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(Kötődések és találkozások) Pap József a ritkán jelentkez ő  költők közé tartozik, 
s talán ez is hozzájárult annak a legendának a kialakításához, hogy költészete 
vitathatatlan esztétikai eredményei ellenére sem adott, mint ahogyan nem is 
kapott, fontosabb külső  impulzusokat, vagy verseinek öntörvény ű  világa ellen-
állt a »nagy kihívásoknak«, hogy megmaradt a szó mágikus laboratóriumában, 
melyben törés és ingadozás nélkül alakította ki autentikus versvilágát. A hiede-
lem szerint tehát »kívülálló«, »magános költ őről« van szó, akinél a »mesterség« 
a figyelemre méltó, melynek a tiszta esztétikum keresése az alapvet ő  ismertető-
jegye. Pap József költészete mindeddig nem került az irodalmi viták középpont-
jába, verseivel kapcsolatban nem szaporodtak fel a kérd ő  és a felkiáltójelek, 
alkotásait mindig egyhangú elismerés fogadta. 

Ha górcső  alá vesszük verseit, rájövünk arra, hogy Pap József létélménye 
kollektív jellegű : a »másikhoz« szólás nála nemcsak impulzusként jelentkezik, 
hanem a versnyelvben megvalósuló dialógus-formában is. A te—én viszonya ti—mi 
viszonnyá alakul át. Pap József verseinek jelent ős hányada a kollektív élmény-
ről szóló személyes vallomás kifejezője. 

Nem véletlen tehát, hogy a »Visszavágott eperfák« cím ű, Sáfrány Imrének 
ajánlott versében a HID-nemzedék legteljesebbnek t űnő  vallomását írta meg. 

Fiatalok voltunk. Mondhatni ágak. 

És mžért gondolunk még most  is  rájuk: 
Jó: van még fűrész és balta is van. 
És a fáknak is új hajtásuk, tudom. 

(»Visszavágott eperfák«) 

Az élet nagy kérdései, a beteljesületlenség, a megvalósíthatatlanság titkai 
a művészsors kérdésköreibe koncentrálódnak. De tévedés lenne azt hinni, hogy 
Pap költészetében a művészet, a vers csak afféle terra incognita, az életb ől való 
kiesettség jelképe. Nála még megtalálható a költészet, a m űvészet, a szavak, a 

1157 vers spontán életszerűsége: a vers nem az élettel való összeütközésben jön létre. 



Pap nem hívja ki a verset maga ellen a létezés nevében, mint Koncz, mert szá-
lmára a vers és a létezés még megbonthatatlan egységet jelentenek, vagy leg-
alábbis még nem tudatosodtak a köztük megjelenő  ellentmondások. Ezért mond-
hatjuk azt, hogy Pap verseiben a m űvészsors — túl a hétköznapok kaotikus és 
megformálatlan élményvilágán — az élet tiszta, áttekinthet ő  és arányos vonula-
tát jelképézi. A probléma legfeljebb a szavakkal v an, amelyek megtántorodnak, 
megütköznek a Semmivel, a kі nondhatatlannal, a tátongó ürességgel, de ez az 
ütközet nem bolygatja meg magát a létet, nem ingatja meg a róla alkotott 
képzetet. A művészsorsról szóló vallomás ez esetben sokkal inkább létélményt 
jelent, mint csupán ars poeticát. Az élet a m űvészetben kristályosodik ki, s Pap 
vallo4másosl költészete az életről és a versről szól; pontosabban, nemzedéke él-
ményét e kettő  kapcsolatában tudja elmondani. 

Pap József a Köszönt ő  versben Gál László versvilágához való kötődéséről 
írt. S hogy ennek a viszonynak a lényegét pontosabban meghatározhassuk, érde-
mes felidézni Koncz István ugyancsak Gál Lászlónak ajánlott versét, az Alapí-
tást. Ezzel olyan összehasonlítási lehetőséget kapunk, amely segftségével köze-
lebbről megvizsgálhatjuk Gál és Pap versvilágának viszonyát. 

Koncz költészetének frontos ismertet őjegye a világgal szembeni aktív .és 
kritikai magatartás. A létezés értelmét keresve jut el az »átértékelem a kort« 
programjáig. Gál László is a világ és a kor ellentmondásaának üt őereit tapogatja, 
noha a hasonlóság ellenére jelent ős különbség választja el a két szemléletet. 
Koncz ezt félreérthetetlenül bizonyítja Alapítás cím ű  versében. A »városalapítás« 
szimbolikus képét 2dézve levonja azt a történelmi tanulságot, mely szerint »vá-
rosalapítás« mindig »szörny ű  pusztulás« után történik, s a »kezdő  őserdő  teremtő  
indulata / tettre váltja a / legválságosabb pillanatok esetlegességeit, —«. Ez a 
meghatározás pontos Gál költészetének szellemi forrását illet ően is, még akkor 
is, ha Koncz Gál ellentéteit áthangszereli, indulatosabbá, vizionáriusabbá teszi. 
Koncz a pusztulás és a remény dialektikáját ismeri fel Gál verseiben, amikor 
kimondja, hogy az: 

Alapítás —remény. 

S $, aki Gálban alapítót lát, a vers befejez ő  soraiban önmaga felé fordítva a 
»városalapítás« dialektikáját, ironikusan, groteszktil mondja: 

Bár lenne idő  
megölelni kedvesem 
és biztos: 
megalapítom a Várost. 

(Alapítás) 

A vers záró sorainak groteszk hangja tragédiát takar: a történetfilozófiai 
távlat egyetlen pontban koncentrálódik: a groteszk képben. 

Pap Józsefet a Gál versek e kép megalkotására indítják: 

Terebétyed borzolja valaki 
S meginog a lehetetlen ágán; 
Kéreg falon át fürkészi 
Еvgуűгűid alakzatait. 

(Köszönt ő  vers) 

đ  is sajátos módon átkomponálja Gál költészetének világát, úgy, hogy a kínzó  
ellentéteket a csodában, a meseszerűségban oldja fel. 

A kín-kín korsó 
Ahítata tölt e1 
Hiába mondod: eltörött. 
Már szállok is le az álomkútba, 
ha betemették kiásom veled: 
Ne epedjen el a csuda-szomj világ! 

Koncz Gálban azt az alapítót látja, akinek munkáját nem lehet egyértel-
műen folytatni. Pap .társat. vél felfedezni benne, аkivel társként száll le az 
álomvžlágba. Koncz a lehetetlenséget, Pap a csodát látja meg Gál költészetében. 

A különbségek természetesek. Két olyan költ őről van  szó, aki más-más úton, 
de hasonló történelmi-társadalmi körülmények között keres hasonló kérdésekre 
választ. Mindkettőjüket az adott történelmi lét ellentmondásai határozzák meg 
— ez sodorja őket Gálhoz is —, ám a kérdések, a kérdésfeltevés jellege már 
sajátos útirányt jelez, még akkor is, ha egyes útszakaszaik néha találkoznak vagy 
párhuzamosak egymással. Pap költészetének tart бzkodó tömörsége a csoda irá-
nyába gördíti az emberi tapasztalatot, a fájdalmat pedig az út hossza, s nem a 
remény, a csoda eltűnésé okozza. 

Ugyancsak nem kerülheti el figyelmünket a Pap József és Fehér Kálmán 
versvilága közötti hasonlóság, az azonos t őről fakadó inspiráció és világlátás sem. 
A csoda transzcendentális világát hívogató hang itt is, ott is megszálal: 

Mert látásunk vizslái megcsaholják 
Az állhatatos homály minden lépését 

Mert az értelmetlenég ütötte réseket 
Betömjük szavaink kemény ércével 

Mert hirtelen haragunk tenyerével 
Az epétlen csillagok arcába csapunk 

Mert a sz£vek bolygд távközébe 
Vakmerő  terpeszünk hídját ékeljük 

(Pap József: Kih£vott némaság 5.) 	 1158 



I. és féltékenységünk elfeledjük 
mert sasok tanyáját angyalszárnyon elértük 
és megkövettük 

IV. és szomjunk az els ő  korty 
mert szikkadtságunk nem hitték 
és koccintásunk törés 

VII. és érzésežnk segítségért esdekeltek 
mert nem mi formáltunk bel őlük kétséget 
és vállon veregettek 

(Fehér Kálmán: Harmadik panasz) 

A párhuzamok azt mutatják, hogy Pap József versvilága nem izolált jelen-
sége irodalmunknak. Szervesen illeszkedik az újabb jugoszláviai magyar költészet 
avantgarde vonulatába, abba, amely megteremtette s tovább tökéletesíti modern élet-
szemléletét közvetíteni tudó versnyelvét. Ez a mode rn  életszemlélet a létkérdések ku-
tatásában, korunk ellentmondásáinak érzékeny regisztrálásában, a társadalmi lét 
költői visszahódításában mutatkozik még. S ez az utóbbi rendkívül fontos té-
nyező : a mai jugoszláviai magyar avantgarde költészet a modern nyelv megte-
remtésének folyamatában ugyanis nem a formaldzmus, az »esztétizmus« útján 
indult el, hanem nyelvét a valóságos élet jelrendszerére alapozta és a valóság 
viszonylatainak figyelembevételéveb alakította tovább. 
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(A költ ői kép változásai) Az újabb avantgarde költészet ilyen beállitattsága nem 
véletlenszerű. Modern költészetünk ugyanis a dogmatizmussal vívott szabad kon-
frontációban alakult ki. Értjük ezen, hogy a konfrontációt nem befolyásolta egy 
szigorú társadalmi ellenőrzés, de azt is, hogy a tradíció sem hatott rá regresszív 
módon. Az ötvenes években ugyanis költ őink nem alakítottak ki tudatos viszi-
nyulást a tradícióhoz, mert egész szellemi életünk el őtt letisztázatlan volt a szel-
lemi hagyományok kérdése. A hagyománynak nem volt közvetlen felszabadító 
hatása, s ezáltal a dogmatizmussal val б  konfrontáció valóban szabadan, de impro-
vizációktól, megtorpanásoktól nem mentesen következett  be.  Az »alapítók« költé-
szetében (Gál László, Pap József és részben Acs Károly) ez közvetlenül megmu-
tatkozik, de nyomai Tolnai Ottó, Fehér Kálmán és Domonkos István verseiben 
is megtalálhatók. 

Pap József a negyvenes évek második felében jelentkezett versekkel, de 
»szocrealista« hatások alig mutatkoznak versein. Költészetének ezt a szakaszát 
a szocrealizmus iránti »szívós ellenállás« jellemzi. Érdemes például felidézni 
egyik, 1947-ben a HID-bam közölt versét: 

Varjú cselleng ingva lengve 
olyan mintha hinta lenne 
rekedt hangja sírja: kár. 

Hiába csap 1e a földre 
elszórt magot lopni össze: 
meddőn hullót nem talál. 

Most szundít a terhes mez ő  
Gyolcs lepeibe temetkez ő  —
Dus méhében mag fogan: 

Megnemzette a magvet ő  
S mire jön a Hószöktet ő  
Varjú nem árt sehogyan. 

O mert éltet, hitet, vágyat 
Sokaknak e gyolcs határ ad, 
Hová varjú kárnak száll. 

Mert fekete lelke-teste 
Csak meddőn hullt magra lesne 
S olyat itten nem talál. 

(Télž vetésen) 

Nyilvánvaló, hogy a vers tanítói szándékú. A tanítói szándékot azonban 
nem lehet egy egységes logikai sorrend szerint kiindulópontjára visszavezetni. 
A didaktikus-logikai menetet, a sematizmus legkézzelfoghatóbb jellemz őjét, Pap 
már felbontotta, eltüntette. A vers tanulsága tehát nem logikájából, hanem képei-
ből következik. A vetés, a munka, a gyolcs határ, az életet, hitet és vágyat szim-
bolizáló jelek azonban többet jelentenek mint didaktikus képeket. A kép álta-
lános jelentése fölébe kerekedik a kép egyoldalú jelentésének. Papnak az e kor-
szakban írott versei azt bizonyítják, hogy a költ ő  a költészet első  győzelmeit a 
»kép cseleivel« aratta, a lényeges változásokat pedig majd a képek redukciójá-
val indítja meg. A képek mindaddig uralkodtak verseiben, amíg a »cselek«-nek 
an általánosítás antididaktikus rendszereként kellett szerepelniük. A képek elvesz-
tették társadalmi funkciójukat. Vagy, hogy egészen pontosak legyünk, az a költ ői 
kép tűnt el, amely saját meghatározottságát a fokozatos kialakulásból és a 
kikerekülésből, a közvetlenül tükröz ő  jellegből merítette. Viszont megjelent egy 
кnásik kép, a »nem tükröz ő« kép, amelynek felépülése nem egy racionális sor-
rend szerint történik, és a valóság képe/látványa mögötti »képre« utal. Ennek a 
»meta-képnek« Pap Józsefnél mozaikszer ű  szerkezete van, csak egy-egy részlet 
érzékenyebb mozzanata villan meg, az »őskép« eredeti körvonalai pedig eltűnnek, 

1159 elmosódnak és ilyen formában kerülnek a versbe. 



éppen hogy van 
épp hogy betölti terét 
ždő  
letört 
darabja 
magába 
horpadt 
mohaágy-ágyékában 

a meddőség súly 
(Szikla fák közt) 

hétrét görnyedtél az ócskavastelepen 
Rémiszt ő  kép az elmúlásról 
S íme, érintésedtől a rozsda lemállott. 

(Némán is dalolnak) 

Gyakran az egész vers egyetlenegy képre, egyetlenegy sorra redukálódik.. 

Szemed karikája 
(Mindennapi gondom) 

Ráspolyával simára reszel 
(Reggel) 

Tovább vizsgálódva nem kerülheti el figyelmünket, hogy ezek a képek . oly-, 
annyira statikusak, hogy elveszítik képi jellegüket, és beépülnek egy bonyolult 
jelrendszerbe. Annak ellenére, hogy Pap er ős képteremtő  erővel rendelkezik, a 
képek szerepét igyekszik a  minimálisra redukálni. A kép ugyanis .  abszorbeálja a 
versnyelv nagy részét, úgyhogy funkciójában önállósulhat, s fölé kerekedhet a 
nyelv más elemeinek. Ettől a folyamattól akarja Pap megóvni a verset. A képek 
tehát vagy beindító jellegűek, vagy csak az említett jelzésszi лtig jutnak el; a 
teljes kibontakozásig soha. A következő  idézet egyszerre példázza mindkét lehe-
tőséget: a jelzésszinten való megállást és a beindítás-jelleget is. 

Virágszirom. Karom. Semmi. 
Virágszirom-karmok a semmibe 
Belém. Beléd. Belénk. 

De nemcsak a klasszikus képteremtés megy át ilyesféle radikális destruk-
ción, hanem a többi költői eszköz Fis. A belső  ritmus váratlan kirajzolódása által 
szétesnek a költemény klasszikus formál. Eredményességüket azonban ez nem 
csökkenti, hisz jelentőségük van  akkora, mint a hatvanas években a Tolnai Ottó-
hoz fűződő  költészeti experimentumoknak. 
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(Kihívott némaság) A szavak inadekvátsága Pap József legmegrázóbb élménye. 
A szavak a csenddel, a kimondhatatlannal viaskodnak. Sziszüphoszi er őfeszítés 
ez, hisz a kifejezhetetlent akarják kimondani, miközben rádöbbennek ennek lehe-
tetlenségére. A szavak fokozatosan elvesztik á rtatlanságukat, az els ő  felisme-
rés/ráismerés örömét, és felélesztik az önmaguk és a tények között húzódó sza-
kadék képzetét. Mert ha mindenre kínálkozna is megfelel ő  szó, a csendre, a kihí-
vott némaságra aligha. Pap József nem teremt technikát az inadekvátságból, mert 
isfineri a szavak nosztalgiáját: a valóságos szívében élni. Heroikus gesztus ez, 
hisz szavai a kimondhatatlant hajszolják a nosztalgia ellenére is, mert keresztre 
feszítettségükben is az előttük elterülő  üres teret akarják kitölteni. Pap nem a 
játékos-mágikus, hanem a tragikus-mágikus költők közé soralható, ő  a szavak 
párosításával nem új ingert akar kicsiholni; hanem a régit, az elfelejtettet akarja 
megszólaltatni. Ebből ered a művészsors tragikus szemlélete Pap Józsefnél. 

A költő  a szavak »ablakán« át nézi és látja a világot: az alkotó héja/háza 
a csend, melynek ablakai a szavak. Meglep ő  azonban, hogy aki egy ilyen egységes 
szempont és rendező  elv alapján alkotja meg a verset, oly heterogén eredmények-
hez és versmodellekhez jut el. A versmodell kialakításához természetesen még 
számos járulékos elem csatlakozik. Ilyen például az érzelmek jelentésének rend-
kíviil széles struktúrája, amely az érzelm еs-misztikus látástól egészen az érzel-
mek gondos és átfontolt tagadásáig terjed. Továbbá az epikus mag elhagyása 
vagy felhasználása, s nem utolsósorban a vers egyenes vonalú, vagy megszakí-
tásokkal tel visszatérő/ismétlő  szerkezete. Ezeknek az elemeknek a segítségével 
Pap József versvilága különböz ő  vonulatokra bomlik. Költői fejlődésének átte-
kintésében azonban nem választhatjuk kiindulópontul ezeket a versvonulatokat, 
hisz összefonódva, összemosódva alkotják Pap versvilágát. Az egyik jellemz ő  vers-
típust a visszaemlékező-szentimentális hangvétel, a laza szerkezet és a konven-
cionális versnyelv határozza meg. A versek egy másik csoportjában Pap végle-
gesen abszolutizálja a szavak immanens értékét; ekkor jut kifejezésre legtelje-
sebben formabontó igénye. Egy külön kategóriába sorolhatnánk vallomásos-me-
ditatív ?verseit, amelyekben már jelen v an  az epikus mag s a történések érzel-
mi/indulati hálójában tömörré válik a versnyelv, noha a tömörítés nem egy 
misztikus bázis létrehozásában nyilvánul meg. 
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(A szentimentális vžsszaemlékezést ől a vallomasžg) A fenti ismérvek által termé-
szetesen nem lehet Pap József költészetét egészen precíz módon felosztani. A 
felosztás ebben az esetben azt a célt szolgálja, hogy megvillantsa a bels ő  fejlő- 
dérrajzot és a költői eljárás sajátos jellemz ő  jegyeit. 1160 



A szentimentális visszaemlékezés versei. Túlnyomórészt az ötvenes években 
keletkeztek ezek a korai Pap-versek. Az elhagyott fala, a gyermekkor élményei 
szólalnak meg bennük, s részint az akkor elterjedt »falusi emlékek« költésze-
tének tartozékai. 

Emlékszel tán aratáskor 
Sebet kaptál a kaszámtól 
Kis nyúl szíved majd kiugrott 
Ahogy a húgom babusgatott 

(Nyúllesen) 

Irtóztató, ha megoldódna nyehvünk. 
S ahogy már illik értelmes emberekhez, 
Elbeszélgetnénk Renátám, 
Lakásról, gyerekekről, netán az ždőjárásról 
Irtóztató lenne, irtóztató 

(Amžr ől sose beszélünk) 

Megdöglött szegény Muki. 
Sajnáltuk eladni szaláminak 
Egy évig gondoztuk kíméltük szegényt. 
Most kimegyünk vele heréért 
meg a mezsgyét kiigazítani 

(Otthonról írják) 

A fenti versek a lineáris versszerkezet és a kommunikatív nyelv által ala-
kulnak aki. Meglepő, hogy Pap, aki a költői nyelv nagy belső  feszültségének 
elkötelezettjei  ezekben a versekben egy egészen más oldalról mutatkozik be. 
A versnyelv körцlményes, nehézkes hétköznapi faktúrája egészen szembet űnő . 
Úgy véljük, helyénvaló a megállapítás, hogy ezek a versek a legkevésbé figye-
lemreméltók, Pap opuszában nemcsak szemléletük egysíkúsága, hanem konzer-
vatív nyelvi struktúrájuk miatt is. Naiv egyszer űségek miatt azonban nem 
tagadható meg tőlük minden érték; a konvencionális nyelv hálójában fel-fel-
bukkan egy-egy friss meglátás, a megnevezés boldog öröme s ez az egyszer ű-
ség/játékosság/feloldódás, új lehetőségeket jelez. 

Pap József egyik fontos költői törekvése arra irányul, hogy a szavaknak 
olyan zárt jelentéstartalmat biztosítson, amelyben nincs semmi véletlenszer ű , 
semmi felesleges, és hogy minden egyes szó által a vers jelentésmagva nyerjen 
pontosabb meghatározást. Elvben minden egyes szó az asszociációk végtelen 
halmazát indítja meg, és ezt a tulajdonságukat a költ ői nyelvben is megőrzik. 
Egész költői iskolák arri a nyelvi lehetőségre alapozták költészetüket, amely 
által egy-egy kifejezés egész asszociáció-rendszer kirajzolódását biztosítja. Ezzel 
szemben Pap versei gátat akarnak emelni az asszociációknak, hogy minden 
egyes szó, jel, kifejezés csak egyértelmű  és intenzív jelentéstartalommal rendel-
kezzék. A versben így a szavak szilárd oszlopokat képeznek, hogy olyan rács-
rendszert, amelynek nincs mikrostruktúrája, s amelynek szerkezetét nem takarja 
el az asszociációk sűrű  és áthatolhatatlan hálózata. Nagy, »sz űkszavú« szerke-
zetek jönnek létre, melyeknek belső  terét, a »réseket« a lét balladai homálya 
tölti ki. 

Sok dolgot nem szabad kimondani, hogy a kimondhatatlant, a Lényeget 
el lehessen mondani. Ebből az elvből következik az a sajátos túlterhelés, amely 
Pap verseit jellemzi, s ebben rejlik a versek »nagysága«, de gyengesége is. A 
szavakat iugyanis nem lehet következmény nélkül túlterhelni, f őleg nem a ,ki-
mondhatatlannal, amellyel Pap viaskodik, mert a szó fétikus tárggyá válva meg-
roppanhat, s végül is újabb misztikus asszociációs folyamatot indít e). A koc-
kázat• természetesen nagy és nem véletlen, hogy éppen az ilyen beállítottságú 
versek mutatják a legnagyobb értékbeli ingadozásokat. A legsúlyosabb esetek-
ben a misztikus asszociáció-rendszer egy privát nyelv kialakulásához vezet. 

Mivel táplálták be 
Mi ég belsejében 
Hogy nem merül ki 
Fehérleni 

(Tolnažék márványa) 

A márvány »csodája« vagy túl közönséges, vagy teljesen meghatározhatatlan. A 
márvány ugyanis annyira csak önmagát jelenti, hogy minden meghatározas le-
foszlik róla, s ezzel együtt attributumai is kétségessé válnak. Hasonló hiányos-
ságot emutat a Fehér enyészet cím ű  vers is. A fehér szó a kompozíció vezérfo-
nala, de annyira meghatározatlanná »emelkedett«, hogy a hozzá csatlakozó. jelen-
téseknek nem marad reális jelentésbázisa. A példák mintha csak azt mutatnák, 
hogy ennek a költői eljárásnak abban van a legveszélyesebb buktatója, hogy a 
meghatározhatatlant a meghatározhatatlannal akarja kifejezni. 

A végletek azonban tanulságosak, mert rámutatnak a végletek el őtt jelent-
kező  stádiumra is. Ez pedig a verstér kib ővítése, a balladai rés/mez ő  megte-
remtése, a szóviszonyok állandó struktúrája, és a szó azonosságát visszahódító 
törekvés, amelynek jellemzője a mondat összezsugorodása. A formabontás ezek-
ben a versekben a legteljesebb és a legkövetkezetesebb. Pap élményvilága itt 
mutatkozik meg a legszubsztanciálisabb módon. 

Nem kerülheti el azonban figyelmünket az a jelenség sem, hogy az ily 
módon létrejött versek aközött azok a legsikerültebbek, amelyek az alkotás, a 
művészet, a teremtés, a vers, végs đ  fokon aszó, a kifejezés problémáival vias- 
kodnak. Pap, a költő , a költészet lehetetlenségeir ől, »árulásairól«, a kimondha- 
tatlan előtti megdöbbenésr ől írva tud igazán következetes maradni saját kon- 
cepciójához, ekkor tud sajátos »létnyelvén« teljesérték űen megszólalni. (Pl. a B. 
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c) Pap József ,költészetében a vallomásos-med'itatív vers jelentette az újjásziž 
létést, a felszabadulást. E »létnyelv« kialakítása — ha nem is durva Vasko Popa i 
hatásra — bizonyos mértékben mégis a Pipa által meghirdetett költészetideál 
hipnotikus vonzásában történt, és ez vált számára követend ő  példaképpé: Példa-
képről ?tan szó, s nem állandó költ ői gyakorlatról. Pap már első  kötetében, a 
Résben sikeresen megszabadult saját dogmájától/programjától, a Rendhagyó halá-
szásban valóságos újjászületés következett be. A Rés nagy versciklusai (Hívások 
és a Kihívott némaság — a 7. rész kivételével), valamint a Szemt ől szembe c. 
verse már ennek a felszabadulásnak a jegyében íródott. Ezek a versek kimon-
dottan vallomásos-meditatív jelleg űek; Pap kevesebbet törődik a szavak lényeg-
hordozó erejével, ám sokkal többet fejez ki azokkal. Magukról a szavakról be-
szélve a művészet volt a vers homlokterében, s amint elrugaszkodott a szóproble-
matika vonzásától, az élet keriilt a vers központjába. S mindenekel őtt az élet 
felett érzett ősi öröm. Pap élet-zsoltáraihoz nem szükséges semmiféle mesterséges 
idill-pótlék, eredetiségük által az iszony, a félelem is megnemesedik. 

Szerelmünk ártalmatlan ujjai letöredeztek 

Hogy is hihettél a f énysuhogásban 
Arnyakat vonszolunk magunk után 

Megértést nyílnak majd kihajtó csonkjaink 
(Hívások, 5.) 

Mert szeretetünk mohó indáival 
A mindenség töviseire fonódunk 

Nem tesz nyugodalmunk haló porunkban sem 
(Kihívott némaság 5.) 

A Rendhagyó halászáshan ez a verstípus újabb elemmel gazdagodik: az 
epikus maggal. Pap a vallomásokat történés-vázzal egészíti ki, s ezáltal a vallo-
más autentikus »dokumentáris« jelleget kap, noha filozofikus-parabolikus jelle-
gét sem veszíti el. A Beteg várág cím ű  versben a történés már kozmikus vonat-
kozásúvá válik a vallomás és a történés új szintézisét példázva. A Semmibe 
kapaszkodó virágszirom-karom planetáris méretűvé teszi a mű  és az ember szem- 
benézését, a »művészet« életrehívását és az ember kihívását. A Piszkozat cím ű  
versben a parabola a hétköznapá világ egyszer űségébe ágyazódik és a hernyó-
irtás, a pusztítás és a »nem lesz ma versírás« ellenpólusaá között cikázik. A vers 
ambivalenciája tökéletesen megvalósul egyrészt az elmondás, a mese, másrészt 
a gondolati általánosítás területén. 

Pap nyelvét ezekben a versekben a fegyelmezett gazdagság jellemzi. A 
nyelvi szövete gazdagodásával betölt ődik a lét balladai rése, s a vers gondolati-
ságának méretei a feltölt ődéssel arányosan növekszenek. Nyelvileg is és világlátás 
szempontjából is ezek a versek jelzik Pap költészetének csúcsait. Különös para-
doxon: a legjobb versek a költ ői programmal ellentétben jöttek létre. 

5 

(A perdöntő  éthosz) Pap József fokozatosan, töprengve-vívódva, termékeny mellék-
ösvényeken haladva jutott el a társadalmi élmények költ ői megfogalmazásáig. A 
magánélet totalitása az ő  esetében sokáig nem fejlбdött fel a társadalmiság szint-
jére. Két tényez ő  akadályozta ezt. Az egyik a versnyelv sajátos programjából eredt; 
a szó lényegének kutatásából. A kutatás viszont olyan fokú megtisztuláshoz veze-
tett, amely teljesen elvonttá tette a verset. Ez az akadály azonban megterméke-
nyítette a költői nyelv kialakulását, és új nyelvi tapasztalatokat hozott magával. 
A második akadály már kevésbé mondható ennyire produktívnak, s talán bel őle 
is fakadt a sokszori elhallgatás, a megtorpanás. A probléma a hétköznapi beszéd-
nyely lebecsülésében rejlett, abban a téves felismerésben, hogy ez a nyelv nem 
képes az általánosság szintjén megfogalmazni a világ dolgait, viszonylatait. A köz-
vetlen társadalmi élmények ily módon nem jutottak •adekvát formához. A tár-
sadalmiasult világot Pap József csak fokozatosan hódította vissza magának, ele-
inte áttételes és bonyolultnak tűnő  metaforákkal, amelyek egyrészet a szavak 
eszményi tišztaságát biztosították, de mégis integrálhattak valamit a külvilág-
ból. Az epikai mag bevonása a versbe meggyorsította ezt a folyamatot, s a hét-
köznapi kommunikációs nyelv fokozatosan felszívódott a versnyelvbe, anélkül, 
hogy radikális megtisztítást szenvedett volna. Pap József versei ezáltal egy újabb 
motívummal gazdagodtak, a hétköznapok világával, de nem a szubjektivitás szint-
jén, mint ahogyan ezt szentimentális-visszaemlékez ő  verseiben tapasztaltuk, ha-
nem egy objektívebb látás szerves részeként. Ennek példázására emlékeztetnénk 
Allásfoglalás című  versére, amelyben a különböz ő  nyelvi szintek összetettsége, 
pontos jelrendszere segítségével foglal állást a humanista éthosz, a világ és az 
élet teljessége mellett, 

Nem menti fel őket 
Szálfaerős derekuk se_ 
A már-már dominánsan öröklődő  
Kéreg tenyerükön 

Ha nem gondoznak legalább 
egyetlen 
virágot 
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a metafizikától a 
bele nem egyezés 
eposzáig 
(domonkos istván) 

1 

(A metafizika árnyékában) Domonkos István első  verseiben az egzotikus .képek 
és a nagy látomások domináltak. A vizionárius felszín alatt azonban egy életérzés 
fuldoklott saját szóindáiba bonyolódva, miközben tehetetlenül kacérkodott a ha-
lállal, és szomorúan :idézte az elt űnt 1anyok emlékét. Domonkosnak ezek a versei 
mintha cinkos .megegyezésben állottak volna az élet nagy titkaival, s arra töre-
kedtek volna, hogy ezekb ől a titkokból semmit se áruljanak el. A vers az ő  szá-
mára nyilvános szertartás, látható varázslat, amély szívós ragaszkodással kapasz-
kodik a lét átlóiba; megjárja a poklot és hallja a szférak zenéjét. Domonkos versei 
ekkoriban még abszorbeálni tudják az életérzés mérgeit, még nem ismerik a fáj-
dalmat. Gondoljunk csak a Tisza, vagy a Csárdás kontemplatív hangvételére, nagy 
állóképeire, súlyos verslépteire. 

Egy világ él szemeidben, mint a tenger, 
jó szagú világ az időnek tárt kapuival 
ó, de megszokjuk partjaink zsíros hónalj-illatát! 

(Tisza) 

Perzselő  korongja a nappaloknak az éj homlokán, 
melynek régen világtájak áldoztak 
hűs f övényen kövekben alvó öröktüzekkel. 

(Csárdás) 

A képek szinkronban vannak a » világmindenséggel«, reménykedve fordulnak 
az öröklét felé, tudják, hogy létezik egy abszolút titok-törvény, egy létbizonyosság, 
amely a mozgathatót megmozdítja, az értéket meg őrzi, az értéktelent eltiinteti, 
s meghatározza a dolgok menetét. A kozmosznak ebben az egyensúlyában az 
életérzés okozta tépel ődés nem ingat meg semmit. Nem véletlenszer ű, hogy Do-
monkos korai versei a természeti képek anyagára épülnek. A természet számukra 
a lét őre, a megingathatatlan egyensúly hordozója, amely töretlenül zárja magába 
a szubjektivitást. A márványba zárt szubjektivitás legszebb »emléke« a Nature 
morte. 

Gondoltál-e ezzel a ki űzetéskor 
karddal és nappal fejed f eleit 
mikor befogva még meztelen szemed 
derékban meghajolva a bűnre támaszkodtál. 

S ím úszó rönkké lényegülve 
emlékként mohos kebledre szenderülve 
mély gyöker ű  virág kinyílik arcod 
s nincs rovar táj lég madár rászállóban már. 

A szubjektivitás — tépelődés: egy transzcendentális b űntudat hordozója, s Domon-
kos versei azt szuggerálják, hogy az ember, a költ ő  otthontalanságát az érzelem, 
a szubjektivitás eluralkodása idézi el ő . A versnek az a feladata, hogy a szubjekti-
vitás töredékes bevallásával megszabaduljon ett ől a gyugtalanságtól. A Vers feti-
sizálása című  esszéjében Domonkos így veti fel .a kérdést: »A vers totális életed 
kilendülése az űr, a semmi foszforos tája irányában. Mindenféleképpen el kell 
érni, hogy egy óvatlan pillanatban bármir ől, ami adva van, mint az életed 
is, leránthasd a csipkét, a fátylat, hogy belejajduljón, hogy belejajdulj. 

A költészet a csontok keresése az érzelmek hústengerében, a költészet t űz-
és virágkeresés a sziklarengetegben — a forgás tava a jeges korszakban« A vers 
tehát egyféle szabadulás-lehet őségként jelenik meg, s Domonkos ezt a lehet őséget 
fetisizálja a versben. A szubjektivitástól való menekülés közben a »mindent el• 
mondani« hipnotikus akarása. hallatszik ki "a versbál, s"ennek folytán á menekülés• 
motívum egyidőben bensőséges és metafizikus jellegű  is. Megmenekülni most még 
csak annyit jelent, mint kivívni az eredendő  objektivitást, a létezéssel való har-
móniát. A »nagy őszinteség« korszaka ez, az ártatlanság ideje, amikor a menekü• 
lés- és halálmotívumok naiv egyszer űséggel egyesülnek a titkok kutatásaval, az 
űr hangjával, a csönd döbbenetének megfigyelését тeL A"Rátka című  vers is egy 
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séges útvesztőit, közvetlenül szól a természethez és a természetr ől, az élet, a 
halál és a szerelem titkairól. Nosztalgikusan kívánja a titkokkal való misztikus 
egyesülést. 

A Mozgás ösvényei íjként megfeszülve 
Létezés foltjažnak b űzös kipárolgása 
Felhők kínjai könnycseppek veszte 
Források üzenetei hangok szaporulata 
Vágyak kivándorlása kígyós tekeredése 
Szomjúság felvonóhídjai leeresztve 
Csönd döbbenete a hangkáosz felett 
t)tonállók détžbábos žzgató csoportjai 
S az olajfákon távol halál lobog s szerelem 
Danira! 

Míg a nagy szerelemnek fáraói a sóhajok 
Mítoszként sz őve be az eget mélységeket 
Hattyúk bújával lepik meg az alkony ezüstbárkážt 
Egy gyönyör ű  táj ígéretével a hold közeleg 
Szerelmünk roppant kagylójába fényes drágak őnek 

(Rátka) 

Az egyesülés vágya egy sajátos látomásszer ű  nyelvet teremtett meg, a versnyelv 
erőteljesen kiteljesedik, sűrű  metaforaháló szövődik belőle, a képek pedig hatal-
mas állóképekké merevednek. Domonkos teljes mértékben kiírja a verset, meg-
ingathatatlanul hisz a nyelvben, önfeledt pazarlással merül el benne; az els ő  fel-
ismerés kaotikus szerkezetét, váratlan kilombosodását spontánul fejezi ki. Szí-
nekben, zeneiségben gazdagon tobzódó nyelv ez, melyben szövevényes szókapcso-
latok és átlós szerkezetek dominálnak. 

2 

(A transzcendencia szétbomlása) Domonkos versei egy transzcendentális létbizo-
nyosságban találták meg fedezetüket. A »totális élet« lendült ki bennük az űr 
irányába, a titkok megsejtése felé. Mozgatóerejük a nosztalgikus vágyódás volt 
a transzcendencia eléréséért. A költ ői látásmód azonban fokozatosan kezdett 
eltávolodni a transzcendencia világától, s a nosztalgia sokkélménnyé vált. A költ ő  
és a költészet szembefordulásának kezdete ez. A vers lényegét az elérhetetlen felé 
hatoló képzelet határozza meg, s megtorpanásával a lényeg elt űnik, illetve konkrét 
jelentésformákat vesz fel. Domonkos versei új motívummal gazdagodnak: a transz-
cendencia felbomlásának látványával. A felbomláš úgy következik be, hogy — mi-
közben az elérhetetlenség konkrét létélménnyé vált — bizonyos abszolútnak hitt 
fogalmak lassan konkretizálódnak, érzékletessé válnak; vagyis az abszolútum utáni 
sóvárgás által maga a sóvárgás lesz abszolúttá. Az imagináció — amely eddig 
a végső , az örök és a változatlan lényeggel nézett farkasszemet —ezáltal vissza-
fordul a valósághoz; a feszült emlékezet, amely az els ő  kiűzetést idézte meg, 
most a kiűzetés útjára, szaggatott sodrására figyel fel. Mi sem természetesebb, 
hogy ez a fordulat a versről szóló vallomással, majd a verssel való leszámolással 
kezdő  lk meg. 

S az angyalokat csak kitaláltam 
nem a sorok miatt, 
azt hittem angyallal 
szebb a hd, a füst, a házak, a szé myomok 
azt hittem Noé bárkája a vers, 
benne az értelem: bűn és tévedés 
a megnevezhet ő t a megnevezhetetlennel 
ezért gyakran felcseréltem, 

(Kontrapunkt) 

Tíz év után ez a változás ily módon radikalizálódik: 

nos költészet egyedül maradtunk 
nem ezt akartuk 

az éjszakának is nekirugaszkodtál 
a gomolygó párafellegeknek 
fényfoltoknak költészet 
s most mit tettél elébem? 
két kilel rozsdás szöget 
egy kalapácsot és egy üres tyúkketrecet 

HALT! költészet HALT! 

(Der springt noch auf!) 
(Der springt nick auf!) 	 1164 



A »mindent elmondani« elve lassan a »nincs és nem lehet mit elmondani« fel-
ismerésével cserélődik fel. A vers immár elvesztette enigmatikus terét, azt a va-
rázslatos világot, amellyel rendelkezett, és Domonkos mind többet beszél arról, 
hogy a versteremtés elvesztette eredeti archaikus jelentését. A vers kívülállásra 
ítéltetett. A Rátkában Domonkos  •még romantikus gesztussal utasítja vissza a 
verset, azzal a tudattal, hogy ennek a gesztusnak súlya, értéke és jelent ősége van. 

»A világ valamennyi költőjének minden sorát égni hagynám egy mosolyért, 
egy lusta hullámloccsanás víziojaert. Költ ők nincsenek!« 

A költő  még hisz abban, hogy a vers elutasítása pozitív áldozat. Az újvidéki 
elégia ezzel szemben már nem bízik ebben az áldozatban. 

én a legfiatalabb 
már nem írok verset 

Igy telnek-múlnak napjaim 
néha még olyat látok ami nem titok 
kamera után sóhajtozom 
szégyenlem, hogy verset írok 

(1. újvidéki elégia) 

A Rátkábaл  a vers a teljes életért nyújtott pozitív áldozat, az újvidéki 
elégiában a verset már nem lehet feláldozni, a verset létrehozó szempontok az 
áldozatok, a Der springt noch auf! pedig mint a vers kiábrándult kihívása jele-
nik meg. Ha Domonkos költészetében az els ő  versek valóban a vers fetisizálása 
jegyében születtek meg, akkor további útját mindenképpen a defetisizáció jel-
lemzi, amely nem a vers eltűnését, teljes megsemmisítését jelenti, hanem egy új 
ellenfétis megjelenését. A transzcendencia kivesz ebb ől a világból, s a valamikor 
merészen keresett titkokkal most már fél őn, gyűlölettel néz szembe. 

Titkok? 
Csak voltak, 
(s borzadok ha idegen versekkel van dolgom.) 

(Kontrapunkt) 

A szubjektum felismerte magárahagyatottságát, a (feltételezett) kozmikus rendb ől 
való kiesettségét, s a riadt reflexió fázisába jutott. Onmaga felé fordul, valósá-
gos emlékei között kutat. Az egyik újvidéki elégia mottója egy Cocteauidézet: 
»őrültség hiún kitárulkozni«, holott maza a vers a személyes emlékezettapaszta-
lat-anyag feltárására vállalkozik. Az emlékek héját feltörve azonban a Semmivel 
szembesül, azzal az ürességgel, amely az életet, az emlékeket meghatározza. 
Az »őrültség« abban jut kifejezésre, hogy a kitárulkozás és a Semmi közel állnak 
egymáshoz, és közöttük sem szilárd emlék, sem ésszer ű  tapasztalat nincs, mert 
egyetlen ugrás választja el бket. 

Olajos vagyok, némán dübörgök, 
párát dalolok, rőt ködöt, 
szikrát, 
szikrdt, 
magamnak dörmögök 
egyedül 

Sétálhatak már, 
rögöt, napos és kapát 
nem nyújt nékem a határ. 

Egy ember ásót ragad ha érkezem, 
ha egyszer örökre megérkezem. 

(2. újvidéki elégia) 

Domonkos kalandja a csend világában, ahol nem történik semmi, s ahol nem is 
történhet semmi, azzal kezd ődött, hogy az örök ideák világától, az alkotói ima-
ginációtól elfordulva saját emlékei, kisszámú tapasztalatai között tántorogva, az 
egyhangúságot felismerve hangot kapott az elhagyatott szubjektivitás. Az abszo-
lútumok világában a szubjektivitás b űn volt, most pedig menedék: ott áldozati 
mivoltában is védett volt, itt védtelenné vált. A szubjektivitás saját kívülállását 
az önmagára irányított reflexióval próbálta gyógyítani, ez azonban csak az ide-
gesség felismerését, a sehova sem tartozás tudatát, vagy legfeljebb a bens бséges 
otthontalanság képzetét idézte fel. 

A sarkon 1eá11va tanakodtak, 
kezében egyikük, míg beszélt, 
hanyagul rögöt tartott, 
a másik cigarettát, 
a többiek lustán egy hulló csillag 
útját bámulták. 

(Mese) 

A bensőséges otthontalanság nyilvánvalóan a passzivitás irányába mutat s az 
»örök idegen« apoteózisát hirdeti meg. Egy tágabb összefüggésben azonban ennek 
a képnek egy másik jelentése domborodik ki. Domonkos a metafizikus világ, a 
transzcendens értékek elutasítása közben jut el erre a pontra. Rátka cím ű  köte_ 
tben ez az út belső  ingadozások között vezetett. A metafizikus világ kialakítása 
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kimutatni, hogy mikor fejeződik be az egyik, és mikor kezd ődik a másik folya-
mat. Ilyen értelemben azonban a Mese című  vers paradigmatikos metszéspant: 
Domonkos már leszámolt a metafizikus értékekkel, de még nem tud eltávolodni t ő-
lük. Az önrefleхió egy hipotetikus utat keres, de létformát még nem talál. A Rit-
kaversek a metafizika kialakítása és a vele :való nagy ellenkezés korszakának 
termései. A Ritka után jelenik meg a konkrét létforma, az út élménye. Maga az 
út Domonkosnál hipotetikus; inkább a projektum, mint az élmény a dönt ő  
benne. Az út leszámolás a puszta szemlél ődéssel, az út projektuma pedig a 
reflexió külsővé válását jelképezi. Domonkosnak az útra nem mint á tapaszta-
latok elsajátításának folyamatára van szüksége, hanem az életforma megszer-
zése céljából. Az út tehát sakkal több, mint tapasztalat; ugrás a szemlél ődés 
kaotikus világából az élet tisztább formáiba. Ezt a formát kívánja Domonkos 
felismerni, s az út által tanulja látni a világot; ez az út vezet a transzcenden-
ciából a hétköznapokba. S ehhez pedig az út többletére, a kalandra, a csavar-
gásra, a vándorlásra van szükség. Odüsszeusz visszatérése cím ű  prózaversében 
már ezeket az ugrásokat énekli meg: »Megérte-e, mondd, oly messzire menni, 
hisz minden tenger, minden földdarab, pálma, mecset, szirén és szörny egyetlen 
gondolat, egyazon erőfeszítés hulladéka, megérte-e messzire menni, sorsod annyi 
könyörtelen halál-sorssal, jeltelenségben elkeverni? 

Nincs visszatérés. Azt képzelted tán, hogy ami egyszer maradni kész volt 
s szolgamód néllcülözött: zengés, tombolás majd visszafogad, az esti imák, a vég-
telen szerelmes szaladások.« A Kalandor hagyatékában még tovább megy .és egy 
létformát határoz meg: »Kalandor az, ki ma a holddal kezdd újra. Egy élet ma 
aprólцrnek is kevés. Gazdátlan minden pillanat, ki a jelent: múltba fogná, gyá-
ván előre szalad.« 

Á kalandor levonja a bolyongás, az utazás tanulságait, holott a vers alap-
ján a kaland, az út még el sem kezd ődött: csak víziója él még. A Ritkában a 
lélek az abszolútumtól az abszolútumig ívelt. A kaland akkor kezd ődik, amikor 
ezt az ívet megszakítja a Semn1i: már »nincs visszatérés«, a jöv őbe sem lehet 
gyaván előreszaladni, tehát marad az újrakezdés. A kalandor a jelenben kényte-
len ugrásait lokalizálni: a hétköznapok kötéltáncosává válik. 

A Ritka-versek már előlegezték ezt a választást: A »Vég nélküh hason-
latok / metafarák árnyékában« már megnyílik a kalandor perspektívája. Az 
újvidéki elégiákban egy sóvárgásmotívum ismétlődik, egy egzaltáltság, amely akció 
utána kutat. A kalandor akkor bukkan fel, amikor rádöbben, hogy nincs mit 
tennie, noha ő  mindenek ellenére cselekedni akar. Ebbe a világba vezetnek a-
Kalandor hagyatéka, az Orpheusz eldobja hangszerét vagy a Pannón Werther 
című  versek. A kaland, az ugrás szükségszer űségének felismerése már megszü-
letett, de megvalósulásához hiányzik még az autentikus nyelv. Domonkos érthe-
tetlenül visszatér a Ritka vagy a Csárdás nyelvi világához, és hangjába ijeszt ő  
ellentmondások vegyülnek. Ami a korai versekben eredend đ  és természetesen 
kiteljesedő  lehetőség volt, az itt már-már túldíszített banalitássá válik. A világ 
megváltozott, a nyelv restaurálódott — Domonkos verse sohasem volt ilyen közel 
az elértéktelenedéshez, mint ezúttal. Az út, a kalandozás, a nagy ugrások valósága 
új nyelvet követel magának; ennek az igénynek a kiteljesedése mutatkozik majd 
meg a Kislányom: Görögország és az Rlet az a német város cím ű  versekben, 
melyekben a versnyelv radikálisan leegyszer űsödik, kommunikatívabbá válik, a 
sejtetéseket pedig egy racionálisabb nyelvi mez ő  váltja fel, ahol a megnevezés 
konkrét funkciója kerül előtérbe. 
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(Antinд~niák) Az Orpheusz eldobja hangszerét című  lírai dialógus, bár nem 
sorolható az esztétikailag relevánsabb Domonkos-versek közé, mégis jelent ős állo-
mása ennek a költészetnek. Az Orpheusz után Domonkos huzamosabb ideig nem 
közölt verset, későbbi versei pedig az Orpheusz kérdésfeltevéseinek fényében 
születtek. E lirai dialógusban a részeg, öreg és toprongyos Orpheusz visszatér a 
hangszerészhez, akitől elcsábította Euridikét, és visszakínálja hangszerét. Arra 
hivatkozik, hogy — bár elcsábítatta, majd elhagyta Euridikét —erkölcsi fele-
lősséget nem érez tettei miatt, mert megmaradtak a dalok, az énekek. A h ang-
szerész elutasítja Orpheusz indoklását, és az élet tényeiré figyelmeztet, arra, hogy 
Orpheuszt nem is a vers, a szó, a teremt ő  elégedetlenség, hanem az impotencia 
hajszolta, vagyis bármennyire hangoztatja művész voltát, élete nem kaphat fel-
mentést az ítélet alól, hisz az alkotásra a tehetetlenség ösztönözte. Ha valaki 
azért válik költővé, mert a hiány öšztökéli, vagy a világtól való védekezés, az 
élet ítéleteit nem kerülheti meg. Ezért mondhatja a hangszerész egészen egyér-
telműen: 

Hagynám a hírt es a verseket, 
Mint a lyukak és repedések e hangszeren; 
Olyanok azok az életen. 

S hogy az életet és az alkotást végs đ  fokon mégsem lehet elválasztani egymástól, 
ez tudatosodik magában Orpheuszban is. 

A kezdet és a vég, lám, mégis-
csak összefolyt. 

Hogy költő  voltam s vagyok, 
E percben most hogy bizonyítsam? 
Mert ím, oly korban élek, 
Melyben a bizonyosság is 
Bizonygatásra szorul. 

Orpheusz tovább gondolja kételyeit és elismert, hogy Euridike mást szeretett, 
tőle elmenekült, de a lány énintésére — 1166 



. kürtöm ajkamra nő tt, 
Húsommal keveredett a réz, 

— mégis eggyé válhatott a dallal. Igaz viszont az is, hogy ezzel az emberek el ő tt 
vált nevetségessé, de vállalta a sorsát. 

Alábbhagyott agyam patetikája. 

Eljárt az idő  felettem, 
Kürtömnek súlya elviselhetetlen, 
Ha rajta a repedéseket szemlétem, 
Hogy szólt valaha, azt sem hiszem, 
Eurždžkét sem, a soványt, 
Sem a fényt, sem a homályt, 
đ lelést sem, vagy vért, sem rezet, 
Se csontot, se csillogást. 

Egy darab kenyeret szelj, és a kürt itt marad. 

Az Orpheusz lírais dialógusa antinomikus szerkezetre épül, s az élet és a költé-
szet merev ellentmondásainak elvét affirmálja. Az ellentmondasokat csak az 
illúzió tudja ideiglenesen eltüntetni, de csak olyan módon, ha nem vesz tudo-
пΡnást az életről, A racionális megismerés, a tények eliminálják a fantáziát. A 
költőnek ebben a feszültségben kell megvívnia harcát, miközben fennáll a veszély, 
hogy szép kiveti a fantázia is, és a tények világa is. S ekkor bukkan fel a 
kalandor-létforma újabb dimenziója. Domonkos költészete sajátos módon harcot 
vív magával a valósággal, de a fantáziával is. Ennek felismerésével a kaland lé-
nyegét egészen pontosan köriilírhatjuk: Domonkos verse két alapvet ő  pólusához 
— a valósághoz és az imaginációhoz — negatívan viszonyul. Nem azért, hogy 
megsemmisítse eltiintesse ezeket az elemeket, hanem hogy önérték űen magába 
szippantsa őket. A versmodell ezáltal negatív felületekkel rendelkezik, kifejl ődé-
sének negatív egzisztenciája v an, s ebben a helyzetben sziiletik meg maga a 
problematikussá váló vers is. 
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(Negativitás és felszabadulás) Az Athúzott versek című  kötetnek már a címe is 
a vers problematikussá válására utal. A kötet legf őbb darabjából eltűnnek az 
Orpheusz eldobja hangszerét antinómiái, sötét felleg ű  világa, s helyet ad egy 
játékosabb megvilágításnak, melyben a reménytelenség mosolya mutatkozik meg. 

Elmentem 
soha többé nem térek vissza 
Elmentem hajat vágatni 

(A Rövždhullám ciklus mottója) 

A versek játékos gesztusai, apró trükkjei, a tárgyak cselei, a fel-felbukkanó 
humor vitathatatlanul ú•j színeket jelentenek e költészetben. Ezek .azonban egy 
radikális lemondás visszfényeiként jelentkeznek, hisz azzal a tudattal születnek 
meg, hogy: 

kiki a költ ők tehetetlenek napjainkban 
(Kžkžéknél a felégethet ő  dolgokról) 

Domonkost a sors fátumszer ű  szemléletétől a játszva kalandozás menté meg. 
A játék meglopja a valóságot —egészen szembet űnő  tanulsága ez a verseknek, 
melyekbe a valóság mindig a játék szféráján keresztül hatol be. A Domonkos-ver-
sek a játékban kialakított jelbeszéd segítségével ironizálják a fantáziát és teszik 
fantasztikussá a valóságot. Az életr ől és a halálról című  versben például az 
»élet« és a »halál« szó jelentéstartalmát egyszer űsíti le a játékos szövegkörnye-
zet által olyannyira, hogy mindkett ő  játékos-tragikus jelentésszínezetet nyer. 

kiki ti jól ismeritek 
azokat akik azt mondják: halál 
visszaélve a szó tekžntélyével 
ti akik igazán meghaltatok 
amikor úgy véltétek 
hogy elkerülhetetlen 
e szdnak használata 

r 
s azokat 
akik azt mondják: élet 
s f elkžáltójelké п t 
feszítenek e szó megett 

megmosolyogjátok őket 
odalenn 

(Az életr ől és a halálról) 

A szavak jelentéstartalmának egy sajátos, játékos kifordítását tapasztalhatjuk 
tehát ezekben a versekben. Domonkos az újabb versekben menekül a szavak 

1167 gazdag jelentéstartalmától, a jelentés gazdagításától és ehelyett elröppen ő , kihe- 



gyezett szószilánkokat keres és talál. Termékeny hiányérzet alakul ki a verstér-
ben; a mozdulatnak, a szituációnak, a tettnek csak vázlatos rajza, »csonka pil-
lanata« lesz verssé. 

a méty felé indult 
meggörnyedve akarata alatt 
de megfordult 
lábujjhegyre á11t 
intettem 
s összetört a sziklán 

(Kísérlet vízzel és sziklával) 

ha fut is vagy ha kullog 
fejében messze juthat 
akár simogatott akár ölt 
vagy írt csupán 	 _ 
ágbogos kezével 

(Kikiéknek ajánlva) 

Az apró, »jelemtéktelan« gesztusokat Domonkos leltárszer ű  objektivitása] 
sorolja fel. Regisztrál és megállapít, miközben láthatóan tartózkodik az ítélett ől, 
a vallomástól. t;s éppen ezen a ponton jut kifejezésre a »kalandor«, a »csavargó« 
látásmódja. Domonkos, aki kezdetben teljességgel el tudott merülni a létbe л , 
s költői képei mintha a lét természetes folytatása lettek volna, fanyarul elfordul 
a szerves együvé ,tartozástól: már nem akar és nem tud egyesülni semmivel sem. 
A »kaland«, a »csavargás« tehát az identitás játékos elvesztésévé, elutasításává. 
vált. Csak az út a fontos, a szituáció pedig goromba körvonalakból bontakozik 
ki: vázlatszerű. Domonkos verseiben a vázlatszer űségnek mind nagyobb szerepe 
lesz. Ez a fajta vázlatszerúség azonban koncentráló hatású. A versnyelv szilánk-
szerű  szerkezete, töredékes jelképrendszere azonban nem bontja meg a vers 
kompozícióját, a félig megadott gesztusok folyamatossága az elt űnés, a megsem-
misülés, az elbukás előzményeinek antioipálásában v an. Minden gesztusnak, min-
den képnek, minden történetnek van egy nullpontja, egy elt űnési, megsemmisü-
lési »bejárata«: Domonkos megtorpan e bejárat el őtt. Más nem érdekli, csak a 
semmi felé vezető  út. A költő  az út végtelenségének kedvéért megszabadult a 
metafizika súlyától, már csak »elmondja« az utat, de nem értelmezi azt, mert 
az út és az utazás tanulságai elvesztették exkluzív értéküket. 

S ez a nagy, de egyszersmind egyszer ű  utazás vezette el Domonkost Kor-
mányeltörésben című  verséig is. Ez a »20. századi eposz — mely mindmáig Do-
monkos egész költészetének középpontját képezi — váratlanul érkezett és jelen-
tősége túlhaladja költészetünk határait. Nyelve minden eddigi költ ői nyelv radi-
kális tagadása, sőt magán a radikális tagadáson alapul. A Kormányeltörésben 
nyelve nyelvünk romjaiból és szétes ő  kultúránk darabjaiból áll össze. Nemcsak 
a nyelvi rendszer robbant szét, hanem a kultúra rendszere is. 

A Kormányeltörésben ugyanakkor nem minden el őzmény nélkül való. Tol-
nai Ottó Gerilladalaiban, valamint Fehér Kálmán Panaszaiban már megtaláljuk 
a Kormányeltörésben бseit. A Panaszok alapanyaga a virtuális fejl ődésbe vetett 
hit, a pozitív utópia. Fehér Kálmán ennek a lehet őségnek a humánus elkötele-
zettje, aki az értelmes remény hangján szólal meg a konkrét utópia érdekében. 
A erilladalok ugyanezt az utópiát közelítik meg, de a hozzá vezet ő  utat már 
paradoxálisan láttatják: így mutatkozik meg a »nagy küzdelem« légüres tere. Do-
monkos egészen más irányból közelíti meg ezt a problematikát, s felmutatja az 
ellentétek látleletét. A Kormányeltörésben világába nem hatol el a panaszok hang-
ja, belőle az értelmes remény ki van zárva, mert ebb ől a reménytelenségből nem 
vezet logikus kiút. 

A Kormányeltörésben nyelvi eljárásainak sok tekintetben a Tolnai Ottó-
val írt MAO-POE az elбgyakorlata, láboratóriuma. A MAO-PO$ a manipulált 
nyelv paródiáját képezi, azáltal, hogy a manipulált nyelv montázsnyelvvé alakul 
át, és így válik poetikailag relevánssá. 

A Kormányeltörésben ez a manipulált nyelv elementárissá válik, egy önma- 
gában való zárt rendszerré, amelyben a költ ői szintre való emelkedés a bels ő  
grammatikai viszonyok exploatációjából születik, s nincs szükség olyan küls ő  
beavatkozásra, mint a MAO-POE esetében a montázs alkalmazására. 

Figyelemre méltó azonban, hogy a MAO-POE-ban is és a Kormányeltö-
résben is következetesen kiteljesedik egy költ ői eljárás, azzal a lényeges különb-
séggel, hogy a Kormányeltörésben ennek a totalizációnak több rétege van. 

Az első  réteg a manipulált tudat világa, amely kapkodva rögzíti az élet 
már sablonokba merevített jelenségeit, szerializált megnyilvánulási formáit. A 
Kormányeltörésben minden jelenség egyenl ősített, mindegyikről azonos feszült-
séggel lehet szólni, s a jelenségek közötti egyetlen kapcsolat éppen abban van, 
hogy az ellentétes értékkategóriák azonos szinten állnak. Ebb ől az abszolút egyenlő-
sítésből kiveszett az oksági sorrend, a bels ő  motiváció, mintha ezáltal a költő  
csak azt kívánná jelezni, hogy nemcsak az értékek világa esett szét, hanem a 
szubjektív világ is. Ez a szétesés azonban még nem vált szükségszer űvé, egyedüli 
lehetséges megoldássá is, és ez rendkívül fontos, mert arra mutat rá, hogy a 
Kormányeltörésben nem a belenyugvás, az elfogadás verse, hanem a lázadásé. 

mi meghalni mindnyájan 
úgyis téves csatatéren 

A tehetetlenség határán fuldokló lét rádöbben helyzetére. Domonkos mode rn, 
ipari-nyelv halál-víziót teremtett meg. Els ő  verseiben még Rilke nyelvén boncol-
gatta a halál anatómiáját, a Kormányeltörésben pedig az ipari civilizáció e lide-
genült nyelvén beszél a létb ől való kieséséről. Ez a modern halál sterilizált, fáj-
dalommentes: az egyén eltárgyiasult élményei között kóvályogva, labirintusban 
érezve magát, emlékfoszlányokat ízlelgetve, hadarva-beszélve mondja el »ki űzeté-
sének« történetét. Története egy manipulált, elidegenített nyelven hangzik fel. 
A már említett totalizálás második rétege ez a nyelvi eljárás. A nyelv két pólus 1168 



között vibrál: az egyik a man рulált információs rendszerek egy-egy szegmentu-
mának öntudatlan ismétlésében nyilvánul meg, a másik a személyes élmények 
kínos, zsugorított nyelven kifejezett élményvilágában. 

Két nyelv viaskodik egymással a Kormányeltörésben: az egyik jelsza-
vakká üresedő  köznyelv, amely az állandó ismétlések révén objektivitást, való-
ságos jelentéstartalmat nyer, holott valójában teljesen irracionális szókapcsola-
tokon, párosításokon alapul: 

forradalom lárma tömeg 
szavak szakállak vér 
ízléses pakolásban 
fagyasztva szárazon 
nem venni el sámson erejét 

forradalomfesztivál 
szórakoztatóháború 
hullaaukció csontkereskedés 

A másik pólus, amely felé ez a versnyelv kilendül, a szubjektív életérzés- és 
emlékfoszlányok megfogalmazása, amely bármennyire is valóságos, az el őbbi 
nyelv kontextusában komikusan abszurdnak tűnik. 

én írni levél haza 
mama én lenni bacilushordozó 
én f ertőznž nem beszélni 
érinteni 

siptár otthagyni nenát 
tata leesni bicikli 

én lógni öröklétben vizes madzagon 
élet csillagokat látni 
végtelenre dagadt talpomon 

papa kút ugrani este 
papa menni zarándok 

A Kormányeltörésben versnyelvér ől beszélve a fentiekben megkockáztattuk azt 
az állítást, hogy a nyelv romjaiból épült fel. Megállapításunkat azzal teljesíte-
nénk ki, hogy a költészetté transzponált, széthulló nyelvi elemek —éppen ennek 
a költői beavatkozásnak a hatására — egy új nyelv kialakulását tették lehet ővé. 
Ez az új nyelv nem az elfelejtés alapján jött létre, hanem az eltárgyiasult tudat 
és az elidegenedett világnak megfelel ően született meg és életreflexszé vált. 

A Kormányeltörésben nagy költői értéke abban rejlik, hogy Domonkos ezt 
a nyelvet sajátos módon meg is tagadja. Ha ezt az eltárgyiasult nyelvet mecha-
nikusan építette volna verssé, nem törte volna át a verstechnikai újítás határait. 
A Kormányeltörés legizgalmasabb részleteiben azonban felmerül ennek az elide-
genedett nyelvnek a megtagadása is. 

én gomba 
én madár 
én különféle vad 
különféle tárgy 
név nem tudni 
délután sötét fáradt 
este kemény szivornya 
asszony lepedő  ágy 
clitoris 
rátenni ujj 
nem gondolni kollektív 
nem gondolni privát 

A Kormányeltörésben című  vers felszabadító elemeit a tagadás tagadása 
jelenti. A Kormányeltörésben mintha azt mutatná, hogy az elidegenülés világá-
nak a mélypontját az eltárgyiasult nyelv jelenti — s ennek a visszautasítása egy 
új világ felismeréséig vezetheti el Domonkos költészetét. A Kormányeltörésben 
a maga módján visszavonja a verset az inadekvát világból, s ez a visszavonás 
csendiil fel a »bele nem egyezés époszának« utolsó soraiból. A visszavonás végs ő  
pontjáról van  tehát szó, amelynek hatása nemcsak Domonkos költészetének fej-
lődését, hanem egész költészetünk alakulását meghatározza. A Kormányeltörésben 
egy költői korszak legkiemelkedőbb reprezentása. Domonkos költészetében le-
zárja a vers és a létezés kihívásának, a nyelv destrukciójának, an ironikus-groteszk 
versképletnek a korszakát. A vers a végs őkig kiélezte saját problematikus egzisz-
tenciájának kérdését, elérkezett saját lehet őségeinek végső  határaihoz. A tovább-
lépés már csak egy új minőség által valósulhat meg, a visszavonulás pedig ugyan-
csak új minőséget biztosíthat. A vers megszabta saját határait, s az elkövetkez ő  
időszak az így meghatározott versvilág bels ő  tájainak és mélységeinek kutatását 
nem kerülheti meg. A Kormányeltörésben után a robbantás és az összegezés kor-
szakának határai kezd ődnek kirajzolódni. 
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miroslav krleža 

versei 

iskolai írásbeli dolgozat latinból 

Künn csendes május-délel ő tt; árnya egy holt madárnak 
a párkányra dőlt észrevétlen, 
itt meg, a szürke coniunctivusok kráterében, 
homlokunk izzad, torkunk kiszárad, 
és minden olyan nehéz, ostoba, fujtó. 
Quaero ex te, canis fonni similis sit lupo? 

. 

Az égb ől gyakran hullnak madarak, 
szívük zsilipjét kettévágva: 
lehullnak templomokra és fákra, 
vagy fennakadnak a tele fondrdtokon. 

0, ez a csapzott, tört szárny be rokon! 
A karmokban a görcs, iszony a szembe mélyen, 
a holt madár  mint  csillag suhan átal a téren 
s a f ák alatt mint gomba elhervad fehéren. 

. 

Halott madarak sorsa, és egyéb gondok, könnyek: 
holdfényes, esték, félžgolvasott könyvek, 
futások, lankadt heverések, 
a kirakatban vízfestékek, 
szőke hajfonat súlyos ríme, 
Laura halvány kávé-színe, 
Beatrice, szalagos, szende, 
elmulasztott zongoralecke, 
zsebben dohánypor, gomb, parittya, 
kis kisasszonykák huncut titka, 
zsemlemaradvány, törtszárnyú lepke, 
kontinensek tarka gerezdje, 
és sok-sok kérdés, gyanú, kivétel: 
rómaž hadvezér rejlik egy-egy ködös žgében. 1170 



. 

Bronzszobor, merev, keményen kongó, 
dús hímű  tóga redős palástja. 
Tekžntetét véredbe mártja, 
mögötte t űz: tábor, zsibongó. 

Nyugtalan árban nyugodt sorompó, 
görnyedt vének közt egyenes kéz, 
szigorú mérleg, élesre fent ész, 
csacska gyűlésben nyílt és okos szó. 

. 

Ha katapultok zúgnak és árbocok hajolnak, 
ő  zászló gyanánt áll és a távolba horgad. 
Az ő  neve láng, és mámor, lendület! 
Tomboló csata közben, míg döng a rohadó had, 
véres sisakok, horpadt páncél felett 
áll hidegen, komoran, és mint a jég, a 
szíve kemény, mozdulatlan, néma, 
de az ágyban szunnyad 
egy lágyhúsú, karcsú, törékeny, sz őke Léda. 

Ott hever gyönyör űn, mézszín haja kiárad, 
legyez ő  hű ti, tigrisbőr simogatja, 
tömjént éget el őtte szerecsen rabja, 
de szomorú a lány, boldogtalan és sápadt: 
értetlen bánat, ködös sejtelem 
leng át e f ehér, gyenge termeten. 

És elréved a hadvezér: az estben 
haza gondol, s válogat önfeledten 
a selymes, lakkos, drága játékszerekben. 

Katapultok fütyülnek, füst tekereg, 
győztesen dübörögnek diadal-szekerek, 
s egy dongó köröz a katedra felett. 
Pad alatt valahol papiros zizzen, 
a tábla fölött függ a f žúisten, 
és megindul, és úszik kavargó képek árja 
gerundium és coniunctivus nagy buta folyamába. 

talerált leány 

(A. G. Matoš modorában) 

E bomló arcról rézkarca visszanéz a 
megboldogult nyomorék gróf Toulouse-nak. 
Ez a sze1І2 agyakba fúr. Illata ennek a blúznak 
és csengése e hangnak aria poenesa. 

Földredönt e szem részeg chartreuse-ja, 
nincs benne szív, meleg könnyet se hullat. 
Ez a szem üres, fénytelen, hazug, vak, 
tekintetét ől retten a hús alélva. 
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a templomépítő  özvegye 

Gyászruhás hölgy. Kisírt szeme alatt 
álmatlan éjek, lappangó rák, iszonyat. 

Ebben a szemben kripták homálylanak, 
a fénye holt, a villanása vak; 
fekete fátyol, gyászbavont falak, 
koporsódeszkán éjfekete lakk. 

. 

Mély gödrež e szemgolyóknak 
körözve, némán panaszkodnak: 

. 

6, hogy a nap neki csak egy-két alkonyattal hosszabb, 
s bár ajkán még az élet pírja nedvez, 
csukló csikorog, fáj a csont, a gerinc redves, 
ráncos nyak, toka, elhízott termet, 
nemsokára ő  is odalenn lesz. 

. 

0, testi terhek s nehéz hús-nehezékek, 
délutáni séták, öregesek, epések, 
ideges rángás, titkokkal igézett, 
ahogy fölsejlik a meleg csíp ő  árkán 
emléke egy-egy régi ölelésnek, 
melyben karcsú boltívek terve fogant, s megéledt 
kőhajók bordázatán csillant a márvány. 

. 

A templom itt van és az asszony is vár még, 
de egyre nő  szemében a nagy, halálos árnyék; 
az építő  pihenni hívja a földön özvegy társát, 
penészes kripta mélyén kett őnek vetett nászágy. 

. 

Kőpárnán nyugvó fejjel a férj vár mozdulatlan, 
sötétben hallgatózik, a zár hátha kattan, 
fáklya lobban vörösen karcsú oszlop-szegélyen, 
s az asszony melléfekszik, szerelmesen, fehéren. 

ács károly fordításai 
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marko ristić  

a 
danas 
negyven 
esztendővel ezelőtt 

Az előzetes telefonjelentés után, 1967. december 27-én érkezett meg Nusret 
IdrizovК  — mikrofonnal fölfegyverkezve, egy rokonszenves fiatal felvételez ő  kísé-
retében. Azért jöttek, hogy Miroslav Krleža 75. születésnapja alkalmából felvételt 
csináljanak , úgy, ahogyan telefonon megállapodtunk : Idrizović  elbeszélget velem a 
Danas című  folyóiratról. Beszélgetésünket a zágrábi rádió a harmadik m űso-
rán sugározta 1968 februárjában. 

Az itt közölt szöveg sok tekintetben különbözik attól az adástól. Mindenek-
előtt jelentős mértékben kib ővítettem beszélgetésünk azon részeivel, amelyeket 
nem közöltek , ezenkívül új anyaggal egészítettem ki, és stílusában is teljesen átfor-
máltam , úgyhogy azt lehet róla mondani , egészen új szöveg . Meggyőződésem azon-
ban, hogy mindazt, amit most leírtam, akkor is elmondhattam volna (ha ugyanis 
képes volnék rá, hogy úgy beszéljek, ahogyan írok, és ha az egész nem lett volna 
túlságosan is hosszú egy rádióadás számára ). Nusret Idrizovićtól — akiinek kérdé-
seit teljesen érintetlenül hagytam , és aki valószínűleg emlékszik rá, mennyire 
elégedetlen voltam rögtönzésemmel — elnézést kérek ezért a némileg szokatlan 
eljárásért . Bízom azonban benne , hogy kartársi megértéssel egy minden író-
ember számára kedves stílusgyakorlatként , vagy egy végső  fokon lehetetlen pihen-
tető  időtöltésként , illetve az idők interferenciájaként fogja föl. 

1973 júliusa M. R. 
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Egyes írásaiban említést tett róla, hogy Krleža 1933-ban együttm űködésre 
szólította föl önt megindítandó folyóiratában, s azt  is  följegyezte, hogy ez 
a találkozás Krležával nagy jelentőségű  volt irodalmi fejl ődése és a világ 
iránti viszonya szempontjából. Kérem, Ržstž ć  elvtárs, mesélje el, milyen 
benyomást gyakorolt önre az els ő  találkozás Krlеžával, és — ha I еhetsé-
ges — illusztrálja ezt az akkori jugoszláviai társadalmi és irodalmi hely-
zettel. 

— Kétségtelen , hogy Krležával , az emberrel való első  konkrét találkozásom 
iránt érdeklődik, de találkozhat az ember egy íróval m űvei olvasásakor is, és ez 
a találkozás annál konkrétabb , minél inkább jelen van az írб  a művében, már-
pedig Krležában az ember és az író azonosul . Az első  világháború alatt — 1916 
elejétől 1919 tavaszáig — Svájcban éltеm, és nem egészen 17 éves voltam , amikor 
visszatértem Belgrádba . A háborúellеnes könyvek, elsősorban Romain Rolland 
meg Henri Barbusse hatása alatt álltam , de — természeteseлΡ — akárcsak Európa 
valamennyi fiataljára — rám is óriási hatást gyakorolt Lenin az orosz forrada-
lom hatalmas tűzvészének fényében . Meggyőződéses , egész életre elszánt anti-
militanistaként , pacifistaként , internacionalistaként , antinacionalistaként tértem 
haza . A háború alatt — azt hisžеm — nem is tudtam róla, hogy Krleža létezik, 
de tekintettel a társadalmi és politikai eszmékre, amint értesültem e fiatal rebel-
lisről és tevékenységéről , érdeklődtem iránta , és könyveiben találkoztam is vele. 
Ezekben a régmúlt napokban szereztem meg els ő  könyveit : a Pjesme II-t és 
III-at , a Lirikát, amelyet 1920 -ban vettem meg — amint látja — Zdravko spaso- 
је' ii kis belgrád7 . könyvkereskedésében , Belgrád — régi távíró . Ez áll a könyves-
bolt bélyegzőjén . Ezután érkezett meg a Magyar királyi honvédnovella, majd a 
Hrvatska rapsodija (Milan  (určin Nova Evropa nevű  vállalatának kiadásábaл), 
ezt követte később a Knjžževna Republika, amelynek egyetlen számát sem mu-
lasztottam el megvenni , és amelybбl a realista társadаћni és politikai légkörben 
valбban sokat tanultam , de később is. Mert a háború utáni (az akkori háború 
utáni) első  években lassanként elszakadtam ett ől a szférától , legalábbis imodalrni, 
hogy ne mondjam , esztétikai (jobban mondva antiesztétikai ) felfogásaim szem-
poлtjából , eltávolodtam tőle, abban az irányban , amelyet akkor általánosságbán 
(és tévesen) »modernizmusnak« neveztek azon vonal alapján , ,amely — .sematiku-
san szólva — Anatole Fraлce-tol Guillaume ApolliлΡaire-ig, a literatúrától az anti-
literatúráig , a racionalizmustól a Nacrt za jednu Fenomenologiju žracžonalnogig 
terjedt , azaz a realizmustól a szürrealizmusig . A szürrealizmus azonban — követ-
keztetéseivel , amelyek logikusan folynak elméletének és gyakorlatának dialekti-
kájából , illetve tapasztalataiból —, maga a szürrealizmus térített engem vissza a 
világ átalakítása anyagi előfeltételeinek szükségszerű , tehát kizárólag helyes rea-
lista, dialektikus materialista felfogásához • az ember totális felszabadításához, 
amelyről a szürrealizmus sohasem szűnt meg álmodni . Ennek a szükségszer ű-
ségnek és agynak fölismerése , hogy a »racionalista szociális bírálatK az elsődleges, 
miként akkor neveztem, mégsem vezetett el nézeteim és Krleža nézeteinek teljes 
azonosságáig. 1929 februárjában  it-tam elóször Krležáról, a Glembay urakról, a 
könyvről, nem az előadásról (a belgrádi bemutató csak májusban volt ). Ugyan-
ebben az évben , novemberben ismét írtam róla Margináiiáim keretében (a Leto-
pis Matice srpske című  folyóiratban jelent meg) a Mereskovszkij Napóleonjáról 
és Gide Kongói utazásáról írt cikkei kapcsán , hangsúlyozván Krleža rendkívüli 
érzékenységét , illetékességét és pitéseinek pontosságát meg erejét , midőn az  em-
ber  életének konkrét történelmi és szociális kategóriáiról , eszéről és ostobaságá-
ról, rabszolgaságáról és szabadságharcairól szól. Csodálkozással és sajnálkozva 
állapítottam hneg azonban (annak alapján , amit Richard Нuelsenbeckről és a 
dadaizmusról írt), hogy Krleža semmi megértéssel nincs, helyesebben semmi 
megértést esem akar tanúsítani az emberért és szabadságáért vívott harc b zo-
nyos kevésbe racionális , sőt olykor irracionális , de nem kevésbé konkrét kategó- 
riái iránt ... Valószínűleg úgy érzi , hogy túlságosan is eltávolodtanі  a kérdéstől, 
de téved : arról beszélek , ami megelőzte közreműködésemet a Danasban, arról 
tehát , ami tmegelőzte igazi találkozásomat Krležával , az emberrel , a könyveivel, 
eszméivel , szavaival , a könyveinek árnyas ґ  házaiban megtelepedett szépirodalmi 
fantomokkal , a valószerűtlen és valószerű  lényekkel; jelеnségekkel , történelmi 
személyiségekkel , az ő  és az én testvéreim és ellenségeim hosszú menetével foly-
tatott dialógusomrál . A Krležával a könyvei útján folytatott párbeszéd — mint 
már említettem — énem volt lényegbevágó megnemértések nélküli , ami egészen 
természetes , ha szem előtt tartjuk aszóban forgó , tehát az 1929-től 1933-ig terjedő  
időszakot , amikor is 'kezdetét vette, folyamatban volt és véget ért a szervezett 
szürrealista rnozgalom , s amikor megalakult , élt és felbomlott ami belgrádi 
szürrealista csoportunk is. Számomra természetes , hogy ebben az időszakbán —
gondolkodásom , mérlegeléseim , felfogásaim , ítélkezéseim szempontjából ortodox 
és szigorú , sбt talán doktгіnér szürrealista : voltam , mindenesetre túlérzékeny, 
allergikus minden iránt , ami semmibe vételét , lebecsülését , mellőzését vagy ki-
gúnyolását jelentette azon költői, erkölcsi, érzelmi , reális vagy imaginárius ; kísér-
leti, művészi vagy tudományos értékeknek (vagy értéktelenségeknek), amelyeket 
mi szürrealisták a legmagasabbra helyeztünk »az élet žntenzitasának« végletekig 
nonkonformista , de szigorúan hierarchikus skáláján — ahogyan ezt Krleža mondta 
később , 1933-ban Krsto Hegedušić  Dráva menti motívumok című  művének elő-
szavában . 1 s felhívom гá a figyelmét , hogy ennek a hosszú mondatnak a végén, 
amely valójában felszínesen vázolt kísérlet csupán , illetve a kísérlet kezdete, hogy 
fényt derítsek bizonyos félreértésekre és eltérésekre azon szellemi légkör közt, 
amelyben Kleža szuverén módon mozog és aközött , amelyben a szóban forgó 
években én teljesen otthonosan éreztеm magamat, nem véletlen , hogy ennek a 1174 



mondatnak és ennek; az id őszaknak a végén — egy ellentmondás megoldása-
ként — azon a geometriai helyen, ahol útjaink keresztezték egymást, hogy az-
i'tán éveken át párhuzamosan fussanak, nem véletlen, hogy épp itt —jelképként, 
jehésként — egy krležai formula található. 1932-ben, nyaralás közben, elolvastam 
a Filip Latinovicz hazatérését, és ez a könyv abban az időben kivételes élményt 
jelentett számomra, messzire ható, olyan távolra ható rezonánsokkal tel ő  élményt, 
hogy most is bennem él. Közelebb éreztem magamhoz ezt a könyvet, mint bár-
mit, amit addig Krležatól olvastam. Valami különös b űvölettel hatott rám, ko-
rábbi könyveiben nem éreztem ezt. Filip Latinovicz alakja —még inkább mint 
a Leon Glembayé —, ez a hazai, de mégis idegen világba visszatér ő  neuraszténiás, 
nyugtalan és szenvedélyes ember — zavaros, bonyolult szubjektivitásában olyan 
világos és bens őségesen közelii volt számomra, hogy a Krleža és az én eszmei 
szférám közt? 'különbségek, amelyekr ől az imént száltam, jóval kisebbek lettek. 
Láttam, hogy ezeknek a szféráknak a terjedelmesebb részei azonosak. Filip Lati-
noviczban, ebben)• aszó sokszoros értehnében vett entellektüelben, hogy ezt a 
gnosolyagtató kifejezést használjam: rokonlélekre találtam, mégis doktriner, szürre-
alista, pszichoanalitikus, dialektikus (igen; éppenséggel dialektikus) •požíciáim гбl 
vele, Filippel és Kyrialesszal meg természetesen rajtuk keresztül magával Krle-
žával is tovább vitatkoztam, aminek nyomai megtalálhatók naplómban, például: 
Ilidža, 1932. július 27., szerda. Erről azonban — hiszem, hogy egyetért velem — 
most nem beszélhetünk. 

A következő  évben, 1933 kora tavaszán, a zágrábi Minerva kiadta a Dráva 
menti motívumokat, és Krleža előszava miiidjirt nagy érdeklődést keltett, amely 
szélsőséges pontjain igazi botránnyá fejl ődött, illetve — helyesebben szólva —
részben naiv, részben pedig képmutató botránykereséssé. Az igazi, hamisítatlan 
és elsődleges reakeionáriusok, szociológusok, tanárok és gyászhuszárok kivétel 
nélkül egyetértettek, akárcsak a konzervatívok, dogmatikusok, a szociális iro-
dalom korifeusai, a baloldali tűzoltók, a jászándékú és józan gondolkodású embe-
rek minden válfaja, mindazok a pókok, akik az egeket is behálóznák, ha nem 
fdjna a szél, a farizeusi irodalmi világ mind a négy táján egyetértettek, mind egy 
szálig, mert a szélrózsa minden iranyából hatalmas krlezai szél fújt, egészséges 
és istengyalázó, friss és életet teremt ő  szél, de halálhozó valamennyi :irodalmias-
kodó pók és moly meg a többi istennek 'tetszi_ és vonalas rovar számára. A krležai 
néžetekkel szembeni ellenállás csúcsa szektás formában a Quo vadis Krleža című  
cikk volt, Amelyet A. B. C. álnév alatt Bogomir Herman a zágrábi Kultura cígnű  
folyóirat negyedik számában adott közre. (A folyóirat szerkeszt ősége később elha-
tárolta magát a oikkt ől.) Én teljes szolidaritást éreztem Krleža elszántsága iránt, 
és teljesen egyetértettem kezdeményezése indítékaival, jellegével és irányultságá-
val, noha bizonyos elvi álláspontokat és kritériumokat illet ően még mindig volt 
közöttünk nézeteltérés. Amikor Krleža és köztem megbeszélésekre került sor ar-
ról, hogy működjek közre abban a folyóiratban, amelyet Belgrádban szándékozott 
elindítani, majd a tényleges közreműködésemre is, én a Moralrii i socijalni smi-
sao poezžje című  tanulmányom szerves részeként megírtam a választ Bogomir 
Hermannak. Az írás a Darvas második számában jelent meg A. B. C. címmel és a 
Jedan nov  primer  nerazumevanja dijalektike alcímmel. Az alcím közvetleniil utal, 
sőt kapcsolódik ahhoz a címhez, amelyet Milan Dedinac, Ko ča Popović  és én 
adtam a Nadrealžzam danas i ovde című  folyóiratban, 1932 júniusában megjelen-
tetett cikknek, válaszunknak I. Marin és S. Galogaža bírálatára, amelynek a címe 
így hangzott: Nerazumevanje dijalektike. A Krleža folyóiratában megjelent írás 
alcíme megfelelt a szürrealista folyóiratunkban közölt írás címének: nem volt 
megszakítás ugyanazon küzdelem folyamatosságában, az értetlenség és a dialek-
tika kiforgatása ellené harcban, amely a Džjalektž čkž Antibarbarusig tart , sőt to-
vább is. 

Kérem, mondja e1, hogyan jött létre a közelebbž kapcsolat ön és Krleža 
között? 

A közelebbi, nyugodtan mondhatom, számomra döntő  foftosságú kapcsolat 
1933-ban alakult ki. S miközben elmondom, hogyan történt ez, hogyan került erre 
sor, egyszersmind felelek arra is, ami az els ő  kérdésből válasz nélkül maradt, 
elmondom a Darvas születését, túl rövid életét és er őszakos halálát. Tulajdon-
képpen ennek kellett volna a beszélgetésünk egyetlen témájának lengnie, s mindaz, 
amit eddig elmondtam, csak nyitánya egy új Fuga Krležianának, amelynek a 
címe Volt egyszer egy Danas ... lehetne. Mint ahogy az alkotók sok m űvet képzel-
tek el és valósítottak, illetve komponáltak meg sikerrel egy szigorúan euklideszi 
geometria törvényei szerint, amelynek a szimmetria — térben vagy id őben — a 
kedvence, tehát olyan elvek szerint, amelyek a mi egyáltalán nem-euklideszi sem 
arisztotelészi világunkban már réges-rég feledésbe meriiltek, az objektív véletlen, 
illetve maguk az események játszottak közre és vezettek oda, hogy a Darvasról 
szóló mesém architektonikailag vagy zeneileg tökéletesen, klasszikusan szimmet-
rikus legyen, hogy ilyenné komponáljam: akárcsak Offenbach Hof f mann meséž 
című  operája, ugyanabban a kocsmában kezd ődik és végződik, és az egész szce-
nárió, illetve librettó, tehát maga az opera, ezúttal az én mesém — a prológus 
és az epilógus közt játszódik le. Ebben a keretben kezd ődik a Kležával való, sze-
rencsére nem éppen mulandó barátságom története. Emlékszem ... De hiszen ezt 
már megírtam a Fuga Krležžanában, s minthogy nem szeretném magamat rosszul 
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— Miért ne? 

»Emlékszem Krležával való barátságom els ő  korszakára. "Senki sem tudja 
úgy, mint Krleža, röptében elkapni az eseményeket, felismerni jelent őségüket, 
tragikumukat vagy komikumukat, senki sem tudja úgy életre kelteni őket. Már 
a mód is, ahogyan elbeszéli őket, tulajdon világának, szelleme nagy köztársasá-
gának alkotó elemévé teszi őket, amely köztársaság valójában res-pubhka, mivel 
irodalmi művének hatalmas gazdagságával kitárta mindenki számára, minden-
kinek ódaajándékozta. Emlékszem a Darvas indulására, erre a felejthetetlen id ő-
szakra, amikor végül is személyesen megismertem Krležát, amikor végül is alkal-
mam volt rá hallani, hogy éppúgy beszél, amint ír, föltárva mindazok el őtt szub-
jektív élményeinek sajátos világát, akiknek megadatott a szerencse, hogy vele 
legyenek, az objektív világ átalakításának egyéni élményeit, percepcióinak és kép-
zeletének, kimeríthetetlen képzettársításainak ugyanazt az az összehasonlíthatat-
lanul eleven világát, mely az évek múlásával, az élet- és alkotói tapasztalatok 
gyarapodásával mind gazdagabb lesz, s kitárul könyveinek olvasói el ő tt. 1933 
áprilisában Krleža megbízásából V asa Bogdanov keresett föl, hogy közölje velem 
Krleža szándékát: folyóiratot indít. Akkortájt volt ez, amikor a klerikális és 
nacionalista hajsza új hulláma indult el Krleža ellen, és amikor ennek a szerve-
zett reakcdós kampánynak szimmetrikus pandanjaként a »baloldalról« is megje-
lent a LQuo vadis Krleža? című  nevezetes pamflet — A. B. C. írása a zágrábi 
Kulturában. Sokáig elbeszélgettem Vasa Bogdanovval a London kávéházban, ab-
ban a kellemetlen vendéglőben, amely éveken át Pe ćanac vajda székhelye volt. 
Este kikísértem Bogdanovot a vasútállomásra. Teli volt a pályaudvar emberek-
kel, ezen az estén ugyanis kiilönvonat indult Nišbe, egy politikai gyűlésre, ame-
lyet azon tiszavirág-életű, kormáлyhű, mesterségesen létrehozott, államalkotó, to-
talitáгis,, abszolutisztikus pártok egyike szervezett, mint amilyen a JNS és a 
JRZ volt, de ez volt a legjelentéktelenebb valamennyi közül, ha nem csalódom 
JRSD volt a neve... Ilyen légkörben, dr. Mil an  Srškić  kormányának idején, 
kezdtük meg az első  megbeszéléseket az új folyóiratról, és már azon a napon, 
amikor Vasa Bogdanovtái hallottam, hogy Krleža számít a közremííködésemré, ab-
ban a szörnyű  csetnik kávéházban és a vasúti vendéglőben uralkodó tQlongás kö-
zepette világosan éreztem, hogy számomra az élet egy új szakasza kezd ődik.« 

A Fuga Krlefiandnak ehhez az oldalához szeretném még hozzátenni a kö-
vetkezőket: ezzel a Pećanac vajdával, aki — miközben Vasa Bogdanovval beszél-
gettem — a híres London kávéház másik végén ült, még egyszer találkoztam az 
életben, másodszor és utoljára. Vrnjačka Banján történt, a megszállás alatt, 1941 
szeptember végén. Saját szememmel láttam, amint a lacer Tiempo című  köny-
vemben meg  is  írtam: »Német katonákkal együtt érkezett Vrnla čka Banjáгa, 
hogy a németek átadják neki — neki és csetnikjeinek — a hatalmat, hogy leváltsa 
őket, rendet tartson, mert nekik — a németeknek — mennlük kellett, siettek, 
hívta őket a keleti front. Elhozta magával a testvéreit éš kúsunokáját is, egy olyan 
nyolcéves forma fiúgyereket, teljes csetnik díszben. Két rozzant, nyomorúságos 
és szomorú gépkocsin érkeztek, melyeket azonban zöld gallyakkal díszítettek föl. 
Bementek a kocsmába: igazi lakodalom volt ez, esküv ő : Pećanac és a Wehrmacht 
kötöttek házasságot ... Igen, a hitleri hadsereggel való nászra elhozta magával ezt 
a ,parádés csetnik egyenruhába, sujtásos, szíjakkal és bojtokkal ékesített fekete 
uniformisba öltöztetett miniatűr csetniket is. S hogy miért tartom fontosnak 
megemliteni ezt a törpét, továbbá hogy ez az emlék milyen szerepet játszik e 
visszaemlékezés önmagában gyökerez ő  architektonikájában, teljesen megvilágoso-
dik, mielőtt még befejeződne a beszélgetés. 

Kérem, mondja el, mikor érkezett Krleža Belgrádba, hogyan fogadta Belg 
rád, és hogyan folytak a Danas megindításának előkészületei? 

A folyóiratról Krležával, folytatott els б  beszélgetésemre — tehát az els ő  
vele való kapcsolatomra (mert a tulajdonképpeni els ő, rövid, véletlen találkozá-
sunknak 1924 nyarán, Isidora Sekulićnál nem volt semmiféle folytatása) már 
Belgrádba érkezése el őtt sor került. 1933 május végén, amikor Zágrábban jár-
tam, előzetes megbeszélésünk alapján elmentem hozzá, a Kraljica Marija utca 
32. szám alatti lakására. Mindazon lakások közül, amelyekben Krleža azóta mind-
máig lakott, az a földszinti lakás, ott a nagy k őlapokkal borított udvar mélyén, 
jobb kéz felől egy nagy kert peremén, a fák árnyékában, ez a lakás maradt szá-
momra a legkedvesebb, béke uralkodott benne, kellemes volt, okos. Ez a  living-
room  — a kifejezés egyszerű  etimológiai értelmében —számomra els ő  pillanat-
tól kezdve éppen az az egyetlen térség volt, ahol Krležát egyáltalán el tudtam 
képzelni, amint könyvei közt él és dolgozik. Ebben a szobában beszéltem vele 
hosszabban életemben el őször. Míg a Vasa Bogdanovval folytatott beszélgetés még 
nagyon is hatarozatlan volt — Vasa Krležának olyasféle elképzelésér ől is szólt, 
hogy én adjak ki Belgrádban egy folyóiratot, amely a zágrábi Savremena Stvar-
fost című  lappal párhuzamosan jelenne meg —, addig Krleža most mint végle-
ges döntésről beszélt szándékáról, hogy őszre Belgrádba jön, s elgondolásáról, 
hogy olyan folyóiratot kell indítani, amilyen nálunk még nem jelenik meg: bírá-
lón foglalkozna az elmaradott környezetekre jellemz ő  sokféle jelenséggel, a »vi-
dék szellemévela, valamennyi számának jó részt a bírálatnak szentelné, egyszer- 1176 



smind azonban ešszéіsztikus és szépirodalmi mellékleteket is közölne, amelyek 
— ez nálunk mindennapos volt — nem maradnának el a konkrét tér és id ő  prob-
lémái mögött, s nem lenne sem jobboldali, sem baloldali aszó sablonos értel-
mében. Megállapodtunk, hogy írok egy hosszú ehnéleti cikket vagy bírálatot a 
lap első  számába (amelynek még sokáig nem lesz neve). Az év nyarán, Kor čulán 
hozzá is láttam a Moralni i socijalni smžsaо  poezije című  tanulmányom meg-
írásához. Nagy buzgalommal írtam, örömmel, hogy lám, éppen Krleža és kizá 
rólag ő  ad lehetőséget, hogy közzétegyem mindazt, aminek elmondásához ellen-
állhatatlan szükséget éreztem. És ennek egyben afféle (ideiglenes) számadásnak 
is kell lennie, az eddigi kísérletek, fölfedezések és tapasztalatok alapvet ő  ered-
ményei mérlegének és a további tevékenység platformjának, a továbbvezet ő  út 
kiindulópontjának, amely úton haladni kell, és amelyen, világosan láttam, a Krle-
žával való találkozások, tekintet nélkül a fölbukkanható különbségekre, a legna-
gyobb mértékben ihletadók és gazdagítók lesznek. írtam tehát nagy boldogan a 
tanulmányomat, 'örömmel, könnyedén, minden délután, amikor mások sziesztáz-
tak a nagy melegben, egy pergola alatt, s a kis asztalon, amelyen írtam, mindig 
Ott  volt előttem a Minotaure című  gyönyörű  folyóirat első  száma, amelyből azon-
ban semmit sem tudtam hasznosítani a tanulmányomban. Befejeztem a kéziratót, 
az elkerülhetetlen Vrnjačka Banján legépeltem, majd szeptemberben Belgrádba 
vittean, ahova Krleža akkor már megérkezett. így kezd ődött számomra az új 
folyóirat előkészítésének időszaka, aszó igazi értelmében vett barátságom Krležá-
val. Krleža természetesen már találkozott Milan V. Bogdanovi ćtyal, akit apja után 
mindig Vučkoviónak nevezett, és akivel — akárcsak velem — már korábban 
megállapodott a folyóirat elindításáról, továbbá régi jó barátjával, akir ől már 
régebben, 1921-ben megírta nevezetes Marginalije uz slike Petra Dоbrovžća c. 
írását, és aki rövidesen nekem is kedves jó barátom lett. Krleža elhatározása, 
hogy Belgrádba jön és Belgrádban indítja el a folyóiratot, tüstént rájöttem, rend-
kívül nagy jelentőségű  volt: abban a politikai pillanatban egy ilyen folyóirat nem 
lehetett sem tisztán horvát, sem tisztán szerb jelleg ű. Hogy eredményesen szem-
beszállhasson minden kispolgári és soviniszta el őítélettel, valamennyi reakciós 
és hátrahúzó nézettel és jelenséggel, mindazzal, amii akadályozza a gondolat sza-
bad fejlődéšét és az ember szabad :érvényesülését, e folyóiratnak, amely köré 
bizonyos számú olyan embernek kellett csoportosulnia, akiket egy rendkívül széles 
körű  közös eszme fogott össze, a priori túl kellett tennie magát azon a jelentéktelen 
kérdésen, hogy zágrábi vagy belgrádi-e. Egyebek közt — ha szabad véleményt 
nyilvándtanom éš egy olyan kifejezést használnom, amelyet akkor nem említet-
tünk — a kulturális integráció kísérlete volt ez, azé az integrációé, amely lénye-
gesen különbözik az akkori hivatalos és uralkodó centralizmustól, a nagyszerb 
hegemónián alapuló kulturális és politikai centralizmustól. Az ilyen integráció --
mellesleg szólva —úgy gondolom, ma is nemcsak kívánatos, hanem feltétlenül 
szükséges is. Krležának nyilvánvalóan nem volt könny ű  elszámiia magát, hogy 
Belgradba költözzön, éspedig — egészen természetes —els ősorban pénzügyi okok-
ból. Az egész kockázatos, s őt éppenséggel kalandos kiadói vállalkozás pénzügyi 
vonatkozásairól, amely mögött — szemben a reakció véleményével — semmiféle 
moszkvai szubvenció nem állt, bővebben és egészen konkrétan kellene beszélni, 
hogy kitűnjék mennyire áldozatkész és anyagilag érdektelen volt Míroslav Krleža 
az egész ügyben. Krleža a folyóirat elindításának el őkészületei során, de meg-
jelenése idején sem lakott állandóan Belgrádban, 1933 szeptembere és 1934 nyara 
között azonban igen gyakran utazott ide, és 15-20 napot vagy egy egész hónapot 
töltött nálunk. 

Így hát tanúja lettem Krleža munkájának, ami azonban nem azt jelenti, 
hogy csak a munkájának. Csodálattal figyeltem, hogyan tud dolgozni és nem dol-
gozni, hogyan jut mindig mindenre ideje, mennyire kimért és fegyelmezett, egy-
szersmiind azonban könnyed és fesztelen, mintha rendszertelenül osztaná be mun-
káját, holott rendszeres volt, kiegyensúlyozott, éles ellentéte minden gépies rend-
szerezésnek, különös kombinációja egyrészt a gyakran fergeteges temperamen-
tumnak és a játékos fantáziának, másrészt pedig a racionálLS önuralomnak. Ami-
kor hozzáláttunk a folyóirat elindításának el őmunkálataihoz, mindjárt nyilvánva-
ló volt, hogy Krleža egészen kivételes szervez ő  tehetség: spontán és eredményes 
módszeressége nem korlátozódik kizárólag saját munkájának és napjainak (amint 
Hésziodosz mondja), egyéni kedvteléseinek és napjainak (amint Proust írja) 
megszervezésére, éppoly hatásosan nyilvánul meg abban  is,  ahogyan üzembe he-
lyez egy bonyolult szerkeszt őségi-kiadói gépezetet és irányítja m űködését. (Ez a 
képessége kés őbb, tizennyolc év elmúltával grandiózus módon jut majd kifeje-
zésre, bizonyára kitalálja, hogy a Jugoslavenski Leksikografski Zavodra gondo-
lok.) Krleža tehát mindjárt a maga kezébe vette a dolgok irányítását, mégpedig 
minden tekintetben rendkívül bonyolult és nehéz feltételek közepette. Mint mond-
tam, semmiféle anyagi fedezet nem állt e bölcs és bolond vállalkozás mögött, 
szerkesztősége sem volt (az első  napokban az EG-GÜ cipőkenőcs-kereskedés mö-
götti szobában találkoztunk, amelynek tulajdonosa Petar Dobrovi ć  megbízható 
ismerőse volt. Krleža kéziratain és az enyémen kívül egyetlen más kész kéziratunk 
sem volt, nem volt kellő  számú munkatársunk, hogy elindíthassuk a havi folyó-
iratot, amelynek számonként átlag 140 odldalasnak kellett volna lennie, nem volt 
semmiféle szerkeszt őségi bútorunk, nem volt szerkeszt őségi titkárúnk, nem volt 
pénztárosunk, nyomda sem volt, amely hajlandó lett volna hitelben kinyomtatni 
a.  lapot, nem volt telefonunk, nem volt írógépünk, semmink sem volt, mégis 
rnindent előteremtettünk néhány hét alatt! Megteremtettünk mindent, mert teli 
voltunk akarattal és lendülettel, baráti szolidaritással, jószándékkal és egy kultu-
rális meg politikai forradalmi elkötelezettség mély érzetével, amelyet semmiféle 
fegyelem nem erőltetett ránk és semmiféle utasítás nem irányított. Az el őkészü-
letek ezen szakaszában Krleža sok id ő t töltött el beszélgetésekkel és megbeszélé-
sekkel, sétával, hajókirándulásokkal Zimonyba vagy Pancsovára, sakkozással, so-
hasem késett el és sohasem sietett, mégis volt rá ideje, hogy fáradhatatlanul dol-
gozzon (mielőtt még egyáltalán lett volna szerkeszt őségünk) a Royal szállodabeli 
kis szobájában, a Kralj Petar utcában (most Július 7. utca a neve, ami —lám 
— az ő  születésének a dátuma), hogy dolgozzon, írjon, kéziratokat olvasson, vesz-
tegesse az idejét, »időt csináljan«, hacer tilT І  — ahogy a spanyolok mondják 

1177 —, azaz, hogy reménykedjen. Nemsokára elhelyezkedett a szerkeszt őség, találtunk 



egy kis lakást, amely  mint  már agyszer megírtam — »magp ѕ  fészek volt a Zmaj 
od Noćaja utca 10. számú házában, amelynek erkélyér ől — a belgrádi háztet ők 
tengere fölött, a Duna túlsó partján — a sík, távoli bánáti földeken át a látó-
határig terjedhetett a tekintet«. 

Természetesen e bonyolult körülmények közt, e kedvez őtlen feltételek közt, 
amelyek közül csak néhányat említettem meg, a munka kezdete, de folytatása 
sem lehetett olyan idillikus, mint amilyennek egy többé-kevésbé nosztalgikus visz-
szapillantás fényében látszhat. Azokon kávül, amelyeket már említettem, minden-
féle előre •látható és el őre nem látható nehézség, ellenállás, kellemetlenség és 
sokféle zavar bukkant föl. Tekintettel annak a korszaknak társadalmi, politikai 
és kulturális (helyesebben kultúraellenes) légkörére, tekintettel a nacionalista 
ingerlékenységre, amelynek a központi és nagyszerb légkör (még mindig a janu-
ár 6-i di•ktatúra jegyében, tevékeny jegyében) különösen kedvezett, és tekintet-
tel — végül — Miroslav Kгležának a jobboldali, negatív, ellenséges tényez ők meg 
a »baloldalž« ábécés tényezők közötti helyzetére —el őre látható volt, hogy Belg-
rádba való érkezését és szándékát, hogy itt fályói гatot indítson, nem fogadják 
egyöntetű  helyesléssel és ovációkkal. A klerikális, a frankovac és az újabb, psze-
udomatenialista hajszára a. Darvas első  számában Krleža a Nova anatema moil 
malenkosti című  cikkel válaszalt, és ezzel a helyzet, amelyet Zágrábban maga 
mögött hagyott, bizonyos mértékben tisztázódott, ez azonban nemigen hatott a 
körülötte, Krleža és folyóirata körül kialakult helyzetre, minthogy a folyáirat els ő  
számában éppen azért jelent meg ez a cikk, mert a lapot itt adták ki, vagyis 
mert a folyóiratot éppen Krleža indította il s éppen Belgrádban. A reakció reak-
cióját a legegyszerűbben a következő  indignált és dühös formula fejezi ki: »Minek 
jön ide mihozzánk BELGRADBA ez a horvát kommunista holmiféle államelleлes 
folyóiratot indítani?« Ez a reakció, a rendőrbesúgói ellenállás e fajtája a műve-
lődéstörténet szá тnára irodalmi, pszicholdgiai és etтéletž szempontból egyálta:. 
lán nem volt és ma sem érdekes, mivel azonban egy, a Danas számára hálálve-
szélyt jelentő  parlamenti interpelláoióba.n csúcsosodott ki, gyakorlati szempont-
ból kétségtelenül eredménnyel járt. Voltak azonban más zavaró körülmények és 
ellenállások is — egyikük-má ikuk rendkívül kifinomult formában nyilvánult meg 
—, amelyekbe egy ilyen folyóirat eszméje és megvalósítása beleütközött. A horvát 
hadisten, továbbá annyi kirobbanó cikk és csak rá jellemz ő  esszéisztikus válto- 
zat, a már akkor klasszikus Gtembay-tržk$gia széles körben ismert, sőt mondhatni 
híres írója, a már csaknem szimbolikus lázadó és aktivista (aktivista aszó eti-
mológiai, el nem koptatott értelmében, író, aki számára aszó tett) Krležának 
Belgrádban 'is meglehetősen sok kedvelője és tisztelője volt, nagy befolyást gyako-
rolt sok emberre, elsősorban a fiatalokra, természetes hát, hogy a Darvas megje-
lenése élénk érdeklődést keltett. Ebből az érdeklődésből azonban nem mindig 
hiányzott bizonyos rosszindulat, sőt rossz szándékú kíváncsiság sem. Mert Krleža 
olyan egyéniség — s ezzel nem mondok semmi újat —, aki mindig mer őben ellen-
tétes reakciókat váltott ki, kezdve a csodálattól egészen az irritációig. Még mi-
előtt a Darvas megjelent volna, máris nem egy irodalmi és politikai, kávéházi és 
szerkesztőségi szócsata folyt róla, ellentmondó vélemények alakultak ki, viták 
és intrikák, mégpedig sokféle környezetben és szakkörben, amelyekr ől pedig 
egyáltalan nem lehet azt állítar , hogy a maradiság, az elmaradottság, a konzer-
vativizmus vagy a műveletlenség fészkei voltak. A fart pour fart hívei, a szoci-
ális irodalom követői, a cirillikusok és a linikusok, a pravoszlávök és az igazhi-
tűek, a hivatásosak és az amatőrök, a diplomaták és a lumpenproletárok, a nya-
valygók és a kombinátorok, a dilettánsok és az intrikusok, a punitánok és a szek-
tások, az újságíró firkászok és az irodalmi medd ők — mind, mind fölbolydultak, 
nyüzsögni kezdtek, izgultak, gonoszkodtak, összevissza futkároztak és elvadultak arra 
a hírre, hogy megjelenik a Darvas, még azok közül is néhányan, akik saját véle-
ményük szerint kombinációba jöhettek, hogy munkatársai legyenek a Danasisak, 
ha netalan felszólítják őket. Minél nyakatekertebben igyekezték megindokolni, 
hogy miért nem működhetnek együtt a lappal. Ha irodalmi a folyáirat, azért 
nem, .mert  mint forradalmár és eszmei harcosok megvetik a szépirodalmat, ha 
viszont forradalmi és ideológiai a folyóirat, akkor azért nem; mert mint író-
emberek nem akarnak, nem tudnak vagy nem mernek együttműködni egy ilyen 
folyóirattal, és végül, de nem utolsósorban azért nem, mert végtére is meg kell 
mutatni ennek a Krležának, hogy mi sem vagyunk akárkik, azaz Krleža nem 
tehet lóvá bennünket a tulajdon házunkban... Nagy volt a z űrzavar, a nyugtalan-
ság, még azok közt is, akik munkatársai voltak vagy lehettek volna a Darvasnak .. . 

Kérem, mondja el, kiket gz űjtött maga köré a Danas! 

Krleža, Vasa Bogdanov, Milan Bogdanović, Dobrović  és jómagam mellett a 
folyóiratról és első  számainak fizionómiájáról folytatott els ő  beszélgetésekben 
részt vett Vasa Srzenti ć  (Vasa Gluvi) és Visa Masleša is. Van egy följegyzésem, 
amely arról szól, hogyan töltöttük együtt 1933. október 2-ának estéjét (Bogdanov 
nélkül, aki akkor Zágrábban volt), és hogyan folytattunk hosszú, konkrét meg-
liesžélést a pénzügyi és szerkesztési problémákról: elfogadtuk a lap rovatbeosz-
tását, Vasa Gluvi és Visa a gazdasági rovatot vállalták (ahova az idevágó tanul-
manyok, krónikák és jegyzetek is tartoztak), bizonyos igen helyénvaló dolgok-
ban állapodtunk meg az els ő  számmal kapcsolatban stb. »Vera Bihalytól végleg 
átjött a Darvashoz, ő  lesz az adminisztrátor is.« 1178 



Egészen természetes, hogy Krleža körül alakult ki a Danas elsődleges mag-
va, s ez mindvégig megmaradt mint egyféle kissé szertefolyó, körvonalaiban és 

. kompetenciájában meghatározatlan »nem hivatalos« szerkeszt őség. Krleža volt a 
tényleges szerkeszt ő , a hajóskapitány, M. V. B. pedig csak a helyettese, a hajó 
е1ső  tisztje, egyébként —szilárd meggyőződésem — egyáitalan nem felelt meg 
ennek a funkciónak. A többi »személyiség, akit a Darvas maga köré gyűjtött« 
(Krsto Hegedušić  kivételével) csak küls ő  munkatárs volt, s együttm űködésük (te-
kintet nélkül egy-egy íras értékére) úgyszálvan semmi hatással nem volt a hajó- 
zás irányára. 

De íme, most, hogy azokról az emberekr ől beszélek, akikkel a múltban, éle-
tem egy korábbi szakaszában barátkoztam vagy együttm űködtem, ismét megálla-
pítom, amit jál tudok és amiről túlságosan is gyakran beszélek, azt ugyanis, 
hogy életem bármelyik el őzetes szakaszáról van szó — márpedig minden élet, 
igen ritka kivételekkel, a kezdett ől a végig csupa szakadatlan el őzetes életszaka-
szokból áll, mert végtére is mindig csak annak a hatalmas labirintusnak egyik 
előszobájában élünk, amelynek egzisztenciális Megvalósítás a neve, és egyetlen 
szobájába sem tehetjük be a lábunkat addig, bármit is éltünk át, miel őtt ez az 
óriási épület összeomlana, mielőtt ránk zuhanna —, amint életem bármelyik el ő -
zetes szakaszáról kezdek beszélni, mindig újra ugyanazzal a zavaró borzongással 
emmlékezem azokra, akik ugyanabban a múltban velem együtt éltek, és amikor a 
neviiket említem, rádöbbenek, hogy sokkal több halottat, mint él őt nevezek meg, 
több halottat, mint él őt szólítok, a szellemek menetoszlopát, és külön-külön mind-
egyik iránt kőtelezettséget érzek, kötelezettséget, hogy ha már ilyen keroesen ma-
radtunk, tanúskodjak róluk. Az első  hét munkatárs közül már csak Krleža és 
én élek. Vasa Bogdanov 1967љen, Milan Bogdanovi ć  három évvel korábban halt 
meg, Petart egy bels ő  villámcsapás sújtotta agyon, és mint egy tölgy zuhant el 
1942 hideg telén, Vesa Masleša a Sutjeskánál tűnt el, és a hajdan híres újságíró, 
Vasa Srzentić, mindannyiunk közül a legboldogtalanabb, hosszú évek után, ame-
lyeket mindig egyformán tevékenyen, kemény marxista szellemben töltött el, 
szörnyű  süketségének zúgó gubójában, megmagyarázhatatlanul a Tájékoztató Iro-
da mellé állt — ő , a régi ellenzéki, és önkéntes, bolond száműzetése után, rette-
netesen elgyötörve, betegen — gégerákja volt —, b űnbánóan visszatért hazájába, 
hogy gitt, egy belgrádi kórházb ,an, kínok közt tűnjön el az életből, mint aki soha-
sem létezett. Lám, Vasa Gluviról beszélek legtöbbet, mert a többiek — már 
amennyire évszázadunkban lehetséges - napfényben éltek és haltak meg, és hama-
rosan nem lesz már senki, aki őt, az immár csaknem elfeledettet visszahívja halál 
utáni névtelenségének sötétségéb ől: nincs már sem Vlada Ribnikar, sem Milan 
Dedinac, az ő  és az én barátaim nincsenek már. 

Ha ezek után megnézzük a külmunkatársak listáját — nem voltak sokan 
—, azt látjuk, hogy a halál itt is megszerezte a többséget, itt is diadalt aratott. 
Halott már Cesarec, Zágráb mellett, egy erd őben lőtték agyon 1941 júliusában, 
azt sem tudjuk, hol a sírja, halott Hasan Kiki ć  is, 1942-ben, a čemernica hegyen 
lesből ölték meg a csetnikek, halott Predrag Kosti ć, halott Branko Gavella, ha-
lott Máji Mirković , halott Čedomir Minderović. Amint látja, valóban a holtak 
tanúja vagyok .. . 

A Danas munkatársainak köre viszonylag kicsiny volt, noha nem volt szán-
dékunkban, hogy szigorúan zárt kört alkossunk A munkatársaknak nem kellett 
azonos véleményen lenniük, azonos módon gondolkozniuk. Noha kevesen voltak, 
egy és más szernpontból volt köztük különbség, s őt nyilvánvaló ellentét is. (Ha 
érdekli, összevetheti például azt, amit Milan Bogdanovi ć  írt, azzal, amit én írtam, 
vagy Branko Gavella írását Vane Živadinovi ć-Boréval, vagy amit Vasa Bogdanov 
írt, azzal, amit Koca Popovi ć  írt, vagy amit Mijo Mirkovi ć  írt, Vesa Masleša írá-
sával.) Krleža mint szerkeszt ő  nagyvonalú, tolerans tudott lenni, liberális ennek 
a kompromittált szónak a legszebb értelmében, egyszersmind azonban nagyon 
szigorú is (szerintem nagyon helyesen szigorú), amikor elutasított olyan írasokat, 
amelyek nem illettek a Darvasba, mert eltértek a folyóirat általános vonalától, 
attól a fő  októl, amely miatt létezett. Ez történt — emlékszem — Vladimir 
Nazor egy hosszú tanulmányával is, amely — nem tudom már, mir ől, de vala-
milyen teljesen érdektelen irodalomtörténeti témáról szólt. (A magam részér ől 
mindig egyetértettem A. B. šimić  Nazorról alkotott véleményével.) A Danas elv-
szerű, de dógmaellenes folyóirat volt, aktivista, de nem utilitarista, szocialista 
és reális, de nem szocrealiista, marxista, de antivulgarista, haladó, de demagógia-
ellenes; szocialista, de nem szociáldemokrata, anticentralista és anticampanil-
lista, szerbül és horvátúl is beszélt, szerbül vagy horvátul minden akadály nél-
kül, és e fólyóirat - Krleža tollából természetesen — harmadik és negyedik szá-
ínáлak 'fedőlapján, a harmadik oldalon üzenetet intézett olvasóihoz, amely a 
szerbek és horvátok nyelvének történetében, a kezdett ől fogva mindmáig, való-
ban  egy irodalmi szöveg egyetlen olyan oldala volt, amelyet »horvátszerb«, illetve 
»szerbhorvát« nyelven írtak aszó igazi, egyetlen lehet ő  érteцnében, ezért kérem, 
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ne nyugtalanítson hogy a Danas Belgrádban latin betűkkel jelenik meg. Vedd 
figyelembe, hogy 'a Hrvatska Straža denuneiálni igyekszik 
bennünket istenfélő  olvasói előtt, ,mert a lapot Belgrádban 
adjuk ki. 

ne lázadj 

ne. nyugtalankodj 
amiatt, 

vedd figyelembe, 

vedd tudomásul, 

vedd figyelembe, 

utasítsd el 

ne ülj föl 

olvass 

az ellen, hogy a Danas az e-ző  és ije-ző  nyelvezetet egyaránt 
haszná1ja. Starčević  e-ző , Vuk ije-ző  nyelven írt. Ha azt 
hiszed, hogy becsületes horvát vagy, csak azért, mert Vuk 
Karadžić  szerb helyesírásával írsz, és hogy jó szerb, vagy, 
csak azért, mert nem vagy hajlandó :semmit sem elolvasni, 
aniit kaj-nyelvjárási (tehát horvát) e- гéssel írtak 1e (aho- 
gyaп  Ante Starőevié. írt); lóst -be, hogy Ante Star čević  és 
Vuk Karadžić  legalább olyan jó nacionalisták voltak, mint 
amilyen te vagy. 

hogy a Danas bírálja a rassz írókat, akik azt terjesztik 
magukról, hogy »szociálisak«. Az irodalom (tehát a szoci-
ális irodalom számára is) a legnagyobb veszélyt a rossz 
írók jelentik. Senki sem lázadt annyira a rossz szociális 
irodalom ellen, mint Marx, márpedig Marx :irodalmibb és 
šzociálisább volt, "mint te, ehhez nem férhet kétség. 

hogy a Danas teljesen független lap és hogy egyetlen gaz-
dasági alapja az előfizető . Ha előfizettél rá és vállaltad a 
kötelezettséget, hogy előfizetéseddel támogatod lapunkat, ne 
késsél az előfizetés bеküldésével, miután már megkaptad a 
lapot, mert így nem •tartod be ígéretedet, hogy el őfizetésed- 
del támogatni fogod ar folyóiratot. 

hogy az anyag, amelyet a lap minden számával megkapsz, 
legalább 250 oldal terjedelmű, mindössze 20 dinárért. Ha 
valaki azt mondja, hogy drága a lapunk, magyarázd meg 
neki, hogy a k5Пуvlпacon megszokott árnak a felébe kerül. 

hogy egy olyan irodalmi folyóirat arculata, mint a Danas 
csak ždővel alakítható ki teljesen. A független és haladó-
szellemű  írók együttműködésével készülő  Danas az Euró-
pában jelenleg uralkodó körülmények közt az egyetlen iro-
dalmi folyóirat, amely materialista módon magyarázza az 
irodalmi és kulturális jelenségeket, s eredét: irodalmi m ű-
veket .közöl, amelyek nem egyszerű  másolatai és üres után-
zatai idegen, külföldi sémáknak. 

a mendemondákat, amelyek szerüst a folyóirat munkatársi 
köre zárt: Mindenkit, aki szükségét érzi, hogy együttmű-
ködjön lapunkkal, formalitások nélkül felkértünk a közre-
működésre. Az egyetlen kritérium, amelynek alapján a 
Danast szerkesztjük, a szociális vagy esztétikai érvek súlya 
és ereje. . 

se jobboldali, se demagóg sugalmazásoknak! A Danas nem 
rombolja, hanem fejleszti kultúránkat! A Danas nem a 
szociális irodalom ellen, hanem mellette van, de az a vé- 
leménye, hogy a demagógia az irodalomban az égvilágon 
semmit sem jelent. 

a saját eszed logikája szerint, mérlege'lj magad és értsd 
meg, hogy a Danas független és haladószellemű  írók füg-
getlen. fóruma, ' és egyetlen programja: olyan irodalmat 
adni, amely a valóságot fejezi ki, irodalmat, amely nem a 
sötétséget és a hazugságot, hanem a mode rn  és szociális 
igazságot szolgálja. 
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Így hangzott Krleža rövid felhívása, és véleményem szerint ez volt a 
Da~asban megjelent legleleményesebb, leghatásosabb és legid őszerűbb szövegek 
egyike. Abban a helyzetben azonban, amelyben megjelent, ennek a messze látó 
fellјvásnak a hatása csak relatív lehetett: a Darvas a hatóságok, a rendszer, a 
politika, a cenzúra szemében — még miel őtt megjelent volna — végs őkig komp 
romittált lap volt, s a napilapok meg a hetilapok és folyóiratok —általában 
a rendszer hívei és a reakciósok — nyílt ellenségeskedéssel fogadták. Erre a 
beszélgetésre készülődve, sok újságkivágást és néhány folyóiratszámot lapoztam 
át, s ismét megállapítattam, hogy igen sok napilapban meg folyóiratban jele-
tek meg teljesen elmarasztaló — epés és maró — bíralatok, tulajdonképpen 
hamisítatlan támadások foiyáiratunk ellen: a Hrvatska Stražában (egész sor 
támadás), a belgrádi Pravdában (egyebek közt Rade Drainac pamfletjei), a Na-
rodna Odbranában (támadás Cesarec ellen, a hitlerizmus védelmében), Ćurčin 
Nova Evropájáb.an, a nikšići Valjcљan, a Čačanskž Glasban („Krleža testőré-
ről”, azaz rólam), a Kršćanskž Glasban, a Male Novinéban, a Stožerban (meg 
kell állapítanom, hogy ezt a lapot abban az id őben már nem Jovan Popovié 
szerkesztette), az Obzorban (természetesen), a nikši ći Slobodna Mžsaoban (két 
cikk egy számban), Durman Knjžževnžkjában (Odgovor na napadaje časopžsa 
Danas és Hrvoje Iveković  ellenem írt cikke) stb. stb. A Vreme pedig, a kezdettől 
fogva reakciós és rezsimhű  Vreme, húsvéti számában egy egész oldalon Stanis-
iav Vivanernak kizárólag Milan Bogdanović  és ellenem irányuló perfid, de —
be kell vallanom — szellemes cikkét közölte Moralna poezija i njeni veroučž-
teljž címen május 22-i számában pedig — Povodom članka »Oklevetanž rat« 
főcímmel egy egész oldalas cikk jelent meg: a Miroslav Krleža kao pacifžst 
című , 'Odgovor Mžloša Crnjanskog na napad u časopžsu »Danas» alcímmel, 
amelyet nem érdemes összefoglalón ismertetni, sem pedig egy-két idézetet közöl-
ni belőle, mert amellett, hogy pamflet jelleg ű, teljes egészében a háború Hs a 
fasizmus nyilvánvaló és kimondott apológiája. Azt hiszem azonban, hogy nem 
volna јérdektelen közelebbről megnézni, illusztrációként, az akkori napilapok és 
folyóiratok Danas-ellenes írásainak еgy-két példáját. 

Íme, például, mit írt a Nova Revija Vjeri i Nauci című  folyóirat, ame-
lyet a makarskai ferencrendi kolostor adott ki, 1934. évi els ő  számában, Pa* і-
seksualizam u komunžsti čkoj ideologiji című  cikkében: 

»Nem fér hozzá kétség, hogy a materializmus a szigorúan vett tudományos 
világban már elavult. Ma már nehezen találhatunk olyan világhír ű  tudóst, aki a 
világ, dz élet és a szellem materialista interpretációja mellett foglalna ál-
lást (. .) Mégis, nálunk is megalakult a kommunisták csapata, amely nem így 
gondolkozik. De ez még nem lenne különösebb baj. Ők azonban tovább mennek, 
ésszerű  és tudományos meggyőződésüket állítólagos burzsoá »gyógyíthatatlan osto-
basagunknak és végzetes erkölcsi mocskunknak« s ennek következményének 
tulajdonítják. Marko Risti ć, Miroslav Krleža és Milan Bogdanovi ć  furcsa módon 
értelmeznek minden állítólagos »burzsujt«, nemcsak szociális értelemben — mint 
Lenin és Sztalin —, hanem legújabb kommunista folyóiratukban, a Danasban is 
(I. évfolyam, 1. szám; Belgrád, 1934, I. könyv, január—március), amelyben meg 
akarják alapozni az új kommunista kultúrát, mindannak a romjain, ami fenn-
maradt vagy a történelemben, vagy pedig még mindig a »burzsuj« metalitás 
alapjain áll.« 

A Hrvatska Straža 1934, január 314 számában, Nakon Krležžna bijega žz 
Zagreba cím alatt, az általa »jugosiavenska Sevodnjának« nevezett folyóiratról 
szólva a következőket írja, azzal az indoklással, hogy »a közismert zágrábi iro-
dalmi emigránsról és neves íróról, Miroslav KrlеfАгб l van . szó«: 

»A Danas első  számában Miroslav Krleža úr is — akárcsak »felebarátai 
Marxban« — ugyanazt a módszert alkalmazta. Aradó szólamokkal szid sorra 
mindenkit: a római magánjog és a római teológia doktorát, irodalmunk négy-
századik évfordulóját, ezeréves kultúránkat, püspököket, érsekeket, dominikánu-
sokat, jezsuitákat, Kerubin Šegvi ćet, az Obzort, M. Ujevićet, Ljubomir Marko-
vié »nagyhitű  doktort«, Petar Grkecot, Bauer érseket, papokat és lelkészeket, a 
Hrvatska Stražát, a zágrábi káptalant, a Nedjelját, a ferenceseket, akik a Soci-
jalna Reviját adják ki (Miroslav Krleža úr nyilvánvalóan tévedett, mert a ferenc-
rendiek nem a Socijalna Reviját adják ki Šibenikben, hanem a Nova Reviját 
Makarskában), Milica Vandekart, Radi ć  és Vandekar Evolúcióját, a Hrvatska 
Smotrát, a Naša Grudát, a Horvát Matica elnökét, prof. dr. F. Lukast, a Hrvats-
ka Reviját és másokat, de nem kíméli az ortodox marxistákat sem, akik nem 
merészeltek megfelelő  támogatást nyújtani neki, amikor nemzeti közvéleményünk 
leszámolt Krleža irodalmi marxizmusával.« 

A Valjci első  száma két cikket közöl, az egyiknek a címe: O materijalž.s-
tžčkoj konsekventnosti, a másiké Marko Ržstž ć  na knjžževnom zavrtnju Miroslava 
Krleže. Az utóbbiban olvashatjuk: 

»Krleža valamennyi ellenségét egy kalap alá vette, ugratja az egész világot, 
a bankároktól a Szentszékig; az íróktól és farizeusoktól egészen a Horvát Mati-
cáig. A cikk hemzseg az útszéli féktelenségt ől, hencegéstöi, ami nem illik egy 
olyan rangú íróhoz, amilyen Krleža úr ...« — »Az igen tisztelt Krleža úr kiegyen-
súlyozatlan írása közvetlen hatást gyakorolt a Danas egyik els ő  munkatársára, 
Marko Ristić  úrra. Csatlakozva Krleža úr irodalmi fondorlataihoz, Risti ć  úr 
ugyanannyi szabadságot vett magának, mint Krleža, leckéztet, megítél, kigúnyol 
egyes mozgalmakat, embereket, irodalmi korszakokat stb.« 

A Danas és munkatársai ellen intézett ilyen támadásokkal szembe kívánom 
állítani azokat a kedvez ő  reagálásokat, amelyek közül sok nem is került nyilvá- 
nosság elé, mert nem írták le vagy nem nyomtatták ki őket, hanem más módon 
nyilvánultak meg, például els ősorban az olvasóközönség magatartásában. Ahhoz 
képest, hogy a Danas rendkívül komoly, azaz megalkuvás nélküli folyóirat volt, 
emellett terjedelmes és viszonylag drága, imponálóan sok el őfizetője és vásárlója, 
főieg pedig olvasója volt: első  öt száma 3500--4000 példányban jelent meg. Sokat, 
rendkívül sokat beszéltek róla, valamennyi szám megjelenése felt űnést keltett, 
kommentárokat idézett elő . Abból, ami a nyilvánosság elé került, két példát idé- 
zek: az Učžteljskž Pokret című  kis folyóirat, amely Szkopjéban jelent meg, lel- 
kes cikket tett közzé a Danasról, és rendkívül meleg hangú, intelligens cikket 
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még fiatal ember írta, akinek a nevét fel kell jegyeznünk: France Kozarnak hív-
ták, bányász és költő  volt, később, 1944 decemberében eltűnt a Kamniki Alpok-
ban vívott harcokban. Valában rendkívül pontosan megértette mindazt, amit a 
Daraasszal el akartunk érne. Örülök neki, hogy a Darvas számára kedvez ő  két 
hang Jugoszlávina más-más vidékein hangzott el. 

Reménykedtünk azon a tavaszel őn — nem egy vészjósló jel ellenére — 
hogy mégiscsak lehet valami a Darvasunkból, hogy lesz bel őle valami, ha meg-

engedik, hogy legalább rövid •ideig éljen, csak addig, míg megjelentetünk —
mondjuk — 20-30 számot, hogy elég Időnk ás terünk legyen eszmei programunk 
legalább egy részének megvalósításához, amely már kirajzolódott a témák sor-
rendjében, abban a repertoárban, amelyet a néhány bels ő  munkatárs mindegyike 
előimányozott magának, s amelyet Krleža újabb témákkal egésziített ki és fűzött 
egybe, kialakítva a .program szerkezeti egységét, a következ ő  számok orientációs 
tervét. A következő  számok tartalma mindenképpen csak gyarapodott és gazda-
godott volna a külső  és belső  adottságok és tényez ők dialektikájával, valamint 
újabb munkatársak csatlakozásával. Erre azonban nem volt id ő : a következő  
számok már nem jelenhettek meg. Hogy a Darvas nem élhet soká, ez már 1934. 
március 5-ёn nyilvánvaló lett, amikor Omer Kajmakovi ć  képviselő  parlamenti fel-
szólalásában kimondta: »Krleža folyóirata kizárólag a kommunista propagandát 
szolgálja Jxazánkban«, és hogy — akárcsak a többi baloldali könyvet és folyó-
iratot — be kell tiltani. A betiltás hamarosan be  is következett az akkor szoká-
sos eljárás szerint: a Központi Sajtóiroda nem fogadta el el őzetes cenzúrára az 
5. лniјusi) szám kéziratait, ami biztos jele volt annak, hogy az államügyészség 
betiltja a Darvast, ami meg is történt. Közölték velünk, hogy a Központi Sajtó-
iroda a jövőben többe nem fogadja el előzetes cenzúrára a Đanas kéziratait, és 
minden közbenjárás, hogy újra megengedjék az el őzetes cenzúrát, eredménytelen 
maradt. Az államügyészség egyik tagja, Neši ć  (egyébként Georges Courteline 
imádója) baráti szívességb ől értesített bennünket, hogy a helyzet úgy áll, illetve 
a felsőbb helyről kapott utas2tás úgy szól, hogy a Danas minden következ ő  szá-
mát, amelyhez a Központi Sajtóiroda nem adja meg hozzájárulását, lefoglalják, 
és azt tanácsolta, hogy szüntessük meg a folyóirat megjelentetését, mert teljesen 
meddő  és pénzügyi szempontból katasztrofális lenne minden további próbálko-
zás. Krleža személyesen is fölkereste a sajtóin da f őnökét, Kosta Luković  ismert 
publicistát. Tárgyalásuk, amely meglehet ősen heves összecsapássá fajult, azzal 
végződött, amit különben .is előre lehetett látni: a Danasnak vége volt. Miközben 
Krleža Kosta Lukovićnál volt, én a London kávéházban vártam rá. A kör tehát 
bezárult. Szimbolikusan Pe ćanac csetnik vajda jegyében, és vele, továbbá vrnjoi 
tartózkodásával kapcsolatban, amint mar említettem, 1941 őszén történt —idézni 
kell a Fuga KrležiaПa még egy oldalát: 

»Pancsován voltunk, és nem tudom, még vagy már, de meleg volt (nem 
emlékszem ugyanis, hogy 1933 őszén vagy 1934 tavaszán történt), úgyhogy kinn 
ülhettünk a vendéglő  előtt, ahol sok ember gyűlt össze, köztük egy tiszt is a fele-
ségével meg a kisfiával, ott üldögélt alkonyatkor a vendégl ő  előtt, és erre az 
alkalomra a kisfiú —úgy 5—б  éves lehetett — ugyanúgy volt felöltözve, mint ő , 
előírásos, Igazi tiszti egyenruhát viselt, szabályos, minden részletében el őírásos, 
igazi tiszti uniformist, és a gyermek, apja kicsinyített mása nagy jelent őséget kapott 
akkor számomra, a látszólag komikus, egyben azonban kísérteties, már-már kép-
zeletbele figura azon hatása által, amelyet ez az egyenruhás törpe, saját apjának 
karikatúrája, Krležára gyakorolt, aki nélkül ezt a jelenetet már réges-rég elfe-
lejtettem volna. Nélküle nyilvánvalóan nevettem volna rajta, s valószín űleg sem-
miképpen sem keltette volna bennem életre azt a sok képzettársítást, amelyek 
egy, egyetlenegy jelenetből, egy eseményből, egy jelenségből, a sok pillanat egyi-
kéből élményi faragnak, olyan élményt, amely nyomot hagy, gyarapítja a 16-
nyemet és a jövendő  asszociáció eleme, csírája, indoka lehet.« 

Krleža május végén elutazott Zágrábba, én meg Ševával május 22-én, ked-
den Bécsbe, ahova évente kétszer jártam el, hogy megvizsgáltassam a szememet. 
A Karađorđe nevű  régimódi haján utaztunk, err ől a csendes, ódon hangulatú, 
lassú és vigasztaló hajóútról írtam már egyszer, mégpedig Crnjanskival kapcsolatban, 
mert a hajón olvastam el a Vremében megjelent Krleža-ellenes cikkét — az újsá-
got közvetlenül az indulás el őtt vettem meg —, de nem ezért említem ezt az 
utazást, noha a véletlenek összejátszásaként ez is elég lenne a képzettársításhoz., 
inkább a Bécsben, Đuka Cvijićtyel folytatott beszélgetés miatt. Vele, Krleža régi 
bajtársával, akivel együtt dolgozott ifjúkori forradalmi eszméik megvalósításán, 
akivel együtt harcolt, továbbá többi barátjával, Kamilo Horvatinmal és Simo Mi-
ljušsal, Zora Miljušsal és Tatjana Marinovictyal Sima Francen, a Politika akkori 
bécsi tudósítója útján kerültem összeköttetésbe. Egy este 5eva és én Đuka Cvi-
jićnél és Tatjanánál voltunk nagyon is szerény, meglehet ősen szomorú, tipikusan 
emigráns lakásukban — ma már nem tudom, Bécs melyik negyedében. Đukával 
beszélgettem éppen, miután nagyon is rendszeresen kifaggatott, mir ől akarok 
beszélgetni, majd kérésemre beszámolt a februári bécsi eseményekr ől, amikor a 
katonaság és rendőrség Fey helyettes kancellár parancsnoksága alatt géppuskák-
kal és ágyúkkal fölfegyverkezve egymás után elfoglalta a munkástelepeket, a 
Karl-Marx Hofot, a Goethe-Hofot, a Florisdorfot, mintha er ődítmények lettek 
volna... Ezután a Darvasról beszélgettünk, Đuka nem akarta elhinni, hogy többé 
nem jelenik meg; s hangoztatta, hogy mindent meg kell tennünk a lap további 
legális megjelenése érdekében, mert ezt a Párt feltétlenül szükségesnek tartja. 
Ezt üzente Krležának, noha helyzetfeltáró magyarázatom után belátta, hogy mind-
ez csak •illuzórikus kívánság lehet. Miközben beszélgettem ezzel az emberrel, akit 
már nem egészen 16 éves fiú korában háromévi szigorított fogházra ítéltek a 
Cuvaj bán elleni merényletben való részvételért, természetesen nem sejthettem, 
mi vár rá a közeljövőben. Számára, akár Sima 1Vliljuš, Horvatin és mások szá-
mára a kálvária már az S. H. S. Királyságban megkezd ődött, amikor még egészen 
fiatalok voltak, és a Szovjetunióban ért véget, abban az országban, amelyet esz-
ményképüknek tekintettek: halálos ítélettel. Ebben az évben, 1934-ben, amikor 
megismerkedtem velük, a Komintern Moszkvába hívta, illetve visszahívta őket, 
és ott — akárcsak sok ezer más forradalmárnak, akiknek a forradalmár életü-
kön kívül másuk sem volt —, a szörnyű  1937 táján, a sztalini csisztkákban nyo-
muk veszett: likvidálták Cvljićet, Kamilo és Jovanka Horvatint, Sima Miljušt és 1182 



Zora Miljušt is. Csak Tatjana Marini ć  távozott idejében a Szovjetunióból. Ma 
már ő  is halott, de szerencséje volt, mert a többiekt ől eltérően — ahogyan Rilke 
mondta — „az isten megadta neki saját halálát«. 

Folyóiratunk története — egy emberölt ő  viszonylatában — csak egy rövid 
pillanat története, én azonban mégis úgy érzem, hogy ennek az egészen rövid 
történetnek csak egy nagyon kis részét mondtam el, keveset szóltam mindarról, 
ami mondanivalóm lenne róla még. Úgy érzem, azzal a pillanattal kapcsolatban 
egészen mas emlékeket is életre kelthetnék anélkül, hogy bármit is megismételnék 
Mindabból, amit már elmondtam, mindig új és új nyomokra bukkannék, új és 
új lábnyomokra az emlékezés szublimáló homokjában, alig látható körvonalú 
nyomokra, amelyek elmerültek a holt emlékezés, a feledés futóhomokjában. És 
mennyit, milyen végtelenül sokat kellene türelrnesen nyomozni, ha egy egész élet 
ről van szó, mindazon nyomok után, amelyek már nincsenek, mindazon ismeretlen 
és jelentéktelen emlékek után, amelyeket az emlékezés titokzatos alkímiája id ő -
közben talán tiszta aránnyá varázsolt, emlékek után, amelyek nem is emelkedtek 
a t~іdat szintjére. Fel kellene idézni minden emléket, el kellene őket képzelni, 
megnevezni egymás után, mindegyiknek nevet adni, nevet, amely megilleti őket, 
akkor is, ha nem voltak, valóságos nevet, akkor is, ha az emlék nem valóságos 
— hogy valóságos legyen. Így, a homokban, a tudatalatti fövenyén (de éjszakа  
van), és tovább a létezés hatalmas folyama mentén, az id őnél is hosszabb léte 
zés mentén (de žd ő tlenség van) ... Erre a nyomozásra azonban soha senkinek sem 
lesz ideje, ideje az időben. Legalább két párhuzamos élet kellene hozzá .. . 

Az a kis ház, ott a Zmaj od No ćaja és a Július 7. utca sarkán még ugyan-
úgy  611, mint amilyen azel őtt is volt. És az a harmadik emeleti erkély is. Az er-
kélyről azonban senki sem láthatja többé a Dunát, sem a Dunán túl elterül ő  
tájat, a majdnem végtelen látóhatárt: az erkélyt belülr ől befalazták. 

Amikor 1967 elején elküldtem Krležának a Prisustva című  könyvemet, 
amely a Fuga Krležianát is tartalmazza, levelet írt nekem, s ebben a követke-
zőket: 

Köszönöm a könyvet , jobban mondva , a kedves emlékek nagy csomagját. 
Annak a gyalogsági századosnak a pancsovai törpéje — 1933 őszén volt ez, 

amikor MVB-nek és önnek a pancsovai hajón (talán emlékszik rá) Jurko Krixa-
nichról , a kóbor lovagról , a »Serbljin iz Bišće«-ről beszéltem — mintha már meg 
lenne írva, holott semmi sem lett abból az elbeszélésemb ől, noha már vagy negyven, 
ső t több év óta gyötör , mint egy meg nem hosszabbított váltó. 

Köszönetet mondok Önnek a Zmaj od Noćaja utcai erkélyért is. Az az 
erkély és azok a távlatok — eltűntek mind via col (con il ) vento ... A Zmaj od 
Noćaja neve Stole Čupić  ( tulajdonképpen Dobrilovi ć) isten szolgájától való, a 
Salaš Noćajskiból származott , Strahinja Čupić  fogadta fiának és a mácsvai —
hogy ne mondjam — kuláknak a fogadott fiaként kiszántott egy köcsög arany 
pénzt , mint gazdaember pedig levágott néhány tökös törököt , s hírnévre tett 
szert , amikor megölte Mula Sarajli јаt stb. stb ., mígnem egy napon elárulták a 
zvorniki pasának , a pasa fogdmegei zsinórral megfojtották és a szemétdombra 
dobták ebek reggelijének , hogy aztán a részeg vénasszonyok kólót járva a halott 
ember fölött , sikongjanak örömükben , hogy hát vége lett No ćaji Stolénak: hopp, 
hopp , Böske , a bögyödet kösd be , a lábadat vesd széjjel , hadd fusson be közéje ... 
És mi az ő  erkélyén — elindítva a Danast —álmodoztunk mindenr ől, minden-
ről, amiből ma már semmi sincsen , még a füstje sem, és ha azok a szentimentális 
szellemek nem bújtak volna bele egy ilyen könyvbe , mint amilyen az đné, most 
mбr belőltik se lenne semmi... 

Világosan látom magam el őtt : a Royal szállóban (Monny de Buli apónál) 
lapozgatom a Danas számára írt els ő  kéziratát, O morainom i socijalnom smislu 
poezije ... A kosava diszkréten fütyörész a dor ćoli háztet ők fölött, himbálja a 
Kralj Petar utcai lámpákat , 1933 ősze , októbere , az út kezdetén álltunk , vagy leg-
alábbis úgy éreztük , hogy ez a kezdet , senki sem fog szánni bennünket , senki-
vel szemben sem követünk el hibát , jól elgondoltuk a dolgot , de mint tengerészek 
nem nagyon álltunk helyt sem a fedélzeten , sem a vitorlarudakon , következetes-
nek kellett volna lem ifink egy vagy más értelemben , de ostobák voltunk mint 
A. Gide et. corp. 

Miközben a könyvét olvasom , kutatva lapozgatok önmagamban is. Megvé-
delmezett , hogy nem vagyok »pesszimista«, holott valósággal megszállottjai voltunk 
ennek az elképzelt hibának , Ön pedig minden erejét megfeszítve igyekezett bebi-
zonyítani az ellenkez őjét , hogy önmagát (egy kicsit magamat is ) rehabilitálja a 
gyengeelméjűek szemében , mintha valami gyalázatról lett volna szó. Azoknak az 
ártalmatlan borjaknak a lelkében semmit sem keltettünk életre , semmiféle megis-
merést , mert mindaz , amit az ábécések távlatából »pesszimistának « neveztek, még 
csak megközelít ő  diagnózisa , formulája sem volt a tényeknek , tulajdonképpen 
egyfajta Nivea-krém volt , balzsam a körülöttiink lev ő  rákos agyakra . Mindez tulaj-
donképpen érzelg ős színjáték ahhoz képest , amit ki kellett volna mondani! 

Ami engem szubjektíve illet , még mindig folyok , mint a Duna ebben a 
sötét éjszakában . Úgy írom ezt a levelet , mint »Sztrazsa Nocsna « (Vigília) a 
degaulle-i választás éjszakáján , és éppen ebben a pillanatban hallottam , hogy az 
Ön Couve-ja s vele együtt Messmer is megbukott, és sanguinetti úrra sem vár 
semmi jó. 
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A Teka szerkeszt ősége örömmel fogadta Marko Risti ć  javaslatát, 
hogy befejezésként közöljük Krleža írását, amely a Pijana noć  četrnaes-
tog novembra 1918 (megjelent a Republika 1952 október—novemberi 
10-11. számában) Epilógusának kezdete. Az Epilógus nem jelent meg sem 
a Davni daraiban (Zora, 1956), sem a Knjiga esejában (sKZ, Belgrád, 1961) 
amelyekben a Pijana noćot közölték. 

epilógus 

Az endéhás virrasztások lidércnyomásos virrasztások voltak . Az akkor már 
évek óta tartó magányban , az olvasmányok hatalmas tömegének narkózisában, 
könyvekkel betemetve , a hatvanadik cigaretta füstjében , teljesen elszigeteltségben, 
állandóan egyazon impresszióm van: az éjszaka vaksötét . Gondolataimban folyok, 
akár a Duna . Evek óta , éjjel-nappal folyok , folyok szakadatlanul a tágas pannon doni-
borzaton (mint hal a serpenyőben), ennek a domborzatnak a tekn őiben, víz 
mentében folyok . Folyok a Drinán és az Unán , a Száván és a Kupán , és vissza-
térek Belgrádig , Péterváradig , Budáig , éjszakákon át a sötét vizen , s körülöttem 
minden apró , törpe a nagy domborzati térképasztalon , sötét vagyok , sodor a 
siitét víz , és sötét tudatom ezen a végtelenül nagy sötétségen lebeg , akár egy 
pislogó zsarátnok , egy egészen vékonyka , kis deszka . fgy virrasztok és cigarettá-
zoin . Odakünn sötét van. Spolettoi Aimon horvát király és a kvaterniki nemzeti 
szocialista »Polizeistunde c< Copri-fuocója. Kilenc óra után sehol egy lélek . Az utcá-
kcn SS-k гΡ.tonák és osztrák ruhába bújt endéhás legények nehéz csizmái dobog-
nak, az egyenruhán császári és királyi koronarend és vaskeresztek . A fasiszta 
bárd jegyгben folyik az évszázad kísértetjárása . Nyüzsögnek a barna és fekete 
hangyák a hatalmas , atláthatatlan éjszakában , amelyben fölbukkant Minorsnak, 
a Doglavnik hadvezérének kís еrtite is, aki kedvencével , Didöval együtt Jasenovac-
cal szabadította föl a mi honát országunkat . Császári és királyi bűnök vonul-
nak el ablakaim alatt , és folyok , akár a Duna a budai vár alatt , a budai királyi 
vár alatt , amelynek csillogó ablakai mögött nagy ünnepet ülnek , Horthy tenger-
nagy őfőméltósága , Szent István koronájának helytartója , a magyar fegyverek 
történehni győzedelmét üli. A magyarok bevonultak Kijevbe , Harkovba , Orelba, 
a magyarok Sztalingrád alatt verekednek , a magyarok Moszkvába készülnek be-
vonulni . Személyes emlékeim óriási temet ője terül el ott, a budai vár tövében. 
Folyok Sremski Karlovci alatt, Esztergom alatt , a Kalemegdan alatt , Jenő  herceg 
szigete alatt : Laudon sáncán lövés dörren egy bunkerból , nyugtalankodnak a 
fényszórók a bežanijai lejt őn, a dunai réteken meg Ovčától Borčáig csendesen 
siklik egy csónak ; árnyékok suhannak a rétek fölött , hogy életüket meиtsék. 
Stražilovo sötétben van. Az Avala sötétben , géppuskasorozat visszhangzik , a Ratar 
utcán a sisakos őrség puskatussal kerget , ver maga előtt két véres embert. Motor-
dübörgés hallatszik a poglavnik dzsámija fel ől : az SS-katonák új emberhúscso-
magot szállítanak Maksimirba . A belgrádi újtemető  fölött csókák kárognak. Ott 
fekszik Petar , Selena , Bora halott , Visa lebukott , mindannyian halottak , a Vojis-
lav Ilić  utca 34. szám alatti ház ablakai el vannak sötétítve , üres a ház, sehol 
senki, Milan  valahol a strassbourg -i kazamatákban van, a zimonyi Crni ma čakban 
domobran tisztek lumpolnak . Mint császári és királyi politikai gyanúsak, mint 
osztályukat vesztett figurák a kajmak čalaniak szakadatlan sértegetései , köpködései 
és megalázásai közepette metohijai és kosmeti hely őrségekben őgyelegtek, most 
pedig a zimonyi fekete macskában eljött a történelmi öt percük , elkapták a 
farkát , győzelmi ünnepet ülnek . Halkan folyok a Nebojša Kula és a Ružica Crkva 
alatt , vörös jelzőfény reszket az iszapos víz színén , megremeg a csendes tükrön, 
s akárcsak egy dinnye , emberfej úszik el . Hol van Dragiša ? London azt jelenti, 
hogy Draža egyik intellektuál -morális vezérkari tisztje. Ribar požarevaci menta-
litása vitte ezt az embert Dražához , ennek a deklasszálódott szerbiai tartalékos 
tisztnek a világnézete mindig vidéki volt. Vele együtt süllyedt el els ő  világháború 
utáni szépirodalmunk egyik legérdekesebb tehetsége . A városban minden csen-
des. Sehol egy ember. A Zmaj od No ćaja és a Riga od Fire utcák fel ől motor zúg: 
éjszakai házkutatás . A Barjakdžamija árnyékában Marko virraszt . Mit csinál Mar-
ko? Apró házakból ősszeálló dorćoli körvonalak, ódon dorćoli háztetők, a Batal-
džamijától Tašmajdanig minden üres , én meg folyok lefelé a Moraván , alusznak 
a ljubostinjai szerzetesek , a Gočon csend . 1912 . Illatozik a topčideri orgona, su-
hognak a szélben a vén terazijei gesztenyefák , Rakić  hársfái a Vračaron, Reme-
tétől Golubacig, Demirkapijáig , Esztergomtól Jasenovácig és Sisakig olyan apró 1184 



minden, mintha egy véres tenyéren feküdne, a tétényi lejt ő , az esztergomi bazi-
lika, a visegrádi várromok is, az Anjou-napok e páratlan pátosza. Folyok a budai 
hidak alatt. Széchenyi hídján lovasok dübörögnek. A vékony lólábak szinkópája a 
rugalmas hídon a patkók visszhangjával együtt egy furcsa scherzo jellegét adja 
a lovasság mozgásának: mintha jéges ő  kopogna a híd deszkáin; a zágrábi Száva-
híd körül vad lövöldözés visszhangzik: az Oderától Goricáig ágyúk dübörögnek. 
Az ágyúdörgés az éjszaka csendjében lassanként elárasztja a Sljeme domboru-
latait: a hangok sötét labdái a šestinei harangtornyok fölött oszlanak szét. Sok a 
sír, végtelenül sok a lemészárolt halott fiatal és a megvert sereg: Laudon, von 
Mackensen, von Kleist, von Löhr, von Rendulich és Kvaternik lovag, és táborno-
kainak, Matašićnak és Slavko Stancernak megvert seregei. Podsused fel ől halál-
vonatok robognak. A Száva mentén — Brežicét ől Zidani Mostig katonai szállít-
mányok, Litijétől Ljubljanáig pedig, Trbovlje körül — csend. A baglyok és más 
éjszakai madarak megriadtak a lövöldözést ől. Iszapos a Száva Zapreši ćtól Rugvi-
cáig, Podsusedtól Sevnicéig és Reichenburgig, katonai szállítmányok vörösl ő  him-
pásai, és én utazom víz mentén a Száván és a Ljubljanicán, és megálltam Juš 
háza előtt. Éjszaka van. Juš nincs itt, valahol Olaszországban, messze van, taláii 
nem is él. šelenburg háza üres. Novinšek borbélym űhelyében, a bolt sarkának 
félhomályában a csiszolt tükörüvegek visszaverik Novinšek vagy Riberšek fejének 
képét. A bronz mellszobrot a lámpa zöldes sugara világítja meg, amely a vas-
redőny résén hatol be a teljesen üres szobába, ahol senki sincsen, csak egy 
ljubljanai borbélymester mellszobra. 

MIROSLAV KRLEŽA 

(TÉKA, 1973. 3. sz.) 
bodrits istván fordítása 
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böndör ра 1 

újra 
a 
tengerrő l 

szigorúan bizalmas 
y 

Az R bet űre végződő  hónapokban 
legízesebb a kagylók húsa. 

Tenger- 
re nyíló ablak. Napszemüveg, naperny ő . 
Fölfújható gumipárna. 
Szžvacson száradó sperma. 
Partravont bárka. 

Az R betű  nélküli hónapokra 
a helyi tűzoltózenekar tagjai 
sikerszámokat tanulnak be. Az indulók helyébe. 
A szekrény aljába kerülnek 
a kék-fehér-arany egyenruhák. 
A városka kurvái is felújítják 
ruhatárukat és idegen nyelvtudásukat. 

Fenyő- és kátrányszag. 
Só. Borospžncék h űvöse. 
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újra a karsztról, 

az átforrósodott sziklákról, a nyárról, 
a távolságokról, 
melyeket, — már amilyen a szerencsénk, —
vérz ő  lábakkal jár be képzeletünk, emlékezetünk, 
vagy vérz ő  lábakkal saját magunk, 
(-tól idáig), üzenettel, 
amžb ől csupasz szavak maradnak; 
újra a karsztról, — mondjuk, — 
az átforrósodott sziklákról, a nyárról, —
(de nem a karsztról beszélünk), 
hallgatnunk lett volna jobb? 
Talán, talán nem, mégsem. 

újra a tengerről 

Toncsinak arról az emlékezetes kézmozdulatáról: 
»Mindent, mindent, ami a tengerben él, meg "lehet ennž.« 
»Toncsi, — szóltam, nyeljük le egyszerre 
az egészet, nyeljük le a tengert mindenestül, 
aztán meg lesz, ami lesz.« 

haiku 

Hó fedte kert! ne — 
csodálkozz vissza lúdb őr-
ző  mondatomra. 

lsashő  emlékezetére 

Fakérgen ember- 
kezek karcolta madár 
a mohán pihen. 

küszködés mondattal 

A huzat becsapta az ajtót, 
kettévágta a mondatot. 

döntés 

1187 

Válaszút elé kerültem, 
jobban mondva, 
válaszutak elé, állandóan 
halogattam a döntést 
megannyi egyszer űnek 
és kényesnek t űnő  ügyben, 
— s most döntenem kell: 
mžről kell először döntenem? 



lehetőségek 

Letérni a megkezdett útról 
különösebb ok nélkül, unalomból csak, 
letérni dacból vagy haszonból vagy kíváncsiságból, 
letérni meggyőződésből, 
letérni a meggyőződés ellenére, 
egy túlhajszolt délutánon letérni végleg; 
vagy megmaradni a megkezdett úton 
különösebb ok nélkül, tehetetlenségb ől, 
maradni dacból, maradni a fáradtság miatt, 
maradni haszonból, maradni meggyőződésből, 
maradni a meggyőződés ellenére, 
megmaradni becsületből, 
megmaradni a megkezdett úton, 
mindennek ellenére 

hová? 

Hová helyezhetném e szót, 
milyen szövegbe illene? Hová e szót, 
melyet nem lehet megérteni, nem érteni, 
melynek dallama rád emlékeztet? 
Hová helyezzelek, hogy megértselek? 

önarckép két pont között 

Az eredeti szereposztás szerint 
cselekvésre képtelen koronás f ő t 
kellett volna alakítanom. Mint 
különösen megbízható végül a jegyszed ő  
kényes feladatával bízattam meg, 
aminek előnyeiről sokat beszélhetnénk. 
(Munkájában pontos, becsületes, kissé erélytelen.) 

Hibáim ellenére, (melyekr ől tudok), 
a felvonások végén összever ődtek a tenyerek, 
amit most újra, szívre tett kézzel köszönök. 
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kiss jovák ferenc 

barath ferenc 
kockafolyékony 

vonalairól 

szavahihetően és szigorral groteszk 
vallani. Befelé rejlők. Immanensek. 
МV гtani obdukciói még inkább. 
Indítékuk (lehet): divergens ember/ 
/tér — divergens térben/emberben. 
Képlékenyen, gipsz-feszesen. Feszé-
lyezve. Hol hűvös képzőművészeti 
eszközökkel, mércékkel hovatovább 
semmi »konkrét« le nem mérhető . 
Igénytelenség a fehérben — mond-
hatnók —, békés-szép bonyodalomba 
való belenyugvás. A kuka nem-lehe-
tőséggel való előkelő  gurigázás. Fo-
lyamatokban. 
Vonalbéklyós szoborcsonkok olvadé-
kony vaspántok között. S ezek len-
nének a halványbágyadt szegélyek. 
5ok dimenziós légzsákokban kira;-
zolódva. Artisztikus termékként a 
tömegfogyasztásra készen. 

5züremölve és szüremöltetve. 
A sima, áttetsző  lendület-lapok vetületeiben álomtükröz ődve. 
Szélládákban hangtalanul ide-oda-amoda. 
Önnön elvonatkoztatásukba burázva. »Artificiálisan«. Elrévedés, tett-
vágy híján plasztikusan összekoccantva. 
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kovács lukács 

a bohóc 

Оceánon érzi magát így az úszó, aki mindent ől megszabadul, lassanként a 
saját életének kötelékét ől is„ akinek már alélt gondjai közt is csak egy marad, a 
lelki üdvössége. Zegzugos utcák, emberáradat, kavargás, s e különleges él ő  masszá-
nak te vagy egyetlen felszabadult molekulája ... Havas id őben érkeztem, december 
végén —először úgy, hogy a város robajára felfigyeltem. Máskor úgy t űnt, alszik 
a város e korahajnali órában, a morajlást is mintha álmodta volna; mindig csalt 
a villamosok csengetését hallottam, vagy a gótikus székesegyház órakongatását 
a távolból. Bs szorongás fogott el, mint most is, csak ezúttal nagyobb; hasonlított 
a földrengéstől való páni félelemre. Sűrű  falerdő, kövek ezre emelkedett-roskadt 
porrá omolva, s e félig képzeletbeli, félig valóságos omlásba és világépülésbe bele-
kopogott az én cipőm is. E bakancs, mely száz méterre csattogott a jeges aszfalton, 
volt a legvalóságosabb az egész hangzavarban. Valamint a mohás és ázott patkány-
szagú béke, melyet az Оvaros falai között találtam. 

Délig egy alacsony és piszkos borozóban időztem krikszkrakszokat karmolva 
a pohár forró üvegére. Itt volt a іkёzеlьеn a •Klub is, ahol G. P: vel kellett talál-
koznom, akire azonban órák múlva sem tudtam ráismerni. A könyvtárterem egyik 
dohányfüstös sarkában üldögéltem: az asztaloknál kártyáztak és sakkoztak, vagy 
a tv-t nézték. Tizenegykor mindenki eltávozott csak a kártyázók maradtak némi 
huzavona árán. A gondnok ekkor matracot és plédet hozott nekem: csak most 
jöttem rá, hogy ő  az, akit keresek, G. P. Igen, írtam neki levelet is, ő  megismert, 
bár csak egyszer látott. 

Nem értve a játék logikáját, hamar elálmosodtam a kártyázók •asztmánál. 
Nyolc széken vetettem ágyat. Sokáig nem tudtam elaludni, számolgattam, hány 
lába van  a nyolc széknek. Nem jöttem rá, ébren is gondolkodnom kell, mennyi 
8 X 8. Később eszembe jutott, hogy csak néggyel kell a nyolcat beszorozni, de ez 
se segített rajtam: az összeget a 8X8 eredményét megfelezve akartam megkapni. 
Ez a számadás is olyan, mint eddigi életem, gonddltam az álmosság kellemes érzé-
sével. A kártyázókról teljesen megfeledkeztem, metsz ő  siél csapott az arcomba, 
a fekete égre szikrafelh ő . Milyen szédítő  ez a robogás, és a vashíd dörömbölése 
az éjszakában milyen félelmetes! бh, mozgó csillagok, rövid élet ű, süvöltő  meteo-
ritok! 

Felébresztettek. Ne •kiabáljak, mondta valaki a kártyázók köziil, vagy menjek 
a másik terembe. Társai nevettek idegességén, az aprópénz csörgése vidámmá tet-
te őket. 

Az ablakon párás levegő  áramlott felém, mint legomolygó, szertefoszló fá-
tyol. Orromat a kiömlött vinjak józanító szaga csiklandozta. Az ablakot kés őbb be-
csukták, és én a mennyezetet néztem. Barna fodrok mintázták a mennyezetet, 
hasonlított a domborzat ábrázolásához némely ténképeken. 1190 



Másnap úgy határoztam, hogy vi4la тnossal kiutazom a hegyek közé. Egy f ő  
lösleges út megtakarítása végett a csomagomat is magammal vittem. A csomag-
ban  könyvek voltak és éledem, s amikor a villamosjegyet megváltottam, el őérzetem 
azt súgta, hogy hiába megyek. A dombtet őkön terpeszkedő , festői szépségű  falucs-
kában — a frissen esett hóban gázolva —már veretékben fürödtem, és homlokom 
újkeletű  gondoktól párolgott. Féltem, hogy csapzottságom megfoszt lezser ki јіlsőm 
előnyeitől, s dehogy mertem volna az udvaron foglalatoskodókat megszólítani! Két-
szer végigmentem a falun anélkül, hogy járókel ővel találkoztam volna. Hideg szél 
fújt, az utcákat hó torlaszolta. Találomra becsöngettem egy kapun, s boldogan 
távoztam, miután senki sem jelentkezett a csöngetésre. 

Még két éjszakát töltöttem a klubban, most már egyedül, s az asztalon vetve 
ágyat a dobkályha közelében. A városban kóborolva, iszonyú fejfájástál gyötörten, 
a piac és a Szabadság tér közti háztömb alatti átjárón hirdetéseket fedeztem föl. 
A szobákra vonatkozó hirdetések közt főleg óvárosiak akadtak, s én az »érdekl ődni 
Ibolyánál« áidírásút választottam. 

Rövid és szűk utcácskán bukkantam a kijelölt címre. A kapu deszkái kor-
hadtak és széthullófélben voltak, a sötét folyosón csak a salétrom világított. Nyi-
korgó csiga'lépcső  vezetett az első  emelet piciny »folyosójára«, ahol három ajtón 
kívül egy mosdó is volt, s ahol a reggeli mosakodások után köpetek maradtak, 
amint a mosdó fölötti ablakocska látni engedte. 

Alacsony termetű, telt és igen gyanakvó tekintet ű  nő  nyitott ajtót. A gyanakvó 
tekintet; miután egy ötágyas szobán keresztül a konyhába léptem, kíváncsivá lett. 
Az volt a benyomásom, hogy igen alapos emberismer ővel állok szemben, akinek az 
értesüléseknél is többet jelent a saját föltételezése. Nyugtalanságomat mégsem ez 
okozta, hanem bal kezének bizonyos mozdulata. E mozdulat, e kéz mintha nem 
ezé az asszonyé lett volna, de egy láthatatlan, embert ől idegen lényé, mely a külön-
ben élénk asszony fáradt, melankolikus tekintete mögé lopózik néha. 

Mire a kávé еlkészült, megtudtam, hogy az ágyak »pillanatnyilag« foglaltak, 
de a konyha heverője, melyen ülök, szabad; éjszaka a konyhával együtt használ-
hatom ötezer ,dinár ellenében. Örömömben arról fecsegtem, mik a távolabbi ter-
veim, s a kávét szabadkozás nélkül behörpintgettem. Miel őtt azonban távoztam volna, 
hogy este kilenc után jelentkezzem, le kellett guberálnom a megszabott összeget. 

Megérkezésemkor kellemetlen meglepetésben részesültem: a konyhában han-
gosan nevető  társaság fogadott. Azt gondoltam, rajtam kacagnak az ismeretlen n ők 
és fiatalemberek. Csak kés őbb vettem észre, hogy egy bohóckodó férfin mulatnak, aki 
most hozzám szegődött, oly tökéletesen utánozva a farkcsóváló, vendégszeret ő  ku-
tyát, hogy a jelenlevők arca belekékült a nevetésbe, mintha torkukra finom kötél- 
hurkok szorulnának. Zavaromban elrántottam a csomagot a fiatalember szimato-
lása elől. A finom kötélhurkok hirtelen meglazultak a dagadt nyakakon, a barát-
ságos eb pedig a fogát vicsorította méltatlankodása jeléül. Úgy t űnt, a mulató jó-
kedv a tetőpontra hágott. A bohóc azonban szerepet változtatott. Kabátját szét-
löttyintette a vállán (a kabátgallért, mely vállamig szétcsúszott, önkéntelenül össze-
rántottam), s öntudatos, bár kissé öreges léptekkel végigsétált a konyha hosszán. 
Valami láthatatlan terhet cipelt, meg-megfordult, miközben olyan arckifejezést öl-
tött, mozdulatot tett, mintha láthatatlan veszélyeket akarna magától távod tartani. 

A hurkok szétpattantak az eresre duzzadt nyakakon, mindenki önkínzó du-
hajkodással.fetrengett a hever őn, a konyha piszkos deszkapadlózatán. Egyetlen n ő  
ült mozdulatlanul, mint megállapítottam (a pára már letisztult szemüvegemr ől), 
vastag szőrmébe burkolózva, kislányosan ártatlan, komoly vagy ;inkább kifejezéste-
len tekintetét reám függesztve. Hatan-heten lehettek a fülledt konyhában, a sz őrme-
kabátos az ágyfejnél ült, fejét a recés üveggel üvegezett spanyolfalhoz billentette. 
Haja szőke volt, illetve sárga, de annyira világos sárga, hogy inkább az ezüsthöz, 
mint az aranyhoz lett volna hasonlítható. A 25 W-os villanyég őnél, de a szőke 
hajnál is jobban világított a nő  kabátszárny alól el ővillanó combja, mely frissnek 
tűnt és sima volt, és sehogy sem illett ebbe az alattomos idohot és b űzt árasztó 
környezetbe. 

A jelenet után a 'háziasszony (csak ekkor ismertem meg bal kezének furcsa 
mozdulatáról, mely most természetesnek t űnt) bemutatott a társaságnak, mint 
zongoraművészt. Mindenki komolyan viselkedett és vinjakospoharat ürített az egész-
ségemre. Koccintás után a bohóc ismeretségeire hivatkozva (s határozott szabad-
kozásom ellenére) protekciót ígért. . 

Mire éjfél után magamra maradva lefeküdtem, mindenr ől megfeledkeztem, 
csak a szőke nőről nem, aki éjfélig egyetlen szót sem szólt, mikor is a bohóc az 
ötágyas szobába, majd haza vezette, mert kiderült, hogy részeg. Részeg lett volna? 
Ez a kérdés mertilt fel bennem, s a n ő  kislányosan ártatlan szeme megképlett 
elő ttem. Később a combját éreztem a combomhoz szorulni, mert a fáradtságtól 
már elaludtam a nem szűnő  fejfájás ellenére is. 

Amikor .felébredtem, még sötét volt. El őször gondolkoztam el azon, hol 
vagyok, ki a háziasszonyom, kik az emberek, akik érkeznek, s akiknek horkolása 
a szomszéd szobából felveri a csendet. Gondolkozás közben eszembe jutott, hogy 
már három napja nem ettem, a disznóhús, kolbász, szalonna talán mar meg is 
penészedett a könyvek közt! Lázas sietséggel bontottam ki a csomagot. Gépiesen, 
kenyér nélkül faltam a húst a sötétben. 

Mielőtt bármi mozgolódás lett volna észlelhet ő , tolvajléptekkel leosontam 
a nyikorgó falépcs őn. Egy széles utcán neonfény •világított, és a tejesüvegek meg-
pattantak a húsz fokos hidegben, a boltajtók el őtt. A piac tájékán sűrű  ember-
tömegre bukkantam, s a kiskocsmák torkából meleg pára d őlt kifelé. Forralt 
bort és égetett pálinkát mértek a kiskocsmákban, de én tovább haladtam néptelen 
utcákat keresve, hol er ős bakancsom kedvére csattoghatott. A zaj elhalt körü-
löttem, lépteimre harangok zenéltek, s szabadnak és boldognak éreztem magam 
e pillanatban. 

A körséta végén könyvtárba tértem, melynek olvasótermében vagy húsz új- 
ságot átolvastam. Az újságolvasással csak egy hét múlva hagytam föl véglegesen, 
miután már semmi kétségem nem volt afel ől, hogy a sportsikerek, díszebédek, 
a leszerelés és a háború kérdései engem egyáltalán nem érdekelnek. Csupán a 
filmszínészekről szóló pletykák érdekeltek még égy ideig, végül azt is az Óváros 
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25°-os hideg ellenére is betértek ide, hogy valahol a pattogó kályha közelében fél 
délelőttjiiket itt töltsék. Kik voltak ezek a :polgárok, mi volt régen a foglalkozá-
suk, mivel töltötték az idejiiket, amikor nem az újság leped ői fölött bóbiskoltak? 
— nem tudtam. fim arról is biztos lehettem, hogy ők még kevesebbet tudnak ró-
lam, hiába merednek egy pillanatra zavaros tekintettel könyv fölé emelked ő , 
néha sima, néha redőket •gyűjtő  homlokomra. 

Délutánokon, mikor a villanyégők hideg fénye világítani kezdett, elindul-
tam egy meredek utcán. A klubba mentem ilyenkor szapora iéptekkél. Záróra 
után a tagokkal a megszokott„ olcsó étteremben megvacsoráztam. Nemegyszer 
éjfél volt, vagy már éjfél is elmúlt, mire hazamerészkedtem. Ilyenkor már ritkán 
ért kellemetlenség, ámbár előfordult, hogy a sötétben tapogatózva fekhelyemet nem 
találtam üresen. A sžőke nő  fékült benne részegen, s nem tudtam rávenni, hogy 
hazamenjen. Szívdobogva melléje dőltem. Dermedten virrasztottam s rettegve, 
hogy a nő  megmozdul, és én lepottyanok a földre. 

Az ötágyas szoba lakói a szőke nőnél is kellemetlenebbek voltak. A szőke 
nő  kitalálta, hogy szerelmes belém, mert azon az éjszakán, mint mondta, lova-
gias voltam; a lakók többnyire reggel tértek ígyba, s nem lehetett egy otthon fe-
lejtett golyóstollért vagy könyvért hazatérni, hogy az ajtónyílásra a másik olda-
lukra ne forduljanak, s a keserves megváltót ne emlegessék. 

Múltak a napok, elérkezett az újév. Néhány élettapasztalattal gazdagabb 
lettem, az apróbb kellemetlenségek felett pedig igyekeztem szemet hunyni, illetve 
megtanultam ezeket szemet hunyva h ősiesen elviselni. A pénzemet éjszakánként 
zsebkendőbe kötve a hónom alá dugtam, a sz őke nővel pedig kevesebbet udvarias-
kodtam, mint eleinte. Titokban mégis azt tervezgettem, hogy újévváráskor a ga-
vallérja leszek, és felviszem a klubba. A dönt ő  pillanatban azonban a vágyamnál 
erősebbnek bizonyult a gyávaságom. Igaz, a megszokott tarsaság s még néhányan, 
akik Szilveszter délutánján a konyhában összever ődtek, bárakba mentek újévezni. 
Am amikor egyenként és párosával eltávoztak (mintha ostromlott várból szöktek 
volna), s magamra maradtam, meg voltam róla gy őződve, hogy Lóri (ez volt 
a szőke nő  neve) szívesebben jött volna velem, mint a lópofájú bohóccal, aki csak 
nyávogni vagy sírni tud, mint az egészen apró csecsemők. átkoztam a szív rettegé-
sét, ami megakadályozott, hogy Lórit félrehívjam, s illatos fiiléhez hajoljak aján-
latommal. 

Ruhástól végigdőltem a heverőn, és csak aludtam, aludtam. Amikor szem-
pillám felpattant;  úgy tűnt, hogy egész idő  alatt ébren voltam, csak gondolataim 
szunnyadoztak. A városban mindenütt poharat emeltek, s tisztán hallottam az 
éjféli pohárcsengéseket. 

Létezik, hogy elmúlt egy esztend ő? És mit jelent az, ha valóban elmúlt, 
és mi értelme annak, hogy jön a másik, harmadik, negyedik...? Mivégre nyávog 
a bohóc, és Lóri miért részeg szüntelen, vagy például az alvajáró, aki naphosz-
szat a konyhában ül a furcsa mozgású háziasszonnyal, miért issza a töméntelen 
feketekávét? 

A zúzmarás utcák fényárban úsztak, az Сváros csöndjéből kurjantás hal-
latszott, s tudni lehetett, hogy az él őkkel a halál újévezik a város különböz ő  ré-
szein. 

Reggelig aztán szép rendjén végiggondoltam, amit kellett. A klubban boroz-
gattam, egyedül, a gyérülő  újévezők lármájánal. Egy ismerős lány; aki eddig 
a köszönésemet sem fogadta, a nyakamba akaszkodott. Engedelmesen támogattam 
a havas utcákon. Olyan részeg (enyhe undorral gondoltam erre), mint amilyen Lóri 
állandóan. Viszont mire megérkeztünk, s a szobája ajtaját valamiként kinyitotta, 
teljesen kijózanodott. Üres vázát vágott hozzám, s mikor erre kabátomért nyúl-
tam, az ajtót hisztériás gyorsasággal bezárta, és nem akart elengedni. 

Hazaérve tüstént becsomagoltam a dolgaimat. Még szót váltottam a házi-
asszonnyal, mert az ablak közül eltűntek a finom falatok, melyekkel a lehet ő  leg-
gazdaságosabban bántam, s mert a pénzemnek legalább a felét vissza szerettem 
volna kapni. Tudtam, hogy hiábavaló szófecsérlés az egész. Elkeseredésemben tu-
lajdonképp még örülhettem is: a szalonna érintetlen volt. 

Nem kellett nekik. 
A klubba igyekeztem napok vagy hetek múlva. Esteledik. Zegzugos utcák, 

hóhullás, egyre sűrűbb emberáradat, s e különleges él ő  masszának te vagy egyet-
len felszabadult molekulája. El őtted — •mindig egyforma távolságban — lapos 
tetejű  nemezkalapban ismerős alak. Igen, ő  az, a bohóc. Meggyorsítod a 'lépteidet, 
s mikor beéred, a bohóc vállára csapsz. Riadtan, némi alázkodással köszön, majd 
elővillannak sárga lófogai. Vékony felöltőjét meglazítja a vállán (hitvány cip ője ne-
hezen akar csattogni), s együtt haladtok a sarokig, ahol is utatok elválik. 
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juhász erzsébet 

apoteózis 
viadan desnica prózájáról 

Rjepnin, a London regényének főhőse szorongva gondol Rembrandt utolsó 
önarcképére, amelyen az id ős festő  már csak »tehetetlenül nevetgél« s úgy 
kísérti ez a kép, mint a halálnál is végérvényesebb emberi megsemmisülés képe. 
Krleža Filip Latinoviczáлak ecsetje alatt fokról fokra torzul anyjának partréja, 
»babaszerű, mimelt, bazárias« maszkja mögül előbukkan egy »papagájszerű, fa-
lánk és kéjsóvár« vén női arc. »Hazugság az, hogy az öregek élete idill csupán a 
régi politúrok visszatükröz ődésénél — mondja keserűen Krleža > ilipje az 
emlékek visszaidézgetése és édes alkonyati mesélgetés a tejfény ű  lámpák szelíd 
világossága mellett.« 

Vladan Desnica A tavasz és a halál játékai (Prolje ća Ivana Galeba) című  
regénye viszont teljes egészében egy öregember »emlékeinek visszaidézgetését« 
és idillivé tisztult-csöndesedett jelenének refle хióit foglalja magában. Desnica 
Ivan  Galebjának öregségében nyoma sincs annak a kifosztottságnak, annak az 
édeskés rothadtságnak, amely ott virít Rembrandt utolsó önarcképén, az a hasadt-
ság is teljesen hiányzik belőle, amely Filip anyjának életét, kiszakítva folytonos-
ságából, megfosztva súlyától csúf és groteszk játszadozássá lényegteleníti. Iv an  
Galeb kellemes, okos és a maga módján minden bizonnyal szép öregember. 

Selimović  dervisében állandóan ott fesziil valami feloldhatatlan görcs, amíg 
írásával önmaga igazolását hajszolja, amely az utolsó pillanatban mindig kisiklik 
előle. Ivan Galeb nem akar mindenáron rendet tenni életének a jelen pillanatig 
lepergett eseményei, érzelmi és gondolati tartalmai között. Emlékei mintegy ma-
guktól merülnek fel előtte az emlékezés spontán és » ldfürkészhetetlen törvény-
szerűságei« alapján. Jelen életét egy kórházi szoba sz űk térségére szorítva éli, 
apró impulzusait gyűjtögetve környezetéből, testi illapatának változásáról-alaku-
lásáról. Mintha megállt volna az élete, mintha már az életet a haláltól elválasztó 
köztes zónában peregne ez a jelen id ő, pontosabban, mintha megszabadult volna 
az emberi létezést dönt ően meghatározó időbeliségtől, s már csak ,tiszta jelen-
valóság volna minden időbeli meghatározottság nélkül. Selimović  dervisének 
jelen ideje a börtön szűk cellájában folyik, de a dervis minden idegszálával, min-
den gondolatával lepergett életébe kapaszkodik. Filip Latinovicz is, amikor vissza-
tér az otthoni tájra, szenvedélyesen kutatja önmaga múltbeli személyiségét, amely-
re sehogyan sem sikerül rátalálnia. Ivan Galeb mintha kiváltságos helyzetben 
lenne velük szemben, elmúlt életének övezetei mintegy önmaguktól tárulnak elé: 
»akadálytalanul nyújtom át kezem a gyermekkorba — mondja —, mintha valami 
varcázsló kötelének nemlétez ő  korlátján nyúlnék keresztiil«. 

Ivan  Galeb visszaemlékezéseinek alapvet ő  vonása a konkrét idő  vagy idő-
beli folytonosság hiánya. Desnica h őse nem akarja lépésr ől lépésre újraterem-
teni, rekonstruálni lefolyt életét. Inkább azt mondhatnánk: kitárulkozik saját 
múltja előtt, képes befogadni, amennyiben az megmutatkozik el őtte. Krleža 
Filip Latinovicza a rendteremtés, mérés, összevetés, megragadás igényével kutatja 
a maga személyiségét és sorsdönt ő  vereségként, létélményként éli meg a rendte-
remtés, a differenciálhatóság képtelenségét: Az élet jelenségeinek :tulajdonképpen 
nincs sem belső  logikus, sem ésszerű  kapcsolatuk —összegez ődik Filipben a fel-
ismerés — ... az életjelenségek egyidej űleg léteznek és gomolyodnak le egymás 
mellett, mint valami pokoli szimultanizmus Hieronymus Bosch vagy Brueghel 
látomásaiban: egyik a másikban, egyik a másik mellett, egyik a másik felett, 
zűrzavarban, lázban, nyugtalanságban ...« Ivan Galeb gondolataiban eleve nincs 
jelentősége az időnek és a rendnek, számára a múlt, a gyerekkor, a fiatalság 
kora az emlékezés során nem lesz közelebbivé, hanem a felidézett élmények, a 
múlt kiilönböző  rétegei köziil kihullott minden távolság: azaz maga az id ő . 

»Nagy áldásnak látom — mondja Ivan —, hogy együttesen mindebb ől az 
idő  eltűnt. Mert az idő  szinte az, ami életiink eseményeinek súlyát és fájdalmas 
voltát megadja. Ha kihúzzuk az eseményekb ől az idő  fonalát, amelyre fel vannak 
fűzve, ott hevernek szemiink el őtt tarkabarkán és egyformán, mint szétszórt 
gyöngyszemek. Egy síkba sorakoznak, mindannyian egyformán fontosak vagy 
nem, mindannyian egyformán elevenek vagy nem.« 

Hogyan sikerült Ivan Galebnak ebbe a kiváltságos helyzetbe kerülni. 
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Undor cíanű  regénye főhősének kínjára: »A jelenbe vettettem — írja Antoine 
Roquentin — itt hagytak a jelenben. Hiába remélem, hogy megtalálom a múltat: 
képtelen vagyok megszokni magam elől ... Azt akartam, hogy életem percei úgy 
kövessék egymást és úgy rendez ődjenek el, mint egy olyan élet percei, amelyre 
visszaemlékezik az ember. De hát ez olyan lehetetlen, mint visszaráncigálni az 
elmúlt időt.« Desnica hőse előtt egyszerre ott hever minden, végtelenségig ont-
ható történetek kerekednek tolla alatt, emlékezéseiben átérezhet ő, átgondolható 
eleven tartalommá válik az egész élete. Mar-már csapdába esünk, s arra gondo-
lunk: íme, egy szép öregember, akiben mértéktartó, megbocsátó, egyszóval bölcs 
történetekké szerveződik a maga mögött hagyott id ő , s akinek megadatott, hogy 
kedve, hangulata szerint idézze fel múltjának bármelyik id őszféráját. Antoine 
Roquentin számára a múlt elveszett: felidézhetetlen. A C гnjanské-prózáról írva 
szóltunk arról, hogy az örökös vándorlások h ősei és a London regénye Rjep-
ninjének esetében a tér és az éd ő  elszakad egymástól, aszinkronná válik: Vuk 
Isaković, amikor elvándorol otthonról, a hazai tájjal együtt múltja is elveszik, 
Rjepnin viszont bárhol bolyongjon is, sohasem tud bekapcsolódni az adott színtér 
jelen idejébe, múltjában él, létezésének múlt idejére »ítéltetett«. Hozzájuk képest 
Ivan  Galeb látszatra valóban kiváltságos helyzetben van: mozdulnia sem kell, 
múlt idejének különböző  övezetei mintegy maguktól merülnek fel jelen ide-
jében. 

Újra fel kell hívnunk a figyelmet Ivan emlékezéseivel kapcsolatban egy je-
lentős mozzanatra, Ivan  tulajdonképpen nem a múltját idézi meg, hisz mint 
mondta, »mindebből az idő  eltűnt«, reflexióit tehát semmi esetre sem tekinthet-
jük az »emlékek visszaidézgetésének«, Desnica h őse tulajdonképpen nem emléke-
zik, legalábbis nem a maga múltbeli személyiségének a rekonstruálása a célja, 
semmi célja a maga múltbeli énjével, nem akarja magát igazolni, magyarázni, 
megérteni vagy megértetni, nem készít számadást az életér ől. Számára tulajdon-
képpen nincs is jelen, múlt és jövő  idő, mert az időt, amely természetéből követ-
kezően megkülönböztetésekb ől áll, ő  egyszerűen száműzte. 

Ivan csupa méltóság és harmónia. Amíg történeteit mondja, id őközben több-
ször is életveszélyes műtéteket hajtanak végre rajta, felgyógyulása, maga is tud-
ja, kétséges. Tudja, hogy közel van a halál. S bár jólesnek neki a felszínesen 
odavetett ;l ztatások, teljes békében és az elmúlás gondolatával. A halál nem 
érinti Ivan  köreit, de nem azért, mert •nem akar tudomást venni róla, hanem 
mert gondolati és érzelmé tartalmainak _ szerves tartozéka, mondhatnánk: bels ő  
eleme. Andгjć  Goyája ellenalkotásokkal, ellenfélelmekkel b űvöli a halált, órökös 
kijzdelemben áll vele, állandóan rá gondol, hogy arra ügyelhessen, hogy ne gon-
doljon rá. A halál benne az ellen való szüntelen tiltakozásként van jelen. Az 
Ezeregy halál című  novella főhősének a halál a számadás önmagáért beszél ő  gesz-
tusa, a lét és nemlét közötti választás eredménye. »Halál. örökös gondolat —
mondja nyugodtan Desnica hőse. — Gyermekkorunk barátja. Napjaim és éjsza-
káim mindennapi tápláléka. A tudat rejtett csírája feledéseinkben. Az egyedül 
állandó és örök jelenlét bennjink.« 

Említettük, hogy Ivan »emlékezései« során nem akar számadást készíteni 
az életéről. Az önmegvalósítás kérdése föl sem merül az ő  gondolataiban. Mesél. 
a gyerekkoráról, ifjúságáról, szerelmé гбl, pályájának emelkedéséről és megtöré-
séről. Mindezek a történetek azonban nem fedik fel magát a személyiségét, hozzá 
is tartoznak meg nem is. Bizonyos távolság mindig megmarad énje és a vele 
megtörtént, általa átélt események között. Mert Ivan, miközben felidézi múltjá-
nak különböző  szféráit, nemcsak az idő  fonalát húzza ki belőlük, hanem a szemé-
lyiségéhez kapcsolódó szálakat és gyökereket is kitépi, bármennyit tudunk is az 
életéről, őt aragát nem ismerjük meg, énjének lényege nem leplez ődik le elő t-
tünk. Mindez nem azt jelenti, hogy Ivan  nem mesél hiteles történeteket magá-
ról, s a hitelességet nem a megtörtént és meg-nem-történt esemény sz űk reláció-
jában értjük, hanem tágabban, számba véve, amit maga a Desnica-h ős mond, 
amikor így tűnődik: »Sose hittem nagyon a reális realitásában ... nehezen külön-
böztetem meg a gondolatit a valóságtól, az »igazat a hazugtól«, a »valóban meg-
történőt« attól, amit csak elképzelünk. S ami még rosszabb, megmaradt bennem 
bizonyos képtelenség, hogy megértsem ennek az elválasztásnak a teljes fontos-
ságát.« Ivan történetei eltörlik a valóságos és a képzeletbeli közötti mesterséges 
határokat, magasabb, teljesebb értelemben hitelesek, s ebben van mesélgetésének 
abszurduma: még így sem foglalja :magában személyiségének lényegét. Egész 
múltjában nincs olyan pont, ahol sarokba lehetne szorítani, ahol tetten érhet ővé, 
leleplezhetővé válhatna. 

S most térjünk vissza újra Ivan Galeb öregségéhez. Honnan ez a bölcs, 
mindentudó nyugalom benne? Kétségtelen, hogy személyiségén nyomát sem talál-
juk semmiféle torzulásnak. Nincs benne semmi bohócszegy ű, mint Filip Latina 
vicz anyjában, nem menekül el életének valamelyik múltbeli szférájába az öreg 
ség elől, teljes mértékben vállalja jelenét, pontosan számot vet minden mozza-
natról és nem ámítja magát, ugyanakkor sohasem korlátozódik sem gondolatilag, 
sem érzelmileg öregségének, betegségének arra a kopár észékelésére, mint Beckett 
alakjai, akik nemcsak testileg, hanem egész személyiségiiket illet ően is valahogy 
paralizálódtak, beszorultak a tulajdon testi ny űgeik, kellemetlenségeik puszta 
észékelésébe. Valahogy mégis gyanús ez a harmonikus öregség. Honnan Ivarban 
ez a béke, ez a »gyöngéd közöny« önmagával és mindennel szemben? Nem a fele 
lőtlenség takarása-e csupán? S vajon átváltódik-e ez a szép öregség-póz mély és 
meggyőző  emberi hitelességre? 

Azt mondtuk, Ivan  személyiségét egyrészt magukban foglalják a történ- 
tej, másrészt eltüntetik, ő  maga tehát sohasem egészen azonos a történeteiben 
mozgó, érző ,. gondolkodó, bárn іlyen lehetséges módon megnyilvánuló figurával. 
Emlékezéseiből teljesen hiányzik az önmagára való rátalálás igénye. »Messzi t űnt 
kor! mondja. — Mai énem s e távoli kor közé csaknem ötven esztend ő  ékelő- 
dött —ötven év, árait egész életnek hívnak, s ami ma annyira valószer űtlennek, 
szinte fájdalom nélkülinek tetszik, szinte elapadt, minden súlyát, id őbeli térfo- 
gatát elvesztette = gondolataim mer ő  arabeszkjévé vált«. 

Hogy mégsem hamis póz Ivan Galeb harmonikus öregsége, akkor mérhet-
jük fel igazán, ha megfigyeljük történeteinek és személyiségének a kapcsolatát. 
Azt mondtuk, Desnica hőse, felidézve múltját, nem akar számadást készíteni, nem 1194 



kutat önmaga utan, »kifürkészhetetlen törvényszer űség alapján«, és tegyük hozzá, 
rendkívül pontosan emlékezik, nem maguk a felidézett élmények lesznek súlyta-
lanлá és fájdalom nélkülivé, hanem magának a mu' lt felidézésének a GESZTUSA 
súlytalan és fájdalom nélküli, mert nincs jelentősége, lényegében semmit sem fed 
fel, semmit sem befolyásol: hatástalan. Az tehát, hogy Desnica h ősének megadatott 
a múlt felidézése, hogy nem »ítéltetett« a maga puszta jelenére, mint Antoine 
Roquentin, semmit sem változtat helyzetén, nem kerül abba a kiváltsagos szi-
tuációba, mint Kierkegaard embere, aki kivonulva a világból, »halkan magyarázza« 
múlt idejének jelentéssel teli képeit. Az ő  esetében a leghitelesebben, legélménysze-
rűbben megidézett múlt is létének lényegét, lényének esszenciáját tekintve hasz-
navehetetlen, jelentés nélküli. Emlékezései során tulajdonképpen mindig kívül-
álló. De bizonyos értelemben kívül v an  a saját jelenén is, objektíve kívülálló, mi-
vel betegsége folytán ,passzivizálódott, s így e jelen életmegnyilvánulásai (legyen 
az tett, gondolat vagy észlelet) a saját jelen és múltbeli szubjektumára korláto-
zódnak. Azon túl, hogy van, Ivan semmi objektíve értelmezhet ő  jelzést sem ad 
Ie a világnak. 

Emutettük, hogy Krleža Flip Latinovicza, bár nem talál rá a maga biztos 
alapjaira, és énjét sem tudja a maga folytonosságában rekonstruálni, de anélkül 
is,  hogy közvetlen kapcsolatba tudna kerülni a világgal, állandóan szenvedélye-
sen jelen van  benne, ez a kapcsolatnélküliség az ő  szemében mindig a kapcsolat 
hiányaként nyilvánul meg. Fihp a széthullásra, a bomlásra figyel fel maga körül, 
értelmes összetartozásuk helyetti a tárgyak, jelenségek vak mennyiségben való 
»felhalmozódottsaga« tűnik szemébe, tehát a világban létez ők rendjének a HI-
ANYA. Ivan Galeb kellemes, jóles ő  kapcsolatnélküliségnek fogja fel az értelmes 
összetartozás hiányát, ez a hiány az ő  szemében mintha nyereségnek számítana: 
»Mást úgy nézek az életre -- mondja —, mint ahogy egy tájképre szokás nézni: 
egyndejűleg minden jelen van benne: az »előbb« és a »később« szó itt értelmetlen. 
S van ebben valami szempihentet ő, mint amikor a természet zöldjére tekintünk. 
Ha így szemléljük, az élet szinte fájdalom nélkülivé válik. Élet-sz őttes ... Napok, 
öröтnök, fájdalmak egy sorba igazodnak, nem tolakodnak, nem lökdösik egymást. 
Ha megöregszünk, ha túléljük önmagunkat, csend telepszik közéjük és nagy bé-
kesség. Az ódon, elhunyt dolgok harmóniába ,jutnak egymással: valahogy egyen-
lővé, egykorúvá válnak — az e-lnyugvás békét és egyenl ő  jogokat ad nekik.« 

Pokoli szimultaiiiizmus — mondja Filip Latinovicz, élet-sz őttes — regiszt-
rálja ugyanazt az egydimenziós világot Ivan Galeb. 

Hogy Desnica hősének világhoz fűződő  szálait kitapinthassuk, hogy hozzá 
fúződő  viszonyát meghatározhassuk, vegyük szemügyre mindenekel őtt a jelenét. 
đregsége, betegsége folytán ennek a jelen .id őnek a tere a minimálisra csökken: 
»fgy szokott ez talán lenni az öregkorban, a vég el őtt — tünődik. — Az ellipszis 
görbéje visszatér önmagába. Az élet vissza#ért kezdeteihez. Igy fekszem, .türelme-
sen, végtelen sakáig, elnyűtt húsomban gennylevezet ő  .csövecske. Hátamra fektet-
ve, gyámoltalanul, akárcsak valaha a bölcs őmben. Igy kezdjük el és így végezzük. 
Mozdulatlanul fekszem, akárcsak akkor, amidőn az újszülött teremtésben elő-
ször kezd fészkelődni az öntudat. A valóság köre egyre sz űkebbé válik körülöt-
tem, s végül is a tekintet a legközelebbire csökken: kíváncsian nézegetem ujjai-
mat, akárcsak akkor, s szinte csodálkozom létezésem tényén. A kör mind job-
ban és jobban szűkül, aztán pedig — semmi. Nagy, mérhetetlenül nagy semmi. 
Akárcsak az, ami a kezdet előtt volt.« 

Ivan Galeb jelen idejű  valóságának köre tehát nem egy sz űk, statikus kör, 
hanem állandóan változik, olykor kitágul: ilyenkor felmerül benne a múlt id ő  
is, máskor egészen összezsugorodik: egyetlen térfogat és súly nélküli ponttá, az-
tán semmivé válik. Ez a jelen idő  állandó hullámzást jelent az önnön határain 
való túljutás és a teljes eltűné$ között. 

Desnica hőse olykor önkívületbe esik, minimális kapcsolata is megsz űnik 
á világgal. A kérdés tehát az: mennyiben befolyásolja Ivan létélményének, világ-
hoz való viszonyának ilyen alakulását maga a betegség, pontosabban a betegség 
révén az a mozzanat, hogy nincs lehet ősége a világban való tevékeny és hatásos 
jelenlétre. Annyi bizonyos, hogy számára egy ponton túl állóképpé merevedett a 
világ. »Ha megöregszünk, ha túléljük önmagunkat« — mondja, önmagunkat túl-
élni viszont annyit jelent, hogy nem részt venni már semmiben. Van azonban itt 
egy döntő  mozzanat, amely arra mutat, hogy Desnica h őse tulajdonképpen nem 
éli túl önmagát. Az előbbiekben említettük már, hogy Ivan 'a felidézett emlé-
keiben nem keresi önmagát, nem akar számadást készíteni az életér ől, egész 
múltjából, átélt eseményeib ől kihullott az idő, egy síkba sorakozott minden 
történet, és ezek a történetek sohasem azonosak azzal a személyiséggel, akivel 
megtörténtek. Azt akarjuk ezzel mondani, hogy ha Ivan túlélte volna önmagát, 
felidézett emlékeiben a maga teljes emberi valóságában jelen tudna lenni, úgy 
fordulna emlékei felé, azzal a szándékkal, hogy mindenáron megragadja, újra 
átélje a múltban még eleven, élő  önmagát. Ivan  azonban, miközben felidézi a 
múltját nincs »szituációban«, nem érzi át teljesen személyiségének egy elmúlt, 
túlhaladott valóságát. 

Az öregség és a betegség létélmény-meghatározó szerepének tisztázása kap-
csán kell szemügyre vennünk Galeb következ ő  gondolatsorát is: »Hát ilyen ke-
vésre egyszerűsödött az élet? — tűnődik. — đregség ez talán, kiéltség vagy elfá-
radás? Vagy végső, legnagyobb bölcsesség: teljes lemondás mindenr ől.« A későb-
biekben látni fogjuk, hogy ez a gondolat is csak buktató, zsákutca Ivan létélmé-
nyének megfejtésében. Mert vonatkoztatható-e valamire az ő  esetében a kiéltség, 
az elfáradás fogalma? Desnica h őse, mint tudjuk, súlyos beteg, többször is 
élet-halál közt lebeg, állapóta ellenére hitelesen fel tudja :idézni emlékeit, és esz-
méletlenségének időszakát nem számítva, pontosan számot ad jelenér ől is, ugyan-
akkor az is tény, hogy felidézett történetei nem tudják őt magát teljes emberi 
mivoltában felidézm, amennyiben :tehát kiéltségr ől, elfáradásról lehet szó, csak 
a teljes felidézés .igényének a hiányában mutatkozhatna meg, de mint látni fog-
juk, nem erről van  itt szó. Teljes lemondás lenne mindenr ől aszóban forgó igény-
nek a hiánya? Ez sem lehet, mert ahhoz, hogy valamir ől lemondhassunk, előző-
leg birtokában kell lennünk, Ivan  viszont soha sincs egészen a maga személyi-
ségének a birtokában. 

Mielőtt rátapintanánk Ivan  Galeb létélményének alapvet ő  vonására vdőz-
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Azt mondtuk, Desnica hőse mind jelenére, mind múltjára vonatkozóan tu-
lajdonképpen kívülálló. Párhuzamként említettük vele szemben Filip Latinoviczot, 
aki szenvedélyes jelenléte ellenére is kénytelen a kapcsolatteremtés hiányának 
félismerésénél -megmaradni, de aki még így is egész idegrendszerével, érzék-
szerveivel is jelen van, tekintete alatt még a tárgyak is megelevenednek, Filip 
világában a tárgyak is taszítanak, áttörhetetlen fal választja ei mi лdentől, úgy 
tűnik neki: »nem látta azt, amit látott; valami távoli és idegen ember szemléli 
benne a dolgokat saját módja szerint ... hogy mások érintették el őtte a dolgokat 
és tárgyakat, s az ő  ujjában veszett el az érintés érzéke...« 

Ivan Galebnak közvetlen kapcsolata van a tárgyakkal. Amikor például 
sok-sok év után egy alkalommal hazalátogat, abban a szobában, ahol a házukból 
megmaradt tárgyakat, bútorokat, értéktelen kacatokat összezsúfolták, rátalál egy 
üveggömbre, amely valamikor kilincs helyett álit ajtójukon, ez az üveggömb lé-
tezni kezd, egy egész gyerekkorü világ képeit és élményeit vetíti magából. Csak-
hogy mindez tulajdonképpen semmit sem jelent. 

Galeb öregségének egyik alapvet ő  vonása épp a tárgyakra, a .környezetre, a 
tájra való rátalálás, a közvetlen, szinte velük eggyé váló jelenlét bennük. »Kés őbb, 
az élet nyüzsgő  zűrzavarában, mintha teljesen megfeledkeznénk a tájról —
mondja —, mintha tökéletesen elvesztenénk a kapcsolatot a fák törzseivel, a 
körülöttünk élő  természettel. Csupán az ember, a p őre ember érdekel bennünket, 
rettegésekkel és szenvedélyekkel teli szívével, örökös nyugtalanságával és a benne 
élő  érzékelések szakadatlan fészkel ődésével, felcsillanásaival és fel-felvillanásaival. 
Az emberi egyedek akkor lelkük terhével elindulnak a sötét és puszta térségeken 
át, akárcsak Dosztojevszkij könyveiben. Az öregség küszöbén aztán újra meg-
nyílik szemünk a természetre. Olyan ez, mint egy újabb születés. Igen, most 
egyre inkább a táj foglalkoztat, s egyre kevésbé a benne él ő  ember ...« 

Mielőtt elemeznénk Ivan tájélményét, térjünk újra vissza  Flip  Latinovicz 
tájélményéhez. »Az alkonyatban ül Filip — olvashatjuk egy helyen — (a veranda 
előtt egy fonott karosszékben), á fecskéket nézi a kés ő  délután zöld fényében, 
ahogyan meredek és merész görbékben köröznek a tet ő  körül, s arra gondol, 
hogy az élet tulajdonképpen egy vérengző  és könyörtelen bűnügy... valami érthe-
tetlen ordítás és úszkálás, vitorlázás és falás mindenben és minden körül ...« 

Filip tájélménye belső  nyugtalansággal, tiltakozással van teli, ő  maga szem-
ben áll mindennel maga körül, a tájjal, a dolgokkal való kapcsolatát az ellenük 
való tiltakozás határozza meg. S hadd említsük meg Sartre Antoine Roquentinjé-
nek nevezetes tájélményét is, amikor az Undor h őse előtt egy váratlan pillanat-
ban hirtelen megelevenedik, létezni kezd a park dús növényzete, körülötte egy-
szer csak létezm kezd minden a »penészedésig, a puffadásig, a szemér лietien-
ségig«, s Roquentin ekkor ismeri fel, hogy minden létezés alapvet ő  vonása a 
fölöslegesség. 

Ivan Galeb, mint láttuk, megtér a tájhoz, s őt szervesen illeszkedik bele, 
szinte a táj alkotóelemének érzi magát. De vajon személyiségként van-e jelen a 
tájban, a dolgok és jelenségek között? Ha jobban megfigyeljük, személyiségér ől 
ebben az öregkorc békében, ebben a beilleszkedésben sem tudunk egyetlen sze-
mélyiséget jelentő  vonást sem kiolvasni Ivan szubjektuma ekkor is jeltelen, 
tulajdonképpen NINCS. S most találtunk rá egyéniségét kutatva a legbiztosabb 
fogódzóra, arra, hogy nem létezik. Hogyan lehetséges ez? A regény során elénk 
tárul gyerekkora, ifjúságának, érett ,korának néhány jelent ős eseménye, szüntele-
nül Ivan  Galeb volt az, aki beszélt hozzánk, és szüntelenül önmagáról beszélt. 
Mondtuk ugyan, hogy bizonyos értelembenérdektelenül emlékezett, sohasem ku-
tatta önmagát, s bár mindaz, amit felidézétt, hiteles volt, éreztük, kívül v an  a 
maga legszemélyesebb történetein is. S most idézzük fel a regény indítását. Iv an  
személyiségének nemlétére már itt választ kapunk: 

»...Másnap megint értem jöttek: nesztelenül gördül ő  fehér kiskocsin ki-
vittek szobámból, végighaladtak velem az üresen kongó folyosókon és betoltak 
a liftbe. Vashuzalok remegtek fölöttem, miközben testemmel az üvegdoboz fino-
man zümmögve a magasba kúszott. Minden egyes emelettel n őtt a világosság 
uralma. Mintegy apoteózisban emelkedtem fölfelé ...« 

A jelenet rendkívül erőteljes, mert kett ős. Egyrészt világosan felismerhet ő  
benne a műtétre előkészített beteg reális képe, maga a teljesen reálisnak tekint-
hető  környezetrajz tartalmazza a beteg egész operáció el őtti hangulatát, de ugyan-
akkor ebben a fehérség-, csönd- és üvegképzetben már benne v an  a beteg pszicho-
fizikai állapotán túlmutató tartalom is. Erre az intonációra épül a következ ő  sík, 
amely még észrevehetőbben kilendít a jelenet tisztán valóságos relációjából: »Min-
den egyes emelettel nőtt a világosság uralma. Mintegy apoteózisban emelkedtem 
fölfelé ...«, noha magát a világosság képzetét tekinthetnénk tisztán reálisnak is, az 
apoteózis fogalmának megjelenése nyilvánvalóvá teszi: a világosság is átvitt érte-
lemben értendő. S most térjünk újra vissza a jelenet tisztáll reális síkjához. Egy 
embert követhetünk benne nyomon, aki pontosan tudja, hogy a következ ő  né- 
hány pillanatban meghalhat. S ahhoz, hogy az élet továbbra is lehet őség marad-
hasson számára, vállalnia kell a halál eshet őségével való szembenézést. Iv an  re-
génybeli története már azon a ponton kezd ődik, amikor Desnica hőse nem a 
halállal szemben, a halál ellenében létezik, hanem már FELETTE. 

Hangsúlyoznunk kell ennek a fölülemelkedésnek az emberi nagyságát és 
komolyságát: Ivan szemében a maga bármelyik pillanatban bekövetkezhet ő  halála 
egészen valószínű, nem áltatja magát, nem kerüli meg a dolgot, éppen ezért tud 
hitelesen felülemelkedni rajta, ezért »istenülhet meg«. »A létez ő  önmagában létező  
valósága« veszi kezdetét Ivannak ebben az apoteózisában, amely »túlesik az akti-
vitáson és a passzivitáson. Túl van  a tagadáson és az állításon. A létezés önina 
ga.« (Sartre) Amely Ivan szavaival élve túl van a jón és túl a rosszon. 

Itt ebben a közegben valóban harmonikussá rendez ődhetnek már Ivan  szá-
mára az élet dolgai és jelenségei, itt végre valóban egyértelm ű  lehet világos vagy 
sötét voltuk, mert a fény is, a sötét is túl van már azon, hogy jelenthessen 
valamit. 

Gondoljunk csak Filip Latinovicznak arra a képére, amelyen egy görcsös, 
süketnéma kisfiút fest meg egy »nappal leöntött fal teljes fényében«, s ott áll a 
kisfiú ebben az eszméletlen, elemezhetetlen, vak világosságban, mint a sötét-
ség és értelmezhetetlenség megtestesülése. Ivan gondolataiban a fény és a sötét-
ség is újra a helyére kerül: tisztán önmagát jelenti. Mégis van ebben a világos- 1196 



ságképzetben valami természetellenes, élettelen vonás, úgy t űnik, forrása soha-
sem a nap, hanem örökmécs. Crnjanski világosságképzete valószer űtlensége elle-
nére is tele van élettel, a hiperboreusok nemlétez ő  földjének fényében, ahol örök-
ké süt a nap, ott lüktet elevenen az író világosság, tisztaság és rend utáni nosz-
talgiája. Galeb gondolataiban a világosság egyetemes, állandó és átváitozhatat-
lan, mint az örökkévalóság vagy a halál. 

Desnica hőse tehát már a .regény kezdetén, mintegy apoteózisban, önmaga 
fölé emelkedik. Érthet ő  tehát, hogy miközben emlékezik, emlékképeiben nem ta-
lálhatunk rá teljes egészében a személyiségére, hiszen már fölülemelkedett ön-
magán. Ugyanez vonatkozik a ,jelenére is. Iv an  Galeb a maga jelen idejében 
sem létezik mint teljes ember. Ha jobban megfigyeljük, épp attól tud olyan szép 
és kiegyensúlyozott lenni öregsége, hogy nincs benne semmi mozgás, alakulás és 
változás: állókép. 

»Szeretnék egész valómban a tudat egyetlen tér nélküli kis .pontjara egy-
szerűsödni. időn kívül álló, sebezhetetlen, a történések hatókörén kívül álló kis 
pontra« — vallja egy helyen. Iv an, mint ahogy emlékezései során sem kutatott 
önmaga után, jel•enében sincs semmi pozitív célja önmagával mint individuummal, 
nem akarja önmagát megvalósátani, hanem éppen ellenkez őleg, arra •törekszik, 
hogy mind jobban elmosódjanak személyiségének sajátos és egyedi vonásai, hagy 
egészen személytelenné váljon. 

»Jelen vagyok — mondja negatív kiteljesedésének egy boldog pillanatában. 
— !Jelen vagyok, de nem veszek részt benne. És szeretem ezt. Megbújva jelen 
vagyok térfogat nélkül. Mint gondolat, mint merő  gondolat. Mint az árnyék éle-
te«. Számára tehát az önmegvalósítás a mind teljesebb összezsugorodás, a betel-
jesedés: az eltűnés. 

Honnan Galebban ez a negatív teljesség utáni vágy? Fölöslegessé, terhessé 
vált volna számára mindaz, ami benne egyedi, sajátságos, maga az énje? Camus 
Meursault-jónak esete világos, ő  mind teljesebben meg akar szabadulni a saját 
személyiségétől, az a törekvés benne, hogy olyan legyen, mint bárki más, annyi, 
mint arra törekedni: ne legyen megfogható, meghatározható, megkülönböztethet ő , 
hogy ne legyen semmilyen, ne legyen szubjektum. Ez az önmagától való szaba-
dulni akarás valami animális, gondolattalan és jeltelen létezés felé fordítja. Filip 
Latinoviczban is felmerül intenzív jelenléteinek szúneteiben a tisztán fiziológia-
ira redukálódó létezés vágya: »Magába szíva a nyirkos erdei félhomályt, Filip 
nem gondolt semmire, csak arra, milyen jó és bölcs dolog nem gondolni sem-
mire és beszívni a nyirkos esti félhomályt. Minden erre megy: minél mélyebben 
beletemetni testét ezekbe a félhomályokba és ezekbe a virradásokba. Érezni maga 
körül a forrás csörgedezését, a növények illatát és nem gondolni semmire. Léle-
gezni.« 

Desnica hősében, miközben személyiségének elvesztésére törekszik, soha-
sem áradnak el a lét érzékelésének ezek a tisztán fiziológiai vagy animális hul-
lámverései. Ivan Galeb sohasem mond le intellektusáról, a TUDAT tér nélküli 
kis pontjára szeretne egyszer űsödni, úgy akar jelen lenni mint gondolat, mint 
»merő  gondolat«. 

Azt mondtuk, célja az összezsugorodás, az önmagától való mind teljesebb 
megszabadulás. MIÉRT EMLÉKEZIK HAT? S itt újra hangsúlyoznunk kell, hogy 
Ivan nem az animális létre ,törekszik soha, úgy emelkedik önmaga fölé (s ez lé-
nyegében csak így lehetséges), hogy közben pontosan tudja, mi az, amit ől elvált. 
Ha nem tudna számot adni a múltjáról és a jelenér ől, nem volna lehetséges a 
rajta való túljutása sem. 

Andrić  hőseiben az innenső  és túlsó partra, vágyra és valóságra hasadt 
világ érzékelése sűrűsödik létélménnyé, a világ alapvet ő  ellentmondásossága, ki-
békíthetetlen, feloldhatatlan ellentétei, Krleža alakjaiban a világgal való kapcsolat-
teremtés képtelensége alakult létélménnyé. Ivan Galeb békét köt a világgal, nem 
figyel sem ellentmondásosságára, sem idegenségére, mert mint személyiség ki-
vonul belőle, ha van létélménye, az maga a létezés. Túljutva az önmegvalósítás 
igényén, magának a létezésnek az érzékelése az, amire Desnica h őse törekszik: 

»Nem az érzelemvilágot akarom — mondja —, hanem csak a puszta érze-
tet, mint a fatörzs. A létezés puszta érzetét. Hadd lebegjen át rajtam a tovaso -
dirt és irány nélküli gondolat... 

Igen, tartson csak így, csak tartson így! Mert valóban másra túl fáradt 
vagyok. Tartson ez a maradandóság, hogy biztos legyek a valóság valóságában, 
de tőlem függetlenül. Annyira, hogy biztos legyek a jelenlétemben. De engem 
hagyjon békén.« 

Amikor tehát Ivan hiányzik teljes személyiségét ,illet ően a maga történe-
teiből, amikor jelenének béklyóiból is kibújik, ugyanakkor a létezés nem szerve-
ződik benne egy másik, most kezdődő  független életté, mint Meursault anyjáé 
az aggok házában. Ivan nem szabadult meg eddigi életét ől, az továbbra is létezik, 
mint az a sík, amelyen felülemelkedett. Mégis mit jelent ez a »megistenülés«? 
Végsősoron azt a konklúziót, hogy a tulajdon élete az, amire KÉPTELENSÉG 
gondolnia. Nem az idegensége, nem az ellentmondásossága, hanem a tudatában 
pontosan megőrzött egésze az, amivel nem tud mit kezdeni, mert NINCS JiJ- 
LENTÉSE. 

Vajon csupán a halál áliandó közelsége döbbenti rá erre Desnica hósét? 
Erre utal a következ ő  gondolat: »A halál az egyetlen, ami mélyebb értelemben 
véve az életünkben tényleg megtörténik. És mégis felfoghatatlan és hihetetlen. 
Minden élet a koordináták valamiféle — habár i цuzórikus és önkényes rendsze-
rében játszódik le, valamiféle, habár különös sakktáblán. A halál az egyetlen lé-
pés, amely a sakktáblán kívül megy végbe — tébolyult lóugrás a tábla peremén 
át az űrbe, a koordináták és dimenzió nélkiili szakadékba.« Am ha jobban meg-
figyeljük, Ivan emlékezéseiben állandóan jelen van a halál, maga a gesztus, az 
emlékezés is elmúlt, »elhalálozott« események-élmények ideiglenes »föltámasztá-
sa«, a múlt sem más, mint a halál megannyi övezete, amelyeken végigpásztáz az 
eшiékező  szellem fénye, s egyedül csak az él ő, amit az adott pillanatban megvi-
lágít ez a fény, e fénykörön túl minden sötét, nem létezik, halott. 

»Megistenülésében« nemcsak életének különböz ő  övezetei kerülnek egy sík-
ba, hanem a hozzájuk elválaszthatatlanul hozzátartozó halálok is. A létezés puszta 
érzete nem statikus állapot, hanem állandó hullámzás: a fény és a sötétség, a lét 
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Figyeljük meg ennek a személyiség határaim túlcsordult létezésnek a finom 
metamorfózisaüt: 

»Aztán annak a híg, roppant cseppfolyós anyagnak érzete, amib&l állok. A rop-
pant értékes törékenységnek, önnön lényem finom üvegšzer űségének, testem fi-
nom valóságosságának érzete ... S kissé még kés đbb énemnek ebben a ritkáš és 
rendkívül könnyű  szövedékében valami törekvés arra, hogy kitáguljak, terjed-
jek, szerteosztódjam .. . 

A tökéletes csöndben id őnként kételkedem abban, vajon egyáltalán léte-
zem-e. Mégsem kívánom a tökéletes megnyugvást, a teljes közönyt. Azt nem! Jól-
esik ha lehunyt szempilláim peremén érzem a valóság áramlását. Csak én marad-
jak kívüle, csak én ne vegyek részt benne.« 

Ivan  Galeb létélménye tehát önnön személy űsége fölé emelkedve, az a teljes 
kitárulkozás, amelyben megszűnnek a határok, maga az élet halállal telít ődük, a 
halál pedig élettel, az a fajta természetfeletti, gazdag élet, amelyben a »mulan-
dóság és öröklét, végesség és végtelenség egyenjogúan, egy vonalba állva pihen-
nek, egyik az ember egyik tenyerén, másik a másikon, akárcsak két madár«. 

Desnica hőse, mint mondtuk rendkívül hitelesen és pontosan emlékezik, és 
mindig újra meg újra felidézi múltjának egy-egy szféráját, bár tudja jól, hogy 
magának a megélt életének nincs semmi jelentése, semmire sem ad választ, tud-
ja, hogy bármi jelentőséget tulajdonítani ennek az életnek képtel еnség. Mégis 
újra meg újra felidézi, de mondtuk azt is, nem azért hogy önmaga után kutasson, 
hanem hogy fölülemelkedhessen önmagán. Számára az emlékezés tulajdonképpen 
mindig ugródeszkaként szolgál a nagy mutatvány, a »megistenülés« végrehaj tó-
sához. 

Ivan  apoteózisa teljes egészében negatív. Ebben a megistenülésben nem az 
ő  emberi tartalmai növekednek isteni méret űvé, mert aszal, hogy rájuk gondol, 
csak l  tőlük való megszabadulást akarja elérni, azzal, hogy felidézi emlékeit, 
nemcsak objektív jelentésük semmítését végzi el, hanem egyben a maga szó 
mára való létezésüket is minden egyes alkalommal újrasemmíti. Igy jut el addig 
a személyiségétől megtisztult állapotig, hogy befogadhassa a létezes puszta érze-
tét. Istenülése az a mindenhatóság, amelyet nem tartanak fogva az egyéniség 
sajátos vonásai, amely kiszabadult egyetlen adott élete béklyóiból. (»Sose láttam 
embereket nyomorultabbnak, mint kicsinyes boldogságuk szukös kerétében« —
mondja egy alkalommal.) Megistenülésében Desnica h őse kilép a maga személyi-
ségének szűkös keretéből, képessé válik egyetemes, »isteni« tartalmak befogadá-
sára. S mintegy álomban, lázban vagy ájulásban megéli a lét puszta érzékelését, 
maga a konkrét tartalmaitól elvált puszta létezés hullámzik benne. De ami iga-
zán negatívvá teszi ezt a megistenülést, az a tartalom, amely megnyilatkozik a 
létnek ebben a puszta érzékelésében. Figyeljük meg: 

»Csend. Nagy, nagy mérhetetlen csend, amely ott fekszik köztem és a wi-
oldali pavilon között elterülő  térben, köztem és minden között. És szinte érzék-
letesen érzem, amint valami különös átlényegüléssel ez a csend idővé változik. 
Holt, időtlen idővé.« 

Ivan  Galeb »megistenülésének« alapvető  vonása, minden létező  tartalom 
negatívjának, fonákjának a megidézése, minden valós, »pozitív« tartalomból ma-
gának a tartalomnak a kivonása. Apoteózisában személyisége elveszíti sajátos 
jegyeit, amelyek által az, aki az id őből kihámlik, maga az idő, egyetlen, dimenzió 
nélküli ponttá zsugorodik a tér, a dolgok áttetsz ővé, üvegszerűvé válnak, önma-
guk puszta struktúrájává, végérvényesen elzárkózva minden gondolati vagy érzel-
mi megközelítés számára. Még létezik a világ, de teljesen megközelíthetetlen, meg-
ismerhetetlen, pusztán csak v an . Már nem nyilatkozik meg: jeltelen. Döbbenetes 
ez az apoteózis. Nem véletlenül mondja Desnica h đse: »időnként kételkedem ab-
ban, vajon egyáltalár létezem-e. Mégsem kívánom a tökéletes megnyugvást, a 
teljes közönyt.« 

Ha van még lehetőség ezen az »apoteózison« túl, akkor az már az a fajta 
megnyugvás, amelyet azt író Látogatás cím ű  novellájának öreg professzora él 
meg, aki betegsége folytán teljesen elveszíti minden kapcsolatát a világgal, és ön-
magával is. Naphosszat ül meleg .pokrócokba göngyölve egy széken, maga elé 
mered, és időnként bizonyos mozdulatokat végez, például üd őгбl időre megnézi, 
hány óra van . Döbbenetes ez a semmire sem vonatkoztatható gesztus, ez a tiszta, 
minden tartalom nélküli •merб  gesztus, a professzor semmit sem tud magáról. 
Az óra a maga immár semmit sem jelent ő  rendeltetésével, ez a groteszk játék 
az idővel, az időmérés merő  gesztusa valahogy Ivan Galeb apoteózisának fenye-
gető  végkifejletét idézi meg. A, Látogatás cím ű  novellában szereplő  professzor 
egész életmódja is úgy jelenik meg, mint Iv an  megistenülésének šötét lehet ősége. 
Ivan  a maga apoteózisában a lét regisztrált tartalmaiból kivon minden tartal-
mat, minden létező  önmaga fonákjára rendukálódik tudatában, a Látogatás pro 
fesszorát súlyos, gyógyíthatatlan betegsége fosztja meg minden tartalomtól, s 
ha jól megfigyeljük, tulajdonképpen ez az állapot a teljes »megvalósulása« an-
nak az istenülésnek, amelyre Ivan Galeb oly nagyon törekedett. 

»Kicsúszott az emberi gondolatok korlátolt b űvös körébđl — olvashatjuk 
a professzorról. — A földi viszonyok és mértékek őt nem verték bilincsbe többé. 
Megszabadulva a kegyetlen valósághoz kötöttségt ől, biztos, hogy megvetéssel te-
kint az emberé megismerés primitívségére és korlátolt voltára«. 

Csak a Látogatás professzorának portréján át mérhetjük fel igazán Ivan 
Galeb »megistenülésének« veszélyes mutatványát, csak így érthetjük meg annak 
a mozgásnak a jelentőségét, amelyet Ivan  szelleme végez el az önmagában való 
elmélyedés és a személyiségét ől való megszabadulás ellentétes pólusai között. 

Ivannak még sikerül végig kitartania, ha fonákjáról, ha negatívban is, de 
még teljes benne a világ. S ha ebben az »apoteózisban« megmaradt valami iga-
zán »pozitívan« isteni vonás, akkor az a mindentudó, bölcs der ű  az, amely Ivan 
lényét átjárja: 

»Valamennyi ösvény végén a hallgatás áll — mondja —, s a mindenekkel' 
megkötött béke: tág ölelésű  béke az emberekkel, a fájdalommal, az élettel, ön бn-
magammal. Csendesség bennem, fölöttem dél, amelynek nincs szegélye, körös-körül 
a föld látnivalói, jóságos áradásában a napnak.« 

A békességnek (amely tovább már nem fokozható ellentmondások szövevénye) 
ezen az állóképén olykor fény csillan: átsuhan a »fényb ől szőtt egér«, talán egy 
emberiesült világ távoli látomását ragyogtatja fel az isteni tájon. 1198 
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