A szintaktikai struktúra. A z  első önálló kompozíciós egység két 
tagmondatból álló összetett mondat, ahol a második tagmondat a „de” 
kötőszóval kifejezett vonatkozó mellérendelést alkot, az első tagmon
dat önmagában teljes mondategész. A második önálló kompozíciós 
egység négy tagmondatból álló összetett mondatként is olvasható, ahol
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az első és a harmadik tagmondat önmagában teljes mondategész, míg a 
második és a negyedik tagmondatok hiányos szerkezetű, mindkét eset
ben az állítmányi szerkezet hiányzik, illetve azonos az őt megelőző 
tagmondat állítmányi szerkezetével:

1. Száll ( ...)  a lelkem (...)
2. [Száll] ( ...)  papiros
3. fölötte a halál és élet
4. [fölötte] a sárga és piros
Megfontolás tárgya lehet, hogy a második tagmondatot az első tag

mondat alanyának mód-, illetve állapothatározói értelmezőjeként ol
vassuk (a mondat mélystruktúrája evokálja ezt az olvasatot: kergetőz
ve, szélben csöngő papirosként száll lelkem...), negyedik tagmondatot 
pedig a harmadik tagmondat alanyainak hátravetett jelzőiként, azaz 
megfosztva tagmondat értékétől. Ez esetben a második önálló kom- 
pozíciós egységben is két, egymással mellérendelő kapcsolatban álló 
tagmondat alkot egyetlen összetett mondatot; a két összetett mondat 
közötti leglényegesebb szerkezeti különbség a második összetett mon
dat szabálytalan alakú határozói és jelzői szerkezeteiből adódik.

A jelzői szerkezeteknek kiemelt hely jut a vers szintaktikai struk
túráiban. A két összetett mondat összesen tizenhárom főnevéhez nyolc 
minőségjelző, három birtokos jelző járul, s ha ehhez hozzászámítjuk 
a két határozói szerkezetet, illetve az egyik helyén a tagmondatként 
is megálló hasonlító mellékmondatot, a minősítések gazdag skáláját 
érzékelhetjük a tömör alanyi-állítmányi szerkezetek felállítása helyett. 
Ennek értelmi-logikai szerepére a későbbiekben mutatunk rá, már itt 
megállapíthatjuk azonban, hogy a vers nyelvében a leirás jellege ha
tározza meg a szintaktikai alakzatokat. A jelzői és határozói minősíté
sek elemzése helyett egyetlen megfigyelésre korlátozódunk: két jelző 
megismétlődésére, mondhatni, keretbetöltő szerepére: a tengeri sárga 
árnya és a nap piros tüze, illetve a paprikák piros fűzére szerkezetek 
jelzői a vers végén a halál és élet jelzőiként térnek vissza, mintegy 
verslezáró helyzetben. Komplex szintaktikai elemzés nélkül is nyil
vánvaló e két jelzőnek a versnyelvi struktúrák megszervezésében, a 
leírás reflexivitásában betöltött fontos szemantikai szerepe.

A másik, a szintaktikai fölépítés körében is jelentéshez jutó nyelvi 
jelenségre az igei állítmányok elemzésével mutathatunk rá. Az igei ál
lítmányok hordozta -  megszemélyesítéssel elért -  dinamizmusról van 
szó: a tengeri nevet a nap piros tüzére; a paprikák piros füzére elveri a 
tengeri sárga árnyát: a lelkem száll-száll kergetőzve, s ha ehhez hozzá
vesszük még a „papiros” jelzőjének igei eredetét, felírhatjuk: a papiros 
a szélben csörög. Ha a jelzői szerkezeteket a leírás értelmezettségének
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telítettségét, úgy ez igei szerkezetek a kép dinamikáját hivatottak létre
hozni egy reflexív szemléleten belül.

2. A vers kohéziós szerkezete. Egy szöveget akkor mondhatunk 
kohezívnek, ha az egyes önálló kompozíciós egységek fölépítettségük- 
ben értelmi-tematikai egészet alkotnak, s ha egymással a tematikus- 
rcmatikus progresszión át kapcsolatba lépve további -  a szöveg egé
szére kiterjedő értelmi-tematikus egészet alkotnak, ha tehát a szöveg 
felépítettségében a tematikus-rematikus progresszió folytonossága fi
gyelhető meg mind a textúra, mind a kompozíció szintjén. A konnexitás 
egy szöveg kohezivitásának előfeltétele, de nem meríti azt ki, mint
hogy a konnexitás a szövegalkotó formális jegyek, a kohézió pedig az 
értelmi összefüggések logikai hálózatának a meglétét jelenti.

Kosztolányi verse mind a textúra, mind a kompozíció szintjén 
kohezív. A textúra szintjén megmutatkozó kohezitivás hordozói a lexi
kai elemek, melyek egy térben-időben jól körülhatárolható állapotrajz 
elemeiként jelennek meg. Ez az állapotrajz a címben körülhatárolt tar
talom reflexív értelmezését jelenti. A reflexív értelmezés irányát már 
a vers legelső főneve mutatja: a Késő ősz a hidasi pusztán tájképében 
nem a „puszta” leírására helyeződik a hangsúly, hanem az emberközel
be hozott őszi táj környezetére, ahol az emberközelséget hangsúlyoz
zák a bizonyára célzatosan megválasztott tájjellegű, azaz népies hasz
nálatú kifejezések: pitvar tengeri. A begyűjtött termés, az elvégzett 
munka örömét sugalló képpel indul a vers, s az első önálló kompozíció 
egysége egészében a falusi ház pitvarának -  a „pitvar” idevonatkozó 
jelentése az értelmező kéziszótár szerint: „1. nép Parasztházban: ud
varról, tornácról nyíló helyiség. 2. táj rég Könyöklő, oszlopok nélküli 
tornác” -  a lebukó nap fényében színpompás képét írja le. Nem stati
kus látványként, hanem a természeti elemek párharcaként, természeti 
jelenségként, ahol a színek dominálnak, a sárga és a piros, hogy majd 
az előbbi fölött az utóbbi győzedelmeskedjék. A képnek a maga dina
mizmusában való érzékeltetése azonban már a kompozicionális elren
dezés körébe tartozik: a megszemélyesítésekkel élő leírás a „pitvaron” 
felhalmozott/elrendezett termés (kukorica, paprika) képét a kora estéli 
órában a maga pillanatiságában és egyediségében ragadja meg. Ezt 
szolgálja a látvány statikusságát megbontó megszemélyesítés (nevet 
a nap piros tüzére) mellett a természeti jelenség jelen idejű esemény/ 
történés voltában való felmutatása (de sárga árnyát elveri).

Ennek az emberközelbe hozott őszi estének a hangulata teljese
dik ki a második kompozíciós egységben. Míg az első kompozíciós 
egységben az emberi jelenlétet csupán a természeti jelenséget láttató 
nézőpont sejtette, addig a második kompozíciós egységben a beszélő
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közvetlenül megnevezi a maga jelenlétét, úgy is mondhatnánk, a má
sodik kompozíciós egység a beszélőnek a tájképben megélt létről való 
tudatát formálja meg, ahol egyformán hangsúlyossá lesz a megéltség 
mikéntje, mint azok a tudattartalmak, amelyek közvetlen reflexióként 
jelentkeznek. A beszélő én azonban itt is megtartja a distanciát, oly 
módon nevezi meg a maga jelenlétét a tájban, hogy közben megőrzi 
a harmadik személyű közlésformát; a második kompozíciós egység
ben nézőpon {eltolódás következik be, de egyben nem nézőpont váltás 
is: az első kompozíciós egység leíró jellegét nem váltja fel az én első 
személyű beszéde. Az átmenet korántsem éles váltással történik, az 
első kompozíciós egységben szuggerált hangulat fokozódik föl, kap 
élesebb kontúrokat az emberi jelenlét következtében. Vallomásjelle- 
gíí közlések helyett a magától is distanciálni tudó beszélő szemlélődő/ 
játékos beolvadása a természeti képbe történik meg, hogy e beolvadás 
során mégis fölébe kerekedjen a természeti létnek, s az általa kiváltott 
meditatív tudattartalmak megfogalmazására képesüljön: természeti je 
lenség és emberi érzelem harmóniáját teremtve meg.

A ritmikai egységet alkotó 5. és 6. verssor ezt a nézőpont-eltolódást s 
egyben a beszélőnek a természeti képbe való beolvadni tudását példáz
za. A jelenlétében megnevezett nem maga a beszélő én, hanem valami, 
ami több is, kevesebb is nála: a „lélek”, mely „száll-száll kergetőzve”. 
A „lélek” kifejezés jelentése az értelmező szótár szerint a vallásismere
ti jelentés mellett: az emlékezés, képzelet, értelem stb. folyamatainak 
összefüggő egésze, az ember belső valósága, az ember érzelemvilága. 
Az emlékezés, képzelet, értelem és érzelem folyamatainak összefüggő 
egésze „száll-száll” tehát „a mustszagú, világos őszbe”, a megállapodni 
képtelen emberi tudat objektivációjaként. Az „ősz” kifejezés a cím után 
itt, a 6. verssorban jelenik meg először, jelzői értelmezőinek egyikében 
a tájra oly jellemző szőlőtermesztés realitását idézve meg, s egyúttal 
az időt is körülhatárolva: a szüret utáni időszak ez tehát, késő ősz, aho
gyan a már begyűjtött „tengeri” is sugallhatta, s ahogyan a cím explicite 
is megfogalmazza. Az ősz az elmúlás metaforája a költészetben, s az 
elmúlás metaforájává lesz itt is, ezt azonban az eddigiek során kevéssé 
érzékelhettük: az elmúlás fölött érzett melankólia vagy rezignáció he
lyett a „megrakott asztalát kínáló”, „világos” ősz dinamikus látványa 
teremtődött meg. Éles kontrasztként mond ennek ellent a 7. sor, ha
sonlatszerkezetében egyben a tájtól idegen elemet -  „csörgő papiros” 
-tartalm azva. A vers legkomorabb jelentésű sora ez, s éppen elemeinek 
idegenségénél fogva. A „szélbe csörgő papiros” a „lélek” hasonlataként 
szerepel, pontosabban, a „lélek” mozgásának a kiegészítő/értelmező 
hasonlataként. Nem lehet nem észrevenni a már-már ellentmondást is
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tartalmazó jelleget a hasonlatpár két tagja, a hasonlított és a hasonlító 
szemantikai kapcsolata között. Az 5. verssorban a „lélek” „száll-száll 
kergetőzve”, ahol a „kergetőzve” mód-, illetve állapothatározó jelen
tésmezejében a derűs jelentésvonatkozások vannak előtérben. Az ér
telmező kéziszótár a „kergetőzik” ige két jelentését különbözteti meg: 
„1. (Több ember, állat) játékosan kergeti egymást. 2. vál (Több dolog) 
lebegve, kavarogva ide-oda szálldos, sodródik.” Még ha ez utóbbi je 
lentést fogadjuk is el a versben használt kifejezés értelmét leginkább 
megközelítőnek, a „lebegve, kavarogva, sodródva szálló lélek” s a „pa
pirosként a szélbe csörgő lélek” közötti jelentéseltolódás nyilvánvaló, 
s nemcsak fokozati, hanem tartalmi jellegű. A természeti létbe (tájba) 
beolvadni kész „lélek” hasonlítója egy szervetlen elem, mégpedig egy, 
az emberi kéz pecsétjét hordozó tárgy, melyet leginkább írásra hasz
nálunk. Mint ilyen, a tudat metaforájának a szerepét töltheti be a ha
sonlatban, ez a tudat azonban a természeti képpel diszharmóniát alkot
-  ezt nyomatékosba a „csörgő” jelző „éles, zörgő hang” jelentése is. A 
természeti képből való kiemelkedés, a tőle való eltávolodás jelentésvo
natkozásai járulnak e hasonlatszerkezethez: az elidegenültség jelentés- 
tartalmai. A 8. verssor mintha az elidegenültség befolyásolta/kialakítot
ta reflexió megfogalmazását nyújtaná az általánosításban. Ha a vers itt 
befejeződne, úgy az a létteljesség kezdeti képének a léttől elidegenült 
tudat semmiségérzetéig ívelő tematikus vonulatát rajzolná ki. Hogy a 
vers szemantikai struktúrája mégsem ez lesz, azt a „halál és élet” hát
ravetett jelzőinek köszönhetjük. A „sárga és piros” jelzők nem egysze
rűen színnel látják el a fogalmi tartalmakra vonatkozó kifejezéseket, de 
egyben visszavezetik a verset a kiindulóponthoz, a természeti képhez, s 
ily módon az ott tapasztalt dinamikus létteljességhez is. A „papiros”-sal 
rímelő „piros” jelző az elidegenültség tudathelyzete ellenében -  a vers 
utolsó szavaként -  az „élet” képzetét szegezi szembe. J. Chevalier és A. 
Gheerbrant szimbólumfejtő szótára a piros színnel kapcsolatban többek 
között ezt mondja: „A tűz és a vér színe, sok nép számára a legelső szín, 
mert a legmélyebben kötődik az életelvhez.” A „fölötte a halál és élet” 
reflexiója nem a lét semmiségének a megfogalmazása tehát, hanem a 
tőlünk függetlenülő természeti lét belső harmóniájának a kifejeződése. 
A természeti létben a halál (elmúlás) és az élet nem egymást kizáró je 
lentéstartalmak, sokkal inkább egymást kiegészítők, miként a sárga és 
piros impresszionisztikus színfoltjai a „pitvaron”.

3. A Késő ősz a ludasipusztán költői pillanatkép értelmi-tematikus 
szerkezetének elemzése során egy filozofikusan árnyalt létértelmezésre 
láthattunk rá: a természetben otthonos emberi „lélek” (érzelemvilág) és 
az elidegenült tudat párharcára. A vers világában nem az élet és halál
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antinómiája éleződik ki, hanem az a lét ölt alakot, amelyben e kettő 
szerves egységet alkot, s épp egymásba fonódásuk adja meg a lét értel
mét, ha a létnek az értelmét egyáltalán keresni kell, s nem egyszerűen 
megcsodálni „sárga” és „piros” színfoltjainak váltakozását.

Nem tévedhetünk, ha a „vidék” jelentéskörét és szerepét Kosztolá
nyi költészetében épp valahol itt jelöljük ki: az elidegentiltség tudat- 
helyzete, a „számadást” végző tudat ellenében a harmonikusság, a lét
ben való otthoniasságérzet szigeteként, ahol az elmúlás nem tragédiát 
jelent, hanem a létezés szerves tartozékát. Nem kétséges, hogy e szem
lélet nem mentes a természetbe visszavágyódó tudat nosztalgiájától, 
ám az se, hogy a Késő ősz a hidasi pusztán a „pillanat dinamikus látvá
nyát” megragadni tudó költői-retorikai felépítésében s világlátásában 
nem e nosztalgia megfogalmazódása. Bárha „szigetet” mondtunk, ezt 
nem a századelő természet és természetesség utáni vágyódásának, me
nekülési kísérletének az értelmében kell értenünk. Kosztolányi verse 
jelzi azt a változást is, ami a költői gondolkodásban a századelő óta 
e tartalmakkal kapcsolatban bekövetkezett. A természeti lét a reflexió 
tárgyává lett, egy filozofikusan releváns szemlélet megfogalmazásának 
az eszközévé. Az elmúlás és létezés szervességének tárgyilagos tudo
másulvétele ez, amely majd Weöres Sándor költői létszemléletében 
lesz általános érvényűvé.

1985
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KEZDJÜK A „KÖLTÉSZETTEL”

Orbán Ottó Táncoló Siva című versének 
szövegelm életi elemzéséhez

0.1. A Táncoló Siva Orbán Ottó Távlat a történethez kötetében je 
lent meg 1976-ban, tehát pontosan húsz évvel ezelőtt. „Közel a negy
venhez” íródott, ahogyan e kötet A személyiség című versének kezdő 
mondatában olvassuk: egy „kiöregedett profiboxoló” Jelentése a vers
ről” ez a vers is -  Orbán Ottó 1973-ban megjelent Emberáldozat című 
kötetének Jelentés a versről bevezető versének mondatát parafrazáltam 
-, amikor Orbán Ottó állítása szerint a költőnek már csak az a dolga, 
hogy verseket írjon. Minthogy költő.

A címként felírt kérdő mondat is természetesen tőle való. A Táncoló 
Siva vers után következő Útleírás verset kezdi ezzel a kérdő mondattal. 
Majdnem azt írtam, provokatív kérdő mondattal, csak hát Orbán Ottó 
költészetének olvasójaként, meg úgy általában itt a XX. század végén, 
legyen az olyan, amilyen, akármilyen, semmilyen, mindenesetre nem 
olyan, állítja Orbán Ottó, amilyennek Csokonai Vitéz Mihály remélte
-  legyünk óvatosak a Jellemzésekkel”, a „minősítésekkel”. Csak je 
lezném a problémát: lehet-e még provokatív egy költői kérdő mondat, 
egy vers, a költészet? S ha nem lehet, akkor mi van? Akkor már értel
me sincs kérdéseket feltenni? Ne mondjam: verset írni? S ha a költő 
nem is tud mást, mint verset írni? Apropó: mi az, hogy vers? S ha erre a 
kérdésre még tudnánk is válaszolni, az újabb útvesztőket ki nem kerül
hetjük: személytelen vagy személyes „ügy”, művészi „tárgy”, kevésbé 
fennkölten „termék”-e a vers, s hol helyezzük el a „költészetnek túl 
nyers indulatokat”, hogy ismét a költőt parafrazáljam, a „profiboxolót” . 
S merjük-e jelenlétében, költészete s a századvégi világlíra jelenlété
ben leírni például az irónia kifejezést? Miért ne merhetnénk? Csak épp 
hova jutunk vele? Pedig milyen szép, tartalmas kifejezése ez száza
dunk írói gondolkodásának. Jutunk-e vele valahova? Biztosan -  su
gallja Orbán Ottó költészete. Egy igen derék zsákutca ez is. Már-már 
lakályos. Házat azért ne építsünk benne. A „profiboxolók” semmikép
pen. Régiesebb szóhasználattal: a humán értelmiségiek, vagyis hát a
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gondolkodók. Szerencsére nem vagyunk filozófusok, a dolgunk így 
azért mégis egyszerűbb. Költőké, filoszoké. Maradhatunk a költészet
nél. A XX. század végi költészetnél. Az ám, ha ezt is lehetne. Ha nem 
kellene állandóan az emberi kultúra egészére, történetére és történel
mére gondolnunk. Sajnos, kell. Mondhatom érthetőbben is: muszáj. 
S nem feltétlenül azért, mert ez egy ilyen posztmodern követelmény. 
Ismétlem, nagy szerencsénk, hogy nem filozófusok vagyunk. Marad
hatunk a költészetnél. Kezdjük tehát a „költészettel” . Már elkezdtük? 
Előre félek, a nyelvfilozófiát mégsem tudjuk egészen kikerülni. Akkor 
meg... Félek. Releváns kérdéseket kell megfogalmaznunk. Szeretem 
ezt a szót, hogy releváns. Ha nem lenne, azt kellett volna írnom, hogy 
lényegi, lényeges, lényegre törő, lényeget érintő stb. S ettől valóban 
visszariadnék. Számomra ugyanis minden lényeges. „Ami volt”, ami 
van, „ami jön”. Valójában az emberi létezés mint olyan. Létezésünk 
tényei. A „Das Sein.” „Amit nem másíthat meg a csillagokba szökő 
fogalmazás.” -  írja Orbán Ottó a Jelentés a versrőlben.

Maradjunk tehát a költészetnél. Mi mást tehetnénk? Amúgy meg 
nem is olyan rossz dolog: verset írni, negyvenévesen, hatvanévesen 
stb. „Kiöregedett profiboxolóként.” S nem rossz gondolkodni a köl
tészetről, tudósként értelmezni sem. Nem mintha nem -  Orbán Ottót 
idézem -  „közvetlen és halálos kockázat” lenne ez. Valóban, már ezt 
is bizonygatni kell? Vagy: Ez még mindig mondható. Akárhogy is van, 
azért mégsem ebbe halunk majd bele. Napi negyven cigarettánk lesz 
majd az oka, továbbá a levegő mérgezettsége, a vírusok stb. Nem be
szélve a depresszióról. Az idegrendszeri gyöngeségekről. Merthogy 
elviselhetetlen. Ez-az. Amaz. Valami. Lehetek mégis ironikus? Addig 
jó nekünk, amíg „a költészettel” „foglalkozhatunk”. Vagy ez már ciniz
mus? Netán: vallomás? Én ténymegállapításnak szántam. Egyik ked
ves zsákutcámban sétálgatva. Végül is, nem ismételgethetjük állandó
an: „Amikor verset ír az ember, / nem írni volna jó .”

0.2. E szabálytalan bevezető semmiképpen sem illik egy szövegtani 
dolgozathoz. A szövegteoretikus azonban töredelmesen beismeri, előre 
látja, hogy nem tud eleget tenni a maga által vállalt kritériumoknak, 
jóllehet a feladatát előre megfontoltan behatárolta. Egy viszonylag rö
vid vers szövegelméleti elemzését ígérte. Ez viszont azt jelenti, hogy 
komplex verselemzést ígért, s közben rájött erre-arra. Hogy mi mindent 
is kellene végiggondolnia. Minthogy a szövegelmélet interdiszcipliná
ris tudományág. S minthogy Orbán Ottó mai költő s jó költő. Még ha 
nem is rendít meg bennünket minden pillanatban. Még ha félteni is kell 
őt. Amiért annyi mindent tud a költészteről, a létezésről. Arról, hogy 
mit is lehet itt tenni azontúl, hogy reménykedünk, majd a követke
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ző évezredben megvalósulnak a Csokonai által megfogalmazott elemi 
emberi igények... Joggal félthetjük őt s egész posztmodern kultúrán
kat: verbalizmussá ne legyen az amúgy „halálos kockázat”, a vers. A 
költészet.

TÁNCOLÓ SIVA

Fiz a mozdulat nem egy istené: egy elfutó csatár 
a bal felső sarokba bomba gólt rúgott; 

vagy a szenvedély szvingel: a világ-tojásból 
sziszegve kibújnak a kobra-végtagok 

s jövendölik a Pusztítót. A földtúró nyomor 
az őrült fény felé fordítja arcát, 

s a nádkunyhón láng: ropognak izmai. Az ember tigrisen 
ékkő és fémperec. De a lába parasztláb, 

porhoz és sárhoz szokott ujjai megcsáklyázzák a földet, 
mint járáskor, hogy orra ne bukjon rajta, 

és a csoda is együgyű, nomád- és földműves-csoda, 
hogy azé az esély, akinek több a karja.

Csak az arc, az az istené. A koponya mennyéből kő-szemek 
látják a hangya-faj dühét; a felhő, ami volt, ami jön:

Bábár lovasai, a népek prése, az angolok, 
a világkonszernek, a vérözön.

Földrengés-dobra, sikoly sípra, durcás gyerekarccal 
táncol a Nap, az isteni közöny.

1. A VERS KÖLTŐI NYELVI MEGFORMÁLTSÁGA

1.1. A vers 18 verssorból és 7 versmondatból álló szabad vers, me
lyet a költő nem bontott fel részekre, hagyományos szakkifejezéssel, 
versszakokra. A verssorok viszonylag hosszúak, sok szótagúak és 
többüteműek, s a versmondatok különbözőképpen összetettek, egy
mástól eltérő struktúrájú, egyszerű bővített mondatokkal párosulva. A 
vers költői nyelvi felépítése a költői téma, gondolatsor egy lélegzet- 
vételre történő végigmondását hitelesíti, az indulati és gondolati kon
centráltság magas fokát. A versmondatok szoros egymáshoz tartozását 
s egyben a vers egyetlen gondolatkomplexumból álló kompozícióját 
nyomatékosítják az enjambement-ok is.
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Már a vers vizuális érzékelésénél feltűnik, hogy a páros verssorok 
rövidebbek, az őket megelőző verssorokhoz képest kevesebb szótag- 
számúak, s ezt a verssorok tördelése is jelzi: a páros verssorok rendre 
egy vagy két szótaggal (a gépelés betűtávolságot illetően mindig ugyan
akkora távolsággal) beljebb kezdődnek. Ez a formális nyelvi jelenség 
lehet a gondolatkifejtés egyik eszköze is, azt azonban mindenképpen 
jelzi, hogy a „szabad vers” költői nyelvi kompozíciója „nem szabad", 
hogy itt egy rendkívül tudatosan felépített hierarchikus kompozícióval 
állunk szemben, s szó sincs semmiféle „spontaneitásról” sem a vers 
költői nyelvi felépítését, sem a gondolatkomplexum költői nyelvi meg
fogalmazását (strukturáltságát) illetően.

1.2. A költői nyelvi kompozíció ritmikai megformáltsága

A vers költői nyelve egy fellazult szimultán ritmusstruktúrát hite
lesít, tehát egy olyan nyelvi ritmust, amelyben egyik versrendszer sem 
érvényesül következetesen1, a különböző ritmusképietek keveredve 
átszínezik egymást, s miközben az érzékelhetőségben jelentésessé vál
nak, s a vers értelmi-tematikus kompozícióját erősítik, lehetővé teszik 
a gondolathangsúlynak a szabad verset érvényesítő dominanciáját.

A szimultán verselés, tehát az a verselés, „amiben egyidejűleg több, 
két-vagy többféle ritmus érvényesül”2, a magyar költészetben már a 
XIX. században megjelenik, sőt formáló elvvé is lesz nagy költőink 
számos költeményében. A szimultanitás egyszerűen elkerülhetetlenné 
lett költőink számára, akik a vers belső zenéjének a megteremtésére 
törekedtek, miközben az indulati, gondolati hangsúlyokat is érzékel
tetni akarták. Ide tartozik az is, hogy a jambusi mérték s a természetes 
nyelvhasználathoz közel álló költői gondolathangsúly egyidejű érvé
nyesítése a magyar nyelvben olykor kiküszöbölhetetlen, továbbá, hogy 
a magyaros és a nyugat-európai mértékes verselés egymásba csúszta
tása természetesen hatóan megoldható. Nem véletlen, hogy nemcsak 
a nyugat-európai időmértékes versritmust s a gondolathangsúlyt tuda
tosan vegyítő nyugatos költőink, hanem az avantgárd Kassák költői 
nyelve is felmutatja a ritmus szimultanitását. Gáldi Kassák-versek rit
musát elemezve joggal írhatta: „Már-már azt mondhatnék, hogy ennek 
a szabad versnek nemcsak folyton változó ritmusa, hanem -  mértéke, 
metruma is van.”3 Szepes Erika a szimultán verselés négy alakválto
zatát különbözteti meg, melyek közül a fellazult szimultán ritmust „a 
szabadvers felé vezető egyik lehetséges útnak” tartja.4

Orbán Ottó itt elemzett verse mintha valóban a „szabadvers felé 
vezető” út lehetőségét kívánta volna megteremteni, melyre a gondo
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latkifejtés miatt feltétlenül szüksége volt, ugyanakkor a vers „szabály
talan” ritmusstruktúráját a fellazult szimultaneitásban oly mértékben 
hierarchizálta, hogy az a „kötött vers” ritmusképleténél is „kötöttebb”, 
azaz összetettebb -  a szabályok és a szabálytalanságok (a szabályok 
áthágása, következetes be nem tartása) ütköztetésével elért aszim
metrikus ritmusstruktúrában. Ezt a hierarchikusságot erősítik meg a 
természetes beszédszakaszolást megkerülő egymást követő hosszabb 
és rövidebb sorok párhuzamosságai; miközben a versmondatok a 
hierarchizált ritmusalakzatok és ritmusszabálytalanságok ellenében a 
gondolathangsúlyt érvényesítik.

A vers költői nyelvének ritmusstruktúrája szabatos leírása helyett 
csak jelzem e fellazult szimultaneitás „kötöttségeit” .

Az első verssor 16 szótagból áll, amely három, pontosabban 2 H 
ütemre bontható: (5+5)+6 szótagból álló ütemekre. Miközben tehát 
hatálytalanodik az egymás mellé helyezett felező nyolcas ütem, a 6 
szótagból álló utolsó ütemben („egy elfutó csatár”) visszacseng a fe
lező hatos, oly módon azonban, hogy a jambikusság szinte hibátlanul 
érvényesül benne. A jambikusság a vers költői nyelvét végig színezi, 
olykor azonban a spondeus vezeti be vagy váltja fel. A verstani szak- 
irodalom iitemmozaik-technikának5 nevezi a különböző szótagszámú 
ütemek keverését, amely szimultánná a más ritmusstruktúrával való 
ötvözésétől válik. Az ütemmozaik-technika megvalósultságát figyelve 
a Táncoló Siva verssoraiban az 5, a 6, a 4, valamint a 4 (7) szótagszámú 
ütemek keveredését, párosulását érzékelhetjük, ahol a hatos és a négyes 
szótagolású ütemek a magyaros versritmust idézik fel, elfödve egyben 
a jambusi vagy spondeusi mértékek kicsengetésével, s ugyanakkor a 
vissza-visszatérő négyes szótagú ütemekben az arab és perzsa költé
szet legismertebb műfaja, a gázéi rámái ritmusú soraira való ritmus
asszociációt is megengedve (például a 10. verssorban: „mint járáskor 
/ hogy orra ne / bukjon rajta”), s egyben a gondolathangsúlyt erősítő 
profán kifejezésekkel lehetetlenné is téve azt. Más verssoraiban viszont 
a szanszkrit időmértékes verselés szabálytalanított ütemalakzatait vél
hetjük áthallani, így a 6+5 szótagszámú ütemekben, a moraszámláló 
verselés egy alakváltozatát, konkrétan az indravádzsrá ritmusát.6

Semmiképpen sem belemagyarázás, ha a vers címe által is befolyá
soltál! ugyan, de már itt leírjuk a Mahábhárata eposz nevét, melynek 
„sorfaja meglehetősen kötetlen, szabad ritmusú sor, melyet közép met
szete két egyforma félsorra tagol”.7 A közép metszetű tagolás a Táncoló 
Siva minden sorában megtalálható, jóllehet legtöbbször a gondolathang
súlyt érvényesítőén, amikor is a verssor középmetszete nem feltétlenül 
(legtöbbször nem) két egyforma félsorra való felosztást eredményez:
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Az 1. verssor: 10 (5+5)+6; a 2. verssor 7 (4+3) + 5; a 3. verssor 7 + 
6; a 4. verssor 6 + 6; az 5. verssor 9 (5 + 4) -4- 6; a 6. verssor 6 + 5; a 7. 
verssor 11 (5 + 6) + 6; a 8. verssor 6 + 7; a 9. verssor 10 (5+5)+7(4+3); 
a 10. verssor 4 + 8 (4+4); a l l .  verssor 8 (4+4) + 8 (4+4); a 12. vers
sor + (3+3)+7 (3+4); a 13. verssor 8 (3+5)+10 (4+6); a 14. verssor 8 
(3+3+2)+8 (2+3+3); a 15. verssor 6+9 (5+4); a 16. verssor 6+4; a 17. 
verssor 5+10 (4+6); s az utolsó, a 18. verssor 4+6 szótagú középmet
szetű tagolást érvényesít.

Mind e ritmusalakzatokat s alakzatsejtelmeket külön-külön pon
tosan le kellene írnunk, majd egymásra vetítenünk, hogy e fellazult 
szimultaneitású költői nyelvi ritmust a maga hierarchizáltságában, 
„kötöttségeiben” leírhassunk.

1.3. A versmondatok megformáltsága egyértelműen a gondolat
hangsúlyos ritmust érvényesíti. Ezt nyomatékosítják a versmondatok 
szintatikai jellemzői, jellegzetessége mellett az összetett mondatokban 
használt interpunkciós jelek is: a kettőspont, a pontosvessző többszöri 
használata.

Az első versmondat négy és fél verssoron át húzódik végig, s az 5. 
verssor középmetszetét jelöli. Öt tagmondatból álló összetett mondat, 
amelyben az első két tagmondat egymással szoros tematikai egységet 
alkot, ezt jelöli a pontosvessző is a 2. tagmondat határán, s hasonló
képpen szoros egységet alkot a „vagy” junktívával bevezetett választói 
mellékmondat s a hozzá értelmezői mellérendelő, illetve kapcsolatos 
mellérendelő 4. és 5. tagmondatok.

A második versmondat az 5. verssor középmetszeténél kezdődik, s 
a 7. verssor középmetszetét jelölőén zárul. Három tagmondatból álló 
összetett mondat, amelyben az első két tagmondat kapcsolatos mellé- 
rendelés, s a 3. tagmondat tematikailag lazábban kötődik, értelmezői 
mellérendelő mondatként a 2. tagmondathoz. E lazább, értelmezői kö
tődést jelöli a kettőspont is a 2. mondat végén.

A harmadik versmondat egyszerű bővített mondat, mely a 7. vers
sor középmetszeténél kezdődik, s a 8. verssor középmetszetét nyoma- 
tékosítva zárul.

A negyedik versmondat a 8. verssor középmetszeténél kezdődik, s a 
12. verssort zárja. Hét tagmondatból álló összetett mondat, mely az el
lentétes mellérendelést jelölő „de” kötőszóval kezdődik, nyelvtanilag 
jelölve ily módon a szoros kötődést az előző versmondathoz s egyben 
új tematikai egységet vezetve be.

Az ötödik versmondat sajátos szerkezetű egyszerű bővített mondat
ként írható le, amelyben az alany („az arc”) egy rámutató szerepben 
levő, kijelölő értékű névmással kiegészülve hangsúlyozódik.
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A hatodik versmondat a 13. verssor középmetszeténél kezdődik, s 
a 16. verssort zárja le. Az összetett mondat tagmondatainak a száma 
nehezen egyértelműsíthető, a versmondatnak a normatív mondattani 
szabályoktól való kiélezett eltérése következtében. A pontosvesszővel 
lezárt bővített mondat után következő nyelvi egység mondattanilag le
írható négy tagmondatként, melyek közül kettő elliptikus nominális 
mondat, ahol az első elliptikus nominális mondat („felhő”) felfogható 
a 2. és 3. igei állítmányokból álló elliptikus tagmondatok alanyaként is, 
de az „ami” alanyi szerepet betöltő határozatlan névmás puszta értel
mezőjeként is; a második elliptikus nominális mondat is felfogható a 2. 
és 3. igei állítmányokból álló elliptikus mondatok halmozott alanyai
nak. Minthogy azonban a szintaktikai struktúrát elemezve a mondat
ban mégis négy különböző prédikációt írhatnánk le, ezért döntöttem a 
tagmondatok meghatározásakor a felszíni struktúra szabálytalanságai
nak a komolyan vétele mellett.

A hetedik versmondat a 17. és a 18. verssoron át húzódik, többszö
rösen bővített mondatként az egész verset lezáró jelleggel.

2. A VERS KOMPOZÍCIÓJA-  
AZ ÉRTELMI-TEMATIKUS PROGRESSZIÓ

2.1. A vers kompozíciójának kialakításában -  ezt a megállapítást a 
költői nyelv ritmikai-szintaktikai struktúrájának az elemzése is előle
gezi -  a leghangsúlyosabb szerepet a versmondatok töltik be.

A vers egy gondolatsor koncentrált megfogalmazása, melyben az 
egyes versmondatok hordozzák a gondolatsor, a gondolatkomplexum 
részegységeit. A verset eszerint hét elsőfokú kompozíciós egységből 
fölépülő kompozíciónak tekintem, melyek egymással hierarchikus 
rendszert alkotnak, mégpedig egy olyan hierarchikus rendszert, amely 
egyfajta szabálytalan linearitást mutat a gondolatsor kifejtésében, az 
értelmi-tematikai progresszió kialakulásában.

Az elsőfokú kompozíciós egységeknek tekintett versmondatok e 
szabálytalan linearitást megvalósító verskompozícióban az értelmi
tematikai progresszió kialakításában nem mechanikusan követik egy
mást, hanem a jelentés-összefüggések hierarchiáját létrehozva; bármily 
szoros s nyelvtanilag jelölt is köztük a kapcsolat, az egyes versmonda
tok kisebb értelmi-tematikus egységeket alkotnak, melyeket másodfo
kú kompozíciós egységeknek nevezek.
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Értelmezésemben a verskompozíció négy’ másodfokú kompozíciós 
egységből áll. Az elsőt az 1. és a 2. versmondat, a másodikat a 3. és a
4. versmondat, a harmadikat az 5. és a 6. versmondat alkotja, a negye
diket pedig a verslezáró 7. versmondat.

E négy másodfokú kompozicionális egység közti értelmi-tematikai 
összefüggések hozzák létre a vers nyelvi-gondolati kompozícióját, s 
annak jelentésstruktúráját. A másodfokú kompozicionális egységek 
kialakíthatóságában, meghatározhatóságában a vers nyelvi-gondolati 
kompozíciójának egészét szervező szabálytalan szabályosságot figyel
hetünk meg. A „szabálytalanságot” nemcsak az okozza, hogy az utol
só, a negyedik másodfokú kompozicionális egység a többi háromtól 
eltérően nem két, hanem egyetlen versmondatból áll, mégpedig össze
tett mondat helyett egy többszörösen bővített, két verssoron át húzódó 
versmondatból, hanem az egyes versmondatok s a két-két versmon
datból fölépülő másodfokú kompozíciós egységek „belső” szintaktikai 
különbözőségei is.

2.2. Kevés szó esett mindeddig a címről, mely kifejezetten a vers 
egészét értelmező, anaforikus cím. Siva a védikus kor egyik nagy iste
ne. A történelemtudomány s a vallástörténet nem tudja pontosan idejét 
s magyarázatát sem annak, mikor s miért lett Siva a védikus kor egyik 
késői szakaszában a brahmanizmusban a legfőbb lénnyé, a legfőbb is
tenné. A legtöbbet róla épp a Mahábhárata eposzból tudhatunk meg. 
Ahhoz, hogy a címet értelmezhessük, elégséges tudatosítanunk, hogy 
Sivának -  Eliade értelmezésében -  ,,[n]incs barátja az istenek között, 
és nem szereti az embereket, akiket démoni őrjöngésével rettegésben 
tart, betegségekkel és csapásokkal tizedel”.8 E „démoni őrjöngéseket” 
„[a] világrendet irányító Siva kozmikus energiáit orgiasztikus tánca, a 
tándana testesíti meg, amelyeket Siva Nátarandzsaként (tánckirályként) 
já r .. .”9 A tánc tehát hozzátartozik Siva isteni jellegéhez, a „táncoló 
Siva” Siva istenként való megmutatkozásának, megjelenültségének a 
szituációja. S jóllehet, számunkra Siva az emberi kultúra történelmileg 
lezárt korszakát jelenti, nem kétséges, hogy a „problematika” élő, nyi
tott kérdéseket tartogat számunkra.

23 . Az első másodfokú kompozíciós egység első elsőfokú kompozí
ciós egységében, az első versmondatban egy többszörösen ellentétezett 
és ambivalens állítás fogalmazódik meg.

Az első versmondat első tagmondata tagadó mondat. Nem keveseb
bet, mint Siva isteni jellegét tagadja. A 2. és a 3. tagmondat e tagadást 
értelmezi. Mindkét tagmondat állítása a legprofánabb módon kötődik 
korunkhoz: a 2. tagmondat egy fellelkesült futballmeccs-kommentátor 
mondata is lehetne, ha az „egy” határozatlan névelő helyett az „az” ha
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tározott névelő állna. Ugyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül a 2. 
tagmondat ritmikai struktúrájának összetett, bravúros szimultanitását, 
tehát megszervezettségét, s azt sem, hogy jelentését illetően a futball- 
játék legszebb pillanatát, eseményét rögzíti. A Siva „mozdulatának” 
isteni jellegét tagadó mondatot értelmező álllító mondat profanitása 
ellenére is valami, a futballrajongók számára mindig várt, ritkán telje
sülő szépség, tökéletesség megvalósulását jelöli. Az egyértelmű taga
dást jelentő mondatot tehát egy olyan állítás értelmezi, mely a tagadást 
kétségbe ugyan nem vonja, ám, amely kifejtés helyett az isteni tökély 
hiányát a profán emberi játék egy> tökéletességet jelö lő  eseményével 
értelmezi, a mindennapi emberi élet és gondolkodás szempontjából 
tehát nem negatívummal, hanem az isteni és az emberi (orgia?) szem- 
beállításával, egymás mellé helyezésével, a célból, hogy ez utóbbi az 
előbbit értelmezze. A 3. tagmondat alternatív lehetőségként folytatja a 
tagadás értelmezését, beemelve egy, a történelmi kortól függetlenülő, 
örök emberi tulajdonságot jelölő fogalmat, a „szenvedélyt”, mely po
zitív magyarázata is lehetne Siva „démoni őrjöngést” jelentő táncának, 
miközben a metaforikus állításban a „szenvedély szvingel”, azaz a XX. 
század egyik dinamikus amerikai táncaként valósul meg, mely állítás, 
természetesen, szintén kapcsolatba hozható Siva őrjöngő táncával. Tu
datosítanunk kell azonban azt is, hogy a „szving” angol szó jelentése 
a sportnyelvben is, lengőütést jelent, azaz „az ökölvívásban nyújtott 
karral, az egész test súlyát az ütés erejébe beleadó oldalütést” 10, s a me
taforikus állításban értelmezhető ebben a jelentésében is, s ez esetben 
a 2. és a 3. tagmondat állításai között egyfajta egymás jelentését erősí
tő, fokozó párhuzamosság jön létre. A két rendkívül dinamikus emberi 
sportjáték, a futball s az ökölvívás egy-egy erőteljes, tudást követelő, 
emberi tökélyt megvalósító eseményét rögzíti mindkét tagmondat. A 
„szvingel” szónak ezt a jelentését tudatosítva, a 3. tagmondat akárha a 
2. tagmondat pozitív töltetű állítását fokozná, miközben egyenlőségjel 
tevődik a nem-isteni és az emberi szenvedély közé. Ez a kiegyenlítő
dés, megfelelés, természetesen, akkor is megmarad, ha a „szvingel” ki
fejezés alatt a dinamikus, amerikai eredetű táncot értjük, s erre késztet 
bennünket a tény, hogy a tagadás a táncoló Sivára, Siva táncára vonat
kozik, ám ez esetben valamiféle lefokozás is bekövetkezik. A szvinge- 
lés szenvedélye csak felfokozott élvezetet nyújthat az embernek, míg 
az ökölvívás szvingje, a lengőütés hasonló koncentráltságot, tudást, 
erőt, intenzitást jelöl az ökölvívásban, mint a futballban a legendás 
„bal felső”. A szellem embere, természetesen, lebecsülheti a „futball- 
őrületet”, miként a szvingelést vagy a szvinget is, s a két tagmondat és 
a tagadó főmondat közötti szemantikai összefüggés egyértelműsíthető.
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S lehetünk még olyan futballrajongók is, hogy hevületünk legmaga
sabb hőfokán is tudjuk: Isten az valami más. Az első tagmondatok te
hát történelem- s valláskritikát kifejező állítások? Mindenképpen, s az 
egész valahogy mégsem ennyire egyszerű.

Leíródott a szenvedély kifejezés is, amelyről a XX. század végén 
szintén gondolkodhatunk kritikusan, van hozzá elég történelmi tapasz
talatunk, ám amely ily könnyedén mégsem tagadható. Az életelv része 
is a szenvedély, az emberi magatartás egyik mozgatóereje.

Ha Siva tánca nem isteni, akkor Siva nem isten. Ez számunkra köny- 
nyen kimondható. De hol jelöljük ki a szenvedély helyét? Sivát, a pusztí
tó istent az ember találta ki? Az emberi irracionalitás, szenvedély termé
ke? Lehetséges, problémát alig jelentő értelmezés ez számunkra, annál 
is inkább, minthogy -  ismétlem -  Siva számunkra kultúrtörténeti foga
lom csupán. S mégis: akármit (semmit) jelent is számunkra Siva, tudjuk, 
Sivát istenként tisztelték s rettegték hindu embertársaink a Kr. e.-i utolsó 
századokban. Siva tehát Isten volt; a tagadó mondat egy isten tagadása.

Az első versmondat 3. és 4. tagmondata, melyeket kettősponttal 
vezetett be a költő, melyek tehát magyarázatként vagy következmény
ként értelmezhetőek, egyértelműen Sivára utalnak a „kígyó” meta
forában s a Pusztító jövendölésének állításával. Itt nincs terem értel
mezni a „kígyó” szerepét a védikus vallástörténetben, s az istenekre 
vonatkoztatottságukat, azt azonban egyértelműen kimondhatjuk, ha 
nem is Siva az egyetlen pusztító isten a védikus vallástörténetben, ha 
a pusztítás hozzá is tartozott az isteni erő működéséhez, Siva maga a 
Pusztító. S mit kezdjünk akkor az első versmondat első két és máso
dik két tagmondatainak az állításaival? Az első három tagmondatban 
bekövetkező Siva istenségének a tagadása után hogyan értelmezzük a
4. tagmondat állítását? Segítségükre lehet, ha tudatosítjuk, nem vettük 
komolyan a pontosvesszőt a 2. tagmondat végén. A „vagy” diszjunktív 
kötőszóval bevezetett 3. tagmondat elkülönül az első két tagmondattól, 
s valóságos alternatívaként ismétli meg a történelem- s valláskritikát. A 
kettőspontot követő 4. tagmondat tehát épp Siva istenségének a „meg- 
történéséről”, „megszületéséről” tudósít. A nem isten Siva Istenné lesz? 
A szenvedély (emberi? isteni?) létrehozza a pusztítás istenét?

A kérdés már nem pusztán kultúrtörténeti. Éredekeltté kell lennünk?
A fontiekre utalhat a mondat állításának egyszerre általánosító és 

konkretizáló tendenciája, s az ebből (is) következő ambivalencia. A 
„kobra-végtagok”, a „Pusztító” kifejezések közvetlenül vonatkozhat
nak Sivára, ám a metaforikus nyelvhasználatban a konkrét jellemzésen 
túl az esemény univerzalitására is utalhatnak, mindent magába fog
laló, mindenre kiterjedő értelmükben is jelentéshez jutnak. Ezt nyo-
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matékosítja „a világ-tojásból” metaforikus megnevezés is, miként a 
személytelenítö tendenciát felmutató „jövendölik” (többes szám har
madik szcmélyü) ige is. Siva „mozdulata” mégis Siva „isteni” táncává 
lett. Mozdulatai, „kobra-végtagjai” önmagát ,jövendölik”? S egyben 
önnön végét is? Siva nemcsak a Dühöngő, hanem többek között az 
idő megtestesítője (istene) is. Ő a Pusztító, s ő az Idő is. A „jövendö
lés” vonatkozhat-c önnön pusztulására, a tudott (?) történelmi végre? 
A kérdés annál inkább felteendő, minthogy a védikus kor Sivája „nem 
jövendöl". A racionalitásnak benne alig van nyoma.

A második versmondat, mint második elsőfokú kompozíciós egy
ség állítását érthetjük történelemkritikai állításként. Az „őrült fény” 
Siva isten metaforikus megnevezése is lehet; a „földtúró nyomor”, a 
„nádkunyhó” a történelmi kor emberének a léthelyzetét jelölő kifeje
zések. Nem egyértelmű azonban a „ropognak izmai” állítás jelöltje. Az 
„őrült fény”-nek nevezett Sivának, a pusztító „láng”-nak, vagy a „föld
túró nyomor” metaforikus-metonimikus általánosítással megnevezett 
ember „izmai” „ropognak” pusztulás (?) közben?

Mennyivel egyszerűbb lenne, ha századunkban nem létezne nyomor 
s nádkunyhó. Kényelmes karosszékünkben ülve olvashatnánk a verset 
a Kr. e.-i kor egyik történelmi valóságáról: a pusztító Siva istenről s az 
emberi nyomorról, s persze, a szenvedélyről, mely mindennek oka.

A második másodfokú kompozíciós egység mindkét elsőfokú kom
pozíciós egysége Sivát idézi, mégpedig azt a Sivát, akiben nem árja 
jegyek is voltak, vagyis népies elemek is, s a leírásból úgy tűnik, a 
költő ezt pozitívumként értékeli, még ha a történelem- s valláskritika 
változatlanul éles is („és a csoda is együgyű”).

A tánc közbeni megtestesülés Sivában árja tulajdonság, benne azon
ban „a háromfunkciós (védikus, brahmáni) vallási ideológia” két funk
ciója testesült meg, „a mágikus és bírói hatalom funkciója, s a harci erő 
isteneinek funkciója”, ám nem „a termékenység istenek és a gazdasági 
jólét funkciója” 11 is. Jóllehet egyesek a „termékenység isteneként” is 
tisztelték. Eliade vallástörténeti könyvében így „írja le” Sivát: „Haját 
befonva viseli, színe sötétbarna; hasa fekete, háta vörös. íjjal és nyílvesz- 
szőkkel van felfegyverkezve, állatbőrökbe öltözik, és kedvenc tartózko
dási helyén, a hegyek (Himalája) között jár-kél... [...] a »Vadállatok 
urának« nevezik, és azokat védelmezi, akik távoltartják magukat az árja 
társadalomtól.” 12 „A Svétásvátára [...] az Abszolút Lényre (Brahman) 
vonatkozó elgondolásokat egy személyes isten, Rudra-Siva iránti áhí
tattal társítja. A »háromszoros Brahmant«, az egész Természetben és az 
élet valamennyi formájában benne levő Istent Rudrával, világok terem
tőjével, ám ugyanakkor lerombolójával azonosítják.” 13 Ugyanakkor
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Eliade vallástörténetét olvasva felmerül az a gondolat is, hogy Siva, aki 
nő-istenként a brahmanizmust nehezen képviselhette, eszköz volt Brah- 
mán kezében, „hogy megszabadítsa a Földet folyvást csak szaporodó 
népességétől” 14, a végét vetve „egy kozmikus korszaknak”.15

Nem bocsátkozva sem a brahmanizmus, sem a sivaizmus értelmezé
sébe, kétségtelen, hogy Sivában felismerhetők a brahmanizmus három 
kasztján kívül eső, a negyedik, a nem árjákat felölelő kaszthoz tartozás 
jegyei. A népies elemek erős jelenlétéről tanúskodik Siva fizikumának 
s életmódjának a leírása Eliade-nál, s a versben is. A költő „ember- 
tigris”-nek nevezi Sivát, kinek „a lába parasztláb, / porhoz és sárhoz 
szokott” . Tigris mivoltában is valamiképpen a neki kiszolgáltatott föld
műves és állattenyésztő hindu embereknek a megjelenítőjévé lesz, s 
a versbeli racionális valláskritika mintha nem is annyira (egyedül) rá 
vonatkozna, hanem a nomád és földműves árja hindu emberre.

A racionalitás e történelem- és valláskritikában egyre szembetűnőbb. 
Egyre kevésbé a költői én személyes állásfoglalásaként hat: a modern 
kor tudatának a racionalitása ez, s tudjuk, ez sem kevésbé veszélytelen, 
mint a pusztító isteneket teremtő (emberi? isteni?) szenvedély.

A harmadik másodfokú kompozíciós egység első elsőfokú kompo
zíciós egységében váratlan fordulat következik be. Az első versmon
dat állítása egyértelmű állásfoglalás Siva isten volta mellett: „Csak az 
arc, az az istené.” A második versmondat egyrészt Sivát jellemző ki
fejezéseket tartalmaz („a koponya mennyéből kő-szemek”), másrészt, 
az isten Siva tényleges, történelmileg bekövetkezett pusztulását vetíti 
elénk az „isteni látás” eredményeként: egy más isten, a Nap istene ál
tali legyőzettetését s a modern kort, mely mintha az apokaliptikus vég 
lenne: India gyarmatosítása az „angolok” által; ám „a világkonszernek, 
a vérözön” kifejezések jelölte tartalmak vajon csak Sivát veszélyeztet
nék, veszélyeztetik?

Az utolsó, a negyedik másodfokú kompozíciós egység egyetlen 
versmondatból áll, állításában az ellentétező kifejezésekkel fokozottan 
ambivalens jelentésű Siva „táncol”, de már nem őrjöngő, szenvedélye
sen pusztító Istenként, hanem az „isteni közöny” megtestesítőjeként.

A versmondat minden kifejezése külön elemzést igényelne. A „dob”, 
a „síp” kifejezések, a hangszerek nélkülözhetetlen kísérői a táncnak, 
az e kifejezéseket metaforikus általánosító jelleggel minősítő főnevek 
(„földrengés”, „sikoly”) azonban egy másik síkon ugyan, de szintén 
az apokaliptikusság képzeteit jelölik. Vajon kinek, minek a végét jelöli 
ez a „tánc”? Siva isten, egy korszak végét? Miközben tudatosítanunk 
kell azt is, hogy a mondat alanya immár nem is Siva, nem ő táncol, 
hanem „a Nap, az isteni közöny”. „A Nap” természetesen felfogha
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tó Siva metaforikus megnevezésének is, annál is inkább, minthogy az 
égitestek, s köztük kiemelt helyen a Nap a látható Isten megtestesí
tői voltak, különösen a brahmanizmus előtti vallásokban. A metafo
rikus megnevezés értelmezését bonyolítja, hogy Branal, más néven 
Barbale a grúzok istene volt, s a grúzok hiedelemvilágában elsősorban 
a napisten volt. Felfogható-e a Nap a mindig látható, névtelen isten
nek? Ha igen, az „isteni közöny” kifejezés nem Siva, a pusztuló isten 
magatartását jelöli, hanem magát a névtelen Istent, az isteneszmét. Az 
egyértelműsítésben tovább bizonytalaníthat bennünket a „durcás gye
rekarccal” jellemzés, mely leginkább mégis a pusztításban megsem
misülő, nem igazán árja (brahmán) Siva istenre vonatkoztatható. Úgy 
gondolom, hogy mindezen ambivalenciák a költői szemléletből kö
vetkeznek, tudatosan megérzékített -  jelölt eldöntetlenségek, melyek 
lehetetlenné teszik számunkra, hogy a problematikát behatároljuk. S 
azt is gondolom, hogy a költő számára ez utolsó mondat megalkotása
kor -  a verset lezáróan -  a leghangsúlyosabb volt az „isteni közöny” 
kifejezés leírhatósága. Siva, az isten ebben a magatartásában, ebben a 
minősítésben „teljesedik ki”.

3. KÉRDÉSEK A VERS SZÖVEG VILÁGÁRA 
VONATKOZÓAN

Az egész vers jelen időben íródott. A történelem- és valláskritika 
értelmezése során ezt eddig nem tudatosítottuk, jóllehet jelentésességét 
hangsúlyozni kell.

A „táncoló Siva” nem csak a szellemi múlt terméke. Siva az is
ten, aki már nem isten. Istent a modern kor racionális tudata megölte. 
Vagyis mégis isten? Hiszen: „az arc, az az istené”. Az ember kitalálta a 
maga számára istent, hogy az az embert a maga képmására teremthes
se? Ez lenne az, amiről a racionális tudat nem mond le, minthogy tudja, 
ha erről is lemond, ha végképp megsemmisíti istent, léte teljesen értel
metlenné lesz? Az „isteni közöny” felpanaszlása azt jelenti, hogy a ra
cionális tudat számára nem létezik tér, amelyben ember és Isten együtt 
értelmezhető? S történelmi háttérként, tapasztalatként és valóságként: 
a „pusztítás”, a „nyomor”, a „világkonszernek” s a „vérözön”? Végső 
elkeseredettség s végső elidegenültség ez? A „hangya-faj dühe” s a ra
cionális tudat ellentétes irányban elindulva találkozhat-e? S honnan e 
fölény, hol a magaslati pont, ahonnan az emberiség „hangya-fajnak”
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nevezhető? A mégis létező Siva istené, aki számunkra semmiképpen 
nem lehet isten? Vagy a racionális tudat merült volna ennyire mélyre 
léte „világéjszakájában”? Istent hinni, az istenit elképzelni képtelenné 
válva lemondott volna az emberről is? Le kellett mondania? Az ember, 
aki elvesztette képzelőerejét, s már elképzelni sem tudja az istenit, vég
képp elmerül a maga végességének a tudatában, s elkeseredettségében 
csak a pusztulást, az örökösen ismétlődő pusztulást látja véget nem 
érőnek? Ezt a tudását jellemezné az „isteni közöny” kifejezés is? Az 
„emberarcú isten” közönye ez? A halandó emberé? „A Nap” kifejezés
ben metaforizált világmindenségé?

A tehetetlenségét beismerő racionális tudat remény nélküli helyzete 
objektiválódik a Táncoló Siva versben?

A történelem- s valláskritika „óra” végén dideregve ülünk a karos
székben. Jó, hogy csak verset olvastunk. Mint tudjuk, a verset Siva egy 
szobra ihlette.

Szerencsénk, hogy nem vagyunk filozófusok.
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EGY CELAN-VERS JELENTÉSÉRTELMEZÉSE

IN DEN FLÜSSEN nördlich derZukunft
wcrf ich das Netz aus, das du
zögernd beschwerst
mit von Steinen geschriebenen
Schatten.

A FOLYÓKBA északra a jövőtől 
kivetem a hálót, melyet 
tétován terhelsz meg 
kövekkel írt 
árnyékkal.

0.1. Dolgozatom célja Paul Celan In den FUissen (A folyókba) kez
detű versének értelmezése. A jelentésértelmezés során -  Petőfi S. Já
nos szövegelméletét véve alapul -  három elemzésfázist különböztetek 
meg: a leíró, a magyarázó és az értékelő jelentésértelmezést.1

A leíró jelentésértelmezésben a vers jelentésstruktúráját értelme
zem, míg a magyarázó jelentésértelmezés során arra keresek választ, 
hogy az adott költői szöveghez miért éppen ez a jelentésstruktúra ren
delhető hozzá, hogy majd az értékelő jelentésértelmezésben a szöveg 
(esztétikai) értékelését végezhessem el.

0.2. Ahhoz, hogy a vers leíró jelentésértelmezését elvégezhessem, 
szükségesnek mutatkozik a szövegalkotó jegyek folyamatosságának, 
összefüggéseinek a vizsgálata, azaz azoknak az összetevő elemeknek a 
felmutatása, amelyek a (lineáris) szövegfelépülésben részt vesznek: a 
konnexitás, a kohézió és a koherencia vizsgálata.2

0.2.1. Konnexitás alatt a szöveg nyelvi-szintaktikai jólformáltságát 
értem: a) hogy fel tud-e mutatni a szöveg egy sajátos jegyet, amely 
minden önálló egységében fellelhető (ritmikai, szintaktikai sajátosság, 
szóismétlés); b) hogy bizonyos módon folyamatos vagy nem folyama
tos részekre tagolható-e (ha az önálló egységek között folyamatosság 
áll fenn, függetlenül attól, hogy szub- vagy makrotémát képeznek-e).
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0.2.2. A konnexitás előfeltétele annak, hogy a szöveget kohezívnek 
tarthassuk. Kohézió alatt a szöveg tematikus jólformáltságát értem, mi
kor is az egyes önálló egységek témái értelemszemantikai relációkon 
át a nagyobb egységek témáivá fejlődnek, miközben a tematikus és/ 
vagy rematikus progresszió szempontjából a nagyobb egységeknek is 
jól formáltaknak kell lenniük.

0.2.3. Koherensnek akkor tartható egy szöveg, ha a benne kifejezett 
tényállás-konfiguráció egy összefüggő és lezárt világfragmentumként 
értelmezhető. Ebből következően a koherencia tekinthető egy szöveg 
inherens tulajdonságának. Hogy egy szöveg koherensnek minősül-e, 
sokban függ az értelmező tudásától, beleélő képességétől stb.

0.3. Sajátos problémát jelent azoknak a szövegeknek a 
jelentésértelemzése, amelyeknél a szó szerinti jelentésértelmezés nem 
meríti ki a szövegvilág hordozta tényállás-konfigurációkat (figura- 
tív, metaforikus nyelvhasználat), vagy amelyek a szó szerinti jelentés 
szintjén értelmezhetetlennek minősülnek, s szimbolikus jelentésértel
mezésre van szükség ahhoz, hogy a szöveget koherensnek tarthassuk, 
s egy olyan logikai modellt tudjunk konstruálni, amely a szövegvilág 
tényállás-konfigurációit konzisztensnek mutatja.3

1.0. Az In den Flüssen (A folyókba) kezdetű vers az Atemwende 
(Lélegzefráltás) (1967) kötetben jelent meg; a kötetben közölt versek 
legtöbbjéhez hasonlóan, cím nélkül. Ajelenség, mely éles váltást jelent 
a korábbi kötetek címadásaival szemben, az Atemwende kötet homo
gén felépítettségére utal. A verzállal kiemelt verskezdő szószerkezetet 
tehát nem tekintem címként nyomatékosított elemnek. (Az elemzést, 
ahol ez nem értelemzavaró, a magyar fordítás alapján végzem.)

1.1. A vers szintaktikailag egyetlen összetett mondatból áll, mely
nek két tagmondata két elsőfokú kompozíciós egységnek (K)? K J felel 
meg. A két kompozíciós egység közötti konnexitáshordozók:

a) a performatív struktúra változatlansága:
K,: ÉN KÖZLÖM, HOGY: (én) kivetem a hálót
K2: ÉN KÖZLÖM, HOGY: (te) kövekkel írt árnyékkal terheled 

meg azt

b) a performatív paraméteren megmutatkozó időazonosság:
K,: ÉN MOST KÖZLÖM, HOGY: (én) MOST / A KÖZELJÖVŐ

BEN kivetem a hálót
k 2: é n  m o s t  k ö z l ö m , h o g y  (te) m o s t  / a  k ö z e l j ö v ő 

b e n  kövekkel írt árnyékkal terheled meg azt
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c) grammatikai behelyettesítéssel kifejezett referenciaazonosság:
K,: (én) kivetem A HÁLÓT
K,: MELYET (te) kövekkel írt árnyékkal terhelsz meg

d) részekre tagoltság/folyamatosság:
A vers ritmikus struktúrája nem követi a és a K? tagolódását, 

amennyiben a tagmondathatár a második verssoron belül húzódik. Ez a 
jelenség, amely a kohézió s még inkább a koherencia elemzésénél lesz 
jelentéshordozó, egyben konnexitáshordozó jegy is, mely a és 
közti folyamatosságot jelzi.

1.2. A szövegkohézió vizsgálata előtt két fogalmat kell bevezetni: a 
textúra és a kompozíció fogalmát. Egy szöveg textúráját bizonyos nyel
vi elemek ismétlődése hozza létre, míg a kompozíció a szintaktikailag, 
értelemszemantikailag és poétikailag legkisebb önálló egységektől a 
nagyobb egységeket alkotó hierarchikus szövegépítményt jelenti.4

A nyelvi rendszerrel kompatibilis módon a Celan-vers egyedül a 
textúra szintjén mondható kohezívnek, amennyiben az egyes nyelvi 
elemek egy egységes, a beszélő én s a megszólított te által közösen 
véghezvitt cselekvés, a hálókivetés folyamatát rögzítve egy szómezőt 
alkotnak: kivetni, háló, nehezékkel ellátni. A témastruktúra, s még in
kább az azt tematikusán kiegészítő elemek értelemszemantikai elem
zése során azonban referenciális inkompatibilitással állunk szemben, a 
szövegkompozíció értelmezése a szó szerinti jelentés szintjén a kohé
zió hiányát mutatja fel.

1.3. A vers összetett szimbolikus közlés; jelentésstruktúrájának ér
telmezése kombinatorikus elemzést igényel, melynek során az egyes 
összetevő elemeket szó szerinti, másokat figuratív, ismét másokat pe
dig metaforikus jelentésükben kell értelmeznünk.

1.3.1. A K, témájának a „kivetem a hálót” szerkezet felel meg. E 
bővített predikatív szerkezetet két helyhatározói szerkezet egészíti ki 
rematikus elemként: a cselekvést közvetlenül lokalizáló „a folyókba” 
szószerkezet (Lj) s a cselekvés helyét modifikáló „északra a jövőtől” 
szószerkezet (L2).

Az Lj a nyelvrendszerrel kompatibilis módon egészíti ki a közlés 
témáját. Általa azonban a közlésben a konkrét cselekvésről való beszá
moló helyett a szándék általánosító tendenciájának a kinyilatkoztatását 
figyelhetjük meg, erre utal a többes szám a hely meghatározásában. A 
beszélő én nem egy adott folyóba, hanem „a folyókba” veti ki hálóját, 
amit az állóvizekben s a folyóvízben halászás közti választásként ér
telmezhetünk. A nehézséget az L0 megértése okozza. A folyók fekvését
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meghatározó szószerkezetben az irányhatározó egy absztrakt fogalmat 
jelölő névszóval jut jelentésvonatkozásba, s ebből következően magá
nak a cselekvés helyének is ez az absztrakt fogalom lesz a modifiká- 
tora. Amíg a „kivetem a hálót a folyókba’' közlést minden nehézség 
nélkül értelmezhetjük olyan tényállásnak, amely a reális valóság része 
lehet, addig az „északra a jövőtől” eső folyók egyedül a költői kép
zeletvilágban létezhetnek, ami a közlés fiktív jellegének a kérdését is 
felveti. Az „északra” irányhatározóból kiindulva hideg vizű, jeges fo- 
lyókra lehet gondolnunk, melyek valamiképpen összefüggésben állnak 
a jövővel, de nem a jövő irányába folynak. A ,jövő” szó a semleges töl
tetű „elkövetkező idő” jelentés mellett a nyelvhasználatban pozitív ér
tékűjelentéssel rendelkezik, mely szemben áll a hidegre, a fagyra utaló 
„észak” kifejezés negatív jelentésértékével. E szembenállást érzékelve 
mondhatjuk, hogy a pozitív jelentésű ,jövő” a folyók fekvésének vi
szonyító pontjává lett. Ahhoz azonban, hogy e viszonyítás értelméhez 
eljussunk, az egész közlést újra kell értelmeznünk.

1.3.2. A K2 témája a témájával párhuzamos, azt kiegészítő cse
lekvés megnevezése (a háló megterhelése), amely a beszélő én által 
megszólított „másik” jelenlétét szükségszerűnek mutatja fel. A tema
tikus predikatív szerkezetet itt is két tematikus elem egészíti ki: a „té
tován” módhatározó (M) s a „kövekkel írt árnyékkal” eszközhatáro
zói szószerkezet (I). A „tétován” kifejezés értelmezése nem ütközik 
különösebb nehézségbe. Ahhoz, hogy a hálónak jó fekvése legyen, el 
kell találni a megfelelő megterhelést, s a „tétován” kifejezés arra utal, 
hogy a cselekvő tisztában van feladata érzékenységével. Sokkal inkább 
nehézségbe ütközik az eszközhatározói szószerkezet értelmezése. A 
megszólított „kövekkel írt árnyékkal” terheli meg a hálót, tehát vala
mivel, ami ellentmond a reális valóságban tapasztaltnak. Az „árnyék” 
szó az értelemző szótár szerint megvilágított térségben a tárgyak mö
gött látható sötétebb felület, releváns tulajdonsága tehát, hogy nincs 
önálló lényege, ebből következően súlya sem. Emellett itt kövekkel 
„írt” árnyékról van szó, nem egyszerűen a kövek árnyékáról. Analógi
ásán gondolkodva, az „írt” participium felfogható metaforikus kifeje
zésnek: ahogyan az írásban rögzítődik a betű alakja, úgy vet árnyékot 
a kő. A hálónak a kő árnyékával való megterhelése azonban változatla
nul diszkoherens tényállásnak bizonyul, ami arra figyelmeztet, hogy az 
egész közlést újra kell értelmeznünk.

1.4. A kompozíciós egységek tematikus értelemszemantikai elem
zése azt mutatta, hogy a téma- és a témastruktúrák között olyan 
referenciális inkompatibilitás áll fenn, mely nem szűnik meg pusztán 
a tematikus elemek figuratív, illetve metaforikus átértelmezésével, ha
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nem a teljes közlés újraértelmezését kívánja meg. Az újraértelmezés 
során változatlan állandónak egyedül azt tarthatjuk a közlésben, hogy 
a beszélő én most/a közeljövőben a megszólított te-vel együtt egy cse
lekvést hajt végre, melyet a beszélő én a „háló kivetésének’" nevez, de 
amely nem azonosítható a reális világban a háló kivetésének megfelelő 
tényállással, azaz nem szó szerinti közlésnek bizonyul. Hogy ennek 
értelmezésében továbbjussunk, a megnevezett cselekvésre vonatko
zó sztereotip tudásunkra kell hagyatkoznunk. A halászás a legősibb 
mesterségek egyike. A hálóval halászás releváns jegyének a háló jó 
elhelyezése tartható, ami többeknek, de legalábbis két részvevőnek az 
együttműködését igényli. A háló elhelyezése után a halászok számára 
egyedül a várakozás marad, a reménykedés a fogásban. Minthogy a 
közlés hangsúlyozza a folyóban való halászást, az értelmezés további 
lehetőségét a folyóvíz releváns jegyeiben kell keresnünk. A folyó víztö
mege állandóan változó, dinamikus entitás. A versbeli „halászás” tehát 
egy örökös mozgásban levő, változó „entitásban” történik, ugyanakkor 
ez az entitás, minthogy a folyók északra esnek, a hidegség tulajdon
ságát, a befagyás lehetőségét is tartalmazza. Ha az állandó mozgás
ban levés tulajdonságot s a befagyás, a megszilárdulás tulajdonságot 
egymás mellé helyezzük, az így kapott ellentétpár dinamikájában az 
együvé tartozónak láttatott élet és halál ellentétpárt érthetjük. Elet és 
halál ellentétpárja, a „halálban veszélyeztetett élet” viszont kapcsolat
ba hozható már a „jövő” szóképpel. A K, egy lehetséges parafrázisa: a 
reménykeltő cselekvés (hálókivetés) a halálban veszélyeztetett életre 
irányul (a folyókba északra a jövőtől), még ha az nem is tartalmazza a 
jövő ígéretét. Hogy azonban a remény elérhető legyen, az a cselekvés 
minőségétől függ. Ezt fejti ki a K,-ben a „kövekkel írt árnyékkal” me
taforikus szószerkezet.

A „kő” releváns jegye szilárd halmazállapota, szervetlensége, élet- 
telensége. A „háló” tehát valami szervetlennek, élettelennek az árnyé
kával terhelődik meg, a vers logikája szerint a cselekvés súlypontja va
lami élettelen által „írt”/létrehozott „árnyék”. Ha az „árnyék” releváns 
jegyei közé soroljuk még, hogy miközben megjeleníti azt, aminek a 
függvénye, ugyanakkor mégsem az, csupán rá irányuló látszat, úgy a 
következő parafrázisra lesz lehetőségünk: a beszélővel együttműködő 
másik úgy járul hozzá a cselekvéshez, hogy az élettelen létező optikai 
jelenségkoncentrációját teszi meg a cselekvés súlypontjává.

II. 1. Hogy a parafrázisban fölállított tényállás-konfigurációt ko
herensnek láthassuk, a közlés szimbolikus jelentésértelmezésére van 
szükség. Ehhez azonban Celan költői világán belül, költészetének 
kontextusában kell gondolkodnunk. Különösen fontosnak tűnik itt az
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„észak”, a „kő”, az „árnyék” szóhasználatának Celan költészetében 
való nyomon követése. Egy ilyen irányú filológiai kutatás igazolhatná 
az „északra eső folyóknak” a „halálban veszélyeztetett élet” asszociá
cióját, nem kevésbé a „kő” kifejezésben a „megkövült élet”, az élette- 
lenség létállapotának a képzetkörét. Legösszetettebbnek az „árnyék” 
kifejezés értelmezése látszik, mely Celan költészetének egyik kulcs- 
fogalma, s értelmezése külön tanulmányt igényelne. Ehelyett idézzünk 
néhány verséből: „Adj értelmet ítéletednek: / Adj neki árnyékot [...] 
Igazat mond, ki árnyékot mond.”5 „A kékben kiejt egy árnyékot ígérő 
faszót”6; „Csak midőn / árnyékként érintelek, / hiszel / ajkamnak”7; 
„Mind az alvó alakok, kristályosodók, / melyeket felfogsz / a nyelv
árnyékban.”8 Az „árnyék” szót Celan szóhasználatában leginkább a 
„valamire irányuló értelem” kifejezéseként parafrazeálhatjuk, a költői 
tevékenységre programosan utaló reflexióként. Ezt szem előtt tartva 
A folyókba  kezdetű verset egy képplászt ikusan megfogalmazott ars po
eticának mondhatjuk, amelyben a „háló kivetése” a költészet, az alko
tás figuratív megnevezéseként tudatosul.

II.2. Az ars poeticának látott ötsoros vers szemléletesen példázza 
Celan költői létszemléletét. A költészet Celan számára mindig is első
sorban egzisztenciális megnyilatkozás/tett volt, a szó sajátosan celani 
értelmezésében. A költészet az a terület -  Meridián - ,  ahol a létezés 
totális birtoklásigénye a lét szellemi átértékelésének az intenciójával 
párosul. A „háló kivetése” egyszerre utal a költészet értékteremtő in
tencióira s az egy emberi élet szempontjából igényelt remény egzisz
tenciális valóságtartalmára.

Celan világlátásának súlypontját képezi, hogy ezeknek az értékek
nek s a reménynek a kivívásához a halállal, a nemléttel való szembesü
lésen át vezet az út. A halálról szólva Celan költészetében mindig meg 
kell különböztetnünk a közelmúlt történelmi „halál-malmait” (a fasiz
mus emberölő s az emberi értékeket leromboló értelmében) s az élette- 
lenség állapotát felmutató, „megkövült” jelen létkritikáját. Celan költői 
létszemléletében a történelmi „halál-malmokra” való állandó emlékez- 
tetés nélkül nem lehet a jelenről szólni; ám a „megkövült létnek” látott 
jelennek a jövőjébe sem lehet helyezni a remény birodalmát.

Celan költészetfelfogásának másik sarkalatos pontja a „másik” 
megszólíthatósága, bevonhatósága a „keresésnek” abba a folyamatába, 
ami a költészet, az aktualizált nyelv maga. Láttuk, A folyókba  kezde
tű vers komplex metaforájában a beszélő én mellett az egyetlen szó, 
amely szó szerinti értelemben, névként funkcionál: a te, az együttmű
ködésre felszólított „másik”.
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Hangsúlyozni kell, hogy ez a jelentésértelmezés Celan versének egy 
lehetséges és Celan költészetének egészéből szemlélődve meggyőző 
olvasata, de egyben nem az egyetlen lehetséges olvasat is. Ez az olva
sat (mint minden olvasat) a versnyelvi struktúra jelentésambiguiátást 
kényszerűen egyértelműsíti, miközben egy koherens tényállás-konfi
guráció modellálására törekszik.

A nyelvi struktúrának két pontján mutatható ki leginkább ez az am- 
biguitás, s a korrekt jelentésértelmezés megköveteli, hogy erre külön 
figyelmeztessek. Értelmezésemben a szintaktikai kötődését illetően 
ambig „északra a jövőtől” szószerkezet a folyók  fekvésére utal, lehetsé
gesnek kell azonban tartanunk egy olyan értelmezést is, amely szerint a 
háló kivetésének a helye határozódott meg általa. Anélkül, hogy a két
féle értelmezés közötti jelentésbeli különbséget elemezném, úgy tűnik, 
ez a jelentéskülönbség nem befolyásolja lényegesen a versnek mint a 
költői ars poeticára vonatkozó komplex metaforának a jelentését.

A komplex metafora jelentésstruktúrájában betöltött szemantikai 
szerepvállalását illetően a lényegesebb a „zögernd’ kifejezés többér
telműsége. Fordításom -- „tétován” -  már döntés, mely az én versolva
satomat tükrözi, s amely, bár ha nem is zárja ki a „vonakodva” jelentést 
(mely a német kifejezésben egyenértékűen van jelen), elsődlegesen a 
„bizonytalanság” jelentését sugallja, a tétovázást azt illetően, hogy a 
megszólított hova tegye, hogyan helyezze a hálóra a nehezéket. Hol
ott mindenképpen felmerülhet a kérdés, nem arról van-e szó, hogy a 
megszólított Te vonakodik eleget tenni a felszólításnak az együttműkö
désre, vagyis nem kíván részt venni a közös cselekvésben. Olvasatom 
Celan költői életművét s Celan költészetfelfogását tartva szem előtt 
zárja ki ezt az értelmezést.
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VI.





A KULTÚRA SZEMIOTIKÁJA

Jegyzet Jurij M. Lotman kutatói program járól

Jurij M. Lotman itt közölt tanulmánya hiányérzetet kelthet az ol
vasóban, ám a fellépő olvasási és megértési nehézségeket természet- 
szerűeknek kell tartanunk, ha figyelembe vesszük Lotman kutatói 
módszerének a jellegét, azt, hogy számára nem léteznek lezárandó, 
önmagában és véglegesen megoldott kérdéskörök, még egy szigorúan 
körülhatárolt kutatási problémán belül sem. Lotman minden tanulmá
nya valamiképpen a folytatása, termékeny továbbgondolása, s nem rit
kán: újrakifejtése egy korábban és folyamatosan tárgyalt kérdéskomp
lexumnak vagy részkérdésnek, s ez a jelenség korántsem tudható be 
valamiféle kutatói módszerbeli eklekticizmusnak. Épp ellenkezőleg: a 
dialektikus szemléletnek önmagához való következetességét érzékel
hetjük itt is. A szemiotikái rendszerek dinamikus mechanizmusai című 
tanulmányt (megjelent a világhírű Tartui Egyetem 1974-es Tudomá
nyos Füzetében) is ilyen értelemben, részjellegében kell megközelí
tenünk, mely a továbbgondolás és a konkretizálás szintjén szervesen 
illeszkedik ahhoz a már huzamosabb idő óta folytatott kutatómun
kához (és tanulmánysorozathoz), amit Lotman a kultúra szemiotikái 
kutatásaként határozott meg, és amely kutatómunkának legfontosabb 
szövegei (az 1973-ban kiadott Szöveg, modell, típus című tanulmány- 
kötetben) magyar nyelven is hozzáférhetőek.

Tanulmánykötetének magyar nyelvű kiadásához írt Bevezető szöve
gében olvashatjuk: „Tudományos módszerem alapja a strukturális-sze
miotikái közelítés, az ember és társadalom szellemi élete különféle je 
lenségeinek olyan hierarchikusan felépített rendszereként való felfogása, 
amely információk tárolására, felhalmozására és cseréjére szolgál. Az 
általános megközelítésmód alapja, hogy a különféle szemiotikái rend
szereket az egységes kultúra részstruktúráinak tekintjük. [...] Egyetlen 
jelrendszernek sincs olyan mechanizmusa, amely biztosíthatná izolált 
működését. Ebből következik, hogy egy olyan közelítésmód mellett, 
amelyik megengedi, hogy a szemiotikái ciklus keretében viszonylag
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önálló tudományokat építsünk fel, elfogadjunk egy olyat is, amelynek 
szempontjából mindezek a tudományok a kultúra szemiotikájának rész
aspektusai, a különféle jelrendszerek funkcionális kölcsönviszonyaira 
vonatkozó tudományok” (a kiemelések Jurij M. Lotmantól).

A lotmani kérdésfeltevés korunk modern szellemtudományának 
egyik legérzékenyebb, legjelentősebb és szintetikusan legkevésbé meg
világított problematikájának -  a felépítmény struktúrájának -  a megvá- 
laszolási lehetőségét kínálja fel. Lotman kutatói programja, amellett a 
nem elhanyagolható tény mellett, hogy maga a szemiotikái gondolkozás 
próbatételének is tekinthető, mint minden olyan szemiotikái kutatás, 
mely nem elégszik meg a humán műveltség részstruktúráinak a szemi
otikái feltárásával, ahol a szemiotikái megközelítés mindeddig a legje
lentősebb és a leghatásosabb eredményeit mutatta fel: egyszersmind a 
kulturális tény és a történelmi helyzet (és társadalmi viszonyok) leírá
sának nyelvi lehetőségére mutat rá; egy olyan tudományos metanyelv 
kialakításának a lehetőségére, mely megszüntetheti a szellemtudomány 
pozitivizmusa s a szociológiai megközelítés hisztoricizmusa közötti 
hagyományos ellentmondásokat. Lotman szemléletének alapvető meg
határozója a -  lenini -  dialektika, mely a jelenségeket nem egymástól 
elszigetelve tárgyalja, hanem egymáshoz való egymást éltető korrelá
cióiban. Lotman kutatói célkitűzése a különböző strukturális szinteken 
egymás variánsaiként fellépő, hierarchikusan megszervezett rendszer 
(kultúra) strukturális-szemiotikái működésének, a struktúrák és struk- 
túra-szintek viselkedési (modelláló) funkcióinak a feltárása, azoknak a 
kommunikációs törvényszerűségeknek a megnevezése és megértése, 
amelyek által az emberi tudatnak a maga történelmi helyzetére való 
reagálása a kultúra modellálójává válhatott\

A kultúra -  lotmani -  szemiotikái modellezésének a kiindulópont
jában az emberi tudat áll, s mert az emberi tudat mindig a nyelvhez 
kötődik (a nyelv alatt itt nem a szótári értelemben használatos fogal
mat, hanem a kifejezést, a kommunikációt szolgáló, azt lehetővé tevő 
jelek rendszerét kell értenünk), a nyelvben rögzítődik, a kultúra mint 
egy többszörösen hierarchikusan szervezett jelrendszer lesz leírhatóvá, 
olyan nyelvi rendszerként, mely -  végül is -  mint a tárgyi világ mo- 
delláltságának egy szellemileg (nyelvileg) lehetséges és történelmileg 
adott modellvariánsa fogható fel, vagyis a tárgyi világ objektív mo
delljéhez viszonyítva másodlagos modelláló jelrendszerként (akárcsak, 
ahogyan Lotman írja, a tudatra épülő összes modellek fajtái -  köztük 
a művészet is...). E meghatározásban benne foglaltatik az is, hogy a 
kultúra mint másodlagos modelláló jelrendszer sajátos módon elren
dezett jeleket használ, amely sajátosság lehetetlenné teszi, hogy a jelek
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eredeztetéséből kiindulva, dialektikaellenes módon elmossuk a tárgyi 
világ elsődleges és a tudat másodlagos modelljei közötti viszonynak 
sohasem közvetlen, hanem mindig közvetett jellegét. A kultúra lotmani 
értelmezése a kulturális felépítmény lukácsi víziójával találkozik itt.

A lotmani dialektika teszi lehetővé azt is, hogy a kultúrát s az egyes 
kultúrtényeket történelmi megvalósulásokként és változókként foghas
suk fel, mint alakított és alakuló nyelvrendszert (lásd A kultúra tipo
lógiája című fejezet tanulmányait). Ugyanakkor e szemléleti módszer 
eredményezi, hogy a kultúra tényeinek immanens vizsgálatakor, a rész- 
rendszerek szemiotikái tipológiáját elemezve, ezek tipológiai kereszt- 
metszetének szinkron feltárása ne süllyedjék a szemiotikái modellek 
pozitivista leírásává, hanem rugalmasan követni és értelmezni tudja 
a rendszer szemiotikái átváltozásait (átváltásait), szemiotikái többirá
nyúságát. „A szemiotikái rendszer változásának lehetősége kapcsolat
ban van az őt használó közösségnek hozzá mint változóhoz való viszo
nyulásával. Ez azt jelenti, hogy az adott szemiotikái rendszert nemcsak 
egyedül lehetséges, hanem a potenciális variánsok egyikeként fogjuk 
fel.” -  írja Lotman A szemiotikái rendszerek dinamikus mechanizmusai 
című tanulmányában (a kiemelés Jurij M. Lotmantól).

S ha visszagondolok Lotmannak a Bevezető a strukturális poétikába 
című könyvében s az ott közölteket kiszélesítő A költői szöveg elemzé
se című könyvben kifejtett poétikai tanítására, nagyon leegyszerűsítve 
a dolgokat, azt mondhatom, hogy az, amit Lotman a poétikai szöveg 
természetéről tanított, a kultúra legszélesebb relációiban gondolkodva 
is érvényes. Lotman kutatói munkásságának egyik legnagyobb varázs
ereje rejlik ebben az egymásra vonatkoztathatóságban; vagyis abban, 
hogy a minden állításában tudományos-logikus bizonyításra törekvő 
feleletekből mintegy előttünk körvonalazódik a lotmani gondolkodás 
hierarchikus, „spirállépcsős” rendszere.
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EGY JELTANI ELEMZÉS TANULSÁGAIRÓL

Török Gábor: Költői rébuszok. 
Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1974

Török Gábor Költői rébuszok című tanulmánykötetében József At
tila úgynevezett „groteszk” (1926-1928) korszakát közelíti meg: olyan 
„nehéz” versek jelentéstani elemzésén át értelmezi, magyarázza, jel
lemzi ezt a korszakot, mint az Ülni, állni, ölni, halni, Éji dal, Medáliák, 
Klárisok. Verselemzései, mint minden előítéletektől mentes, a versről 
előzetesen kialakított gondolati előkép bástyája mögé be nem zárkózó, 
az elemzett költői szöveg által felvetett, sajátosságaiban megragadott 
kérdések fogalmi tisztázására törekvő, elméleti következetességgel vé
gigvezetett elemzés, olvasni tanítanak, a goethei értelemben. A vers in
tellektuális befogadására tanítják, ösztönzik az olvasót; az intuitív meg
érzésen, érzelmi azonosuláson alapuló befogadói élményt átvilágító, 
gazdagító, elmélyítő gondolati-logikai befogadás mellett tesznek hitet.

Költészetszemléletét Török Gábor a konkrét verselemzések mellett 
közvetlenül is megfogalmazza líraelméleti kérdéseket tárgyaló esszé
ciklusában (Néhány líraelméleti kérdés).

Könyve, túl az olvasói kultúra fej leszéséhez való hozzájáruláson, 
ami szerinte is minden ,jó ” elemzés célkitűzése és „haszna”, a József 
Attila groteszk költői korszakáról szerzett irodalomkritikai tapaszta
latokkal is összhangban, a marxista költészetelmélet szempontjából 
is jelentős, gondolatébresztő munka. Elméleti kérdéseket tisztázó esz- 
széiben és verselemzései során számos olyan költészetelméleti prob
lémakört vet fel, melyek továbbgondolása, rendszeres kidolgozása a 
történeti szemiológia alkalmazhatóságát, hatékonyságát döntő módon 
befolyásolhatja. Török Gábor munkája alkotó jellegű kísérlet egy jelta- 
ni gondolkodói rendszer vázolására és alkalmazására; lukácsi alapok
ról indulva (s anélkül, hogy elszakadna ezektől az alapoktól), a modern 
leíró és funkcionalista poétikák, elfogadhatónak ítélt, gondolkodásába 
beilleszthető elméleti tapasztalatait is felhasználja a műalkotás fogalmi 
értelmezéséhez.
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Ismertetőmben négy ilyen kérdéskörre utalunk, melyek, megítélé
sünk szerint, Török Gábor gondolkodói rendszerében is a középpontba 
kerültek.

A poétikusnak Török Gábor a Lotmanéhoz és Jakobsonéhoz köze
ledő jeltani értelmezését adja; meghatározásáig, igen meggyőzően, a 
pop-art elemzésével jut el: „Műalkotássá, lírai művét tehát nem nyelvi 
önmagától, hanem okvetlenül nyelven kívüli ok miatt válik az elhang
zó, vagy leírt beszéd. Az egyik feltétel a társadalmi elfogadás. Kétség
telenül szükséges, de nem elégséges. Az olvasási utasítás elfogadásá
nak van jeltani-esztétikai feltétele is: megvan-e a lehetőség arra, hogy 
a nyelvi közlemény által jelölt jelenségeket -  szoros kapcsolatban a 
jelölés adott módjával -  másodlagos jelnek lehessen felfogni, olyan
nak, amely a személyiség nembeli sajátságát, állapotát, távlatait, moz- 
gását-fejlődését jelöli meg; olyannak, amely a szubjektum és a világ 
kölcsönhatásának valamely lényegi mozzanatát idézi föl, tárgyiasítja, 
fejleszti e módon időállóvá.”

A műalkotás szövegkörnyezetének, kontextusának és szituációjá
nak ismeretét (keletkezéskörülményi, életrajzi, kor- és szellemtörténe
ti, műfaji ismeretek) a műalkotás hírtartalmát befolyásoló, alakító ösz- 
szetevőkként tételezi ez a megközelítés; történelmi meghatározottságai 
révén viszonylagosnak tartva a műalkotás öntörvényűségét, zártságát.

„A jeltani elemzés feltárja az összetett-szerkesztett jelegyüttes rész
jeleit.” A műalkotás jelentéshálózata többszintű, s az elemző, rejtjel
fejtő az elsődleges és másodlagos jelentéssíkok feltárásával és ezek 
összekapcsolásával juthat el a műalkotás harmadlagos (sokadlagos) 
jelentéséhez, a műalkotás-jel különöséhez, általánosához. Fontos ösz- 
szetevője Török Gábor jeltani gondolkodásának a szemantikai góc
pontok jelentésalakító szerepének felismerése. Érzésem szerint ezek a 
Mukarovsky által körülírt szemantikai gesztusnak felelnek meg, vagy 
legalábbis rokoníthatók vele. „...egy adott lírai részlet értelmét nem 
egyöntetűen, nem egyforma mértékben módosítják kontextusának ele
mei, nem is a távolság növekedésével fordított arányban csökkenve, 
hanem vannak gócpontok és ezeket az elemzésben fel lehet tárni.” E 
szemantikai gócpontok szerkezeti viszonylatainak kidolgozásával jel
tani koncepciója dinamikussá válhat.

Végül a művészi ítéletre, művészi igazságra vonatkozó meghatáro
zását idézzem: „Valóságvonatkozása szükségképpen az egész műnek 
van, nem pedig a részeinek. Az egész mű jelentésátértékelése során 
érünk el egy olyan értelemhez, amelyre már valóban ráillik az »igaz« 
(vagy a »hamis«) minősítés. Ez a jelentés, szint (vagy olykor: ezek a 
jelentésszintek) a művészi igazság-/;zwvászz ítélet síkja(-i)” (kiemelés:
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T. G.). Az olvasható ki ebből a meghatározásból, hogy a művészi ítélet 
mindig a gnoszeológiai és axeológiai „tartalom”, minőség együttese.

Ha általánosságban akarjuk jellemezni Török Gábor elemző ma
gatartását, úgy az ő szenvedélyes racionalizmusáról kell szólni, amely 
azt tartja, hogy: „Mivel a világ minden jelenségének a lényege elvi
leg megismerhető a fogalmi elvont gondolkodás számára, ezért nyelvi 
burkú fogalmi tükörképpé is alakítható. A megismerhető jelenségek 
közé tartozik a lírai költemény egésze is, üzenettartalma is... Ha a köl
teményt nem zárjuk el irracionalisztikus-misztikus módon az elvont 
gondolkodás elől, akkor üzenettartalmát nemcsak le lehet, hanem le 
is kell »fordítani«” (kiemelés: T. G.). Ez a szenvedélyes nyelvlogikai 
racionalizmus mindaddig teljes mértékben igazolt, amíg az intuíciós 
költészetfel fogás szubjektív-idealista nézeteivel vitázik, és akkor is, 
amikor a költői szöveg szemantikai dialektikájának feltárását megke
rülő, formálisan leíró poétikákkal száll vitába. A dialektikus költészet
elméleti gondolkodásnak szerintünk abban lesz „kerékkötőjévé”, hogy 
saját jeltani elméletének „belső” dimenzióit alapozza. Török Gábor 
sohasem abszolutizálja (vulgarizálja) a fogalmivá fordítás és a több
jelentésű költői beszéd közötti értelmi megfelelést: „[a költeményt] 
fogalmivá fordíthatjuk az objektívan adott művészi meghatározatlan
ság pereméig” -  írja. Hiányérzetem abból következhet, hogy ő a költői 
szöveget (lotmani értelemben gondolva) nyelvi, és nem irodalmi struk
túraként közelíti meg elemzéseiben. Jeltani elemzései a költői nyel
vet eszköz és nem cél jellegében fogják fel; a költői nyelvi jelegyüttes 
dialektikus szemantikai összefüggéseit, többszintű jelentésszerkezetét 
nyelv-logikai szempontból tárják fel, nem szembesítve azt szüntelen 
a költői nyelvi formációk poétikai funkcionáltságának jelentésalakító 
szerepével (például a lírai feszültség kérdése a szemantikai mezőben). 
E hiányérzetem megfogalmazására -  tudva, hogy e hiányérzet a jeltani 
elemzés mai fokán objektív szükségszerűségként is jelentkezik -  Tö
rök Gábor radikális nyelv-logikai racionalizmusa késztet.

Török Gábor könyvének nagy érdeme, hogy a tartalmi-történeti 
poétikát a jeltani elemzéssel összekapcsolva, a volpe-i, irodalomkri
tikai eszmény irányában haladva, megtisztítja a tartalmi-eszmei fe
lületességtől, az ő szavaival, „a művészi totalitással való felelőtlen, 
misztifikáló játszadozástól”; a költői szöveget „határolt végtelenségű” 
jelentés-összefüggéseiben szemlélve a versek logikailag megindokolt, 
kritikai szövegmagyarázatát nyújtja.
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BORI IMRE JÓZSEF ATTILA-SZEMLÉLETE

Bori Imre József Attila-tanulmánya1 1962-ben jelent meg először, a 
megújuló József Attila-kutatás legkezdetén, s bárha nem vitaírás, két
ségkívül vitát kezdeményez a magyar ortodox marxista, sőt sztálinista 
irodalomszemlélet, közvetlenül s leginkább Révai József József Attila 
alakjának s költészetének ideológiai meghatározásai és értékelése elle
nében, amikor József Attila marxista szemléletét kívánja újragondolni s 
újragondoltatni különös tekintettel annak egzisztencialista vonatkozá
saira. „Meglepő, hogy mennyi rokon vonás van József Attila szemléle
te és a háborús, valamint a háború utáni, úgynevezett egzisztencialista 
filozófiai áramlatok között, elsősorban életérzésben, az egyénnek a vi
lághoz - melyben élni adatott neki -  való viszonyában. Amikor a maga 
léte foglalkoztatja, a szó legszorosabb értelmében is egzisztencialis
ta -  Kafka és Camus testvére, szellemi rokona” -  kezdi tanulmányát, 
mely mindenképpen kihívást jelent, nemcsak a hatvanas évek, hanem 
napjaink József Attiláról alkotott szemlélete számára is. Akkor is, ha 
a József Attila-kutatás a hatvanas évekkel kezdődően meg is szaba
dult az ortodox marxista gondolkodásmódtól, s a nyolcvanas években 
olyan elmélyült értelmezéseket mutatott fel, mint amilyenek Németh 
G. Bélának a költő esztétikai nézeteit s költészetét egységben láttató 
tanulmányai. Voltaképpen a mai József Attila-kutatásba kívánnám Bori 
Imre nézeteit, tanulmányát integrálni, nem hallgatva el azt a reményem 
sem, hogy a teljes társadalmi megújulást ígérő kilencvenes évek a Jó
zsef Attila-kutatás kiteljesedését is magukkal hozzák. Beney Zsuzsa 
nemrég megjelent József Attila-tanulmányai is, melyekben elmélyült 
elemzései során/mellett József Attila (zsidó) polgári műveltségére s e 
műveltség irodalomtörténeti számbavételének a hiányára figyelmeztet, 
ennek az ígéretét s igényét hordozzák.

Amikor Bori Imre egzisztencialistának mondja József Attilát, oly
annyira, hogy öngyilkosságát is a költő léthelyzetéből adódó „végső és 
camus-i következtetés” levonásának látja, nem téveszti szem elől József
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Attila marxista szemléletét, kiindulópontja azonban, hogy a „marxista 
József Attila sokkal összetettebb jelenség, mint hogy a marxizmus egy 
leegyszerűsített változatának címkéit rá lehetne ragasztani”, aki „nem
csak eredeti gondolkodó volt, termékeny filozófus, hanem felismerte, 
hogy korának a marxizmusról alkotott felfogása egyoldalú”.2 Bori Imre 
József Attilát a „humanista neomarxizmus előfutárának” látja, annak a 
neomarxista szellemi irányzatnak a hazai képviselőjének, mely „rész
letesen foglalkozik modem, antropológiai problémákkal, és ezért egyes 
vonásaiban az egzisztencia korszerű filozófiájához közeledik”.3 Nézeteit 
Bori Imre József Attilának a marxizmust és a pszichoanalízist „össze- 
békítő” kísérletére alapozza, mely kísérletet ő a József Attila marxista 
szemléletét meghatározó, s azt a kortárs marxista szemlélettől megkülön
böztető tényként értékeli: „a marxizmusnak azt a kapuját akarja megnyit
ni, amely korábban hétpecsétes titok volt: humanista jellegét”4 -  írja.

Bori Imre, lehet, nem fejti ki kellő árnyaltsággal az átmenetet, vagy 
inkább az átfedést a „humanista neomarxizmus előfutára” és az egzisz
tencialista költő feltételezte szellemiség között, amikor József Attila 
költészetét elemezve, egyértelműen az abszurd költőjének mutatja fel 
őt, Kafka és Camus magyar szellemi testvéreként. Nem lehet azonban 
kétségünk afelől, hogy e két meghatározás József Attila gondolkodói 
magatartásában és költészetét illetően nemcsak hogy nem zárja ki egy
mást, hanem feltételezi is. Az abszurditás létélményéhez József Attila 
marxistaként is eljuthatott, s így is jutott el. „O vállalja a proletárélet 
elidegenültségét, és tudja, amit költőtársai nem akartak tudomásul ven
ni: a proletársors emberi következményeit, annak gondolati és költői 
vonatkozásait”5 -  írja Bori.

Az elidegenültség életérzésének, élettényének marxi magyarázata 
igazolja majd a már egészen fiatalon is negatív leltárt készítő költőt; ne 
feledjük azonban azt sem, hogy az aktív társadalmi szerepvállalásból is 
részt kérő költő nemcsak kortársai marxizmusának szektásságába, dog
máiba ütközik. Nemcsak arról van szó, hogy a marxista költő a harmin
cas években kiszorul a baloldali mozgalomból, hanem arról is, hogy 
illúziótlanul látja, a baloldali mozgalmak győzelemre vivő harca he
lyett Európa jelentős részében (s hazájában is!) e mozgalmak háttérbe 
szorulnak a nacionalizmus, majd a fasizmus előretörése következtében. 
A valóságnak, a determináltságnak ebben a szorításában lett a „negatív 
leltár” társadalmi analízisét készítő humanista marxistából a „semmi”, 
a „Reménytelenül” költőjévé, egészen úgy, még ha további elemzése
ket igénylőén is, ahogyan azt Bori Imre értelmezi tanulmányában.

Amikor József Attila gondolkodói magatartásának alakulását kí
séreljük megközelíteni, azt hiszem, valóban nem szabad megfeled
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keznünk arról a személyes léthelyzetről sem, amire tanulmányaiban 
Beney Zsuzsa figyelmeztet6, nevezetesen, a társadalmi osztályok pere
mére szorultságáról, akár a proletárságról, akár a polgárságról legyen 
szó. Nemcsak érett férfikorának válsághelyzeteit, válságtudatát fokoz
hatta - Beney Zsuzsa szerint a bűntudatot előidézőén is -  ez a „szélen” 
levés, a tényleges oda nem tartozás sem a proletárélethez, sem a pol
gári létformákhoz, hanem már egészen fiatalon is befolyásolhatta köl
tői magatartásában: hiperbolikus éntudatának kialakulásában éppúgy, 
mint a „negatív leltár” tagadásainak megfogalmazásában.

Bori Imre a „negatív univerzum nagy énekesének” látja József At
tilát, aki „akkor kezdett látni, amikor [...] belenézett a világ és a maga 
élete sötétjébe”, s így lesz a „Tiszta szívvel című verse határköve költői 
fejlődésének, az első negatív leltára, amelyet majd még nem egy kö
vet”.7 A Tiszta szívvel verset többen elemezték már, értő sorok íródtak 
róla, de emlékezetem szerint egyedül Bori Imre vette e tagadások sorá
ban kifejeződő lázadást oly komolyan, hogy a léthelyzet megfogalma
zása mellett, a „lázadás” helyett egy filozófiailag értékelhető, a filozó
fiai általánosításra igényt tartó magatartást olvasson ki belőle. „A »sza
badság«, melyet itt hirdet, a Közöny főhősének felfogásával egyezik”8 
- írja, s hogy Bori Imrének igaza lehet, azt az elmélyült összehasonlító 
elemzés hiányában ennek a versnek az olvasói/befogadói „utóélete” is 
igazolhatja. Önállósulása, s a tény, hogy az eszmélődő tudat fiatalkori/ 
fiatalos lázadása helyett a verset a világban való helyzetünk s a világgal 
szembeni magatartásunk egy nehezen megkerülhető tudatosodási lehe
tőségeként olvassuk, az egzisztencialista látás szubjektív valóságaként. 
Ez a preegzisztencialista magatartás vezette József Attilát „az elidege- 
nültség pokoli tájaira”, melynek költői vállalásában immár marxista 
képzettsége is segíthette, humanista marxizmusa, mely nem a pártos 
programköltészetben talál igazában magára, hanem, ahogyan Bori írja, 
annak a Sartre által megfogalmazott költészetigénynek a szellemében, 
„amely szociális, bár a szubjektivitásból ered; amely olyan mértékben 
[...] szociális, amilyen mértékben szubjektív”9, s amely József Attilát 
a „proletársors legmélyebb értelmezéséhez” juttatja el az elidegenült- 
ség értelmezésének, pontosabban, az elidegenültségnek mint emberi 
léthelyzetnek a vállalásával.

A kollektív, illetve szociális méretekben érvényes elidegenültségnek 
ez a vállalása juttatja el őt a létet abszurditásként megélő életérzésig, 
melyet József Attila a magányosság és a szeretethiány elhatalmaso
dásakor reménytelenségnek nevez. A Reménytelenül című verset Bori 
Imre épp ezért „kulcsversnek, létezése költői-filozófiai kifejezésének” 
tartja, miként az Eszmélet című versciklust is.
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Bori Imre a camus-i gondolatrendszer, a Sziszüphosz mítosza gon
dolatrendszere felől látja értelmezhetőnek a József Attila költői gon
dolkodásában oly hangsúlyos determináltság- és bűnösségtudatot is, 
azzal, hogy József Attila meg is haladja a polgári gondolkodást, mint
hogy „a bűnnek -  melyet ő »eredendőnek« nevez -  megszüntetéséhez 
társadalmi vonatkozásokat is feltételezve, a maga gondolatmenetével 
az elidegenültség komplex voltát és bűntudatának társadalmi gyökereit 
is felfedi” 10, s „eszmeként élt benne, hogy abból az emberi pokolból, 
amelyben él, van kivezető út, habár számára az elérhetetlen”.11

Bori Imre egy újabb kori jegyzetében, a József Attiláról 1980-ban 
címűben József Attila világirodalmi helyének a kijelöléséhez keresve 
támpontokat s az avantgárd költői magatartásának és eszközeinek, „esz
méinek és kifejezésrendszerének” egységét elemző feladatokra figyel
meztetve, hangsúlyosan megismétli korai tanulmánya gondolati kiindu
lópontját: „a költőnek a freudizmus elvi (és gyakorlati) kérdései iránti 
érdeklődését akkor mérhetjük igazán, ha nem elszigetelten szemléljük, 
hanem a rokon törekvések rendszerében, mert ilyen módon egy világje
lenség József Attila-i modelljét kaphatjuk meg, figyelembe véve mind a 
szürrealizmus, mind a marxista-kommunista gondolkodók munkáinak 
létezését. Innen szemlélve a marxizmust és a freudizmust eggyé ötvözni 
akaró irányzatnak európai méretű jelensége József Attila”.12

1988
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KIS MAGYAR RETORIKA

Szabó G. Zoltán -  Szörényi László: Kis m agyar retorika. 
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1988

Rendkívül értékes kézikönyvet írt Szabó G. Zoltán és Szörényi 
László, talán fel sem tudjuk mérni e pillanatban, mennyire értékeset, 
a retorikai kutatások olyannyira hiányoznak irodalomelméleti tanul
mányainkból. Kis magyar retorikájuk adósságtörlesztő, régtől hiány
zó könyv, melyet stilisztikai kézikönyveink sohasem pótolhattak, hisz 
azok anyaga jórészt az úgynevezett szó- és gondolatalakzatokra, leg- 
kifejezettebben pedig az úgynevezett trópusokra korlátozódott; s külö
nösen nem, ha valljuk, hogy e stilisztikai kézikönyvek anyaga elméleti 
újragondolásra, új megközelítésre vár.

A Kis magyar retorika (a továbbiakban KMR) szerzői retorikát 
írnak, tehát szándékosan konzervatív irodalomelméleti kézikönyvet; 
konzervatívat, abban az értelemben, hogy maradéktalanul vállalják az 
antik retorikák több ezer éves hagyományait, tapasztalatát megőrizni 
kívánják s egyben beépíteni a mai irodalomelméleti gondolkodásunk
ba, műelemzéseinkbe. Ebben a törekvésükben Heinrich Lausbergnek a 
közelmúltban, a hatvanas években megjelent retorika könyvei segítik 
őket -  példamutatóan. Nem hiszem, hogy bárki is kivetnivalót találhat
na abban, hogy igen nagy mértékben támaszkodnak a nagy tekintélyű 
Lausberg retorikájára; őt követik könyvük felosztásában, legtöbbször 
a retorikai elemek/fogalmak értelmezésében, definiálásában is, bárha 
közvetlenül visszautalnak az antik (görög és latin) forrásokra is.

Mielőtt könyvüket ismertetném, egy félreértést szeretnék tisztázni. A 
KMR szerzői Lausbergre mint a neoretorika legnagyobb alakjára hivat
koznak, s ez bizony vita tárgya lehet. Nem Lausberg nagyságát illetően 
van vitám, hanem azzal, hogy vajon a neoretorika képviselőjének tekint
hetjük-e őt. Szerintem: nem. Lausberg az antik retorikák nagy rendsze- 
rezője, s többször-többször továbbgondolója is, a neoretorika azonban 
más. Amikor a neoretorikára gondolunk, akkor elsősorban Dubois-ék, 
Genette-ék, tehát a francia irodalomtudósok munkáira gondolunk, va
lamint az angol és amerikai metaforaelméleti, illetve trópuselméleti ku
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tatásokra, melyek immár könyvtárakat töltenek meg, s amelyek közös 
jellemzője, hogy Arisztotelész s a többi antik rétor meglátásait, még 
inkább: megfogalmazásait legtöbbször csak gondolkodásuk kiinduló
pontjaként használják fel, ha éppen nem vetik azt teljességgel el. S itt 
még csak nem is gondolok azokra a szükségletekre és arra a kihívásra, 
melyeket a modern irodalmi nyelvhasználat állít fel a retorikával szem
ben, minthogy az ilyen kutatások szinte elenyészőek; egy-egy irodalmi 
mű (legtöbbször vers) elemzésében lesznek érzékelhetők a hagyomá
nyos retorikai elemek/fogalmak újragondolásának, újrafogalmazásának 
a szükségérzetei. Lausberget nem foglalkoztatják a modern irodalmi 
nyelv felvetette kérdések, s ez a kisebbik probléma azt illetően, hogy 
neoretorikusnak tarthatjuk-e őt. Retorikakönyveiben azonban nincs 
nyoma annak sem, hogy a retorika elemeit a modern jelentéselméleti 
alapokon kívánná megvizsgálni. Megismételném: Lausberg zseniálisan 
rendszerezi azt, amit az antik, a hagyományos retorikák felmutattak, 
egyezteti eredményeiket, s rendszert alkotva átgondolja őket. Mégsem 
„új” retorika az övé, hanem ahogyan az Elemente dér literarischen 
Rhetorik című könyve hatodik kiadásához írt előszavában olvassuk, 
az iskolagrammatikához hasonlatosan, azzal párhuzamba állíthatóan 
egyféle iskolaretorikát („Schulrhetorik”) írt. Mindezzel nem Lausberg 
munkáinak a jelentőségét akarom kisebbíteni. Retorika könyvei nélkül 
könnyen elveszhetnénk az antik retorikák „erdejében”, annál is inkább, 
minthogy azok a fordítások hiánya, másrészt nyelvtudásunk hiánya mi
att jórészt hozzáférhetetlenek a számunkra. Lausberg műve tehát alap
műnek számít mindannyiunk számára, akik a retorika kérdéseiben tájé
kozódni kívánunk, akik a retorika eredményeit esetleg más diszciplínák 
(elsősorban a szövegnyelvészet) keretében is hasznosítani kívánjuk.

A KMR szerzőit tehát nemcsak hogy bírálat nem érheti, amiért 
Lausberg művéhez fordultak eligazításért, hanem inkább dicsérnünk 
kell bátorságukat s szellemi erőnlétüket, hogy az anyag rendszerezé
sében a lausbergi rendszert is újragondolták. Még ha, s ezt is még elő
zetesként szeretném elmondani, a KMR rendszerezése, miközben át
tekinthetővé kívánja tenni a lausbergi rendszert, illetve a maguk rend
szerét, rendszerezésük „világosságában” a retorikai elemek összetett 
viszonyrendszerét eléggé elszegényíti. Mindennek azonban ők is tu
datában vannak. Ok hangsúlyozottan kézikönyvet akartak írni, melyet 
középiskolai tanárok, középiskolai tanulók s bölcsész egyetemisták 
haszonnal forgathatnak, mely segíti őket az irodalmi nyelvhasználat 
jobb értésében.

A KMR négy, egymástól elkülönülő fejezetből áll, melyek azonban 
szoros egységet alkotnak egymással. Az első fejezetben hat csoportba
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osztva, voltaképpen a retorika tudományának, valamint a retorika tár
gyának a meghatározására törekszenek. A retorika tárgya és felosztása  
című fejezetben Arisztotelész nyomán megkülönböztetik a három be
szédfajtát, mellyel a retorika foglalkozik: 1. a törvényszéki, 2. a tanács
kozó\ 3. a szemléltető beszédet. Természetszerűen ez utóbbival foglal
koznak a legtöbbet, ugyanakkor kifejtésük érthetőségét erősíti, hogy 
minden beszédfajtához a magyar irodalom szövegei közül választanak 
példát, bizonyítva ezzel nemcsak azt, hogy a magyar irodalom a maga 
történelmi folytonosságában az európai irodalmak, kultúrák művészi 
eszköztárát a magáévá tudta sajátítani, hanem azt is, hogy irodalmi 
müvek elemzésekor a retorikai elemek/alakzatok figyelembevétele nél
kül az irodalomtörténet egy-egy adott mű kompozicionális megszerve- 
zettségéről és nyelvhasználatáról érdemben aligha beszélhet. Itt sze
retném hangsúlyozni, hogy a magyar irodalmi művekből vett példák, 
melyek szemléletessé teszik a retorikai elemek/alakzatok mibenlétét és 
működését, szerepük szerint ugyanolyan hangsúlyosak, mint az adott 
retorikai elemek definitorikus magyarázatai, s épp ezért túlmutatnak a 
puszta illusztráció szerepkörén. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen módszer 
következetes vállalása a magyar irodalom alapos ismeretéről tanúsko
dik, s közvetve arra is rámutat, irodalomtudományunk felkészült arra, 
hogy részkutatásokat végezzen a magyar irodalom retorikájáról (pél
dául korstílus, írói stílus stb. vizsgálatakor).

Valamelyest kifejtetlenül hat, amikor a szemléltető beszédfaj
ták magyarázata után, minden bevezető nélkül „a szónoknak a műve 
megalkotásakor a következő kidolgozási fokokat sorolják fel a könyv 
szerzői. E kidolgozási fokok a következők: 1. feltalálás (inventio), 2. 
elrendezés (dispositio), 3. kifejezés (elocutio), 4. emlékezés (memória),
5. előadás (pronuntiatio). Az emlékezéssel és az előadással a könyv 
szerzői nem foglalkoznak, miként Lausberg sem. Indoklásuk, melyet 
részben Lausbergtől kölcsönöztek, mindenképpen helytálló.

Zavart keltő azonban, hogy a kidolgozási fokok tárgyalása előtt az 
anyag tárgyával, az ügyek fajtáival, a státusok tanaival foglalkoznak. 
Én ezeket a részeket közvetlenül a beszédfajták tárgyalása után iktat
tam volna be, s valamivel részletezőbben vezettem volna be a beszéd 
(szónoklat, irodalmi szöveg stb.) „szónoki” kidolgozási fokait, melyek 
lényegében a KMR igazi tárgyai. Ezt igazolja az is, hogy az eddig tár
gyaltak mind a bevezetés részkérdéseiként tudatosulnak, s a következő 
három fejezet vállalkozik arra, hogy a „szűkebb értelemben vett reto
rika” (Lausberg) elemeivel foglalkozzon, azokat feltárja, mégpedig a 
kidolgozás fokainak a sorrendjéhez, logikájához ragaszkodva.
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A KMR második fejezete a feltalálás (inventio) felosztásával fog
lalkozik, nevezetesen 1. a princípium, vagyis a kezdet, illetve beve
zetés, 2. narráció, vagyis elbeszélés, 3. egresszus, vagyis kitérés, 4. 
propositio, vagyis részletezés, 5. argumentáció, vagyis bizonyítás, 6. 
refutáció, vagyis cáfolás s. végül 7 .peroráció, vagyis a befejezés alak
zatainak a tárgyalásával. E retorikai elemek magyarázatát egészében 
nagy tanulsággal olvashatjuk, világos és áttekinthető módon tárja fel 
egy-egy retorikai elem mibenlétét s funkcióját. Külön meg kell itt em
líteni a bizonyítás (argumentáció) fajait és eszközeit taglaló részt, mely 
úgy tűnik, Lausberg retorikájánál is körültekintőbben s rendszerezet
tebben kerül megvilágításra.

A könyv harmadik fejezetében az elrendezés (dispositio) fajait tár
gyalja, igen röviden s jórészt Lausbergre hagyatkozva, mégis a vonzó 
áttekinthetőségre törekedve.

A negyedik fejezetet a kifejezés (elocutio) tárgyalásának szentelték 
a szerzők. „Az elocutio nem egyéb, mint az inventio során feltalált és 
a dispositio révén elrendezett gondolatok nyelvi megfogalmazása” -  
olvassuk az első, az eligazító mondatot (125). A fejezet felosztását pél
damutatónak tartom, akkor is, ha -  úgy tűnik -  itt térnek el leginkább 
Lausberg rendszerétől, és akkor is, ha a retorikában valamennyire is 
jártas olvasó e témakörök (A fonológia alakzatai, A szintaktika alak
zatai, A szemantika alakzatai) részletesebb, ne mondjam, elmélyültebb 
feldolgozását igényelné. Különösen vonatkozik ez a szemantika alak
zataira. „A szemantikai alakzatok közös sajátossága, hogy a szavak, 
kifejezések, mondatok elsődleges, szótári jelentése és a közvetett, a 
szövegösszefüggésből többnyire nyilvánvaló vagy kikövetkeztethető, 
(sokszor a voltaképpeni) jelentések közötti feszültséget teremtenek. 
[...] Ezek a retorikai alakzatok az immutatióhoz tartoznak, s mint ilye
nek, egy szót, kifejezést egy másik szóval, kifejezéssel helyettesíte
nek, s a helyettesítés jellege, minősége határozza meg az alakzat (itt 
többnyire trópus) fajtáját” (kiemelés a szerzőktől, 156). E helyes be
vezető mondatokat azonban nem igazolja minden szemantikai alakzat, 
így például az új retorikusok által hangsúlyosan vizsgált hasonlat sem, 
mely egyébként, mint viszonyítás nem a szemantikai, hanem a szintak
tikai alakzatok közé tartozik. Természetesen csak akkor, ha elfogadjuk 
az antik retorikák, s az őket továbbgondoló Lausberg nézeteit. A mai 
hasonlatkutatás különbséget tesz valódi viszonyításon alapuló hasonla
tok és nem valódi viszonyításon alapuló hasonlatok között, s ez utóbbi
akat a trópusok körében tárgyalja.

A KMR szerzői mindezzel nem foglalkoznak, a problémakutatásnak 
még azt a fokát sem érik el, mint amilyen Lausbergé, aki éles különb
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séget tesz az igazi hasonlat (valódi viszonyítás) és a metafora között, 
mely sohasem viszonyítás, hanem mindig behelyettesítés. Még kifeje
zettebb a hiányérzetem a metafora tárgyalását illetően. A KMR szerzői 
korrekten felmondják, amit az antik retorikák, elsősorban Arisztote
lész, tanítottak, valamint átveszik Lausberg fontos kiegészítését, a kér
dés jelentéselméleti elmélyítésére azonban egyáltalán nem vállalkoz
nak. Komolyabb gondolkodó ma már véletlenül sem fogadja el, hogy a 
metafora „elliptikus hasonlat”. A mai magyar irodalomtudomány felől 
nézve is problematikusak e fejezetek, utalnék itt a Világirodalmi Lexi
kon hasonlat, illetve metafora szócikkére, az ott elmondottakra. Bár
mennyire is kézikönyvnek íródott a Kis magyar retorika, bármennyire 
is vállalja a nemes értelemben vett konzervativizmust, nem hunyhatja 
le szemét a már elért eredmények előtt. Nagy kár, hogy ez mégis be
következett, nagy kár. hogy a KMR olvasói még csak nem is érzékel
hetik, hogy e szemantikai alakzatok mibenlétének és funkcionálásának 
a magyarázata a mai irodalmi nyelvben nem tekinthető megoldottnak, 
hogy a nyitott kérdések sorával találjuk magunkat szemben, amikor 
értelmezni kívánjuk őket.

Hiányérzeteim ellenére ajánlom e könyvet mindenkinek, aki a 
magyar nyelven létrehozott szövegekkel foglalkozni kíván, akár iro
dalomtanárként, akár tanulóként. S hiányérzeteim ellenére osztatlan 
örömmel nyugtázhatjuk: megíródott az első magyar retorikakönyv, 
higgyünk abban, hogy nem ez lesz az utolsó, s hogy ösztönzőleg hat 
majd a neoretorikai kutatásokra is.

1991

269



SZÖVEGNYELVÉSZET ÉS STILISZTIKA

Szabó Zoltán: Szövegnyelvészet és stilisztika. 
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1988

Szabó Zoltán erdélyi kutató tanulmánykötete sokban segítheti mind 
az egyre inkább erősödő magyar nyelvű szövegnyelvészeti, szövegel
méleti kutatást, mind a stilisztika tudományágának elméleti megalapo
zását, korunk tudományos elvárásainak megfelelő módszertani újra
gondolását s gyakorlását.

Szabó Zoltán korábbi e tárgyú tanulmányai után ez a kötet egyfajta 
szintézis, módszeres újragondolása a világban folyó szövegnyelvészeti és 
szövegelméleti, valamint stilisztikai kutatások szerinte legjelentősebbnek 
ítélt tapasztalatainak, tudományos eredményeinek s hipotéziseinek, azzal 
a hangsúlyozott célkitűzéssel, hogy a magyar nyelvű stilisztikai kutatás 
szövegnyelvészeti, szövegelméleti megalapozásának a szükségességére 
figyelmeztessen, s rámutasson azokra a konkrét elméleti és módszerta
ni szempontokra, melyek a stilisztikai tanulmányokat interdiszcipliná
ris kutatási tevékenységként koncipiálva az irodalmi szövegekről és az 
irodalmi szövegek stílusáról való tudományos hitelű gondolkodásunkat 
segítik, ne mondjuk, lehetővé teszik. A könyvének mintegy a felét kitevő 
elméleti kérdések számbavétele után Szabó Zoltán stilisztikai elemzései 
következnek, melyek módszerességükkel példamutatóak lehetnek.

A főleg Nyugat-Európában kiteljesedett, immár több évtizedre visz- 
szatekintő, egymástól legtöbbször elkülönülő, ám egymással kérdésfel
tevéseikben sokszorosan érintkező szövegnyelvészeti és szövegelméle
ti kutatások bemutatásában Szabó Zoltán érthetően nem törekedhetett 
a teljességre, ha az egyes integrális elméletek, módszertanok belső fel
építéséről van szó, jóllehet impozáns tájékozottsága bizonyára lehetővé 
tenné számára ezt is, ő „csupán” azt a kettős célt tűzte maga elé, hogy 
egyrészt, a szövegnyelvészeti és szövegelméleti kutatások tárgyterüle
teit bemutassa, szembesítve eközben az egymástól különböző elméleti 
hozzáállásokat, mintegy a kutatási területek és eredmények leltárát ké
szítve el, másrészt, e kutatási eredményeknek a stilisztikai tanulmá
nyok elméleti megalapozásában való konkrét lehetőségét kereste.
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Célkitűzését nem értékelhetjük eléggé, akár a magyar szöveg- 
nyelvészeti, szövegelméleti kutatás, akár a magyar stilisztika jövőjé
re gondolunk. Ha a szövegnyelvészeti és a szövegelméleti kutatások 
mint önálló tudományos diszciplína létjogosultsága mellett a magyar 
nyelvterületen már nem is kell külön érvelni, hiszen léteznek már fon
tos részkutatások (például Békési Imre tanulmányai; nem gondolva 
itt Petőfi S. János tudományos munkásságára, hiszen szövegelmélete 
kellőképpen még nem épült be a magyar szövegtani kutatásokba), egy 
ilyen tárgyias áttekintésre rendkívüli módon szükségünk volt, szüksé
ge lehet mindenkinek, aki e tudományos diszciplínák egyikében vagy 
mindegyikében előrehaladni kíván.

Szabó Zoltán áttekintését a szövegelméleti kérdéskörök komple
xitása miatt itt nincs helyem ismertetni, s így néhány, egyes konkrét 
elméletek bemutatásához, illeteve elméleti kérdésekhez kapcsolódó 
hiányérzetem kifejtésére sincs mód (például a konnexitás, a kohézió és 
a koherencia kifejtése és összefüggéseiknek magyarázta Petőfi S. Já
nos szövegelméletében a Szöveggrammatika, illetve a Szövegkohézió 
fejezetekben). Rendkívül szerencsésnek tartom azonban Szabó Zoltán 
megközelítési koncepcióját, mely nyilvánvalóan az ő szövegelméleti 
értését, felfogását tükrözi, miszerint a szövegelméletek legáltaláno
sabb kérdésfeltevéseiből kiindulva jut el a szövegelméleti kutatások 
során felmerült konkrét elméleti/módszertani problémák és eredmé
nyek tárgyalásáig. „Tanáros” áttekintése kitűnő alapot nyújt egyrészt 
ahhoz, hogy a szövegelméleti kutatást új nyelvészeti diszciplínaként 
az egyetemi hallgatók megismerjék, másrészt lehetővé teszi a kuta
tók számára, hogy a maguk részkutatását a szövegelmélet általános 
kereteibe helyezve mélyítsék el s gondolják tovább. Ehhez nyújt külön 
lehetőséget az általa feltüntetett gazdag szakirodalom is!

Igen fontosnak tartom áttekintésében, hogy a különböző szövegel
méletek módszertani és terminológiai különbözőségeit egyneműsíteni 
tudja, szuverénül koncentrálva az adott, soron levő kutatási tárgyra, il
letve kutatási problémára, melyek feldolgozásában/megválaszolásában 
megnyilvánuló többféleséget prezentálva, értelmezve, az illető elmé
letek és az illető problémakörök átgondolására és továbbgondolására 
készteti olvasóját, nyilvánvalóvá téve, hogy a szövegelméleti kutatás 
minden jelentős eredménye mellett is napjainkban még alakításra, ki
dolgozásra váró nyílt diszciplína. Ezen korántsem az új elméletek lét
rehozásának a szükségességét értem, hanem azt, amire Szabó Zoltán is 
többször utal, nevezetesen, hogy a meghatározott elméleti premisszák
ból kiindulva az egyes részkérdések árnyaltabb kidolgozása legtöbbször 
még várat magára. Bizonyára ennek tudható be az is, hogy a viszonylag
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nagyszámú szövegnyelvészeti és szövegelméleti tanulmány aránylag 
igen kevés konkrét szövegleírást, szövegelemzést mutathat fel.

Szabó Zoltán mindeközben hangsúlyozottan keresi azokat a szö
vegelméletekből meríthető szempontokat, melyek a stilisztikát is meg
alapozhatják. Vallja, hogy a stilisztikai elemzéseknek is eleget kell ten
nie azoknak az általános tudományelméleti premisszáknak, melyekből 
a szövegelméletek megalkotói kiindultak. így biztosítani kell: 1. a cél, 
a tárgy, a módszer és az elmélet egységét; 2. az explicit jelleget; 3. az 
általános érvényűséget; 4. az alkalmazhatóságot és 5. az egzaktságot. 
Szabó külön kitér azokra a nehézségekre, melyek az irodalmi művek 
sajátosságai miatt az általános érvényű elemzési módszer kialakítható
ságára vonatkoznak, valamint azokra a nehézségekre is, melyek, ezzel 
ellentétben, az irodalmi mű „egyediségét” megragadni képes elemzési 
módszer felállíthatóságát illetik. „Alig adódik ugyanis módszertani le
hetőségünk ennek az egyediségnek a megragadására, holott az elem
zés végcélja épp ez kellene, hogy legyen” -  írja, s jóllehet szkepszisét 
jogosultnak tartom, mégsem tudok vele teljes mértékben egyetérteni. 
Ha ugyanis a szöveg, az irodalmi mű mindig „egyedi egész”, ahogyan 
Petőfi S. János szövegelméletében olvassuk, akkor egy adott szöveg 
(egész) leírásának, elemzésének tartalmaznia kell az „egyediség” meg
ragadását, felmutatását is. Közvetve ehhez kapcsolódik az esztétikai 
értékelhetőség kérdése. Nem osztom Szabó Zoltán véleményét, mi
szerint „[a] szövegelméletekben ugyanis semmi ilyen lehetőség nem 
alakult ki”. Ismét csak Petőfi S. János szövegelméletére hivatkozom, 
melyben az (esztétikai) értékelésnek mint az elemzés harmadik, a le
írás és a magyarázás után következő fázisának igen szabatos helye van. 
Szabó Zoltán stilisztikai elemzéseit olvasva gyakorlati módon is fel
merül ez a probléma, ugyanis elemzései végén ismételten hangsúlyoz
za, hogy, minthogy stilisztikai elemzése alapján nem végezheti el az 
esztétikai minősítést, kénytelen mások meglátásait idézni. Nem látom, 
miért teszi ezt, hisz amit másoktól idéz, azt a maga elemzése alapján is 
elmondhatta volna, s talán még határozottabban, kifejezettebben is.

Nagyon jelentős Szabó Zoltánnak az a törekvése, hogy a szövegel
mélet és stilisztika, valamint a szöveg és a stílus kapcsolatait tisztázva 
az egyes szövegelméleti kategóriák alapján a stilisztikai elemzés ka
tegóriáit is kialkítsa, illetve meghatározza. így fejti ki például a „szö
vegkohézió” fogalma alapján a „stíluskohézió” fogalmát, a szövegti
pológiai kutatások kísérőjeként pedig a „stílustipológia” lehetőségét és 
szükségességét.

Tanulmánya végén Szabó Zoltán tíz pontban összegezi, hogy miben 
segítheti a szövegnyelvészet a stilisztikát. Meglátásaink fontosságát
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nem hangsúlyozhatjuk eléggé, különösen, ha a magyar stilisztikai ku
tatás tünetszerü elhanyagoltságára, háttérbe szorultságára gondolunk. 
Meglátásai közül az utolsó hármat idézem:

„8. az eddig eléggé elszigetelő és atomisztikus, a részletek számba
vételében kimerülő stilisztikai elemzés számára olyan elveket és tech
nikát kínál fel, amelyek segítségével a szövegegész stílusa ragadható 
meg, sőt az elemzés egy elmélete, egy különben még csak részleges 
stíluselmélet is kialakítható szövegelméleti forrásokból;

9. a szöveg feletti stíluskategóriák vizsgálata, a stílustipológia, a 
stílustípusok jellemzése számára elméleti és módszertani analógiákat, 
mindenekelőtt a szövegtipológiai eredményeit biztosítja;

10. lehetővé teszi a stilisztika számára is az interdiszciplináris kap
csolatok kiépítését.”

Ha néhány mondatban is, de szólni kívánok Szabó Zoltán stilisztikai 
elemzéseiről is. A könyvben egy-egy Csokonai-, Ady- és három József 
Attila-vers, valamint Mikszáth és Kosztolányi egy-egy elbeszélésének 
és Bródy Sándor Az ezüst kecske című regényének stilisztikai elemzé
sét találjuk. Amikor példamutatónak mondtam stilisztikai elemzéseit, 
elsősorban elemzési módszerének következetességére és egységessé
gére gondoltam. Elemzései rendkívül jól áttekinthetők, s rendkívül ol
vasmányosak is, ami semmiképpen nem baj, különösen, ha a magyar 
irodalom középiskolai oktatására, tanári feladataira gondolunk. Miért 
juthatott ez az eszembe? Azért, mert Szabó Zoltán elemzései teljes 
mértékben eleget tesznek azoknak a magyar nyelvterületen (s Kelet- 
Közép-Európában) beidegződött elvárásoknak, miszerint a tartalom, 
az eszmeiség felmutatása nélkül nincs műelemzés, a kompozicionális, 
a nyelvi jegyek, jellegzetességek elemzése csak ezután következhet, 
a tartalom/eszmeiség funkcionális hordozóelemeiként. Épp az egyes 
szövegelméletek premisszáiból kiindulva lehetne vitánk ezzel az elem
zési módszerrel, ha nem tartanánk a vitát feleslegesnek, minthogy 
Szabó a maga elemzési eljárását elméletileg is megindokolja, s ezáltal 
elemzési módszerét nemcsak ellenőrizhetővé teszi, hanem elméletileg 
is igazolja. S ami ugyanennyire fontos, alkalmasságát is bizonyítani 
tudja. Elemzéseibe az irodalmi szöveg szervezőelvének a megállapítá
sából indul ki, majd ennek a szervező elvnek a működését/érvényesü
lését elemzi 1. az elvont tartalom, 2. a megjelenítő anyag és 3. a stílus 
szintjén, illetve, ahogyan ő mondja, az irodalmi szöveg három réte
gében kitérve eközben az elemzett mű külső kontextusaira is, miáltal 
mind az elvont tartalom, mind a megjelenítő anyag, mind pedig a stílus 
vonatkozásában általánosító megfigyeléseket is tehet.
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Szabó Zoltán egy kivételével az elemzett irodalmi szövegek szerve
zőelveként az ellentétet mutatja fel, s bárha elemzései teljességgel iga
zolják is (deduktív?) döntését, olvasójában alighanem szükségszerűen 
felmerül a kérdés, vajon azt jelenti-e ez, hogy az ellentétezést a „leg
fontosabb szöveg alkotási eljárásnak”, az irodalmi szövegek általános 
érvényű jellegzetességének kell tartanunk. Szabó Zoltán explicite nem 
állítja ezt (József Attila idézett vallomása, miszerint „csak disszonancia 
által lehetséges alkotás”, értésem szerint nem ezt kell hogy jelentse), 
s amennyiben nem is így gondolja, úgy sajnálatosnak tartom, hogy az 
irodalmi szövegek megválasztásakor nem gondolt az egymástól eltérő 
szervezőelveket érvényesítő szövegek elemzésének elméleti/stiliszikai 
jelentőségére is.

1989
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SZATHMÁRI ISTVÁN KÉT STILISZTIKAI 
TANULMÁNYKÖTETÉRŐL

Szathmári István: Stílusról, stilisztikáról napjainkban. 
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994; Három fejezet 
a magyar költői stílus történetéből. In: Nyelvtudományi 

Értekezések, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1995

1. A Stílusról stilisztikáról napjainkban ( ...)  Szende Aladár A ma- 
gyar nyelv tankönyve középiskolásoknak című munkájának a második 
tematikus füzeteként, tulajdonképpen segédkönyvként jelent meg, 
a szerző szándéka szerint azzal a céllal, hogy „az olvasókkal megis
mertesse a legfontosabb stilisztikai tudnivalókat, a nélkülözhetetlen 
segédeszközöket, a legcélravezetőbb elemző módszereket, a föltétien 
szükséges szakirodalmat, egyáltalán a nyelvi-stilisztikai problémák 
meglátását, a nyelvi-stilisztikai gondolkodást” -  olvassuk Fülöp Lajos 
Szathmári István professzor hetvenedik születésnapja alkalmából ké
szült Emlékkönyv (Budapest, 1995) egyik bevezető, Szathmári István 
munkásságának fő  irányai című írásában. S jóllehet az itt mondottakat 
s idézetteket a könyvecske terjedelme is alátámasztja, a „segédkönyv” 
jelleg hangsúlyozása legalább annyira nem szabad, hogy megtévesszen 
bennünket, amennyire a könyv címe sem, mely egyszerre jelezheti a 
hozzáállás, a tanulmányíró alapkérdéseket vázoló szándékát, ahogyan 
azt is, hogy egy több évtizedes munkásság tapasztalatával megírt, több 
részből álló tanulmányt olvasunk, amelyben a szerző, a magyarorszá
gi stíluskutatás vezető egyénisége a maga szemléletét, a stíluskutatás 
alapkérdéseit megfogalmazza, egyben a maga stilisztikafelfogásának 
az érvényességét is bizonyítva az egyes verselemzésekben. Szathmári 
István könyvét én így olvasom, s ezért is párosítom ismertetőmben 
újabb „könyvecskédével, a Három fejezet a magyar költői stílus tör
ténetéből ugyancsak több fejezetből álló tanulmányával, s kísérlem 
meg e tanulmányok alapján értelmezni Szathmári István stilisztikai 
szemléletét, s mindazokat az alapvetően fontos kérdéseket, amelyeket 
e tanulmánykötetek fölvetnek, mint a magyar stilisztikai kutatás jövője 
számára létfontosságúakat s kidolgozásra váróakat.

Aki egy kicsit is tájékozott e tudományágban, eleve tudja, hogy a 
stíluskutatás, kezdve a kutatási terület, a stílus meghatározásától, az 
elméleti alapok tisztázásán át, a felmerülő kérdések sokaságát kínálja
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a mai kutatónak, legyen az „kezdő” kutató, vagy épp a stíluskutatás 
meghatározó egyénisége. Szathmári István tanulmányait ismertetve 
épp ezért azzal kezdeném, hogy Szathmári professzor, miközben hang
súlyozottan vállalja a maga szemléleti alapjainak alapvető változat
lanságát az elmúlt évtizedekben létrehozott tudományos stíluskutató 
munkásságában, ugyanilyen hangsúlyosan figyelmeztet a nyílt, a meg
oldatlan kérdésekre, melyekkel a stíluskutatónak napjainkban minden
képpen szembesülnie kell, s amelyeket valamiképpen, a tudományos 
követelményeknek eleget tévőén meg is kell válaszolnia avégett, hogy 
a stíluskutatás elméleti és gyakorlati érvényessége, ne mondjam, a sti
lisztika mint tudományág funkcionalitása megőrződjön, sőt, kiteljesed
ve megszilárduljon.

2. Szathmári István stilisztikaszemléletének elméleti premisszái 
a kezdetektől fogva a Charles Bally által megalapozott funkcionális 
stilisztika átgondolásából következnek, melyeket ő nem egyszerűen 
csak hangsúlyozottan vállal, hanem munkássága a magyar funkcio
nális stilisztika megalapozására, kidolgozására s érvényességének bi
zonyítására tett folyamatos tudományos kísérlet, ide értve az elméleti 
alapok, a szemléleti axiómák megőrzése mellett a megújulásra való 
szándékot is. Szathmári István funkcionális stilisztikaszemlélete nyi
tott kíván lenni minden olyan tudományos diszciplína iránt, amelyek, 
jóllehet más elméleti premisszákból, szemléleti axiómákból indulnak 
ki kutatási tárgyuk meghatározásában, ám amelyek kutatási területei 
érintkeznek a stíluskutatás kérdéskörével, s ezért „segíthetik” a stilisz
tika tudományát.

„ ...a  mai napig megmaradtam a funkcionális stilisztika -  mond
hatnám: a kibővült funkcionális stilisztika mellett, mert úgy láttam 
és látom, hogy a modern szemantikával, a szövegtannal, a pragma
tikával, a regiszter-nyelvészettel, a beszédtett-elmélettel, illetőleg a 
szociolingvisztikával stb. gyarapodó mai nyelvtudomány eredménye
it lényegében zökkenőmentesen be tudja olvasztani ez a stilisztikai 
szemlélet és módszer” -  írja Szathmári professzor akadémiai doktori 
értekezése, A magyar irodalmi nyelv és stílus téziseiben (1994/1996), 
s ugyanezt a gondolatot fogalmazza meg a Hol tart ma a stilisztika? 
tanulmánykötet (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996) funkcio
nális stilisztika megalapozása című bevezető tanulmányában.

A szakmabeliek előtt nem kell hangsúlyozni, hogy ez a nyitottság 
mennyire fontos. Maga Szathmári István az, aki figyelmeztet e nyitott
ság életbevágó fontosságára nemcsak a funkcionális stilisztika, hanem 
egyáltalán a stilisztika mint tudományág fennmaradása érdekében. S 
miközben pontosan érzékeli a problémát, ugyanebben a tanulmányá-
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bán hittel vallja, hogy a funkcionális stilisztika „képes a nyelvészet és 
az irodalomtudomány legújabb eredményeinek legnagyobb hányadát 
magába olvasztani az eklekticizmus veszélye nélkül” .

Meggyőződésem, hogy ez valóban lehetséges, miként meggyőző
désem az is, hogy a modern magyar stilisztika megteremtése nem kép
zelhető el a funkcionális stilisztika kutatási eredményeinek a felhasz
nálása nélkül, s nincsenek kétségeim afelől sem, még ha léteznek is 
ilyen felfogások, hogy a stilisztikát mint tudományágat nem nélkülöz
heti egyetlen olyan nyelvelmélet sem, amely a maga komplexitásában 
kíván foglalkozni a nyelvhasználattal, tehát az élő beszéddel s az írott 
„beszéddel”, a tudományos és irodalmi szövegekkel.

Az alapvető kérdés számomra az, hogy a stilisztikát a nyelv(hasz- 
nálat)-elmélet és a szövegelmélet résztudományának tekintsük-e, vagy 
pedig olyan stilisztikát kívánunk létrehozni, amely a nyelvelméleti 
társtudományok eredményeit felhasználva önálló tudományágként 
akar létezni -  ez esetben kibővült funkcionális stilisztikaként.

Lehetséges, hogy félreértésről van szó, amikor úgy látom, ezt a 
kérdést Szathmári István sem tisztázta kellő egyértelműséggel. A ma
gam elsődleges válasza az lenne, hogy nem a mondattan után követ
kező szövegtan, hanem a Petőfi S. János által megfogalmazott formál- 
logikai s hermeneutikai szövegelmélet (szövegtan) keretében szüksé
ges résztudományként e kibővült funkcionális stilisztika meglelné a 
helyét s szerepét, és semmiképpen sem kellene arra törekedni, hogy a 
stilisztika, magába olvasztva a társtudományok eredményeit, a nyelv- 
használat jellemzőinek komplex elméleti leírására vállalkozzon, telje
sen önállósuló tudományágként. Erre a feladatra egyébként Petőfi S. 
János szövegelmélete sem vállalkozik.

Hogy Szathmári István kibővült funkcionális stilisztikájának kuta
tási eredményei, vagy akár a még csak feladatokként megfogalmazott 
kérdések elhelyezhetők Petőfi S. János tágabb szövegelméleti kereté
ben, azt már konkrét tanulmányok is bizonyítják. Utalok itt egyedül 
Vass László Szupertextuális kohézió és stilisztika című tanulmányára 
(Szemiotikái szövegtan 1. Szeged, 1990,45-55.).

A kérdés természetesen igen összetett, annál is inkább, minthogy a 
stilisztika kutatási területe nem egyszerűen a beszédben, a szövegek
ben érvényesülő (egyéni/„emocionális”) nyelvhasználat, vagy a költői 
szövegek stíluskohezivitásának, az adott költői nyelv (vagy élőbeszéd) 
stilisztikai jegyeinek a feltárása, hanem a korstílusok s a stílusirány
zatok tanulmányozása s leírása is. A nyelvi sztenderdtől való eltéré
seket vizsgálva a nyelvi normarendszer(ek)től való eltéréseket tehát 
történeti folyamatosságukban kell tudnia vizsgálni s tipologizálni. S
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ehhez a nyelvi normarendszer diakrón vizsgálataira kell támaszkodnia; 
a stílustörténet, egy diakrón stílustipológia megírásához, megalkotásá
hoz viszont a legkomplexebb szövegelmélet is legfeljebb csak elméleti 
keretet, támpontokat biztosíthat.

A nyelvi normarendszer diakrón vizsgálataira támaszkodó egyéni 
nyelvhasználatot vizsgáló stilisztika problémáit én összetettebbnek 
látom, mint azt a már többek által megfogalmazott kérdést: képes-e 
a stilisztika tudománya és módszertana az egyedi szövegeket kiala
kító stilisztikai tényezőket vizsgálni s leírni. Szathmári István stilisz
tikai verselemzései is bizonyítják, hogy ez lehetséges. Ugyanakkor 
Szathmári István is figyelmeztet a tényre, hogy az elmúlt korok nyelvi 
sztenderdjeire csak következtethetünk nyelvemlékeink, a fennmaradt 
szövegek alapján. Nyelvtörténészeink kutatásait a legteljesebb elisme
rés kell hogy illesse, ám elégségesek-e az adott kor nyelvi normáját 
jellemző, általuk feltárt rendszerszerűségek ahhoz, hogy a történelmi 
nyelvhasználat (a nyelvhasználat rétegezettségeire is gondolva) és a 
diakronitásában tekintett nyelvi sztenderd összefüggésrendjét leírhas
suk. Bizonyára nem. „A normarendszer kutatásakor az eddiginél még 
jobban figyelembe kell vennünk a teljes nyelvi életet, benne a minden
kori beszélt, illetve társalgási nyelvet.. -  írja Szathmári István akadé
miai doktori értekezésének téziseiben, „a teljese nyelvi élet” vizsgálata 
viszont csak szinkron vizsgálat lehet, a „mindenkori beszélt nyelvet” 
mára csak rekonstruálhatják a nyelvtörténészek, bármennyire is fon
tos lenne a stilisztikai kutatás számára a történelmi korok nyelvhasz
nálatának (a beszélt nyelvnek) nyelvi-stilisztikai jegyeinek a diakrón 
vizsgálata s jellemzése. Ami lehetséges, s amire már történt is értékes, 
példamutató vállalkozás (a kolozsvári Szabó Zoltán Kis magyar stí
lustörténet. Budapest, 1982 könyvére gondolok), s amelyre Szathmári 
István verselemzései is irányulnak, az a költői nyelv (az írott szövegek) 
alakváltozatainak a stílustörténete, a korstílusok és a stílusirányzatok, 
valamint az egyéni költői/írói nyelvhasználat nyelvi-stilisztikai jellem
zőinek rendszerszerű leírása, a szövegtipológiákkal párhuzamos stílus
tipológiák megalkotása a fennmaradt nyelvemlékek, majd a kialakult 
művelődési/irodalmi élet szövegeinek alapján.

3. A Szathmári István által kidolgozott funkcionális stilisztikáról 
mindenképpen el kell mondani, hogy önmagában teljes értékű rend
szert alkot. Szemléleti alapja, hogy a „stílus a kommunikációs hely
zetnek megfelelő beszédváltozat”, melynek alapkategóriája „a stílus
érték”, az a „többlet”, mely mint Járulékos közlemény”, illeteve mint 
„letérés” a normától vizsgálható, mikor is a denotatív jelentés mellett 
vagy helyett érvényesülő konnotatív, „a másodlagos, származékos je 
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lentés” nyelvi-stilisztikai hordozóinak a rendszerezése, a „kettős kódo
lás” vizsgálata a nyelvi-stilisztikai eszközök rendszerezését is lehetővé 
teszi. E rendszer részletes ismertetésére itt nincs módom; rendszerezési 
iránya, ahogyan maga is írja, a leíró nyelvtan rendszerezését követni. 
Rendszerezésében külön „szintekként” jelölve foglalkozik 1. a hang
tanijelenségekkel s a zeneiséggel; 2. a szó- és kifejezéskészlet stilisz
tikai vonatkozásaival; 3. az alak- és mondattani jelenségek stilisztikai 
lehetőségeivel; 4. külön a költői képpel, szójelentés kitágulása ered
ményezte alakzatokkal; 5. a szövegstilisztikai jelenségekkel, amelyek 
alatt a „mondaton túlmutató jelenségeket” érti. Ez utóbbi rendszere
zését külön fontosságúnak tartom, jóllehet az általa vizsgált s rend
szerezett szövegstilisztikai jelenségeket én nem a szövegtan, hanem 
a szövegnyelvészettel való összefüggéseiben tárgyalnám, a szövegtan 
kifejezést komplex szövegelméletként fogva fel, melyben a stilisztika 
részdiszciplínaként jut fontos szerephez.

Az általa vizsgált szövegstilisztikai jelenségek az én felfogásomban 
a szöveg hierarchikus nyelvi megszervezettségében fellelhető stílusérté
kek, amelyek feltárása önmagában nem elégséges ahhoz, hogy az adott 
szöveg jelentésstruktúrájának (üzenetének) az értelmezését elvégezzük.

A stilisztikai eszközök szintjeinek a rendszerezésekor külön fog
lalkozik az extralingvális elemekkel. Rendkívül helyénvalóan állapítja 
meg, hogy „szemantikai szint nincs, mivel a jelentés szinte alapja -  bár 
különböző arányban -  minden szintnek”. A „stílusérték” nyilvánvaló
an mindig ,jelentésérték” is, miként a saussure-i „nyelvi érték” is je 
lentésértéknek minősül már a strukturalista szemantikában is.

Hangsúlyoznám mégis, hogy az egyedi szövegek jelentésstruktúráját 
külön is elemeznünk kell, mégpedig a szövegnyelvészet módszertanával, 
amikor is a különböző szinteken feltárt jelentéshordozó stílusértékek a 
kompozíció jelentésstruktúrájának a részelemeként érvényesülnének. A 
probléma nyilvánvalóan összetett, és sok a bizonytalansági tényező, amely, 
ahogyan Szathmári István is írja, a szövegtan, a szöveg rendszerezett tudo
mányában még meglevő bizonytalansági tényezőkből is következik. Attól 
azonban mindenképpen óvakodnunk kell, hogy a szöveg „üzenetét” intui
tíve értelmezzük, miként -  másrészt -  attól is, hogy egy stílus (történetesen 
a szecesszionista stílus) rendszeres leírása után egy irodalomtörténeti érté
kelést kritikátlanul fogadjunk el, ami esetenként megtörténik (lásd Király 
István elmarasztaló véleményének elfogadását, mely elutasító vélemény
hez a stíluselemzés semmiképpen nem vezethette őt).

4. Rendkívül fontosnak tartom a mindkét könyvben fellelhető 
korstílusra és stílusirányzatokra vonatkozó meghatározásait s jellem 
zéseit, s külön az egyes versek nyelvi-stilisztikai elemzéseit, melyek
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mindig bizonyító erejűek. így a Stílusról, stilisztikáról napjainkban ta
nulmánykötetben az impresszionista stílusról mondottakat tökéletesen 
igazoló Tóth Árpád Esti sugárkoszorú versének stilisztikai elemzését, 
mely egyben a konkrét vers magasrendű esztétikumát is felmutatja.

A Három fejezet a magyar költői stílus történetéből tanulmány- 
kötet már a címében megfogalmazza a szándékot, a korstílusok és a 
stílusirányzatok meghatározása egy stílustörténet, a magyar költői stí
lus történeti tipologizálásának a célkitűzésével történik; ugyanakkor 
bevezető tanulmányában valamivel részletesebben fejti ki a kibővült 
funkcionális stilisztika szemléletét s módszertanát, valamint a vállal
hatónak látott feladatokat. Külön foglalkozik a szöveg és a stilisztika 
kérdésével is, az általa képviselt szövegstilisztika pontosabb megha
tározását is adva. A szövegstilisztikai vizsgálat rendszerezőelve: „a) 
a mondaton túlmutató és b) a szövegegészre kiható nyelvi és nyelven 
kívüli eszközök vizsgálata”, melynek érvényessége a verselemzések 
során példamutatóan bebizonyosul, s így juthat el a stíluskohézió vizs
gálatához -  az egyedi szövegen belül maradva s a stílusirányzat vagy 
korstílus egészére vonatkozóan.

Szathmári István e könyvének tanulmányai valójában a nem ma
gyar szakemberek és egyetemi hallgatók számára íródtak finnországi 
egyetemi tanári tartózkodása során, s mint ilyenek példamutató átte
kintést nyújtanak a magyar irodalmat kevéssé ismerő, vele foglalkoz
ni kívánók számára -  a magyar irodalom általános jellemzésében, a 
magyar irodalom történetének korszakolásában. Jóllehet nem tartom 
magam igazán kompetensnek, hogy korszakolásáról véleményt mond
jak, a magam tudása s az ő érvelése alapján is alkalmasnak tartom ezt 
a korszakolást, messzemenően egyezve azzal a meglátásával is, mi
szerint a „mai magyar irodalom megjelölésű rész” „belső elhatárolásá
ra” mindenképpen szükség van; s erre történtek is már kísérletek (lásd 
például Kulcsár Szabó Ernő könyvét). Szathmári István vázolja Szabó 
Zoltán már hivatkozott könyvének korszakolását, s úgy gondolom, mi
ként Szabó Zoltán korszakolásában, úgy az övében is elkülöníthetők 
lennének további alkorszakok (például a századforduló irodalmát én 
külön alkorszakként vizsgálnám).

A korszakolás végső, megnyugtató pontosításához bizonyára a kor
stílus és a stílusirányzat egészen szabatos elkülönítése s értelmezése 
szükséges, s ezért nagyon fontos, hogy tanulmányában külön fejezet
ben tárgyalja e kérdést, az e kérdés kapcsán kialakult vitába is betekin
tést nyújtva.

Amint a három itt tárgyalt korszak stílusát (a középkori magyar 
irodalom stílusa; a reneszánsz és a századforduló stílusirányzataiból a
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szecesszió) megközelítő módszertanáról előzetesen elmond, azt elem
zéseiben példamutatóan alkalmazza is.

A középkori magyar irodalom stílusáról főbb vonalakban szólva el
végzi az Ómagyar Mária-siralom teljes elemzését, a szöveget Benkő 
Loránd olvasata alapján közelítve meg. A stilisztikai elemzés hitelesen 
bizonyítja, hogy ez a szöveg „nagy erőpróba és előiskola volt a magyar 
nyelv és stílus számára”, miközben a stíluselemzés során a szöveg a 
maga nyelvi-kompozicionális egyediségében, esztétikai értékében tá
rul fel előttünk.

Példamutatónak tartom „tanári” módszertanát a reneszánsz stílus 
bemutatásakor is, gondolok itt olyan módszertani „apróságokra” is, 
mint a „Bakfark zenét hallgattatni a tárgyalás előtt” utasításokra, mely 
a nem magyar nyelvű s a magyar nyelvű hallgatók számára egyaránt 
hasznos „hangulatkeltés” lehet. Ezt követően a reneszánsz művészet 
s eszmeáramlat magyarországi térhódítását értelmezi, s ezt követi a 
Balassi Bálint, mint „igazi reneszánsz egyéniség” életéről és életmű
véről írt vázlat, mely mind bevezetőként szolgál az Egy katonaének 
költemény stíluselemzéséhez. A különböző szinteken megmutatkozó 
stílusértékek elemzése mellett külön fontosságúnak tartom a Balassi- 
strófa elemzését. A vers elemzése a funkcionális stilisztika alkalmassá
gát példamutatóan bizonyítja, s minden bizonnyal eleget tesz azoknak 
az elvárásoknak, amelyeket Szathmári István a „stilisztikai gondolko
dás” tanítása, elsajátítása érdekében a mindenkori stíluskutató számára 
megfogalmazott.

A századfordulóról, stílusirányzatairól s külön a szecesszióról írt 
vázlatai hasonlóan igényes bevezetések Ady Endre Sóhajtás a hajnal
ban versének stilisztikai elemzéséhez, melynek középpontjában a „Mi 
teszi alapjaiban szecesszióssá ezt a költeményt?” kérdése áll, a stilisz
tikai elemzés tehát nem annyira a vers nyelvi-stilisztikai egyediségét 
s még kevésbé Ady költészetében elfoglalt helyét vizsgálja, hanem a 
szecessziós stílust mutatja fel. E szecessziós stílus stíluskohézió értékű 
jellemzőinek a felmutatására bizonyosan nagy szükség van, a magam 
részéről mégis sajnálom, hogy a meggyőző stíluselemzés nem kísérli 
meg e nagyszerű Ady-verset egyedi esztétikai „tárgyként” és szöveg- 
környezetében (Ady szecessziós lírájában) értelmezni, hogy a szöveg 
ne csupán „példaversként” mutatkozzon meg előttünk, hanem a maga 
esztétikai értékében is, miként az elemzett Balassi Bálint-vers. Ezáltal 
a többek által megkérdőjelezett (magyar) irodalmi szecesszió értékei is 
bizonyítottabbak lehetnének.

E hiányérzetek megfogalmazása semmit sem von le abból az ál
lításból, miszerint Szathmári István funkcionális stilisztikaszemlélete
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és stíluselemzései megkerülhetetlenek mindannyiunk számára, akik 
az irodalmi szövegek stilisztikumának az elemzésére, de mondhatnám 
úgy is, hogy a nyelvhasználat „irodaimiságának” az elemzésére vál
lalkozunk; s csak kívánni tudom, hogy teljék erejéből a magyar költői 
stílus történetének a megírására is.

1997
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JEGYZET





Az Értelmezések címmel összeállított gyűjtemény válogatás az ösz- 
szes publikált tanulmányomból, dolgozatomból, kritikámból és szö
vegelemzésemből, mely nem tartalmazza fiatalkori strukturalista dol
gozataimat, melyek jórészt az újvidéki Magyar Tanszék kiadványaiban 
jelentek meg egyetemista koromban, jóllehet azok nagyon kedvesek a 
számomra, nagyon kedves emlékek a klasszikus magyar költészetet s 
az egyes verseket elemezni, értelmezni megkísérlő fiatal tanulmány- 
íróról. Elhagyásukat e gyűjtemény terjedelmi kötöttségei tették elke
rülhetetlenné.

Ugyanezen okból nem közlöm itt két későbbi verselemző tanul
mányom József Attila1 A kozmosz éneke című szonettkoszorújáról és 
Kosztolányi Dezső2 A bús férfi panaszai című verskötetéről, melyek 
tanulmánykötetben is megjelentek, s így hozzáférhetőek.

Kihagytam továbbá e válogatásból az Új Symposion folyóiratban 
közölt fiatalkori esszétanulmányaim a nőiségről és az öregségről, mint
hogy mégsem lettem esszéíró; magányos kísérletek maradtak a fiatal
kori mindenről gondolkodni és beszélni akarás erős fényében.

Nem kívánom itt újraközölni a többnyire az Új Symposion és a Híd 
folyóiratokban megjelent, rövidebb könyvkritikáim sem, mivel az iro
dalomról s legkifejezettebben a költészetről állandó célként felmutat- 
hatóan mégsem kritikusként, hanem, magam is költőként, a poétikai 
értékek értelmezésének a szubjektív szándékával gondolkodtam.

Az Értelmezések olyan válogatott gyűjtemény, amely egy értelme
zői szemlélet alakulását is megmutatja az alkotói életidő folyamában, 
melyet alapvetően a költészet megközelítései határoztak meg, s csak 
kevéssé a próza és dráma nyelvének elemzései. A gyűjtemény össze
állításakor fontosnak láttam megmutatni, hogy ez utóbbiak mégsem 
hiányoznak teljesen munkásságomból, újraközölve a világirodalmi 
alkotásokról, illetve a színházi bemutatóról írt, s az általam fordított 
osztrák és a német modern nagy írók és költők hangjátékát és prózáját
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bemutató írásaimat. Egy értelmezéssel tisztelegve itt Mészöly Miklós 
immár klasszikusnak mondható magyar prózaíró életműve s emléke 
előtt, akit szellemiségem alakulásának fő képleteiben mindig is mes
teremnek tartottam. Terjedelmi okok miatt elhagytam viszont Mészöly 
Miklós prózájának egy másik elemzését.

írásaim csoportosításakor tematikus és időrendi szempontokat ér
vényesítettem. így különítettem el a vajdasági magyar költészetről 
többségükben a hetvenes években írt kritikai értelmezéseimet, a ma
gyarországi mai s mára már szintén klasszikusnak mondható költésze
tekről írott értelmezéseimet, e második csoportban helyezve el a Mé
szöly Miklós prózáját értelmező dolgozatot is. Külön csoportosítottam 
a klasszikus, nagy magyar költők költészetét elemző tanulmányaim, s 
természetszerűen külön a horvát és a szerb költészetek egy-egy klasz- 
szikusának, illetve neves, nagy költőjének a verseit, költői nyelvüket 
értelmező írásokat. Az ötödik csoportban világirodalmi tárgyú értelme
zéseim helyeztem el, itt közölve a Paul Celan és Pilinszky János köl
tészetét párhuzamba állító tanulmányom is. Külön tematikus csoportot 
alkotnak a szövegtani szemlélettel írt verselemzések, jelentéstani értel
mezések, amelyekben szövegnyelvészeti és stilisztikai szempontokat 
érvényesítek.

Az utolsó fejezetben az irodalommal, az irodalmi nyelvvel, illetve 
szövegelmélettel, stilisztikával és retorikával foglalkozó magyar tanul
mányírók könyveit ismertető írásokat közlöm, s itt helyeztem el a Jurij 
M. Lotman szövegtudós magyar nyelven megjelent tanulmánykötetét 
bemutató írásom is. Terjedelmi okok miatt nem közlöm e gyűjtemény
ben a Petőfi S. János szövegtani tudóssal, professzorommal a nyolcva
nas években Németországban posztgraduális tanulmányaim folytatá
sakor készített hosszú interjúmat, melyet ő közzétett már könyvben.3

A tematikus és időrendi csoportosítást elkerülhetetlennek látom, 
ugyanakkor kétségek merülhetnek fel, hogy az írások elhelyezése se- 
gít-e mindig pontosan érzékeltetni az értelmezői szándék különbözősé
geit s alakulását az egyes költészetek megközelítésében. így a vajdasági 
magyar költők költészetének értelmezésekor legtöbbször az értékelő és 
jellemző leírás volt a célom, míg Domonkos István modern poémáit 
elemző írásaimban a strukturalista verselemzés elsajátított lehetősége
ivel az avantgárd költői nyelv kialakulását és működését vizsgáltam, 
értelmeztem. Domonkos István költészete fiatalkorom egy fényes meg
határozó élménye, ezért is helyeztem a költészetét megközelítő írásai
mat e gyűjtemény elejére. Még inkább tudatosul ez a kettősség a ké
sőbb írt írásaimban. A klasszikus magyar költészeteket, így Ady Endre 
költészetét s a klasszikus értékű mai magyar költők költészetét jellem
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ző leírással értelmeztem, miként a horvát és a szerb klasszikus költők 
költészetét is, ezzel szemben például a számomra költőként alapvetően 
meghatározó jelentőségű Kosztolányi Dezső költészetét és költői nyel
vét szövegtani verselemzéssel, jelentésértelmezéssel közelítettem meg. 
Úgy gondolom, hogy az egyes költészeteket jellemző értelmezések és 
a költői nyelvet s az egyes verseket elemző értelmezések a költészetről 
való gondolkodás folyamatában szerencsésen kiegészítik egymást. Jól 
példázhatja ezt a Paul Celan költészetéről írt jellemző értelmezés s egy 
versének jelentésértelmezése, vagy a Pilinszky János költészetéről írt itt 
közölt értelmezéseim s a költői nyelvéről írt, itt teljes egészében elha
gyott, a tervek szerint majd külön tanulmánykötetben közlésre kerülő 
szövegtani és stilisztikai szempontokat egyeztető tanulmányok.

Régi tervem valósul meg e válogatott írásgyűjtemény megjelen
tetésével. Sétákban és tanulásban, beszélgetésekben és ámulásokban, 
olvasásban és eszmélkedésekben, utazásokban és hazatérésekben, örö
mökben és bánatokban eltelt négy évtizednyi élet párlatai és kikristá
lyosodásai, szerény, de biztonságérzetet adó munkaeredményei közé 
tartoznak ezek az írások, melyek a versírás és a nagyobb kompozíció- 
jú tanulmányírás közé ékelődnek -  a hallgatás, az elhallgatás mindig 
hosszú idejeinek zátonyaival felsebzetten, megzavartan. Örömmel tölt 
el a remény, hogy az olvasók élvezetüket lelik majd ez értelmezések 
követésében! S itt köszönöm meg Maurits Ferenc képzőművésznek és 
grafikai szerkesztőnek, fiatalkori munkatársamnak és költőtársamnak, 
hogy képzőművészeti alkotásai gazdagítják könyvem!

Munkahelyem, az újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék 
nyugdíjba kerülésem alkalmából Maurits Ferenc Proiectum Balcani- 
cum. In memóriám Sinkó Ervin 2005-ben készült sorozatának egy képét 
ajándékozta nekem. Ez a Ravatal című rendkívül szuggesztív lenyomat 
arra ösztönzött, hogy megkíséreljem itt leírni rám gyakorolt hatásának 
legerőteljesebb indokait. Teszem ezt abban a reményben, hogy kiemel
ve az egyedi lenyomatot környezetéből, a számomra ismeretlen, több 
száz darabból álló sorozatból, érvényes megfigyeléseket tehetek mégis 
a mauritsi kép legújabb művészi megvalósulásáról.

„A »móriják« jelzéssel szignált és feliratozott műalkotásainak mind
egyike »egy nagy variáció darabja, finom, alig észlelhető változatok 
sorából áll a kép, de nem egymagában, hanem változataiban«” -  idézi 
Virág Zoltán A lét fonalrezgései és vonalgörbéi című, Maurits Ferenc 
munkásságáról írt szép tanulmányában (Híd, 2009. november-decem- 
ber) Ilia Mihály pontos mondatát az újvidéki képzőművészről. Azért 
hangsúlyozom e fontos megállapítást, mert amióta naponta láthatom, 
nézhetem a Sinkó Ervin a ravatalon képet, állandóan kísért a gondolat,
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hogy a „forma” és a „nyitottság” egy új dialektikus egysége valósult 
meg ebben a képben, s bizonyára a sorozat egészében. Ez a képi forma 
befejezettnek, zárt kompozíciónak mutatja magát, pedig biztosan nem 
az. Nyitottsága „mint a művészi üzenet alapvető többértelműsége” 
(Umberto Eco) valósul meg a befejezett változat struktúrájában, s nem 
a nyitott vonalvezetésben, a töredékes, nyitott „képírásban” (Bányai 
János). Azt hiszem, ezt a rögzülő benyomást a befogadásban a harmó
niává kiteljesülő diszharmónia kompozicionális lebonthatósága és fel- 
építhetősége eredményezi, melyet a ravatal-szituáció szellemi arculata 
erőteljesen befolyásol.

„A líraian valló diffúz, szinciális vonalak, formák, alakzatok vi
lága” (Fenyvesi Ottó), másként „a vonalak morajló gobelin-tengere” 
(Virág Zoltán) mintha végérvényes zárlatok közé és mögé került vol
na; a ravatal akárha valamilyen zárka mélyén lenne, alakulna, elzár- 
tan a nyugodt, hullámvonalaikban majdnem barátságos, piros kockás 
vonalmintával díszített, fekete gyászpántokkal. Megfigyeltem, hogy a 
ravatal vonalképe a fekete pántok mögött a különbözően, változóan 
eső fény hatására más és más részletét hangsúlyozva módosulni tud, 
mintegy szó szerint megelevenedik az erős fény nyitott dimenziójában. 
Gondolkodnom lehet arról, hogy a „vonalgörbékkel” „írt” képi alak
zat egy részeiben erőteljesen jelenített férfiarc-e, utalás a legnagyobb 
vajdasági magyar író arcára, vagy inkább mégis egy kiterített test a 
maga bonyolult, széthullásra kéltségéről szenvedő vonalrajzával. Na
gyon szépnek tartom, amikor a rásugárzó fénycsóva a markáns írói arc 
vonalformáit világítja meg számomra!

A ravatalt megszemélyesítő fekete vonalak többsége piros színnel 
átírt, „átfestett” . A „képírás” hangsúlyozza a vérpiros, életerős szín di
namikáját, mely finoman kiszélesített vonalaival, lüktető kis hasábjai
val egyszerre utalhat a ravatalon külön tudatosított, bensőséges, győ
zedelmes keresztény szeretetre és magára az élet-halál harcra, a vérta
núságra, a halálra is. A kardinálvörös, a piros szín kiemelt szín Maurits 
Ferenc képein. Nem lehet nem gondolni a Piros Frankenstein fiatal
kori sorozat képeire! Ezen a képen a fekete és a piros színek szigorú, 
szétválaszthatatlan összefonódottsága dominál, mely olvasatomban a 
gyász érzésének összetettségét erősíti. Tompítva a fekete szín ridegsé
gét, sötétségét, az agóniát átható s a ravatal mellett érzett keresztény 
bűnbánat színe is lesz a vörössel dúsított, vonalazott gyász feketéje.

Úgy gondolom, a színek megválasztása rendkívül tudatos Maurits 
Ferenc képein. Állandó örömöm forrása e képen a gyönyörű kék szín, 
melyet én türkizkéknek is mondok, mert nem tudom egészen ponto
san meghatározni, s mert nagyon szeretem a kéktől a zöldig terjedő
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türkiz színeket. Lehet, csak belelátom a zöld szín árnyalatát, emlékét, 
gondolatát e gyönyörű, eleven, néhol elmélyülő, máshol világosodó 
kék színbe, mely a ravatal-rajz közvetlen háttere értelmezésemben a 
legszerencsésebb, legtökéletesebb megoldással.

A szimbólumlexikonok értelmezései egyöntetűek abban, hogy a kék 
szín „a legmélyebb és a legkevésbé anyagi jellegű szín, az igazság kö
zege, a majdani üresség átlátszósága: a levegőben, a vízben, a kristály
ban és a gyémántban. Ezért az égbolt színe” (Heinz Mohr). „A kék szín 
út a végtelenbe, ahol a valóságos imagináriussá lesz. Ez a boldogság 
madarának a színe, az elérhetetlen s mégis egészen közeli kék madáré. 
Belépni a kék színbe azt jelenti, hogy mint Alice a Csodaországban, át
kerülünk a tükör túloldalára” - olvasom J. Chevalier és A. Gheerbrant 
szimbólumlexikonában (Zagreb, 1983), s hadd idézzem még egy mon
datukat: „A kék szín nem e világból való: a békés és fenséges öröklét 
képzetét idézi fel, amely emberfeletti vagy nem emberi.” A nagy orosz 
képzőművész, Kandinszkij is „a kék szín mélységének földön túli ün
nepélyes komolyságáról” ír: „Ez a komolyság fölidézi a halál gondola
tát. ..” Ez a gyönyörű, mélységes középkék szín számomra az abszolút 
szín egy ravatal, egy kiterített holttest hátteréül, a világító kékségben 
az öröklét világító reményével.
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