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Az utolsó fénykép (1975. július 5.) 	Dorіnán László felvétele 
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gal 
1ás11ó 
1902-1975 

tudom tévedtem az út hibátlan 
akarja fejem nem bírja lábam 
de az út hibátlan 

vörös hajnal bevártalak téged 
s fölöttem elszaladt a színtelen élet 
megjöttél de én megvakultam 

• 
csúcsokra törtem és letörtem 
hegymászó botomat eltörtem 
állok a völgyben összetörten 

s egy éjszaka még az éjszakák el őtt 
nem félek tő le várom 
szép életem volt és csúf halálom 

• 
nem aszó már nem is az álom 
a hajnalokat már nem is várom 
csak aludni már 

. 

és megcsaltak már a bet űk is 
a szavak a mondatok 
most már hiszem hogy meghalok 

( Gál László jegyzetfüzetéb ő l ) 



p дp Idzsef 

a megírt Tör ő  

Nem szabadna a haláliról, a haláladról írnom. T ~лΡdásom hiányos és a szívem se 
vérzik eléggé, hogy méltóképpen írhassak róla. S ha meggondolom, hogy Te is 
mennyire irtóztál szóba hozni, amikor szeretteidet kezdte sorjázni a halál — els ő-
nek anyád (valójában akkor vesztetted el, hetvenévesen, gyermeteg hitedet), aztán 
gyors egymásutánban a bátyád és pályatársaid, legjobb barátaid, Jáska és Mihály 
halála volt az, ami kikészített, letört, egyszerre öregemberré nyomorított —, akkor 
most talán én is jobban tenném, ha szavak helyett a józan és néma szemlél ődést 
választom. De Te hallgattál-e vajon? Ha másokkal nem i's beszéltél szívesen róluk, 
jegyzetblokkod tanúsága szerint éjszakákon át meditáltál sorsukon. Anyád fény-
képe ott függött Hozzád testközelben a könyvespolcon, olyan magasságban, hogy 
asztali lámpád még éppen megvilágította. Halála után csak lopva mertem pillan-
tást vetni arra a szép, majdnem kacér mosolyú asszonyarcra, nehogy rátereljem 
figyehnedet s kényszeredetten beszélni kezdj róla. 

Különben, nem játszottál bújócskát, szóltál Te a halálról, a magadéról is, hig-
gadtan, komolyan, kérlelhetetlen tárgyilagoss "aggal, és még keményebben a sem-
miről, ami majd követi. Csak a szemed vált olyankor ijeszt ően fénytelenné, csak 
fiatalos mosolyod tűnt el egy pillanatra. Еs enyhe sértődötbséget is észrevehettem 
arcodon, mintha bántana, hogy ikételkedem szavaidban. Valójában, nem tudtál 
meggyőzni arról, hogy nem érdekel, mi lesz utána. Nem tudtam Neked elhinni, 
hogy ennyire semmibe veszed a jövőt. Aki olyan alázattal, aggódással, odaadással 
törődik a mával, s nemcsak a sajátjával, hanem az egész emberiségével, méghozzá 
testközeli viszonylataiban, csip-csup megnyilatkozásaiban is, annak csak .kell lennie 
valami távolabbi céljának is. Azt mondtad, a hiúságból, becsvágyból kigyógyultál, 
és semmi sincs már igazán örömödre. Ha nem hinnél valamiféle jövőben, erősköd-
tem, nem vennél ennyi gondot a nyakadba, a nemlét-jöv ő  vigasztalan távlata nyil-
ván nem sarkallhat ilyen áldozatra. Azt mondtad, csak a sírig érdekel a sorsod és 
a világ is, és addig vállalod is becsülettel. Ennyi az egész. Csak azt kívántad, hogy 
tisztán tudj emlékezni és csaljon meg ítéldképességed, hogy teljes ember ma= 
radhass végig. 
Teljes ember. Ez volt az igényed. 

Megborzadok. Honnan ez a bátorság, hogy hiányos emlékezetemmel csak úgy 
beszédbe elegyedek Veled! Elég ok rá vajon, hogy fájlalom hiányodat, hogy 
nehezen tudom elviselni beszélgetéseink megszakadását, hogy hiányolom azt a 
játékos dialógust, amely bennem az annyira óhajtott nyíltság és teljesség illúzió-
ját keltette? 

Az élet halad tovább, sorakoznak az új meghányni-vetni valók, s hiába vagy itt 
gondolatomban, nem vagyok biztos benne, tetszésed szerint válaszolok-e, nem 
sértelek-e meg, hiszen most már védtelen vagy, védtelen mint a tárgyak, noha 
számomra, az én emlékezetemben sohasem lehetsz se fal, amit telefirkálhatnak, 
se papír, amit gépbe húznak, se négyszögölnyi föld, amit tetszés szerint koszorúk-
kal halmoznak el, vagy meggyaláznak. Nem tudhatom, hiába tanúskodtál egész 
életeddel, nem tudhatom például, mire szavaznál most: irtsuk-e •ki a muszka-
molyokat még akkor is, ha belepusztul a madárvilág, vagy bízzuk a természetre .. . 
Azt a jövőt, lám, amitől Te szabadkoztál, és ami most az én jelenem, úgy látszik, 
nekem kell fontolóra vennem, nekem kell eldöntenem, a vele járó igazodásokkal, 
ilyen meg olyan méltánylásokkal, kényszer ű  ügyeskвdésekkel. Hát ez volna az, 
amit nem kívántál vállalni helyettem? Ez volna az, amiben nem akartál terhemre 
lenni? Ezért erősködtél, hogy csak a sírig vállalod az életet? 
De még most sem győztél meg. Köhécselésed, tüd őd sípolása, amit még most is tisz-
tán hallok, a fájdalmak, amelyek nemcsak megkeserítették életed, de tested is meg-
törték, még túl közel hajoltatnak Hozzád, érzelmeimet, érzékszerveimet iranyítják 
Feléd, a porhüvelyre, amit megszenvedtél, végigszenvedtél, de amit ől magad is el-
szakadtál. Feléje emelkedtél, föléje emelkedtél a szavakkal, szavaiddal, amelyeket 
az utolsó pillanatig jegyeztél, amelyekhez az utolsó pillanatig ragaszkodtál. Ezek a 
szavak lettek áгulóбКd. Ezek a szavak már a jövőnek szálnak, mint ahogy annak 
szóltak mindig is vallomásaid, közléseád, az írasosak, nem kevésszer a szób еLiek is 
Mert aa volt a Te igazi lényed — a vallomás, a közlés. Közdlni., vallani, egy élet еn át 
nem lohadó szenvedéllyel: bántó, bánó, elnéz ő , de soha meg nem békélő  szavakba 
fogtad világodat, a teljes élet igényével megélt éveket. S micsoda korszak éveit! 

Jut ebből a jövőnek is. Csak fel kell kutatnom. Meg kell lelnem. Legalább azt az 
egy sort, ami halhatatlanná teheti az embert. Valóban nem tudtad volna, hogy 
már leírtad azt a sort? Ezért írtál — s mi másért, ha mégiscsak nem az örökké-
valóság reményében! — az utolsó földi pillanatig. Meg kell keresnem azt a sort 
írasaidban, azt a sort, ami az enyém lesz, jelenlétem igazolója lesz, a jelenlété, 
ami számodra már a jövő . A jövő , amitől szabadkoztál. 142 



tolnai oltó 

u dám jégrendelet 
avagy bevezető  sorok Gál László »kapcsos könyvéhez« 

Én a halott költ ők siratását is úgy valahogy képzelem el, ahogy az Odüsszeában 
írva vagyon: az életben maradott hajótöröttek előbb ettek és csak azután kezdték 
el siratni halottaikat, halott baj-társaikat. Tehát, vegyük el őbb verseiket (vegyétek 
és egyétek, ez az én testem, mondhatják a költők): olvassuk, ismerjük meg őket. 
Persze, ezzel nem kicsinyíteni, inkább hangsúlyozni szeretném a gyász, a siratás 
fontosságát, lényegességét, annál is inkább, mivel egy olyan költ őről van szó 
most, aki két h-bet űs szóra tette, építette fel életm űvét: a hitre és a halálra, pon-
tosabban: a halál fixált középpontja körül rajzolta pályáját a hit—nem-hit hosz-
szabb-rövidebb kötelére kötött szerszámával, akár a régi épít őmesterek .. . 

Nem beszélhetünk mellé! 

A halálról énekelt és meghalt. És amióta világ a világ, a halottakat siratják, gyá-
szolják. 

Számomra mindig is a homéroszi siratás t űnt a leginkább megrázónak, emberhez, 
férfihez legméltóbbnak — azért mondom, hogy férfihez, mert a professzionális 
siratók mindig a nők voltak... 

Ha egy költő  (tán, nagy költő) meghal, tudunk-e könnyé lenni (hogy Babitsot 
narafrazáljam, aki az Еrzelmek iskoláját egy nagy könnynek nevezi)? És ha már 
Babitsot említettem, maradjunk továbbra is nála, hiszen az ő  halálakor valóban 
egy nagy könnyé tudott lenni a haladó magyar szellemi élet, mert hát mi más is 
a gyönyörű  Babits-emlékkönyv, mint egy nagy könny, amely már kristályszerkeze-
tét is sejteti?! 

Ha nyávogunk siratás helyett, ugyanazt tesszük, mint ha elszöknénk a tetem mell ől, 
mert hát a tetem is a miénk, nemcsak a versek... Gál László életm űve most van 
»purgatóriumában«. Rajtunk is múlik, meddig kell ott id őznie és hogyan fog onnan 
kikerülni. 

A költővel, költészetével való megismerkedésnek a Gál-kritika rendszeres és sziszte-
matizáló szá гіdékú munkálkodásával kellene párhuzamosan haladnia, hiszen ez a 
kritika már olyan sDínvonalas írásokat tud felmutatni, mint Végel, Bori, Szeli, 
Utasi, Bányai és Sava Babi ć  tanulmányai. 

Ez alkalommal, mely valóban csak alkalom, én a Gál-életmű  végéről kezdeném az 
ismerkedést-ismertetést, jóllehet Gál költészeténél majdhogynem felcserélhet ő  a vég 
és a kezdet. 
Már a háború előtt írt Subotžca oímű  nagy verse is maximálisan redukált a reduk 
ció; a Gálra legjellemzőbb eljárás, mondhatni; gesztus — semmilyen irányban sem 
fokozódhatott. Hit-vesztése, csalódása is már a háború el őtt kimondatott: 

És jaj, a hitem ott maradt, 
ahol apáink, a hegyeken ... 
a Doberdókon... 
-- írja Nem akarok 33 éves lenni című  versében. 
Tehát, csak variációkról, ismétlésekr ől beszélhetünk. Az ismétlés egyik központi 
kategóriája kellene, hogy legyen a Gál-irodalomnak, hiszen Kierkegaard éppen a 
hit szférájában tartja lehetségesnek. Megdöbbent ő  ez a fél évszázados ismét-
lési folyamat, a halál, a hit és a semmi körüli topogás. 

Valami mintha mégis változna a hetvenedik életévéhez közeled ő  költőnél. Nem tu-
dom beszélhetünk-e minőségi változásról, hisz a maximumot, ilyen tekintetben is, 
a Suboticában elérte. Változás talán csak annyiban történt, hogy most már csak a 
halálról szál. 

A fél évszázados, sokszor csak mechanikus ismétlés, topogás (mondókák, gyermek-
dalok stb. formájában), végül néhány egyszer ű, tiszta sort eredményez. 

Ez a topogás, különösen utolsó műveiben, nem annak a haláltáncnak a zaja már, 
amelyről Péterfy ír Arany Őszikéi kapcsán? 

Hogy költ ő  vagyok-e nem tudom még —írja Gál néhány hónappal halála el őtt, 
fél évszázados költői munkálkodás után. A költői élet, tragikus költői sors első  
totális végigélését jelenti ez nálunk. És az én fülemben egyik korai versét vissz-
hangozza, különös és többszörös aranyfedezetet biztosítva így e sornak: 

143 Mi vagyunk a jugoszláviai magyar költ ő. 

Elhangzott a Szempont 1975. 
augusztus 5-i műsorában. 



Nagyjából a Rozsdás esték (tehát: 1970) után írt verseit nevezzük » őszikéinek<. 
Összegyűjtve, kétségtelenül egyik legjobb kötete lesz ez majd Gál Lászlónak, költé-
szetünknek; Pap József, aki az utolsó feljegyzéseket kibet űzte, letisztázta, már cí-
met is talált, ajánl e kötetnek: A TARL6 SIKNAK POROS ORMAIN... 

Gál »kapcsos könyve« egy körülbelül 5x30 centiméteres jegyzettömb, notesz. Mindig 
is ilyenekbe jegyezgetett, írt —élete végéig megmaradva újságírónak. Id őnként 
ezekből a tömbökből tisztázta, formálta, tépte ki verseit. 

Az utolsó év feljegyzéseit már nem írta át, nem tisztázta le, nem tépte ki: VIDá, м  
VÉGRENDELET-ként egységes UTOLS6 FEJEZET maradt. Az els ő  bejegyzés, a 
három versszakos Vidám végrendelet —éppen az áthúzásokkal —egész, nagy Gál-
-vers és mint általában a kései Gál-versek, ez is el őbbi versek »ismétlése«. Elég a 
Dal a vidám temetésről-t és a Versek a koporsó mellett címűt említeni, mely így 
indul: 

majd körülállják koporsómat a barátaim 
én meg csak nevetek holtan 

Másik befejezett verse, talán az egész életm ű  egyik legszebb darabja (meg kell 
jegyeznünk, hogy a Gál-versek nem szépek): a Verebek című : 

szép fehér hóember 
bizony szép fehér vagy 

szűzž fehér hóból 
bizony szép fehér vagy 

elnézlek elnéznek 
bizony sírva nézlek 

örülsz-e és meddig 
a szép fehér télnek 

szép fehér hóémber 
elmúlžk a tél is 

tiszta vagy fehér vagy 
lucsok leszel mégžs 

tán azért mert hóból 
tán azért mert ember 

vagy csak mert mulandó 
az év a december 

éhes kis verebek 
a fehér  fa  ágán 

éhesen éhesen 
mégis csiripelnek 

Szerb Antal írja Goethe és Arany öregkori lírájáról, hogy az »a .  fiatalság által meg-
közelíthetetlen emberi értéket jelent: a végs ő  bölcsességet, ami végs ő  rezignáció 
és amire már egy másik világból hull ezüstös sugár.« 

Gál hóember-verse ilyen ezüstös sugárban ragyog már, mert habár lucskossá lesz, 
habár az ember, az év mulandó, a vers végén váratlanul be-nyúl, át-nyúl egy fehér 
ág és kitárul a verebek látószöge, az örök látószög .. . 

E fehér vers mellé kívánkozik a legutolsó bejegyzések egyike is, amely már egy 
másik égboltról tudósít, egy másikról, hogy még jobban megcsillantsa ezt, amelyet 
it kell hagynia —prózában, hogy még inkább versként hangzzon: 

szint már nem látok hiába mondják 
hogy még mindig kék az ég 

Március 9-én írja azt a versét, amelyben legmagasabb színvonalon határozza meg 
költészetét, jelöli ki helyét, jóllehet így kezdi: 

hogy költ ő  vagyok-e nem tudom még 
és soha megtudni nem fogom, 

majd így fejezi be: 

hogy költő  nem vagyok tudom ma éjjel 
már elsirattak kusza soraim 
és megpihenek ahova felértem 
a tarló síknak poros ormain 

Gál végгеndelеte: hihetetlen költői öntudatráf, abszolút költői kételyrdl tanúskodik 
-- éppen ezért tud így kiteljesedni, felmerülni, felmagasodni, felragyogni költé-
szete, költészetünk egyik legszebb, legpontosabb ars poetica jelleg ű  sorában: 
a tarló síknak poros ormain. 

Hasonló jellegű, értékű  egy másik sor, egy későbbi bejegyzés is: 

állok a völgyben. összetörten 

Völgyben és összetörten — és mégis állva: ez a végső  góli póz. 

Befejezésül íme az utolsó bejegyzés, a záróakkord: 

ember akartam lenni 
senki 
semmi 

Tipikus és nagy góli, góli ökonómiájú megoldás; többféleképpen olvasható: 

— ember akartam lenni — senki semmi lettem 
— csak senkiségének-semmiségének tudatában ember az ember 

Mintha e sorokat egyszer már (10-20-30 évvel ezel őtt) pontosan ugyanígy leírta 
volna s most —élete végén — csak megismételné; különös ismétlés, visszafordu-
lás ez, hasonlatos az úszóéhoz, aki, megérintve a medence falát, a víz alatt vissza-
fordul, vissza a semmibe —anélkül, hogy valamiben is megbizonyosodott volna... 144 



Költészetének alapvet ő  fogalmai: hit, forradalom, ember, alapvető  színe: a piros, 
verseinek formája: a dalszerű  egyszerűség, mind változatlanul megmaradtak az 
újabb versekben is, csak az előjelük változott meg: meghatározójuk ma a negatív. 
Verseinek nyelvi anyaga és alaki elemei  is  egy visszájára fordított, önmaga ellenté-
tévé vált költ őž világ termései. Nem meghasonlás ez, hanem egy egész sor élet-
tapasztalat, ráismerés tudatosodása. Ugyanakkor a külső  látszatažból a benső  reali-
tásába megtérő, visszataláló költő  igazsága is. 

(Bányai János: »Nem hinni szörny ű  hit«. Híd, 1971. 4.) 

Míg az ellenamondásnak feszít őerő t kölcsönöz az irónia, addig a számot adás tom-
pítja a feszültséget. A semmivel való találkozásban Gál hangja melankolikusabbá, 
versnyelve boltozatosabbá válik, a szavak hömpölyögni kezdenek, kimozdulnak 
helyükb ől, s mindez egy klasszicisztžkus struktúrát teremt. A csavargás, a bolyon-
gás nyelve a megtérés, a nyugalom nyelvévé változik át. A halállal, a megsz űnéssel 
való szembesülés kipattantja az irónia szikráját, a számot adás pedig a melan-
kólia bölcsőjévé válik A költészet kiteljesedett: a harcos irónia és a melankólia 
között remeg. 

(Végel László: A, szocializált vallomások költészete. A vers kihívása, Forum, Újvi-
dék, 1975. — Első  megjelenése: Új Symposion, 104. szám, 1973 december) 

A lét és nemlét határmezsgyéjén, a »miért és kinek« kérdését ől zaklatottan, az 
»elérhető  elérhetetlent« fürkészi nap nap után. Olykor megfárad, lemondóan szét-
néz, el akarja hitetni magával is, hogy valóban belenyugodott a süket választalan-
sagba, de aztán újra nekivág az elkeskenyült útnak. Talán meg is találhatja a kere-
sett szót, mely egyszer már a »szájamon volt a szemembe és a szívemben«, talán. 
megtalálhatja még, »a hold ma oly kerek«, hiszen költ őink közül nálánál mélyeb-
re senki sem ereszkedett az emberi lét sötét kútjába. Talán megmenthet bert-
nünket is .. . 

(Utasi Csaba: Tíz év után. Tíz év után, Forum, Újvidék, 1974. —Els ő  megjelenése: 
Új Sympasian, 100. szám, 1973 augusztus) 

danyi ma9 дolua 

őszikék 
Hit és hitetlenség fel nem oldható kett ősségével hallgatólagosan megbékélve, a lé-
lek pgazából már csak magára ügyel, és a »keményre taposott« földre, amelyen 
lehajtott fejjel újra járni tanul. »Mandátumától« megszabadult, t űnődve jár-kel, 
kémlel befelé, tétován méregeti magában a növekv ő  idegenséget — »van-e kortársa 
annak, ki túléli útitársait?« —, halkan kérdez ősködik, már-már indulatba jönne, 
legyint. S hogy vers kerülne ki keze alól? Ezek a »versek« annyira az ő  mindennap-
jainak részei, alakítania sem kell őket, mintha maguktól formálódnának, észrevét- 
len, nehézkedésük törvénye szerint fogódznak egymásba a magában mondott mon-
datok, hogy a lélek monoton zenéje rímmel csendítse össze őket a noteszlapon. 
rs annyira nem akarnak már semmit, semmi feladatuk, küldetésük a világban —
gondolhatja —, lehet, értelmük sincs, lehet, nem is VERSEK. 

A lélek akadozó híradásai magáról, hogy —még mindig vagy már végképp —
»nem jól érzi itt magát«, és hogy — még mindig vagy már végképp — nem 
érti, mi történik itt vele, körülötte. A magába merül ő  léttudat jegyzi fel tapasztor ,  
Iásait, mielő tt aláírná magát, a »lefekvés el őtti«, aznapi dátumot. 

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

vagyok még mindig s nem én vagyok 
élek még mindig de nem én vagyok 
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Utolsó éveiben egy számára korábban elérhetetlen egyszer űséghez érkezett el: a 
minden költői ravaszkodás, fontolgatás nélküli egyszer űséghez. A halál előtti türel-
Rnetlenség szigora csupaszítja le így sorait. A szürkeség, mely belülr ől nő  mind 
fenyegetőbbé, s mely a visszanéző  előtt a múlt dolgait is szürkésfehérré változtatja. 
egyedül jіz őrt álló öntudat intelme vezeti még, a lélek feléled ő , tartásra intő  
villon-i akasztófahы nora, a magát kelletni akaró öregség érzelmessége ellenében: 

Le  a fejjel 
lesz ez még rosszabbul is 
le a fejjel 

(k. j. emlékének) 

Létélménye korábbi verseinek világképéhez köt ődik. A »többet akartam«, az »amit 
tettem ennyi meg ennyi« önkínzó elégedetlensége költészetének egyik, az id őben 
mindegyre erősödő  alaphangja volt, s ez borít el mindent, az öregség kiszolgáltatott-
ságának helyzeti »többletével« télítődve, ez fokozódik fel itt elementárisan ható 
létpanasszá. Végel László figyelte meg a halálélménynek (semmi-élménynek) ezt a 
folytonosságát Gál. László költészetében: »Halálélményében a halál a nem-autenti-
kus élet szerves folytatása. A nem autentikus élet és a halál között nincs ellent-
mondás.« 

mögöttem semmi 
elő ttem semmi 
most már megállni 
most már pihenni 

utána semmi 

Ennél egyszerűbben már aligha lehetett volna elmondani. Az üresség jut itt for-
mához, a seszínű . Am a maga mögött, élete helyén a »semmit« látó vers a halál 
valós közelségének fényárnyékában ironikus disszonanciával telít ődik, és mint 
minden autentikus költői beszéd esetében, az el őre-hátra kiteljesülő  pusztulás 
víziójaként — felsorakozik az életigenlés versei közé, amit az ellenállni vágyó 
léleknek a sorok közé szorult védekezése tölt meg feszültséggel. 

iöbben megfigyelték már: Gál László versnyelve, a Dal a szegény 'halászról c. kö-
tet verseivel kezdődően az érzés, a gondolatok visszaadásának pontosságát čélozva 
mindegyre redukálódik. A nem-verseit jegyezget ő  költőnél a költői tapasztalatok 
»emlékezetét«, az alaktós »kézjegyét« a gondolatok-érzések ellenpontozásában és a 
nyelvi, gondolati ismétlésekre, párhuzamosságokra alapozó versépítkezésben lelhet-
jük fel. De míg korábbi verseinek többségében »ezek a visszatér ő  ismétlések egy 
sor párhuzamos struktúrát hívnak elő, olyanokat —összetetteket és bonyolultakat 
—, amilyenek az elemzett versben (Dal a földemr ől — D. M.) is láthatók voltak«; 
(Bányai János) addig a végső  számadás verseiben az egymásra rímelő  sorok csu-
paszon, célratörően, gondolati mellékfutamok nélkül követik egymást, nem indítva 
már el (vagy csak egészen kivételes esetben) az egymásból kifejl ő  gondolatsorok, 
emlékképek áramlását. A vers kiszálkásodik. Korábbi verseit felidézve, itt minden 
sor legalábbis versszaknyi élményt, tartalmat s űrít magába s közelít egymáshoz. 
Az ismétlődések monotóniáját föler ősítő, a nyelvi csupaszságot, a vers csontvázszé-
rűségét leplezetlenül feltáró versépítkezés révén a versek monoton dallamából 
lehetetlen ki nem hallani az önmagán csúfolódó szarkazmust is, mely már ilyen 
végső  egyszerűsítésekre, tömörítésekre képes: 

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

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

(program vers) 

A nem-lét verseit írja a jegyzetek költ ője, az egyedüllét, a lezáródott múlt és bezá-
rult jövő , a távlattalanság kietlen élményének verseit. Világa besz űkül, egy pontra 
koncentrál: az ürességre, ezt járja körül, újra és újra — s csak olykor, kivételes 
pillanataiban vesz nagyobb lélegzetet a vers, hogy megnyíljon az emlékezés oldó 
kívánsága előtt, ám az emlékezés köre azonmód be is zárul; emlékképek helyett az 
emlékezés puszta vágya, s az emléktelenségére eszmél ő  öntudat rezignált öniró-
niája jut szóhoz (hetven fölött). 

És leíródik néhány sor, túl az egyedüllét, túl az öregség kiszolgáltatottságának a 
panaszán, melyek — Gál László egész költői életművéből tudhatjuk — a mélypon-
tot kеllett jelöljék._ Az »élek még mindig de nem én vagyok« tudatának utolsó 
állomását, hogy itt meggyőzően és fellebbezhetetlenül aláírhassa magát, negatív 
kézírással: 

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

Lefordulsz a parknál jobbra, 
azután a második utca ismét jobbra, 
keresztül a piciny téren, 
akkor balra 
és a negyedik saroknál ismét jobbra. 
Még meg is tévedsz, —míg magyarázod, —
kijavítod magad, gondolkodol. 
(De eltévedhettél-e itt valaha? 
Kizárt dolog. Kizárt dolog.) 
Megható ez, megható. 

bóndör 
fal  

fájás 

A repedt WC-kagyló fölött 
fájós torkát sósvízzel öblögetve, 
nem is sejthette a kisfiú, 
hogy ma mikor emlékezetemben ez a kép fel- 
bukkan, (mintha a fürd ő -
szoba ajtajában állva nézném), 
ismét torokfájás kínoz majd, 
nem sejthette, hogy az id ő  
közben elmúlott húsz esztend ő  
alig hoz valami enyhülést. 

hamisítvány 

Nem hallgat rád a kezed, más- 
milyen aláírásra csábít. Két-három év- 
tizede írogatsz már alá ahol az szükséges 
és most ezt az új alá- 
írásod nem ismerik el, nem fogadják el sehol. 
Kényszerbő l 
volt-magad 
hamisítod. 

ércnél maradandóbb 

Az egyik széken a vasalásra váró ruha 
a másikon megsárgult magazinok, szabásminták, 
orvosságos dobozok, kézzel rajzolt térképek. 
Mi meg egymással szemben 
a másik két széken, kezünkben a kártyalapokkal, 
az asztalra könyökölve. 
A gondosan kivonalazott papirosra felírjuk 
a veszteségeket és a nyereséget. 
đsszeadunk, kivonunk. 
A játéknak tulajdonképpen sennni tétje, 
a játszma végén a papirost elszaggatjuk és eldobjuk. 
Mégis izgalmat színlelünk. 
Mindketten csupán a másik kedvéért. 
Rájöttünk erre már évekkel ezel őtt, 
de hallgatunk róla. 
Ez a mímelt izgalom barátságunk alapja. 

a forró... 

A forró házfalak közt mérték- 
telenül izzadtunk a hosszú ölelésnél. 
De az ég alján már gyűltek 
a hűvös esőt hozó felhők! 147 



ennyivel maradtak idegenek 

Vendégeim, ha jobban odafigyelnek 
láthatták volna 
nem is egy ijesztően torz mű- 
fogsor az, hanem fogak rajzolva kartondobozra 
amit szíj tart ott ahol a szájnak 
kellene lennie. De vendégeim (mindannyian 
kivétel nélkül) nem sok figyelmet 
szenteltek a képnek 
így nem is nevezhették el A papírszájúnak 
ezt a portrét amit M. festett 67-ben. 
Papírszájú. 
Ahogyan felsikolt a ráncos párnák közül 
megvetett ágyadban. 

két mondat közé 

Jóval ebéd után, de még nem éhesen. 
Szitálб  esőben a vasútállomás környékén. 
Beszorulva két mondat közé. 
Felém fordulsz és beszélsz múlt id őben. 
Meg persze az ázott tollú madarak. 

mű  

A nadrág hajtókájából kihullott homok. 
Apró kavics ami a cipőtalpak recéiben 
csempészte magát 
a szobáda. Fűszálak, különféle bogáncs 
— mindez egy gyönyörű  délután emléke. 
Szemét, amit a kissöprű  nem 
söpörhet ki soha 	 például 
ebből a mondatból sem. 

ali baba 

A számozás rendben, egyetlen lap sem hiányzik. 
A gép sem hagyta sehol felvágatlanul a könyvet, 
össze sem ragadtak a lapok, 
— a papírvágó kést mégis kikészítettem. 
Reménykedem. 

A haramiák lassan ellovagohiak mellettem, 
ügyet sem vetve rám. Uјгаszámolom őket. 
Negyvenen vannak, éppen negyvenen. 
Kezembe veszem fegyverem. 

Reménykedem, résre bukkanok, résre a semmin, 
mely mindentől független, önmagában az, 
rés a semmin, ahol álmaink elt űnnek. 

Szerencsére, b őrünk jólesően melegíti a Nap. 
Vagy csupán úgy tűnik? 
Mindenesetre nincsen sötét, ha felemelem a fejem, 
látom magam a tükörben, a sziklákat a hátam mögött. 

Szezám — kiáltom hangosan 
gondosan kitéve utána a felkiáltójelet »!« 
Egyik kezemmel, még mindig, a papírvágó kést 
szorítom, a másikkal 
már nyúlok is oda 
ahol egy pillanatra a kincset véltem látni. 148 



tolnai oltó 

csontvary 
mosltárban 

csont 
csont бΡs márvány 
melyik a csont 
és melyik a márvány 
és melyik mind a kettő  
és melyik mind a három 
gránit 
és pala 
pala és pata 
melyik tubus a pala 
és melyik a pata 
szamárszín pala 
palaszín szamárpata 
melyik melyik —várt' tata 
mosztár: a mediterrán 
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fátyla máх  szarajevóban meglebbent 
akarom 
akarom az ország legmelegebb városát 
akarom és kész 
rákként illeszkedem a kanyonba 
március 
megvárom míg vízbecsattan a gyerek 
beretvám a neretvában 
ha neretválkodom 
neretválkodom 
április 
megvárom míg kisimul a márvány 
neretvám a beretvában 
ha beretválkozom 
beretválkozom 
ha nem 
szakállam a neretvában 
neretvám a szakállamban 
ha igen is 
meg nem is 
május 
akkor nyúlok én a szőrrel 
melyik a csont 
víztörte kulcscsont 
melyik a márvány 
négy habzó márványlány 
folyót lefetyel ő  bugyogója 
zöld drótháló 
zöld gyász jelentés 
én ugrom festékhidamról 
futok firnajsz-alagutamban 
én 
én és kész 
mennyivel zöldebb itt minden 
a drótháló is almazöldebb 
a neretva az almában (jabuka) 
almából (jabuka) ered 
a zöld hegy (jabuka) alma (jabuka) 
az alma (jabuka) zöld hegy (jabuka) 
almazöld hegy (jabuka) 
s a legyek is 
mit szólnak hozzá a legyek is 
hess 
ess 
húz a türkiz tiikörbe márványturbánom 
félredől legalábbis 
de én 
én egyenesen festek 
egyenesen 
és komolyan veszek mindent 
komolyan venni 
én komolyan veszem 
komolyan adni 
én komolyan adom 
akár ezek az almazöld vízhajtású 
anyaszült meztelen kerge birkák 
komolytalan-e 

égni tücsökzsírban 

komolyan 

és egyenesen 

a koszki{lzsámiáig jövet 

naponta megérintek egy-egy rézedényt 

nyelvemmel egérintem egy-egy kávészem sötét szemérmét 

pinea 

pinea 

zöld gyászjelentés 

márványturbánom akár a mák 

a vöröshagyma virága büszke büszt 
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beléreped pala 
repedez pata 
szárazkútcsikorgás az én hangom 
az én hangom 
és kész. 
láttam a nagy 
a nagy hegyeken 
fogak nyomát 
márványt haraptak 
szobornak 
szoborcsoportnak 
láttam egy asszonyt 
forgott 
forgott a szalman a ló után 
javore na-na 
forgott 
hogyan foroghatott a magon 
ha márvány 
a mítosz lisztje 
véres talpán 
ha én elmegyek 
híd farmájú lyuk marad 
márványalagút marad 
én 
én a levegő  hátán 
márványsebet haraptam 
könnyedén hátrálok 
a víz előre fut 
örökre előre fog futni velem 
örökre és kész 
mediterrán gyászjelentés 
RAHMETIJLLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 
szépiacsont a zsebemben 
szépiacsont a nyakamban 
nekem is kell a könnyű  csont nemcsak a papagájnak 
—várt' papa ólomfóliában pala 
fehér angyalpata 
könnyedén 
fehér patákkal hátrálok 
a türkiz tükörben a márványpárkányon 

a gránitpárkányon 
gránátalmák robbannak 
pa pa pa 
törülközőm is lecsavarodik lassan 
márványtörülközőm marad búbomon csak 
akarom 
akarom a legmelegebb városokat 
hol a guggolón 
ó a guggolón 
örökös füge méze 
nagy halak hasítanak lábad közé utat 
sós vízben a napnak 
hol kagylótemetők mellett halad 
ki nem halandó ugyebár 
nem halandó 
é:s kész 
ám 
mégis mily felemelő  lenne 

kicsi sós gyöngyházba térni örök nyugovóra 

nékem is gondolám kinek a sorsa 

a: NAGY. 

világ egy az egyhez 

lesz bizony 

lesz 

és kész 

koszki 

KOSZTKA PASA 
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bútorszállítás 

A teherautón nagy tükör 
halad a 35 -ös számtól lefelé 
az utca páratlan oldalát mutatva. 
A homályos folyosó után 
végre itt van a szabadban. 
Mellette karosszékek , ágyak , szekrények, 
ódivatú gyertyatartó 
és a nyilacskák a ládákon. 
Mindezt és még számtalan apróságot 
szállítja a sofőr, a szakállas szent, 
messzire innen 
a város túlsó végébe. 

betűkór 

A betegség szétlöki a könyv bet űit, 
a fehérségbe a ziháló lélegzetet helyezi. 

A királyfi ebben a történetben 
az erdőszélen bolyong, 
a királylánynak nem jut eszébe, 
hogyan és mikor is volt 
hogy valaki létezett. 

A királylány , nem a szokásos kurzívval, 
beszél a hangyához, 
a királyfi úgy találja , hogy a tér 
(az, ami valamit megnyit és lezár) 
az egyetlen vigasz, 
valamilyen gépies jelmondat, 
hogy lépkedni lehessen. 

Láthatólag nem innen valók. 

Hangjuk láthatatlanná lesz, 
a naplemente homályossá, 
még n іelo"tt megfürödtek volna. 

Daniel Dragojevi ć : 	Prirodopis. 	Biblioteka, 
Zagreb, 1974. 

Danijel Dragojević  költészetének tágabb érte 
lemben vett meghatározója annak az általános 
érvényű  szituációnak a mély megéltsége, konk-
rét magára vonatkoztatása és tudatos vállalá-
sa, amelyben századvégünk költészete, és általá 
ban a Rimbaud utáni modern költ ő  találta ma-
gát, aki kényszerűen lemondott a világ egysé-
ges képét magában hordozó, 19. századi vátesz-
-költő  szerepéről, és az abszolutisztikus-idealisz-
tikus szellemi lét »hölderlini egéb ől« is kibu-
kott, visszahullva a fődre, a konkrét sorsként 
megélendő  társadalmi korvalóságba, a »meta-
fizikai bizonyosságok» birtokolhatóságának an-
dalító lehet őségeitől, illúzióitól is megfosztva 
alkot, de aki, bár épp ezért, tulajdon szerepét 
illetően is szükségszerűen kételkedni kénysze-
n uet mégsem mondhatott le arról, hogy v ~lágá-
ról gondolkodjon (»mit is akartam / mondani 
/ természetesen semmit / a halál7rol / semmit 
önmagamról / semmit rólunk / az ember köte-
les / beszélni / beszélnž / beszélnž / ha ezt 
így / mondani lehet« —írja Dragojević  egyik 
versében), s mindegyre megkísérelje létrehozni 
a tapasztalható látszat és a dolgok mögöttesé-
ben rejtőző  lényeg tünékeny versbeli egyensú-
lyát, a látszat káprázatai, manipulációi mögé 
látni, a maga egzisztenciájának »küls ő« tapasz-
talásait a gondolkodás imperativusát követ ő  
költői képzelettel »belülről« úgy sarkítani, hogy 
a vers valamiféle »feleletet« nyújthasson ko-
runkról a kornak, mely »megbízását« ugyan 
visszavette a költ őtől, de amely »rossz lelkiis-
mereteként« megtűri még, és tulajdon jövője 
miatt a költői gondolkodás radikálisan nyílt, 
dogmaellenes dialektikáját — tudatosan/öntu. 
datlanul — igényli is. 152 
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1ltindenképpen, 
ő  meg az, meg a másik, 
a papírok tovább susognak: 
rovarok a gyűlölet és tehetetlenség 
vadonából. 

Istenem, mit csináljon? 
Gyufát gyújt, 
arra gondol akire vár. 
Nem tudja ki lesz 
az a sötét gyomrú angyal, 
ez a farmára madár és eml ős 
a csúszómászók vonalának 
következő  fokáról. 

Kitérne előle, 
az ütés mindegyre a nyomában, 
rátalál és eltalálja, 
telibe találja, 
minden ponton, 
mindig telibe, 
akármerre fordul. 

Megfordul. 
Ekkor ráébred, 
a kezek a dobozban ütések, 
ütések valahová sehová, 
nyugodt álldogálására a sarkon, 
a levegőbe körülötte , mindenüvé, 
ahol van és nincs emlékezés. 

Valamit jelent ez, kétségtelen, 
csak azt nem tudja, mit, 
nem tudja, milyen hasadás ez 
lélegzésében. 

A cukorkák e kiemelése 
nyilvánvalóan utalás valamire, 
habár való is: 
vannak cukorkák melyek elt űnnek, 
méghozzá a szájban t űnnek el —
gondolja az idegen nő , 
akinek nincs beleszólása 
és aki, noha nem akar odanézni, 
csak ezt kíséri szemmel 
a kezeket és a susogó papirosokat, 
melyek halott lepkékként 
hullanak a járdára. 

Valaki azonban az utcán 
felnyitja a cukorkásdoboz fedelét, 
kezek nyúlnak bele, 
egyet-egyet vesznek bel őle 
és lefejtik róla a papirost. 

Szél, sürgöny, 
vers, mondat, 
vagy szomjas állat, 
mely a repülő  árnyéka elől 
a horizont felé menekül, 
torkában az egész világgal. 

csapda 

vagy A vers, a versbeszéd Dragojević  költészetében 
a gondolkodás totálisan nyílt színtere, konkrét 
megvalósulási lehetősége; anélkül, hogy a költ ő  
definitív gondolati bizonyosságokhoz jutna, jut-
hatna el, a vers maga a gondolkodás nyitott 
végtelenségű  dialektikájának a »nyelvi jelzése«. 
A mindenfajta egyértelműségtől, bizonyosságtól 
megfosztott költői gondolkodás állandó helyze-
teként vállalja tehát az ambivalenciát, a több-
értelműséget, önnön meglátásainak és a tapasz-
talható dolgok objektív értékrendjének viszony-
lagosságát; 20. századi techno-civilizációs vilá-
gunk pozitivizmusában, racionalizmusában a 
költői szellem természetéb ől fakadó »irraciona-
lizmusának«, másfajta rációjának helyzeti bi-
zonytalanságát, melynek erejéb ől már csak a 
látszatok kikezdésére, az egyértelm űségek meg-
kérdőjelezésére telik, ám a végs ő  feleletek rend-
szerét megadó, magasabbrendű  szintézis megte-
remtésére már — nem. 

A bizonytalanságok, viszonylagosságok »szellemi 
éjszakájába« került költői gondolkodásnak, a 
»minden a maga helyén van« hirdette látszat-
világ magabiztosságával, racionálisan áttekint-
hető  rendjével, a »derült mediterráni kékkel« 
szembetalálva magát, így lesz a humor, az žró-
fia a modern költészet helyzetét feloldó mene-
dékké. Az irónia, mely, ahogyan Bruno Popo-
vié írja a modeern költészetről szóló tanulmá-
nyában (Bruno Popovié: Transcendentalna iro-
Пžja ž suvremeno pjesnžštvo. Treći program, 
1972. ősz), mint oppozíciós elv, mint a valósá 
gosnak, a túlságosan is valóságosnak, a magát 
magabiztosan állító világszellemnek »rossz lel-
kiismerete«, egy végtelen nyitottságd negatív 
szintézis lehetőségét ígéri a modern költ ő  
számára. Ez a mindent kikezd ő, a költői gon-
dolkodás/beszéd értelmét sem kímél ő  irónia, 
mint a negatív bizonyosságok felé megnyíló út-
irány, teszi lehetővé Dragojević  költészetének, 
hogy ne vesszen el a részletfelfedezések kiútta-
lanságában, sem a költészet válsághelyzetének 
passzív megélésében, status quo-fának konsta-
tálásában, hanem, nem érve be a látszatvilág 
leírásával és nem hagyva magát elcsábítani a 
valóságtól elrugaszkodó költői képzelet imagi-
nárius illúzióitól sem, mind mélyebbre hatoljon 
a világ érzéki látszatainak szellemi mögöttesét, 
rendezőelvét feltáró útjain; gondolkodása iro-
nikus-mefisztói fényénél tájékozódva kíséreljen 
meg eligazodni a világát alakító, meghatározó 
dolgok, jelenségek között. 

»A tengerpart, a kövek, a romok, a kolostorok, 
a reggel, a fények, a hullámok, mindaz, amit 
Camus Nyár című  esszékötetéb ől ismerünk, s 
amit vers- és költészetismereteink alapján me-
diterrán élménynek nevezünk, jelen van a fia-
talabb horvát költő  Danijel Dragojevžć  költésze-
tében, de sohasem a leírás, a regisztrálás szint-
jén, hanem mindig továbbgondolva, sokszor a 
(költői képb őt) feltételezhet ő  iránnyal ellentét-
ben« — írja Bányai János Dragojević  előző , 
Četvrta životžnja (A negyedik állat) című  köte-
tének verseimől, és meglátása áltaiánasságban 
Dragojević  új kötete, a Prirodopis (Természet-
rajz) verseit is jellemezheti, azzal a megszorí-
tással, hogy itt talán még kiélezettebbé, hang-
súlyozottabbá és rendszer-érvényűbbé lesz a 
»költői képből feltételezhető  irányú továbbgon-
dolás«, más szóval, a tárgyát nem kímél ő  iró-
nia kontradikciós elvének a következetes/radi-
kális érvényesítése a gondolkodás (a versbe-
széd) alakulásában. 

A szabad vers nyitottsága is e mindenre kiter-
jedő, mindenen áthatoló ironikusság révén va-
lósul meg. Dragojević  költészetében — ahol a 
versek legtöbbször egy látvány, egy léthelyzet 
»lejírását« ígérik, hogy a látvány azonmód a 
gondolkodás »beindításának« puszta lehetőségé-
vé, struktúraszituációjává váljon, s így a lát-
vány struktúrája és a versbeszéd (a gondolko-
dás) struktúrája nem fedhetik egymást, a vers 
stтΡukturalis zántságat Innen nem meríthet; más- 



rajz 

Gyűjteményeidben, az ehnebetegek rajzai közt Idt-
tam egyet egy nagy szemű  fehér lóról. Eszembe jutott, 
vizet isznak így reggelenként. A rajz alján valami más 
kézírással a név, a kórlelet, a hely és az évszám, mind 
elmosódó és ismeretlen. Hol lehet most ez az ember? 
Megalkotta a lovat, ellátta térrel és lendülettel, de 
nem tudott belépni, nem sikerült megíovagohiia. És 
a ló vár. Talán mégsem fordítasz nyomban a lapon, 
új rajzra kíváncsian? 

végtére is 

Végtére is 
kinek nil köze hozzá, 
hogy kertemben rózsa virágzik. 

cipők 

Ha nem is készülök messzire, 
szükségem lenne egy pár jó cip őre, 
a cipők nemcsak járásra valók. 

Ahhoz is, 
hogy egyik lábunkról a másikra, 
a balról a jobbra, 
a jobbról a balra álljunk, 
nagy erőfeszítés kell, 
sok kitartás 
és önfeledtség. 

Ezért a cipő  
legyen kényelmes, meleg és puha, 
hogy elbírhassa súlyát 
a valamikori négy lábnak, 
mindama fáradtságot, hogy e síkba egyenesedtünk, 
melynek lejtőjén ismét visszacsúszik 
a húsunk. 

Ha kedvemre valók, 
a cipők nem szomorúak, 
sem súlyosak, 
sem közeledésre szántak, 
nincsenek szándékaik. 
A szorosan befűzött cipő  
mindenekelőtt állapot: 
a lépés előre 
egyúttal mindig 
lépés hátrafelé is. 

felől a látványtól elszakadt, bens ővé vált gon 
dolkodás sem juthat valamilyen »nyugvópont-
ra«, nem pihenhet meg valamely, magát igaz-
nak hirdető , a fáradékonyabb szellem számára 
tetszetős »metafizikus pointe-ban« — a versek 
szellemét éltet ő  oppozíciós elv, a mefisztói iró-
nia minden gondolatot lezáratlan, feloldatlan, 
kontradikciós állapotában hagy meg. Így lesz-
nek Dragojevi ć  legjobb versei valóban csupán 
»nyelvi jelzései« egy a végtelenbe haladó költ ő i 
gondolatmenetnek, ahol a vers magát a 
gondolkodás irányát, a gondolkodói er őfeszí-
tést mutatja fel. Szándékában nem vállal »töb-
bet«, mint hogy megsejtesse a látvány felszíni 
rendje mögött a rendetlenséget, a másfajta ren-
det; a nevükkel, alakjukkal hivalkodó, szilárd 
anyagú, megfoghatóságukkal kérked ő  tárgyak 
belsejében a megnevezhetetlen lételvet; a tékoz-
ló szavak mögött a hallgatás telítettségét; min-
den bizonyosság átértékelésének a szükséges-
ségét. 

A végtelen felé megnyíló, az egyetlen gondolati 
»igazságtól«, a végs ő  állítástól, az »állítmány-
tól« megszabadult vers ahhoz az eszményhez 
közelít, melyet Dragojević  a zenében vél meg-
találni. A Četvrta životinja című  kötet egyik 
prózaversében, a Muzika kao zlo čin (A zene 
mint b űntény) címűben, szembeállítva a termé-
szetrajz képeit a zenével, így fogalmaz: »Nincs 
állítmánya — és ebben van a zene minden 
szörny űsége. Az általános sóhajtás, repülés ál-
lítmánytalan állapotában.« Ugyancsak e kötet 
egy másik prózaversében, a Riječi — razgled-
nice (Szavak — tájképek) címűben ezt írja 
a szó-tájképrő l: »valóban szépség, de mely sem-
mire sem törekszik«. A modern versbeszéd ezt 
a szándéktalan, oktalan pozitivista létet, léttuda-
tot támadja; Dragojevi ć  versének gondolati íve 
a »természetrajz képeinek« felszíni szépsége el-
lenében feszül, a versbeszéd (a gondolkodás) 
»telhetetlen féregként« rossz szellemként, a 
kép mögé »fúrja magát«, hogy a felszíni kép 
mozdulatlansága, vagy már annak tetsz ő , mert 
mechanizálódott mozgásai mögött az anyag és 
lélek törvényei szerinti örvénylésre kérdezhes-
sen rá. Nincs hát ellentmondás az »állítmány-
talan állapot« eszménye és az egymást keresz-
tező  megtörténéseket, mozgásokat együvé s ű-
rítő  gondolkodás (versbeszéd) között. 

Dragojević  azt a látószöget keresi, ahonnan a 
dolgok a maguk összetettségében mutatkoznak 
meg, a látszat torzításai nélkül szemlélhet ők. 
A természetben lezajló evolúciós folyamatokról, 
a különböző  fejlődési fokok egyidej ű  meglété-
ről gondolkodva, a már megtörtént jövő  és a 
magát jövőnek mutató, már meghaladott álla-
pot ellentmondásos id őélménye költészetének 
egyik, számtalanszor íijragondolt alapélményé-
vé lesz. Így lehetnek az O ribama (A halakról) 
című  versében a halak, melyek, miközben a 
legvalóbb jelenüket élik, evolúciós közép-álla-
potukban az el őre-hátra mutató távlatokat bir-
tokolják, a keresett látószög metaforái. 

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

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

Danijel Dragojević  költészete, a gondolkodás 
nyitottságával összefüggően, versnyelvi tudatá-
ban is a szerkezeti nyitottságot, a nyelvi-nyelv-
tani tagolatlanságot érvényesíti. Antipoétikus 
versnyelvi tudata a klasszikusan költ őit lénye-
gileg utasítja el, mint a világról való gondolko-
dás jelzésére alkalmatlant. A versek struktúrá-
ját a gondolatmenet szigorú dialektikája hatá- 154 



nyári nap dubrovnikban 

Ő  
ül a széken, 
ül a széken és hintázik: 
előre-hátra, 
előre-hátra. 

Nem néz maga köré. 
Ul, 
pihen: 
az Isten felvételezi ő t. 

Az egyes képek 
egyik a másik után 
gyors egymásutánban 
mozgássá egyesülnek. 

Ha van idő  
minden lehetséges, 
még az elmaradhatatlan is. 

Szótlanul, 
mozdulat nélkül, 
hullám jön a vitorlásért, 
az á,gról a szellő  
észrevétlen 
a valószínűtlenül kék háttérbe 
vész. 
Ringatóznak a virágok 
televényükbe kapaszkodva. 

ő  ül a széken 
és hintázik 
előre-hátra, 
előre-hátra, 
de nem hogy megertse, 
nem hogy átlássa, 
hanem befogadja 
és áteressze 
a fehér abroncson túlra. 

Isten, a nagy 
rögzítő  készülék 
elragadtatva a fényt ől 
felvételez , nevet. 

Ennek a nevetésnek 
azonban 
bizonyos 
köze van 
a 
humorhoz. 

rozza meg. Versnyelvét a gondolkodás jelzésé-
re egyedül alkalmas köznyelv »üdvözülése« és 
többször a köznyelvnek az »ellentétez ő  irányú 
továbbgondolások« által bekövetkezett nyelvi-
-nyelvtani »meger őszakolása« jellemzi. Máskor 
pedig a versbeszéd az egyalakú, ám több jelen-
tésű  nyelvtani formációk felhasználásával a gon-
dolkodásnak egyszerre több irányban való el-
mozdulását tudja felmutatni, szándékosan meg-
hagyva a gondolati többértelműség versbeli ho-
mályát. Versei épp ezért többször már-már le-
fordíthatatlanok a más nyelvi-nyelvtani törvé-
nyeket követ ő  nyelvre — egyrészt a nyelvtani 
»játék« megismételhetetlensége miatt, másrészt, 
mert ha választunk a gondolatmenet egyik lehe-
tósége mellett, bizonyos, hogy a vers egésze elle-
nében gondolkodunk. Dragojevi ć  verse ugyanis 
többször azt a feladatot (is) maga elé t űzi, hogy 
a többértelműségeket, kett ősségeket a versen 
belül állítsa elő , strukturálisan is jelölje, s ne 
csak feltételezze őket, utaljon rájuk. 

Dragojevi ć  majd minden versében »csapdát« 
állít a valóságnak, és »csapdát« állít az olvasó-
nak is, akinek, belépve a versek világába, nincs 
semmi biztosítéka arra, hogy a vers valamiben 
is eligazítja ő t, s aki mégsem vonhatja ki ma-
gát a vers gondolatmenetének szuggesztivitása 
alól, átélni és átgondolni kényszerül a szellem-
nek azt a magára ébred ő  nyugtalanságát, me-
lyet például a Csapda (Kutija za lov) című  vers 
lirai hőse él meg. 

danyi magdolna 

Damjel Dragojevi ć  1934. január 28-án született Vela Lukán, 
Korčula szigetén. Iskoláit Vela Lukán, Dubrovnikban 
és Zágrábban végezte. Verset és esszét ír. A követkizd 
könyvei jelentek meg: Korеjača i drugi predjeli (versek, 
Matica hrvatska, Split, 1961), U tvom kvarnom tijelu (ver-
sek, Naprijed, Zagreb, 1964), Svetiljka i spavač  (versek, 
Naprijed, Zagreb, 1965), Nevrijeme i drugo (versek, Razlog, 
Zagreb, 1968), Bijeli inak cvijeta (versek, a szerző  kiadása, 
Boris Dogan rajzaival, Zagreb, 1969.), O Veronici, Behebu-
bu i kučanju na neizvesna vrata (esszék, Biblioteka Kilo, 
Zagreb, 1970.), Četvrta životinja (versek, Naprijed, Zagreb, 
1972.), Prirodopis (versek, Biblioteka, Zagreb, 1974.) 
Magyar nyelven Brasnyó István és Domonkos István fordi-
tásában jelentek meg versei a Napjaink énekében és az Új 
symposionban. 
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résalet miloš crnjanski 
michelangelóról 

saóló könyvébő l 

Meglehetősen zavarban vagyok, mert tizenöt esztend őt átugrunk Michelangelo 
életében. Messzire ugrunk harmincadik életévét ől, negyvenöt esztendős korába. 
Mint a vizsgázó diák, úgy szédelgek ettől az ugrástól. . 

Zeno professzor azonban keményfej űen ragaszkodik ahhoz, hogy a Mediciek 
síremlékéről halljon tőlem. Az ital, szemmel láthatóan, elfárasztotta. El akarta 
altatni. ő  védekezik ellene, és nagy, szép szeme most olyan, mintha üvegb ől volna. 
Tizenöt esztendő  az ember életében, mondja, semmit sem jelent, így hát Michelan-
gelo életében sem. Elmúlik. Egy új Medici, — mondja, — aki most a pápa, — X. 
Leó, — kezdi követehіі, 1520-ban, — a síremléket övéi számára, s amikor ez a 
Medići meghal, VII. Kelemen pápa, kényszeríti Bounarrotit, — 1524-ben, — hogy 
elkezdje a Medici-síremlék építését. 

Halljuk a tényeket. 
Véleményem szerint, mondom, fő  az, hogy ez a síremlék is befejezetlen ma-

radt. Ez is egy tragédia Michel angelo életében. Az ő  életében sok a tragédia. Úgy 
vélem, hogy a legnagyobbat, azt, amit a freskóin figyeltek meg, sohasem hangsú-
lyozták eléggé. Ez pedig az, hogy életét kőfaragók műhelyeiben, Carrara bányáiban, 
kápolnákban és templomokban töltötte el, — napot, tengert, erd őt csak két-három 
ízben láthatott egy-két napig. Két alkalommal volt beteg, hulláktól betegedett meg, 
hullaboncolástól. A tanulmanyírók kiemelik, hogy nem volt jó szeme a természet-
hez, a hegyek, erdők, virágok szépségének meglátásához, — mint Lionardónak, —
ám én úgy vélem, hogy ez túlzás, —pontatlanság. Idejéből nem futotta erre. Csak 
az áll, hogy életében valójában sok a k ő, a síremlék, az asszonyokról és holtakról 
mintázott szobor, — és hogy kevés napot töltött a városon kívül. Igaz, hogy annak 
a daliás ifjúnak Pultinak a költeménye magával ragadta a csillagos, nyári, firenzei 
éjszakába, mely lauták hangjától zengett, — ám meddig tartott ez is? Hány napig? 
Emlékszem a napsütésre és a szélre Dániában. A pacsirták füttyére, melyek Dánia 
madarai. A fellobbanó villámokra, amikor vihar készül a Skagen felett. De f őleg 
azokra a nyári, dán éjszakákra, amikor az éjszaka mindössze egy-két órát tart, s 
be sem sötétedik. Michel angelo életében csak a Spoletto feletti erd őt látom, két-
-három sétát a Tiberis partján, az emlékezést egy hatalmas, öreg, toscanai tölgy-
fára. A tölgy, úgy tűnik, a freskóin mint egy kísértet jelenik meg. A Mediciek sír-
emléke Firenzében nagyon hideg. 

Észrevételezm nem pontosak — mondja Zeno professzor. Ez az antik kor 
hatása. Ez a szobrász érzéketlensége a tájkép iránt, csak az emberi test szépségez 
iránt való érzékenység. Az antik kornak nem voltak Madonnái. Ez tény. 

Lehetséges. Ln is ágy gondoltam egészen mostanáig. Nincsenek gyermek-
ágyas Vénuszok. Mind anyai érzés nélküli istennők. Azonban ez sem áll, nem egé-
szen áll. Michelangelo Madonnáit tanulmányozva egy vatikáni német követségi 
tisztviselő  kartársamtól egy tanagra, egy apró szobrocska képét kaptam, amely egy 
szoptató anyát ábrázol. Lattan. Nem dajkának adta szoptatni gyermekét, mint 
Michelangelo édesanyja. Nagyon hasonló akármelyik római Madonnához. 

Az athéni muzeumban is látni ilyet, — mondja a professzor, de sohasem 
fordult meg a fejében, hogy ebben az antik világ Madonnájának a bizonyítékát 
lássa. 

Miért ne? — kérdezem. Előfordul ilyesmi az ázsiai szobrászatban is. Anya az. 
Meg gyermek. Anya, aki kicsinyét szoptatja. A testtartás ugyanaz, a szeretet 
ugyanaz. Ha a vallási gondolatot mellőzzük, ez ugyanaz, mint annak a jegesmedvé-
nek az ösztöne, amelyet a koppenhágai állatkertben láttam. 

Akármikor említem is ezt a medvét, a professzor nevetni kezd, fennhangon. 
A professzor úgy véli, tévedünk, ha a reneszánsz mesterek munkájába túl 

sok bölcseletet képzelünk. đsztönösen dolgoztak. Műveletlenek voltak. 
Úgy véli, meg kell isméte1nie, hogy Itáliában a tanulatlan emberek is hasz-

nálják azokat a verssorokat, amelyeket Dante írt, mint szólásokat, közmondásokat 
a pokolról, a mennyországról, az életről, a halálról. 

Én is úgy gondolom, hogy nincs is olyan nagy különbség — ha az életr ől 
és a halálról van szó — a tanulatlan emberek és a költ ők között, annak ellenére, 
hogy az igazi költő  nem a földön jár. A közönséges és a nem közönséges emberben 
is a halál közele egyforma gondolatokat vált ki, és a legtanultabb ember sem 
tudja, mi vár rá a halál után. Nekem úgy tűnik, hogy Michelangelo vallása ször-
nyűséges szenvedés, félelem volt, és hogy minden verssora, végeredményben, a 
halálról szól. Számunkra ma már érthetetlen, hogy valaki elhiheti, hogy az ördög 
létezik, hogy a pokol létezik, hogy léteznek örökös kínok, hogy a pokolban, az 
emberi bűnökért, a halál után, létezik büntetés. Szörny űséges ez és nyomorúságos, 
hogy Michelangelo, meg Vittoria Colonna a maguk korában csakugyan hisznek is 
mindebben. 

Sajnos, — mondja a vendéglátóm, — Michelangelo idejében a megrögzött 
istentagadókat kivéve, mindenki hitt ebben. 0 is, lám, hisz benne. Mindenki hiszi 
Itáliában. 

Én nem tudom többé, valóban azt kell-e gondolnunk, hogy Michelangelo hitt 
ebben. Nekem úgy tűnik, hogy ő  néha-néha a halállal pontot tesz az emberi élet 
végére. Emlékszem a sírfeliratra, amelyet a Medici-síremlék egyes szobraihoz ké-
szített. Nem tudnám fejb ől elismételni, de emlékszem, hogy a fámáról és a halál-
ról van  szó. 

A professzor mosolyogva szól, hogy majd ő  elismétli. 
A felirat így hangzik: A Fáma tartja kezében sírfeliratukat. Nem mehet se 

előre, se hatra, mert halottak, és m űvizk bevégeztetett. Így írja a Medici-síremlék 
egyik vázlatán. 

Amint látjuk, — mondom, — Michelangelo, akiről azt állítják, hogy művelet-
len, tanulatlan, pallérozatlan, hogy nem tudja a helyesírást, ki tud választani egy 
sírfeliratot, ki tudja választani a szavakat a halálról, jobban, mint az akadémia, 
amelyet Cosmo Medici alapított Firenzében. Jobban, mint az, amelyet Michelan-
gelo halála után alapított Firenze. A tanulatlanok, a maguk m űvelők sokat tudnak. 

A vendéglátó azt mondja, hogy keveset tudunk, — kevés tényt, — Michelan-
gelo olvasottságáról. Michelangelo ritkán válaszolt, még a szobrászati kérdésekre 
is. És még ritkábban a rágalmazók áskálódásaira, mint amilyen Aretino is volt. 
Ha úgy kívánom, mégis beajánlhat Sacchetti professzorhoz, a Vatikánban ő  
megmutathatja nekem Michelangelo portréit, én pedig annak az arcnak az 156 



alapján , egyedül is véleményt alkothatok . Azt mondják , ugyanolyan ráncok baráz-
dálták a homlokát , mint Tolsztojnak. 

Sacchetti megmutathatja nekem Michelangelo egy eléggé ismeretlen portré 
ját, úgyhogy egyedül alakíthatom ki véleményemet annak az arcárál , aki a Medici-
-kápolnában a halálról bölcselkedett . Egy szépiarajzon Buonarrotit egy parasztos 
arcú kőfaragónak láthatjuk , akinek a kocsmában szétverték az orrát . Nehezen hi-
hető , hogy emögritt az arc mögött sok gondolat rejlik. 

Ismerem ezt a portrét. Az a rajz már bélemosódott a papírba , ahogy a felirat 
szavai is elmosódtak , ésugyszólván olvashatatlanok . A kartonon már csak ezeket 
a szavakat lehet elolvasni : A kupola válasza, — risposta della Cubola. Nem tudni, 
milyen válasz ez, és kinek szól , és sohasem is fogjuk megtudni. 

A vendéglátó azt mondja hogy e kupola feltétlenül Michelangelo valamelyik 
vitájában szolgált válaszként . Ez, kétségtelenül , abból az időből származó jegyzet, 
amikor Michelangelo a Szent Péter -bazilika kupoláit tervezte , akkor sokan gúnyol-
ták és támadták . Ki tudja, mire akart választ adni? 

Ezt nem tudtam, — mondom . Csak azt tudom , hogy hiábavaló lett volna. 
Ha Michelangelo kupolája válaszolt is volna, hiába válaszolt volna. Any-
nyi büdösbogár van a világon (mondom: scarafaggi ), így hát volt belőlük Itá-
liában is, Rómában is . Kinek kellett válaszolnia A kortársaknak ? Firenzében is 
annyi ostoba, irigykedő , aljas ember volt közöttük . Ha Michelangelo egyiküknek, 
— mindűknek, — le is vághatta volna a fejét, abban a pillanatban száz n őtt volna 
a helyébe. Еpp ezért hanyagoljuk ezt. 

A vendéglátóm nevet, és azt mondja. Michelangelo sem volt jobb náluknál. 
Terribžle. Lehetséges . Csak megemlíteném még, hogy utolsó tragikomédiája néhány 
héttel , vagy néhány nappal halála előtt veszi kezdetét. 

Olyan benyomása van róla a pápának, hogy lustálkodik és nem dolgozik. 
Nyolcvankilenc éves volt akkor. 
A professzor azt mondja, hogy vissza kellett volna vonulnia, és nyugodtan 

élnie családja körében. Itáliában az emberi élet egyetlen boldogsága a család. 
Erre azt válaszolom , hogy gyakran épp a családjából rágalmazták. Engem 

különben e pompás család nemigen érdekel . Csak, mint már mondtam is, Miche-
langelo apja érdekel. Nem érdekelnek a fivérei sem . Azt, aki kolostorba vonult, és 
dominikánus lett, mint mondják , Savonarola követője, egy ízben látom Michelan-
gelo életében, Michelangelo levelén keresztül. Viterbóban megfosztották a csuhá-
tól, ő  pedig Rómába menekült, fivéréhez . Szeretem a viterboi szök őkutakat . Miche-
langelo nem akarta őt magánál tartani . Pénzzel látta el, és visszaküldte Firenzébe. 
Azt, aki katona lett, mint Torrigiani , az okmányokban látom, már mint leszol-
gált katonát , aki Settignianóba vonult vissza. Olyan, mint egy rokkant az orosz 
regényekben . ő t is a fivére tartja el. 

A legnevetségesebb , — mondja a vendéglátóm , — a család ördöge (diavolo 
nella famžglža), Giovansimoni , aki bottal ront apjára , és felgyújtja a szénaaszta-
got, meg a házat is fel akarja gyújtani . A fivére Rómából azt írja neki , hogy haza-
megy és összetöri a csontjait , a vadállatjának (így mondja), ha tízezer Giovanni 
lenne belőle, akkor is. 

Ez nekem, mondom , sajnálatosnak tűnik, és nem nevetségesnek. 
A professzor azt mondja, hogy Itáliában a család szent. 
Mondja, hogy egyik fivérét Michelangelo haláláig szerette . Ez az, akit 

Buonarrotónak hívtak. Ez a fivére kapta t őle a legtöbb levelet . Amikor meghalt, 
Michelangelo karjaiban halt meg. Michelangelo jellemének alaprajza az apja irán-
ti szeretet, a gondoskodás a családról. Ez az itáliai embereknek is a f ő  jellem-
vonása. 

A Buonarrotik , Michelangelo halála után, meggazdagodtak. 
Engem, ismétlem, — mintha csak Freud doktor lennék — kizárólag az apa 

érdekel. 
Zeno azt mondja , nagy imádottja fiának. Michelangelo már huszonkilenc 

éves korában birtokot vásárol apjának . A legtöbb levelében az apjáról beszél, mi-
atta aggódik. Egyik levelében azt írja neki, ne bánkódjon, amíg ő  él. Mindig talál 
neki helyet , ahol a fiaitól biztonságban lehet. öregségére is szolgálókat tarthat. 
Firenzében is, meg a városon kívül is. 

Igen, igen , — mondom. Csak furcsállom , amikor azt írja az apjának, hogy 
Róг  fiban rettenetes a hőség, — amikor az apja Rámaba akar látogatni. Megárt-
hatna neki, —írja az apjának. Nem tudná ef'tisclni. 

Vendéglátóm azt mondja, hogy egész életében ,pénzelte. 
Lehetséges, —  nem mondom, hogy nem segítette, csak azt vetem fel, hogy, 

mint apját , szerette-e. Nem szerette . A firenzei törvények szerint, a fiú akkor lett 
nagykorú, amikor az apja jóváhagyta. Szembeszök ő , hogy Michelangelónak az apja 
csak a fia harmincharmaduk életévében írja alá ezt az okmányt. Amikor már 
harminchárom éves, mint Krisztus a Golgotán. 

Látom, hogy a professzornak ez a legkevésbé sem tetszik. Azt mondja, nem 
kellene kételkednünk a régi id ők firenzei törvényeinek célszer űségében. A törvé-
nyek a társadalmi viszonyok logikus következményei , úgyhogy mindig bölcsek, és 
szükségesek . Ez nem bizonyíték az apa ellen. 

Nem. Csak azt mondom, hog a szemembe ötlött, miszerint ez akkor esett 
meg, amukoг  a többi fivér az apát minden tulajdonából ki akarja forgatni. Miche-
langelo ekkor bankárjánál, a firenzei kolostoinban, folyoszámlát nyittat az apja 
részére. 

Én neked folyószámlát nyitok — te nagykorúvá teszel engem. 
A professzor itt közbeszól , és megjegyzi , hogy nincs valami magas véle-

ményem a családról . Ez majd, Rómában, árthat nekem. 
Nem igaz . Csak azt akartam mondani , hogy a szeretet , abban a családban, 

nem érvényes . Michelangelótól pénzt kérnek — mindannyian . Amikor Buonarroto 
meghal , özvegye hozományát Michelangelónak kell visszaadnia . Az özvegynek szép 
neve volt . Bartolomeának hívták. Követeli vissza a hozományt . Lánya van , Michel- 
langelo fizet a lány részére is, hogy férjhez mehessen. Amikor azonban a családjá- 
nak ír , levelében az áll, hogy már tizenkét éve bolyong Itália-szerte , dolgozik, 
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keressen, hogy a családját megsegíthesse, felemelje, hogy a Buonarroti név ismét 
visszakapja régi fényét. Ők pedig? Ik pedig leveleket irkálnak, ellene, akárki-
nek. Akármiket. Hadd irkáljanak — mondja — amit akarnak; csak őt hagyják 
nyugton, hogy dolgozhasson. Negyvennyolc éves volt az id ő  tájt, de ez egészen 
haláláig így ment. 

Ez közönséges hétköznapi, itáliai gondolkodás a családról, — szól a ven-
déglátóm. Ez semmiféle nyomot sem hagyott a Medici-kápolnán. 

Lehetséges, de Michelangelónál nyoma v an  valami szörnyűséges kisebbren-
dűségi érzésnek, a családja miatt. Egyáltalán hogyan is tudhatott dolgozni, ezt 
kérdezem. Utálkoznia kellett az ilyen emberek láttán. 

A vendéglátóm azt állítja, hogy imádta a családját. Unokaüccsére azt mond-
ja: „mio bel Giovanni", talán mielőtt látta volna. 

Lehetséges, lehetséges, — de én mégis kitartok a magamé mellett. Valami 
fagyosság érezhető  Michelangelóban, amikor az apjával beszél. Nem arra gondolok, 
hogy ez a tiszteletre méltó Lodovico jelentéktelen, apró üzérkedéseinek a következ-
ménye, aki engedély nélkül felveszi fia pénzét, hanem arra, hogy nem volt-e eset-
leg valami titok ennek az embernek az életében, amit talán Michelangelónak az ap-
ja halálára írt verse rejt magában. 

Mely sorokra is gondolok itt? 
Azokra, melyekben apja halála alkalmával Michelangelo az elhányttal beszél-

get, és azt mondja, hogy fivéréhez — Buonarrotóhoz — a szerelem köti, atyjához 
pedig a természet. Kevés. Ezenkívül ezt is mondja apjának, aki teremt ője elé áll: 
Te most kész vagy adósságodat leróni. Milyen adósságot? Mire gondol? Hol? 
A pokolban? 

Ugyan már, — mondja vendéglátóm, Ezek a kor halotti elégiáinak szokásos 
frázisai. 

Ezek Michelangelo parlagiasságának bizonyítékai. Fiatal korát szatócsok kö-
zött töltötte. Ezekben a firenzei m űhelyekben minden pallérozatlan volt. Durva. 
A Ghirlandaio-fivéreknél is, meg Lucca della Robbiánál is, de Donatello is bárdolat-
lan  alak lehetett. 

Donatello, mondom, már meghalt akkor. Luca az egyik legkellemesebb jelen-
ség volt Firenzében. A Ghirlandaio-fivérek sem lehettek bárdolatlanok. Ezekben a 
műhelyekben minden szegényes volt, de nem bárdolatlan. Igaz, hogy a mecénások 
ezeket az embereket szolgáknak tekintették, — de nem tudtak élni nélkülük. Kü-
lönben az sem igaz, hogy a szegények csúnyán esznek. A kőfaragók szépen és csönd-
ben esznek. Evés közben nincs helye durváskodásnak. A parasztok csak ünnepeken 
isszák le magukat. Nem a szegénység, nem a pallérozatlanság, — mas, sokkal súlyo-
sabb dolog különítette el a fiút az apjától, az én véleményem szerint. Nekem úgy 
tűnik, hogy Michelangelo, a leveleiben, a verseiben, azt akarja mondani, hogy ez az 
ember, az apja, valakinek nagy bajt okozott. Azt nem mondja, mikor, hogyan. Ki 
tudja, mire gondol. Apja kilencven évet élt. Kilencvenszer ment le a nap, mondja 
a versben, mire te Fis, apám, megnyugodtál. Mintha csodálkozna, hogy megnyugo-
dott. Egyik szonettjében, amely a tollról szóló szavakkal kezd ődik, azf mondja, 
hogy a kövek, a növények is megszólalhatnának, csak ha mi azt meg tudnánk ér-
teni. Egy másikban meg, hogy a születése körül valami nem volt rendben (»Se ben 
concetto«), hogy őt, utóbb, a szeretet formálta át. Egy harmadikban pedig újra 
homályosan szól. Apja BUNERŐL beszél. E szonett ezekkel a szavakkal indul: 
»Talán azért mert másra panaszkodtam ... < »Forse perche d'altrui pietá me venga<. 

Milyen bűnre gondolok itt? 
Talán az ősatyák bűnéről van  szó? 
Az ősapák mely bűnéről? — kérdem gúnyosan. — Nem tudom, mondom, de 

Michelangelo nem erre gondol, amikor apja valamely bűnéről beszél. Az ősatyák 
bűnéről szószékről szokás beszélni a templomban, és a Medici-kápolnában, de nem 
az apa halálakor. Itt valami VESD merül fel az apa ellen. Az elégiában. Valami uta- 
fás, amikor Michelangelo születéséről esik szó. Abban a szonettben, amely a kö-
vetkezőképpen kezdődik: „Colui che fece ...", Michelangelo azt mondja, hogy sor-
sunk eleve meghatároztatott. AZ áLTAL, aki eldönti az id őt, hogy mikor szüles-
sünk. Egyesek a Nap felé tartanak, mások inkább a Hold felé, ő  pedig sötétségbe 
jutott. Ez felel meg — mondja, — a születésének. Az időnek, amit bölcsőben 
töltött. 

Mit akarok kihozni ebből? 
Magam sem tudom, de felteszem a kérdést: mikor senki sem tudja, ki volt 

Michelangelo édesanyja, amikor pusztán csak a neve ismeretes elő ttünk, ezt, amit 
fia, a reneszánsz legnagyobb itáliai alakja ír, nem lenne szabad figyelmen kivil 
hagynunk. Mit jelentsen ez, teszem fel a kérdést. 

A professzor azt mondja: nem jelent ez semmit. Ez afféle emlékezés az 
anyára, a gyermekkorra, a korán elhányt szül őre. 

Valóban csak az? 
Mi más volna? 
Nem tudom, ki sejti, mit jelentenek a szavak, ha elszállnak? 
A pápa állandóan, minden üzenetében, azt követelte Michelangelótól, hogy 

minél előbb fejezze be a Mediciek síremlékét. Michelangelo számára a sietség-
nek ilyen filozófiája őriiltségnek tűnt. A kápolnán dolgozva önmaga árnyékává 
vált. Barátai figyelmeztetik a pápát, hogy Michelangelo nem sokáig bírja ezt. Ál-
matlanságtól, fejfájástól szenved, elájul. Michelangelo egy levelében maga is si-
ránkozik, hogy megállás nélkül hajszolják a munkában, az alkotásban, hogy úgy 
él, mint a rab, akinek örökké kell dolgoznia, s az sem elég. Azt mondja:  „cmn 
tanta servitu, von tanto tedio". 

Vendéglá іtóm azt mondja: a pápa bolognai szobráért ezer aranyat kapott. 
Igen, igen, de a bronzöntő  tönkretette a munkáját. 
Nem a pénzről van  szó. 
A Medúzáról van  szó. A Mecénásról. A pápáról. A művész rabságáról. Meg-

alázásáról. Zaklatásáról. Ahogyan Michelangelo mondja: tedio. Ez lehetne Miche-
langelo sírfeluralta, és nem a verssorok, a dics őítós. Ő  sem mehet töbibé se előre, 
se hátra. Mert halott. 

fordította brasnyó istván 	158 



Amiikor a szél hirtelen s mindjárt nagy er ővel fújni kezdett, a há-
rom gyerek szétterjesztette kezét, mintha repülni akarnámaik. Az előbb 
még a közelgő  szekereket és a lovasdkat nézték. Aztán a porköd mindent 
eltakart, s a keringés ikábulatában teljesen megfeledkeztek róluk. 

A lovasok a gyep végéhez értek. A іѕйгй  akác- és mecggyfabokrok 
oltalmára bízták magukat. Kevés védelmet nyújtottak, de erre hamaro-
san nem is volt sziilkség, mert a szél vesztett erejéb ől, s a leveleken né-
hány esőcsepp koppant. A lovasok a közеigő  :szekerekre vetve egy pillan-
tást, megindultak az udvar felé. Csak most vették észre az es őre tátogó 
három, gatyás gyereket. A két nagyobb láttukra kereket oldott, a 'kicsi 
pedig tenyerét az ég felé emelte, s egyedül mondta tovább: 

— Essz essző , essz! 
— Békaporontydk — mondta az egyik lovas, szdkasból fegyvere 

szíján tartva a kezét. Tánsai nem szóltak. Az ürességt ől komorló, barát-
ságtalan udvart nézték. A nagyikapu iki  volt fordulva vasából. A szél az 
utat először simára söpörte, majd szeméttel: szalmával, tavalyi levé4-
törmelékkel, száraz ágakkal s éretlen gyümölccsel szórta be. A fák üstö-
ke összekuszáládott. 

Az udvarban a lovakat az istálló el őtti szín tartóoszlopaihoz Іkötöt- 
ték. 

— Kerítsd elő  őket! — mondta a lovas, akinek a keze állandóan 
fegyvere szíján nyugodott. 

— Az istenit az értetlenjeinek! — káromkodott a maga nyelvén a 
lovas, akinek a parancs szóllt. Itt a szelkér, s még semmit senn csináltak. 
Keserűség fogta el arra a gondolatra, hogy neki kell a kocsissal kihor-
dania a bútorokat, az edényeket, az egész istenséget. 

— Hova ál'1 az isten lovába, maga barom; ne oda, hanem ide á1 -
jon! — szidta a kocsist. Az pedig a lovak hátára dobta a gyepl őt, leszá4it 
a bákról, s a szín a!lá telepedett, a két fegyveres közelébe. A parancsot, 
hogy kerítse elő  azt a vén csirkefogót vagy a feleségét, eleresztette a füle 
mellett. Előszedte a pipáját, ami annyit jelentett, hogy vár a maga 
dolgára, nem engedi, hogy a napszámban vagy a részen mindig hallgatott 
— ékellett hallgasson — a szavára, parancsolgasson neki. 

A masik szekér eközben megkerülte a tanyát, s az istá1ó mögött, 
kissé oldalt, hogy az udvarból is látni lehetett, a 'két fegyveres jeladására 
megállt. Elöl, kopaszodó, bajuszos ember ült fedetlen fejjel, meg a fele-
sége, hátul, a bútordk közé ékelődve (az asztal lábán ültek) a két nagy-
lány. Igy ültek, mintha magukba néznének, egymást nem ismernék és 
nem is tudnának egymánal is mindarról, ami körülöttük történik. Nem 
tekingettek az udvar felé, és nem mondtak egymásnak se jót, 'se rosszat. 
Mindössze az történt, hogy az asszony szája szélén a ránedk id őnként 
megteltek könnyel. 

A két fegyveres cigarettára gyújtott, s a kocsis is rápöfékelt a pipá-
jára. A szél megszelídülten nyüszített a padlásablaikban. Az égen fekete, 
tépett felhak rohantak. A esalknem alkonyati sötétség múlában volt —  

ф-5  ,óra közt járt az idő  —, s az eddig lapuló legyek egy I illanat~la 
feldongtak a іszemétdombon hever ő  .két házőrző  eb hullája fölött. Rende-
letben ki volt adva, hogy a Iki4akoltatás napjáig agyon kelii verni őket. 

A lovas, aiki még mindig a kocsist szidta, berúgta aceritkaput. 
Ugyanekkor nyílt a gangajtó, s az asszony lépett 'ki. Egy csecsem ő  gyere-
ket szorongatott. A kend ő  lecsúszott a tarkójára, haja előbomlott. A két 
megszeppent fiúcska félénken aprózta a lépteit az anya nyomában. Az 
idegenekre ügyet sem vetve a gyep felé tartottak, ahol a 'kicsi még min-
dig azt hajtogatta eszel ősen: 

— Essz essző , essz! 
Ammikor az asszony a kis vad gyerekekkel (a két nagyobb szemében 

állati félelem bújkált) az udvarba ért, a kertajtónál álló lovas rászólt 
szigorúan: 

— Hívja elő ! 
— Vigyenek bennünket! — mondta az asszony megadással s egyút-

tal gyűlölködve, hogy átkozódásnak tűnt, amint néhányszor megismétel-
te. A két fegyveres nem értette a szavát, is nem is .gondolhatott mást, 
mint hogy átkazádük. 

— Az istenist! Süket maga? Az urát mondtam! 
A kemény hang s a sírágörccsel küszköd ő  anyamell megríkatta a 

kis 'kövér gyereket. A kezét fegyvere szíján tartó fegyveres el őre lépett. 
— Na, mi lesz? —szólt az emberére. Az már szinte taparz бkolt a 

dühtől. A fegyveres metsző  hangon mondott valamit, amit ől az asszony 
159 nagyon megszeppent, a sírást is abbahagyta. Mit sem értett a sziszeg ő  
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kis ember szavából, de 'látta, hogy elönti a pulykaméreg, az ökle meg 
egyre fehérebb a fegyver szíjának szorításától. 

Az ember testi fájtdalmakat érzett. Az derült ki, hogy ő  itt most is 
senki ás semmi, noha ennek épp az ellenkez őjét akarta megmutatni. Hát 
ez nem látja, gondolta keser ű  szájízzel, mi történik itt? Nem érti, hagy 
ezek a büdösek, bár hetdk óta éhen dögl ődnek (csoda, hogy a kutyákat 
is fel nem faltak), itt akarnak maradni, virágoskertet akarnak tulipá-
nokkal és rozsá'Кkal, és gyümö'lcsös'kertet, egyre nagyobbat  (most  iás ül-
tettek facsemetéket, mintha semmi nem történne az égvilágon), hogy 
drága pálinkát főzzenek s az asszony ne adjon hitelbe, és fédereskocsit 
akar az a gyáva, beszari... az a nem ember (vajon hova bújt, lehet, hogy 
leereszkédett a kútba) ,két, villámló fekete lóval, s derekát ezu+tán is ké-
nyesen akarja tartani, amint a faluba hajt: egyenesen, míg a vénség 
meg nem gör'bíti, vagy ki nem ficamítja... Háhó, de üres ám a lszín, 
üres az istálló, tyúkól, disznóól, magtár és kamra, a házőrző  ebek szemét-
re vetve, mit akar még? S mit kell tdketóriázni? S ennek a nyavalyásnak 
mink a Puska, ha nem tudja leemelni? Így bánt ez a gazokkal is? 

A fegyveres nagyokat fújt. Itt valami nincs rendjén. Látta, hogy az 
asszony hamuszínű  már a félelemtől. Lenyelte haragját, s hogy jelezze: 
rettegésre semmi dk nincs, végigborzolta a nagyobbik fiú kócos haját 
A gyerek okos szemévél állandóan őt nézte, de most félrehúzódott. 

- Kérdezze meg, hol az az ember — mondta az emberének. 
— A gangon ül — tolmácsolta az bambán az asszony szavait. 
Az ember valóban ott ült egy palack pálinka mellett. A nagy test 

mögü+l szőke leányfej kandiká4t elő  inkább kíváncsi, mint ijedt tekintet-
tel. A fegyveresben az az érzés támadt, hogy minden zugban gyerekek 
vannak. Nem lepődött volna meg, ha a pinceajtó — noha jákora'káposz-
táskő  volt ráhengerítve — felnyílik, s onnan is el őbújik egy vagy :kettő . 
Mint a földigiliszták. 

Fegyverét a falhoz támasztotta. 
— Nézze csak, barátom — szölt emberséges hangon. Torkát meg-

köszörülte. — Lássa be, hogy amit csinál, annak semmi értelme sincs. 
Fújt egyet és helyet foglalt. Elmondta a teend őkét, magyarázta, mi 

történik tulajdonképpen, azt is, hogy miéтt. Beszélt, beszélt, milközben a 
sapkájával játszadozott, és fogalma ,sem volt, hogy az ember érti -e a 
szavait. Már arra sem ügyelt, hogy értelmes legyen mindaz, amit mond. 
A рálinkásüveget nézte .rég, egyre sóvárabban, s az jutott eszébe, hogy 
egy giili+sztát tépett ki a rögb ől a minap, hogy szálláshelyükön a kertet 
ásták — kedvtelésbbl -- a '.kollegájával. (Lám, a székérrel oda 'is be 
lehetne állítani, szeremsére senkink nem támadt ilyen ötlete, az ember 
igazán nem viselkedik ellenségesen, azt sem lehetne mondani, hogy a 
feleségét félti ...) A nyákkés test csúszik az ujjai közt, középen elvéJko-
nyadi'k, a vége megdn тzad, megvastagszik. Három ujj bögyével kényel-
mesen fogni lehet. A test persze még mindig csúszik, de egyre lasabban 
(a kollegája kíváncsian nézi, mit csinál). Ha megfeszíti, megakadályoz-
hatja, hogy újabb izomgyűrűk húzódjanak vissza s tűnjenek el a rög 
nyirkos barlangjában, ám hiába minden óvatosság: ha ki alkarja onnan 
tépni, az elvélkonyodott test elszakad az ujjainál, s a duzzadt részb ől ki- 

a megemésztett föld. 
A képzeletbeli kortyoktól részegen egyre többet beszélt. Az ember 

nem ivott, s a fegyveres .torka teljesen kiszáradt. Azzal áltatta magát, 
hogy tu4ajdonképp a szagot szomjazza, s nehéz vált kibírnia, hogy még 
abból sem jut neki. 

Abbahagyta a hiábavaló beszédet. Egy ideig töprengett, majd gon-
dolt egyet. Az üveg után nyúlt, húzott bel őle. Felállt, s újbál aneghúzta az 
üveget. 

— Egészségükre! — mondta. A szíjat könnyedén megragadva vál-
láхa lendítette az ütött-kopott puskát. Nem pillantott az ajtóban ácsorgó 
asszonyra. Amint a kertkapuhoz ért, :kiadta a harsány parancsot: 

— Indu'lás! 
A kocsis a tenyeréhez csapta a р.ü$јát, felült a bakra, s kihajtott az 

istáfiló véginél. Az asszony a ház előtt csak ekkor eszmélt csendes sírdo-
gáláѕából. Magához kapta a pálinkát, és az udvarra sietett. A három 
ember tanakodott, nem ügyeltek rá. Az üveget a nagyobbik fia kezébe 
nyomta, és idegesen hátba taszigálta. A fioska bátortalanul az alacsony 
fegyvereshez lépett. Az épp ekkor elindult; két .társa .követte. A kisfiút 
észre sem vettek. Az anya unszolta, hogy csak menjen utánuk. đ  maga 
távolabbról követte őket. 

Arra Tett figyelmes, hogy a gangajtó nagy robaj és csörömpölés 
közepette félfástól kid őlt. đsztönösen körösztöt vetett, de most nem 
törődött a férjével. 160 



A nap az ég aljan előbújt a felhők közül, s ragyogó, hűs £ényt 
árasztott. A szekerek már dűlőnyire lehettek. Az asszony a homlokához 
emelte a kezét, s сsa~k .most fogta föi, hogy azok mindjárt eltűnnek a 
völgyben, és nem jönnek vissza többet. 

Az első  ősz hajszál fеDfedezésekar eszünkbe jutnak iismer őseirik, kik 
ugyanilyen korban félig deresek, s az ősz hajszálat mosolyogva tépjük ki 
bogárfekete hajunkból. A fejb ől tűszúrásnyi fájdalmának emléke elvész 
ат  él1d 1, hogy bármilyen nyomot hagyna bennünk. Szokásaink a régiek 
maradnak. A lépcs őházban futva közlékedünk, az újságat az utcán la-
pozzuk át elsősorban a sporteredmények után kutatva, ám észrevesz-
szük, hogy a jrókelők szinte kivtel nélkül üdvözölnek bennünket; néme-
lyekről azt sem tudjuk még, kicsoda. Ez kissé szokatlan, de egyáltalán 
nem idegesít bennünket. Vannak már általunk is respektált szemdlyék, 
akiknek, hacsak tehetjük, el őre köszönünk. Ha a labdát, a ,játszótérre 
ügetve, véletlenül egy id ősebb hölgy felé rúgjuk, kárörvendés helyett 
resteQkedve kériіnk bacsánatot. Továbbá az is kiderül, hogy barátaink 
mennyire mások, mint a régiek. Kezdetben nem  is  ügyeltünk :arra, vagy 
nem tulajdonítottunk neki fontosságat, hogy egy-egy ,panasz fejfájásról 
vagy kialvatlanságról a koTlégá'knak mindig okot ad arra, hogy elmond-
ják, mennyire jó alvók ők, sőt mióta betömették, vagy kihúzatták, a fo-
guk se fáj, s hogy például a gyomruk mennyire megbízható. Szó sincs 
ró a, uii :is jó .alvók vagyunk, gyomrunk is tűrhetően emészt, legfeljebb 
a sok cigaretta és a kávé okoz néha szívdobogást, s ilyenkor többször is 
megforidulunk az ágyban, míg végre m.gtaláljuk az alváshoz föltétlenül 
szükséges kényelmet. Aggasztó azonban, a tudat, hogy egyik vagy másik 
testrész vagy szerv dicséretét kivételesen szerencsés esetben esetleg öt-
ven évig fogjuk hallgatni. Más társaság után vágyákozunk. A moziban 
vagy az autóbuszon tanítványainkhoz szeg ő'dünk elképzelve, hogy bará-
tavnk lehetnének, ám rendkívül feszélyez bennünket a saját közvetlensé-
günk, s a szervusz vagy szia szó édességét szánk csömöre elveszi. Talán 
meg sem lepődnénk, ha kedvesünket egy suhanc oldalán látnánk egy 
napon, forró ölelésünk esetleg már el is árulta, hogy végképp maradnia 
vagy távoznia 'kel. 

koravinsio 

 

Most már mindörökre nehéz lesz megnevezned. 	

fPjCS11U1 111 Van, hogy a közelében jársz. Az udvarokat takargató alaj:fasövé-
nyek levelük fonákját mutatják, hirtelen magad is ősz leszel. A nyárfák 
megszűnnek hajladozni a szélben, a magáLnyos f űzfák és bokrok meg-
szűnnek kergetőzni egy pillanatra. A fe}+de jegenyefasor s a jegenyefasor 
mögötti erdővonulat araár fogalom előtti táj. 

Ám lehet, hogy a születés olyan, mint az égitest vagy mozgásban 
lévő  bármilyen tárgy: nem ott van, ahol van — valahol másutt. Fény-
évnyi távolságra önmagától vagy egy mill'iméter néhány ezredével ar-
rébb. E távolságot már pólyáid tekn őceként megtehetted, ha hátadról 
hasadra fordultál, amiikor a víg lava:cskák a .balkéz fel őli ormok felé 
prüszköltek és húzogatták ropogtatva és csörrentve a zabolát. 

Kék és zöld akvarelléi varázsolták e ґtѓјаt, 
gyermekszem csodálta, míg fel nem n őtt a gyermek... 
Lám, vérszegény a szó, és :sápadt a kép, s ha zeneszerz ő  volnál, 

vajon miféle hangákkal idézhetnéd múltad, mert kétségkíviil múltad 
egy töreddkpillanatáról van szó. Avagy a múltról. Az 1~r agyagos partjá-
ból őstulok szarva meredez, s a mammut elszórt csigalyáiból már a 
gyersnékkori falvakba is vezethetne kövesút. 

A levegő  illata azóta vajon hova szállt? 
Lám, emlékszel e szikes utak illatára is. A ló izzadságának szaga 

az, lótrágyaszag. Bégető  nyáj lehelete, ázott gyapjúnak kipáralgása, nap 
felé szálló tóvak vonatfüsttel itatva. 

6, hátrafelé haladtak a vonatok! 
Egyetlen játékszer. Elérhetetlen. El őtted két bivaly cammogott. 

S hogy átértetek az Еren, kecskék röipködtek közel a fű  felett; 
egyiket elérte ködben ázó ostorod szíja, ám meg sem rezzent a né-

ma fecskehad. 
161 	Milyen ködbe tűntetek fehéren-feketén villámló madarak? 



ré9el lásiló: a  vers kihívása 
Symposion könyvek 44, Forum, Újvidék, 1975. 

Hat közismert, többségében fiatal, esetenként vita-
tott, de szemléletében egyként modern  költőnkről írt 
hat »esszé«-jét gyűjti egybe Végel László legújabb 
kötete, A vers kihívása. Szerzőnk eddig megjelente-
tett kritikái és egyéb elméleti írásai nyilván többszö-
rösét teszik ki a közreadott 125 oldalnak, ami igényes-
ségre, a fiatal kritikusnak önmagával szembeni szi-
gorúságára figyelmeztet bennünket. De nagyot akará-
sára is, mert a cím a kritikus általánosabb — inter-
pretáló, elemző, kommenti1б  —álláspontjával szem-
ben abírálva-teremtő  részvételét, harcosságát hirdeti 
meg »kihívásá«-ban. Nem akar élveteg olvasó, hűvös 
regisztráló, irodalmi kataszter-készít ő  maradni; ehe-
lyett álszerénység nélkül egyénisége teljességét hirdet-
ve és keresve, eddigi élettapasztalatának és művészet-
-eszményének kérdéseire költészetek eđemzésével egy-
időben kíván választ találni. De más oka is van arra, 
hogy esszét írjon. Tulajdonképpen azoknak vállaPko-
zott a kritikai ismertetésére, akik, Gál Lászlótól elte-
kintve, ha nem is indultak Végellel egyidőben, mint 
Tolnai, Fehér és Domonkos, mégis vele párhuzamo-
san, az ő  esztétikai szemléletétől is termékenyedve 
lettek olyanokká, amilyennek e könyvét méltatja őket 
(Pap József, Koncz István). Nemzedéktársak pillanat-
nyi megállója tehát e könyv; másmilyen hasonlattal: 
olyan családi kép, melyen az alkotó saját arcvonásai 
is felismerhetők, mert azonosnak érezve magát sze-
retteivel, róluk szolva minden egyes szava saját ma-
gát is jellemzi. E tény pedig némileg módosítja Végel 
László esszélkötete címének jelentését. đ  ugyanis"nem 
hívja ki e verseket — miért is vívna a vele azonos 
fronton levőkkel? önellentmondás enne mégis a cím? 
Korántsem. Valami (ez esetben a vers) vagy valaki 
azonos táborba a közös ellenség ellen is kihívható, 
jóllehet a »meg« igekötős alak közkeletűbb. De ne 
kicsinyeskedjünk, hadd igazolja a Sympasion szelle-
misége, amihez Végel László esztétikailag mindmáig 
hű  maradt, a »kihívás« ilyen értelmezését. Ez azon-
ban újabb kérdést vet fel: ki a közös ellenség? Ha 
erre válaszakunk, Végel esztétikai szemléletének esz-
téti'kán kíviili alapját határoztuk meg. Ebben a luká-
csi esztétika siet a segítségünkre, amelyet Végel nap-
jaink emberi és esztétikai (így, szigorúan együtt) je-
lenségeinek megítélésében, tudatosan és rugalmasan, 

alapvető  mértékként alkalmaz: ami segíti az emberi 
lény gazdagságának kibontakozasát — jó, ami gátolja 
— rossz. Mindkettőnek, mint a hasznos, egészséges 
növénynek és a kártékony, beteges gombának, bizonyos 
feltételei vannak. Az előbbié az evilágiság, a gondola-
tok és érzelmek harmóniája, a lényeg és jelenség 
dialektikája, a szellem immanenciája és hite; az 
utóbbié a világon-kívüliség (akár a vallás, akár a ni-
hilista tagadas formájában) vagy a környezetünkben 
levő  tárgyak vonzásának vagy tasztításá пak kizáróla-
gossága, amit Lukács »hatalom-védte bensőség«.'nek 
illetve »rossz végtelenség«-n еk nevez. Végel tehát a 
változó és változtatni akaró emberre esküszik, kriti-
kusi érzékenysége azonban nem engedi meg, hogy 
ezt kötelező  normakéntallítsa a költők elé. Tisztában 
van azzal, hogy a valóság ellentmondasos jellegét a 
költők élik át a legmélyebben, miközben önmaguk 
lehúzó belső  szörnyeivel is meg kell küzdeniük. A köl-
tészet lehet elvont is, csak ne a magánügyeiben, a 
saját egyéni végtelenjében, önkényesen teremtett jel-
rendszerében merüljön el, hanem a társadalmi ember 
eszményének és valóságának drámai elemekben is 
bőwelkedő  konfliktusaban, a »másokért egyedül« ál-
lapotában, melynek eredeti nyelve a manipulált köz-
helynyelvet és az elidegenedést dokumentáló halan-
dzsát egyaránt tagadja. 

A vers kihívásának egyetlen klassтikus költője van, 
Gál László, ezért Végel vele ,kapcsolatban és az ő  köl-
tészete által is befolyásolva fejti ki irodalomszemlé-
lete alapjait. Eszerint a vers, mely csak közvetve s 
ezért leginkább irreleváns módon hozható összefüg-
gésbe a költő  mögött álló társadalmi valósággal, ön-
álló struktúrát, mikrokozmoszt alkot, ami azonban 
»nincs kitéve a valóságos lét, illetve a létet kifejez ő  
kommunžkácžós modell felé mutató mechanikus ana-
lógiának. Értelme és értéke csupán a »van«-ban léte-
zik.« Végel nem erőlteti a párhuzamot, miként meste-
re, Lukács György teszi oly gyakran. Inkább zarójel-
ben hagyja. Ha ennek a kutatására fektetné a hang-
súlyt, akkor szociologizálna, mint néhány évvel ko-
rábban a Tolnai Ottó költészetéről írt esszé első  vál-
tozatában. E széls őség szélsősége a karral való át- 
tétel nél,küli, közvetlen kapcsolat számonkérése lenne, 
az egyértelmű  kommunikációé, ami a mai versolvasó 
számára csak »komunikáciás zörej«. Végel és nemze-
déke nem eshetett ebbe a hibába, hiszen éppen ennek 
a tagadásával indokolta meg létjogosultságát, és bi-
zonyította be életképességét. Az ellenkez ő  véglet, mi-
ként jeleztiik is már, a vers »motívumrendszerének« 
világidegensége, elmosódottsága, a betegességében ön-
teremtő , s csak önmaga egyediségében dekódolható 
fantázia torzszüleménye. Az eszmény a Goethe-i, lu-
kácsi dialektikus egyensúly: »A Vers és a Világ, a 
Költészet és a Valóság között egy i П tef іzív kommuni-
kációs mez ő  keletkezik így, s ez dönt ő  módon befo-
lyásolja Gál Lásiló költészetét, elsősorban a költemé-
nyek kompozíciós modelljének alakulását.« Joggal hi-
hetnők, hogy Végel a történeti-genetikus módszert 
választja Gál költészetének megközelítésében, mivel 
közismert, hogy az a történelmi helyzetektől megha-
tározottan fejdódött. Nem ezt teszi, mert nem a ver-
sek horizontális, történelemből is kibontható össze-
függései érdeklik elsősorban, hanem az ennek a be-
folyására is létrejövő , »strukturálódó« vertikális ösz-
szefüggések, az emberi csodakat rejteget ő  mélyréte-
gek. Innen pedig azzal a tapasztalattal merül fel, 
hogy »Gál László költészetének alapvet ő  ismertető  
jegye a központž motívumok variálódása és tömbö-
sítése. Ez azt jelenti, hogy motívumrendszerének bel-
ső  kombžnácžója homogén; pontosan körülhatárolható 
és többé-kevésbé állandó. Költ őž világa a létét sokkal 
inkább a maga intenzivitásában fejezi ki, mint exten- 162 



zivitásában. Igazi nagy köitőž témái: az élet, halál, 
hit, hitetlenség, remény, reménytelenség ...« Végel az 
e költészet által kínált fogódzókat fogadja el kiiridu-
lópoііtként, s elemzésében úgy folyamodik a nevezett 
ellentétpárokhoz, mint a vegyész az elektrolízis elek-
tródjaihoz. A kiválasztott anyagot nem emelheti ki 
az oldatból, hiszen úgy a hit, a remény, a vitalitás 
pólusának termékei eleve értékesebbekké lennének, 
s a feszültség-teremtő  erő , a Gál László-i vívódás el-
veszítené közegét, versteremt ő  szerepét, emberi hite-
lét a tiszta ész, a társadalmi haladás racionális ér-
dekének száraz levegőjében. Egyszóval: Végel a vers 
világában hagyja a Gál László-i binárisan szemben-
álló hit-hitetlenséggel el őszikráztatottarnyalatokat. 
Láthatjuk: nem »kihív«, hanem »leír«, vagy ha min-
denképpen ragaszkodunk a »hív« igéhez, akkor in-
kább »előhív«, láthatóvá tesz, mint a fényképészek. 
нivóoldatként itt az »örök emberi« ismérveivel talál-
kozunk: az emlékezéssel, a groteszkkel, az ironikussal 
és az abszurditással. Ehhez annyit f űznénk, hogy Vé-
gel szempontjai következetes érvényesítésével lényeg-
látón ismerteti Gál László költészetét. Csupán az ab-
szurditással kapcsolatban van kifogásunk: szerin-
tünk e filozofikus kifejezés, melynek dadaista, eg-
zisztencialista (Camus) vagy éppen nyárspolgári (Di г-
renmatt) esetleg nihilista (Beckett) értelmezése egy-
formán eszünkbe villanhat, túlságosan er ős az in-
kább fáradt melankóliára, révedez ő  nosztalgiára, tét-
len meditációra, elcsukló spleenre hajló, az öregkori 
hangulat hullámvölgyében fogadó Gál-vers — Hetven. 
fölött — leírására. 

S a történetiség? Nem zárják-e ki a fenomenológiai 
indítások? Nem, mert Végel az időben és térben el-
helyezett, külső  feltételektől befolyásolt meg a költ ő  
egyéniségétől meghatározott időtlen, általanos met-
szőpontját keresi. Nem ellentmondás, hogy az utób-
biból indul ki, mert célja a társadalmi ember vers-
-végtelenjének fogalmi meghódítása. A történeti szem-
pont itt csak segédeszköz lehet, lehetne, ha a költé-
szet hosszanti kiterjedése is érdekelné. Ekkor talán 
azt a — dogmatizmusellenességében merevségre 
hajló — tézisét is árnyalná, mely szerint a történe-
lem változásai nem befolyásolták lényegesebben a 
Gál-verseknek a fenti ellentétpárokkal leírt belvilágát. 

Végel László verseszménye klasszicisztikus; a natura-
lisztikus konkréttól és a romantikus vagy szentimen-
tális általánostól egyaránt viszolyog. Az intuíció nala 
arra jó, hogy a vers befogadásában megteremthesse 
az értelem és az érzés egyensúlyát, melyben az érte-
lem, ha nem is fontosabb, de elsődleges. Ez ad ma-
gyarázatot arra is, hogy minek alapján bírálja Pap 
József egyik kísérletét, melynek — szerinte — »abban 
van a legveszélyesebb buktatója, hogy a meghatároz-
hatatlant a meghatározhatatlannal akarja kifejezni.« 
Ennek ellenére felismeri, hogy »Pap nem a játékos-
mágikus, hanem a tragikus-mágikus költ ők közé so-
rolható, ő  a szavak párosításával nem új ingert akar 
kelteni, hanem a régit, az elfelejtettet akarja megszó-
laltatni.« Az is meggyőző , ahogyan Pap József és 
Koncz István egy-egy találóan választott versét össze-
vetve tipologizálja a költ ői alkatokat. Kár, hogy nem 
folytatja eljárását, s a továbbiakban megelégszik 
Pap és Fehér Kálmán egy-egy versnek idézésével, 
ahelyett, hogy tüzetesebben megvizsgálná őket. Egyéb-
ként hitelt érdemlő , amit Pap József verseinek bels ő  
fejlődéséről, képeinek redukciójáról, az egyes szavak 
töltésének tudatos meghatározásárál megállapít. 

Legteljesebb esszéje, ami tanulmánynak is nevezhet ő , 
Koncz István költészetét elemzi. Elszigeteltségében a 
nyitottságát, egyéni vívódásában a távlat keresőjét 
tiszteli, aki költészetünkben az egymással szemben- 
álló nemzedékek között a folytonosságot képviseli, s 
a Symposionnal induló költő i törekvéseket készíti el ő . 
Végel elsősorban az értelmiségit értékeli költ őjében, 
akinek »költészetében az entellektüel visszavonta a 
költő  megbízatását.« Koncz költői világában vers és 
világ, szellem és mű , képzelet és gondolat súrlódva, 
egymást tagadva vannak jelen. Koncz azonban József 
Attila-i költő, aki nem képzelheti el létezését az érte- 
lem, a törvény, a harmónia és a rend eszményének 
keresése nélkül. Nem nyugodhat bele a rendezhetet- 
lenbe, egy-egy verse kísérlet, hogy fölülmúlja önma- 
gát és helyzetét. Igy aztán elvontsága konkrétsággal 
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általános távlata nyílik meg, mert »nem a szív, ha-
nem az értelem romantikája ez.« Vége! megállapítá-
sai megfontoltak és pontosak, ritkán ragadtatja el 
magát olymódon, hogy verselemzés helyett bizonyí-
tatlan általánosságot mond, mint pl. ott, ahol a puni 
tánul tömör mondatokat író Koncznál »barokkos gaz-
dagságú nyelvet« említ, vagy amikor úgy véli, hogy 
»Koncz képei lángoló nagy freskók.« 

Az új költészet fellépését Végel Tolnai Ottó Homorú 
versek című  kötetének megjelenésétől szamítja. Jog-
gal fűzi Tolnai nevéhez az ironikus, verset tagadó 
vers divatjának születését, a már id őszerűtlen verses 
képmutatás tagadását, a paradoxon szerepét, a mo-
dern donquijotteria vállalását, az aktivitás vágyát, a 
Che Guevara-romantikát, az apró tárgyak kultuszát, a 
filmszerűséget, a montázsolást. Konkrét elemzést 
azonban nem végez. Módszere: egy-egy jellegzetesnek 
vélt sajátsághoz egy-egy idézetben keres illusztrációt. 
Ennek az eljárásnak az a hátránya, hogy mivel a 
fontosabb versek árnyalt elemzése elmarad, nem hoz-
za közelünkbe a Tolnai-verset, aminek következté-
ben annak információ-értéke meghatározatlan marad. 
Egyértelműbben: ha egy verset a filmszer űség demonst-
rálása végett idézünk, még nem jelenti azt, hogy 
a vers jó is, hogy jelentése gombolyagjának vége nem 
veszett el valahol a költő  tudatalattijának végtelen-
jében, az ihlet végtelenjében. Lehet, hogy az »Ablak-
nyitás a nehéz / oszlopba« kezdetű  strófa filmszerű , 
de nem biztos, hogy kommunikatív is. Végel e tanul-
mányaiban egészen közel jutott a versesztétikához, a 
döntő  szembesülést azonban gyakran keriili. Ezért 
mulasztja el az utóbbi néhány év legfontosabb Tol-
nai-verseinek, a Gerilladaloknak, a Balatonnak, a Le-
gyek karfiolnak és az Agyonvert csipke darabjainak 
elemzését. Amit ebben az — 1968-tan írt, néhány év-
vel később átdolgozott —esszéjében ír, nem feles-
leges, de csupán egy —Tolnairól írandó — tanulmány 
bevezetőjének fogható fel. 

Annál otthonosabban tájékoztat Fehér Kálmán köbt ő i 
fejlődéséről, a tárgytalan és a tárgyát meglel ő  indu-
lat szakaszairól, Fehér verskompozíctojának sajátos-
ságaról, az én és a közösségi tudat költ ői azonossá-
gáról, e kapcsolat gyakori diszharmóniájáról, jelrend-
szerek közötti ingadozásáról, az indulat esztétikai 
közvetítés nélküli áradásának veszélyér ől, a táj és 
történelem sajátos víziójáról. Eredeti Gál László és 
Fehér Kálmán társadalom-élményének tipológiai egy-
bevetése is, végül pedig az »angazsáltság«, a nemze-
déki élmény és a társadalmi utópia azonosságanak 
felismerése. Ha azonban a vers kilép a mű  és való-
ság, a költői én és a társadalom a kritikus számára 
csemegét jelentő  vonzásköréből, s önmaga belterü-
tein marad, a kritikus megtorpan. Nem utasítja el a 
kísérletezést, de nem is tud vele mit kezdeni. Ugyan-
abba a hibába esik, amelyikr ől már szóltunk: idézi 
a verset, ahelyett, hogy elemezné. Nem tudjuk meg 
ugyanis, hogy a Falvédő  című  vers esetében mit je-
lent »Petőfi versnyelvének kísérleti átkomponálása, 
amellyel a Petőfi-dilemmákat és problémákat is si-
került aktualizdlnia.« (Emlékszünk: mely nyelv mer-
ne versenyezni véled — invokálja Petőfi, a nagy naiv 
költő  a természetet. Fehér Falvédője szerint valóban 
egyik nyelv sem: az »e« bet űk tengerében megjelen-
nek a nyelvünket kissé egyhangúvá tevő  »e« magán-
hangzós szavak.) 

A Domonkos István költészetéről írt esszé majdnem 
olyan átfogó, mint a Koncz Istvánét méltató. A költ ői 
tudat és vele párhuzamosan a költ ői nyelv eszmélke-
dési útjának megrajzolására vállalkozik »a metafizi-
katól a bele nem egyezés eposzáig«, a naivan roman-
tikus zajongástól a csömörön és a cinizmuson keresz-
tül a helytállásáig az »úgyis téves csatatéren«. Do-
monkos újabb költészete »életszagú«, pri тnér indula-
tokban bövellkedő , ezért méltó tolmácsolójára talált 
A szenvedélyek tanfolyama írójában. 

Végel László azok közé a kritikusok közé tartozik, 
akik — eltekintve a verselemzés előtti alkalmi meg-
torpanásatól, a költői kísérlettel szembeni ál б.sfog-
lalás esetenkénti hiányától, a költői tekintélynek a 
dogmatizmustól való félelme miatti fetisizálásától, a 
kedvenc költőjével (Koncz-cal) szembeni kritikátlan-
ságtól, a nemzedéki öntömjénezés beütéseit ől — nem 
lapos filológus bölcsességgel olvassák a verset, s nem 



is gyömöszölik az altudományok mások által készí-
tett skatulyáiba, nem lubickolnak kényelmesen a 
divatos esztétikai árhullám felszínén, hanem egyéni 
világnézetet, s ennek megfelelő  irodalomszemléletet 
igyekeznek kiépíteni maguknak. Ennek persze nem 
a műveletlen, monomániás önismétlés a módja, ha-
nem a széleskörű  terepszemle, s ennek eredménye-
ként a nekiink megfelelő  elsajátítása, szemléletünk-
be olvasztása. Végei régen meghaladta már a vers 
társadalmi fogantatásának mindenhatóságába vetett 
lukáosi hitét. Most sem tagadja meg korábbi tapasz-
talatát, de mint kiindulópontot elveti, s csak a költ ői 
intenciók és a vers belső  igénye szerint érvényes đti. 
Tárgya kívánja meg, hogy fogalomhasználatában ek-
lektikus legyen, s hogy leírásaiban gátlástalanul me-
rítsen akár a fenomenológia, akár a strukturalizmus 
vagy a szemiotika kifejezéstárából. Az eszköz lehet 
kölcsönzött is, — az a fontos, amit általa felszínre 
hoz. Problémája talán az is, hogy e kölcsönzésekben, 
s ilymódon a versek megközelitésében nem ment elég 
messze. Mintha attól tartana, hogy ez messze sodor-
ná embereszményétől. Nyelve, szóhasználata és mon-
datszerkesztése is olykor megoldatlan és nehézkes. 
Szemlélete rugalmasabb nyelvteremt ő  képességénél, 
amely nehezen vetkőzi le az ilyenfajta tudálékos fo-
galmazást: »... Gál László egyéi-érzelmi-žntellektu-
ális szemlélete a társadalmi objektžvációkban szinte-
tžzálбdžk.« Ennek ellenére Végel könyvét az év egyik 
legjobb magyar nyelvű  tanulmánykötetének tartjuk. 
Kezdeményező  bátorsága, szintézisteremt ő  igénye, 
többször felvillanó elemzőkészsége, a filozófia és a 
költészet iránti nyitottsága kötelez erre bennünket. 

vajda gábor 

Végel László több mint tíz éve van jelen irodalmunk-
ban, s bár a szélesebb olvasóközönség figyelmét elso- 
sorban szépíróként hívta föl magára, kritikusi tevé-
kenysége korántsem volt esetleges, s őt, lényegre törő  
gondolkodása, elmélet iránti érdekl ődése, polemizáló 
hajlama, mondhatnánk, eleve arra predesztinálta őt, 
hogy huzamosan, állhatatosan kitartson a mindenkor 
kockázatos kritikusi feladatvállalás mellett. Éppen 
ezért türelmetlenül vártuk már els ő  összegező  kriti-
kakötetét, amely nemcsak arra lett volna hivatott, 
hogy számot adjon fejlődéséről, érdeklődésének főbb 
tartományairól, irodalomszemléletének rendszerér ől, 
hanem arra is, hogy a maga módján dokumentálja 
az elmúlt évtizedet. Végel László azonban nem kis 
meglepetésünkre átlépett a forró korszakon, s a gy űj 
teményes kötetek buktatóit megkerülve, egyetlen té-
makörben mozgó és jobbára egy időben írt esszéket 
vett föl kötetébe. Kritikusi hadviselésének emlékeze= 
tes eredményei, melyek kétségkívül jelent ősen befo-
lyásolták irodalmi »köztudatunk« formálódását, saj-
nos, homályban maradtak ilyképpen, a »nagy lépés« 
azonban jórészt semlegesíti hiányérzetünket. 

Az esszék a jugoszláviai magyar irodalom életének 
egy újabb fordulópontján, a hetvenes évek elején ke-
letkeztek, illetve nyerték el végső  formájukat, amikor 
nyilvánvalóan megmutatkozott, hogy - költészetünket 
illetően a szintézisteremtésnek nem pusztán szüksé- 

gességét, de lehetőségét is fölismerte már kritikánk. 
Míg a hatvanas évek második feléig ismételten arra 
kényszerült, hogy a megjelenő  művekre azonnal re-
agáljon, a túlközelségb ől adódó kisebb vagy nagyobb 
fakú színvakságot is vállalva, addig a hatvanas évek 
végétől kezdődően fokozatosan átstrukturálódtak az 
erővonalak. Az időközben publikált művek egyfelől 
olyan pályaszakaszokba rendeződtek, amelyeknek 
visszafelé megnyíló távlatai már lehet ővé tették, mi 
több, meglпvánták a komplexebb vizsgálódást, más-
felől pedig a »mindennapos« harcok kényszerétől 
megszabadult s önnön létének kérdésein mind több-
ször elgondolkodó kritika sem elégedhetett már meg 
az egyértelmű  affirmálással vagy tagadással, hanem 
kutatni kezdte az adott pillanaton túlmutató össze-
függéseket. Az új és értékes, az új és modern foga-
lompóroknak korábban szinonim jelentése problema-
tikussá vált, s kritikánknak, ha egyel őre csak jelzés-
szerűen is, meg kellett neveznie a valódi és álmodern-
ség alapvető  isméreveit. E tbrekvésében természete-
sen nem annak óhaja vezérelte, hogy megbékéljen a 
maradi, visszahúzó, provinciális eszményekkel, ha-
nem hogy árnyaltan, minél teljesebb érvénnyel szól-
jon újabb költészetünk értékeir ől, amelyeket sem a 
megbotránkozás, sem az agyonhallatas, de még ma- 
gának a kritikának a melléfogásai, elnagyolt ítéletei 
sem vonhattak kétségbe immár. 

A feltáró munkában Végei László jutott legtovább, 
hiszen egységes szemléletű  esszéiben érdeklődése ki-
terjed mai költészetünk minden igazán fontos vonu-
latára. Amit kritikusaink »munkamegosztásban« vé-
geztek az elmúlt évek során, arra Végei egyedül vál-
lalkozott, s éppen e mozzanat növeli meg kötetének 
súlyát. Úgy véljük azonban, hogy ez a súly nagyobb 
is lehetett volna, ha kutatásának tapasztalatait nem 
az esszé műfajában összegezi a szerz ő . Az esszé, a 
költészetünk közelmúltját felmér б  esszé ugyanis két-
élű  fegyvernek látszik a jelen pillanatban: egyrészt 
teljes alkotói függetlenséget biztosít, másrészt azon-
ban  a már elkésziilt résztanulmányok szempontjainak 
mellőzésével kérdésessé is teszi e függetlenséget. Ez-
zel persze nem a lapalji jegyzetek tömkelegének »tu-
dományos« effektusára, szerepére kívánjuk terelni a 
figyelmet, hanem arra, hogy a csaknem teljes elzár-
kózás (Végel mindössze egy vajdasági szerzőtől idéz) 
szükségképpen rövidzárlatokat okoz. S hadd tegyük 
hozzá, hogy e jelenség tünetérték ű  a jugoszláviai ma-
gyar kritikában, tanulmányírásban. Nem tudni, kri-
tikusi hiúság vagy egyszerű  nembánomság lappang-e 
mögötte, mindenesetre tény, hogy itt a nézetek nem 
feszülnek egymásnak, nem egészítik ki egymást, ha-
nem külön világokat alkotva fékezik egy dinamiku-
sabb kritikai élet kialakulását. 

Végeinél, s ez az eddigiek alapján logikus is, akkor 
válnak szembeszökővé e rövidzárlatok, amikor el őz-
ményeket fürkészve vissžafelé halad az időben. Tol-
nai bttó költészetéről írt esszéjét pl. a Homorú ver-
sek körüli viták felidézésével kezdi, s meggyőzőn bi-
zonygatja, hogy az induló költő  verseinek »újszerűsé-
gét és robbantó erejét« nem abban kell keresni, ami-
ben a kritikusok keresték, ti. az  »érthetetlenségben«, 
a »hermetikusságban«, az »absztrakt« jellegben, hi-
szen a kötet költeményeinek egy része »rendkívül 
kommunikatív« nyelven íródott, s még a bonyolultabb 
szerkezetű  versek nyelvi fordulatai is »racionális vi-
szonyban« vanak egymásai. A továbbiakban rámu-
tat, hogy a »formabontás«, a »kísérletezés« vádjával 
is hasonló a helyzet, e téren ugyanis Tolnait meg-
előzte Pap József és részben Аcs Károly, majd leszö-
gezi, hogy a »vajdasági«, a »bácskai« élet költ ői áb-
rázolásának számonkérése mögött is más okok rej-
lettek, minthogy »a helyi színek sokat vitatott ügyé-
ben már ,Pap és .4cs költészetével kapcsolatban meg-
történtek az alapvető  megoszlások«. Végel tehát fok-
ról fokra haladva fölcsigázza érdekl ődésünket, hogy 
végül közölje »felfedezését« is: »Mai (1973-beli — U. 
Cs.) vizsgálódásunk szempontjából úgy t űnik, hogy 
valójában alapvető  jellemvonásuk, az antipoétikus 
beállítottság volt az ellenvetések ki nem mondott és 
jel nem ismert oka.« Mindez mélyen, cáfolhatatlanul 
igaz, de van egy kis szépséghibája. A »mai vizsgá б-
dásunk < eredménye ugyanis korántsem mai. szeli 
István már 1968-ban megállapította: »A poézis új .al-
kotmányának meghozatalát sürgette, s egy verselle-
nes magatartást, sőt versgyűlöletet hirdetett, ami ter- 164 



mészetesen nem csekély ellenállást váltott ki írókból 
és olvasókból, s őt nem-olvasókból is, érzésem szerint 
ez utóbbiakból a leghevesebbet.« 

Hasonló hibát ejt Gál-esszéjében is. Mivel a Gál Lász-
ló költészetével foglalkozó tanulmányok és irodalom-
történeti dolgozatok jórészt a csábító történeti per-
spektívára alapoznak, nemegyszer háttérbe szorítva 
költőnk versvilágának szerkezeti és nyelvi sajátsá-
gait, Végel radikálisan elveti a »történeti-genetikus 
módszert«, s a góli motívumok, kompozíció modellek, 
verstípusok felkutatására vállalkozik. Mondanunk sem 
kell talán, hogy nem magát a módszerválasztást lát-
juk vitathatónak. Nem hiszünk abban a babonában, 
hogy a módszer eleve meghatározza valamely munka 
értékét, s éppen ezért örülünk minden olyan »leltá-
rozó«, »strukturalista«, »neoimpresszionista«, »etikafa 
stb. erőfeszítésnek, amely hozzájárul egy-egy költ ő i 
világ rejtélyeinek megfejtéséhez, annál inkább, mert 
hiszen csakis a különféle koncepciók együttese nyújt-
hat kellő  alapot ahhoz, hogy a jövőben viszonylag 
teljes értékű  portrék készüljenek költ őinkről. Még 
egyszer hangsúlyozzuk tehát, hogy nem Végel válasz-
tását marasztaljuk el, hanem hogy a strukturális 
elemzést nem kis mértékben a más módszerekkel írt 
Gál-dolgozatok ellenében alkalmazza, ami aztán visz-
sza is üt a szerz őre. Bármilyen határozottan rekeszti 
ki ugyanis a történeti-genetikus módszert, nem kerül-
heti meg Gál László korszakainak kérdését, s törté-
neti támpontok nélkül épp itt, a költ ő  ún. »szocrea-
lista korszakának« jellemzésekor fut zsakutcába. »Ha 
alaposabban megvizsgáljuk ennek az id őszaknak a 
verstermését —írja —, meggy őződhetünk arról is, 
hogy nem a közvetlen angazsdltsdgra való törekvés, 
nem az egeket ostromló optimizmus hirdetése okozta 
Gál költői megtorpanását, hanem az a dichotómia, 
amely egyrészről a hit, a vállalás, másrészről az adott 
költői nyelvrendszer között jelentkezett. (...) Gál fel-
fedezte a forradalom vízióját, az emberiség felszaba-
dulásának lehetőségét, de nem találta meg azt a jel-
rendszert, amely adekvát módon hordozhatta volna 
ezt a gondolati struktúrát.« Megítélésünk szerint e 
tézis teljességgel tarthatatlan. Els ősorban azért, mert 
Gál László véletlenül sem 1944-ben fedezte fel a for-
radalom vízióját, az emberiség felszabadulásának le-
hetőségét, hanem kora if júságában, másodsorban pe-
dig azért, mert a háború utáni években nemhogy 
nem találta meg, nem is keres(het)te az adekvát jel-
rendszert. Ez nagyon fontos, enélkül nem kerülhe-
tünk közelebb a probléma lényegéhez. Gálnak a fel-
szabadulás, a győztes forradalom visszaadta ifjúkori 
hitét, melyet alaposan kikezdtek az id őközben elszeri--
vedett borzalmak. S mivel a harmincas évek, maid 
később a háború növekv ő  hullámokban ostromolták 
maradék reményeit, a végül mégis győző  forradalom 
után hite hirtelen abszolutizálódott, s mint ilyen a 
pillanatközpontúság dimenzióit nyerte el. Emberileg 
nagyon is érthető  ez a hit, maradandó költői struk-
túrák kihordására azonban nem alkalmas, akár egyet-
len más abszolutizálódó gondolati гΡrzel:mi »tartalom» 
sem. Gál »költői megtorpanásának« oka ily módon 
csakugyan nem az »egeket ostromló optimizmus hir-
detésében« keresendő , de nem is a Végel emlegette 
dichotómiában, hiszen ezeknek az »okoknak» mind-
egyike következményjelleg ű, a dichotómia pedig rá-
adásul konstruált is. Ha egyetértünk azzal a lotmani 
tétellel, miszerint a »mű  eszmei tartalma: a struk-
túra», akkor a »versek intellektuális, gondolati struk-
túrája» és »szintagmatikai rendszere« között tátongó 
»valóságos szakadék« képtelenségnek min ősül. Mert 
nem arról volt szó, hogy Gál »víziója a végtelenség 
felé tört, jelrendszere pedig kicsinyes, konvencioná-
lis és banális maradt», mint Végel állítja, hriaem ar-
ról, hogy költőnk a pillanatot »vizionálta« végtelenné, 
s a pillanatban egzisztált akkor is, midőn képzelet-
ben a vágyottig rohant el őre. 

Mellékesen mondva, Végel több más esszében is fél- 
reérthető  módon tárgyalja a forma és a tartalom 
viszonyát. Fehér Kálmánról azt állítja, hogy »auten- 
tikus versnyelvét el őbb fedezte föl, mint versvilágát», 
a »lokális« avantgardizmus egyik alapvető  ismertető  
jegyét abban látja, hogy »kacérkodik a formával, bi- 
zonyos formai újítások alkalmazásával, de eközben 
minden forradalmi tartalmat elhagy«, a gazdag vers- 
nyelvről pedig úgy vélekedik, hogy mögötte »gondo- 
lati szegénység, kiégés rejt őzhet«. Meggyőződésünk, 

165 hogy az autentikus versnyelv autentikus versvilágot 

is revelál, hogy a formai újítás nem újítás, ha nincs 
intenzív tartalmi kisugárzása, s a gazdag versnyelv 
sem gazdag, ellenkezőleg, sajnálnivalóan szegény 
(mert esztétikailag irreleváns), ha »mögötte« kiégés 
lappang. Nyilván Végel is hasonlóan gondolkodik e 
kérdésről, paradox módon azonban meg-megszalad a 
tolla, s esetenként a téves kérdésfeltevésig is elviszi 
őt. 

E kis kitérő  után a kötet legjobb esszéir ől szólunk. 
Minden jel arra vall, hogy Végel az esetben tudja leg-
szerencsésebben dinamizálni kritikusi-esszéírói adott-
ságait és erudиcióját, ha a választott témáról már 
közzétett nézetekkel úgyszólván semmilyen vonatko-
zásban nem kell számolnia, amire a Koncz-esszé a 
legszebb bizonyság. Nem állítjuk, hogy Végel fedez-
te fel Koncz Istvánt, hiszen már Bori Imre antoló-
giájában, a Vajdasági ég alattban is szerepelt, azt 
azonban bátran elmondhatjuk, hogy versvilágának je-
lentőségére ő  hívta föl a figyelmet először, ő  írta 
róla az első  esszét, ő  az első  koncepciózus tanul-
mányt, s elévülhetetlen érdemei vannak abban is, 
hogy az »elsüllyedt nemzedékhez« tartozó költ ő  ver-
seskönyve megjelent. Koncz költészete olyan szeg-
mentuma tehát irodalmunknak, amelyben Végel ott-
honosan mozog, szuverénül tájékozódik, s amelyet 
joggal a »saját« birodalmának tekint egy kicsit. Nem 
véletlen éppen ezért, hogy itt éri el a belső  teljes-
ségnek azt a fokát, amely munka közben célként a 
szeme elő tt lebeghetett. 

A Koncz költészetéről megjelent kritikák, rövidebb 
lélegzetű  tanulmányok mindegyike magán viseli az 
alkalomszerűség jegyeit, s néhány fontosnak tetsz ő  
tézisen kívül alig-alig járul hozzá »intellektuális köl-
tőnk« versvilágának alaposabb megismeréséhez. Le-
het, hogy részben ezért is látjuk példamutatónak Vé-
gel esszéjét. Ő  ugyanis nemcsak Koncz versmagatar-
tásának eredőit, versalkotásának nyelvi, stilisztikai, 
grammatikai eszközeit tárja föl, hanem együtthatá-
suknak bonyolult összefüggéseit is. Abból indul ki, 
hogy már az els ő  Koncz-versekben »jelen van a vi-
lággal való szembenézésnek, a kés őbb meghirdetett, 
átértékelésnek' az igénye», a továbbiakban azonban 
elhagyja a verseknek ezt a felszíni rétegét, s ahe-
lyett hogy »tartalmi» fragmentumok segítségével kí-
sérelné meg definiálni az »átértékelés« mibenlétét, a 
versszervezđ  erők működésére összpontosít. Mindaz, 
amit a költő  vízióinak »romantikus« jellegéről s ez-
zel összefüggésben »barokkos gazdagságú« nyelvérő l, 
az analitikus groteszkr ől, az eszme élménnyé model-
lálasáról, a táj újraértelmezésér ől, a vers feláldozásá-
ról, az absztrakciótól mentes konczi gondolatiságról 
elmond, a felfedezés örömével ajándékozza meg az 
olvasót. Az esszé, amellett hogy új területet hódít 
meg irodalomtörténetírásunknak, kétségkívül jelen-
tős mértékben hozzá fog járulni Koncz István költé-
szetének szélesebb körű  befogadásához is. 

A pontos észrevételekben, gondolati telitalálatokban 
bővelkedő  Domonkos-esszé, noha ismertebb és rész-
ben már feltárt térségeket kalandoz be, méltó párja 
az előbbinek. A szerző  itt, elfogadva Domonkos köl-
tészetének kihívásait, fejl ődésrajzot ad, amelynek fe-
jezetei emelkedő  tendenciával sietnek a »bele nem 
egyezés eposza« felé. A Kormányeltörésben című  vers-
mál, az absztrt іkюiótól mentes konczi gondolatiságról 
»strukturalista» és »impresszionista« dolgozat, ezek 
azonban meg sem közelítik Végel esszéjét, amely nem 
elégszik meg sem a puszta benyomások rögzítésével, 
sem pedig a vers szerkezetének elszigetelt vizsgálatá-
val, hanem a nagy »negatív« szimfónia nyelvét ele-
mezve, egyszersmind megvilágítja annak tudatbeli, 
társadalmi mögöttesét is. 

A kötet többi esszéjének eredményei kevésbé meg-
nyugtatók, s nem annyira abból kifolyólag, amit Vé-
gel elmond, hanem amit elhallgat. Alapvet ően fontos-
nak tartjuk pl., amit Tolnai Ottó formairóniájáról, 
képalkotásának ismérveir ől, költészetének paradox és 
tragikus vonásairól elmond, de sajnáljuk, hogy a ta-
nulmány a kétszeri »nekifutás» ellenére is csonka 
maradt, hiszen csak a Sirálymellcsontig kíséri nyo-
mon költőnk fejlődését. Ugyanezt figyelhetjük meg a 
Fehér Kálmán-dolgozatban is, ahol teljesen elmell őzi 
a Fürjvadászatot, ugyanakkor azonban, ha csak futo- 
lag is, érinti a Petőfi-variációkat és a Demokrácia cí-
mű  ciklust, mintegy így adva tudtunkra, hogy számá- 



ra Fehér legutóbbi kötete kevéssé jelent ős. Ezzel ter-
mészetesen nem érthetünk egyet, annál kevésbé, mert 
éppen a Fürjvadászat verseinek tükrében mutatko-
zik meg, hogy a Száz panasz »nyilvánvaló optimiz-
musa«, »értelmes hite« korántsem volt annyira egy-
értelmű, mint Végel tételezi. A Pap József költészetét 
méltató esszé, mely az előbbiekkel ellentétben az ak-
kor még sem jelent Rendhagyó halászással is foglal-
kozik, indításában meglehetősen esetleges, sőt talán 
erőltetett is. Azt a hiedelmet veszi célba itt Végel, 
persze anélkül, hogy forrásait megnevezné, mely sze-
rint Pap József »kívülálló«, »magános költő«, kinek 
öntörvényű  világa ellenallt a »nagy kihívásoknak«. Ez 
a hiedelem, akárki terjesztette is, szóra sem érdemes, 
hiszen a kontinuitást tagadva, a »semmib ől« indulás 
és a »független«, »izolált« kibontakozás lehet őségé-
nek mdtoszát teremti meg dialektikátlanul. Végel 
azonban mégis elidőz ennél az álproblémánál, még-
pedig megítélésünk szerint azért, hogy párhuzamot 
vonhasson a Gál Lászlónak ajánlott Pap- és Koncz-
-vers között. Ezzel az egyébként csábító összevetés-
sé) azonban semmi olyant ne mutathatott ki, amit 
előzőleg ne tudtunk volna. 

Mindeddig félközelből szemléltük Végel László köny-
vét, melynek domborzatán így a völgyek és csúcsok 
mellett a kisebb törések, repedések is láthatóvá vál-
tak, éppen ezért a kép egésze érdekében idejét érez-
ziik az eltávolodásnak. Említettük már, hogy az esz-
szék szemlélete egységes, amit Végel jól megalapozott 
költészeteszménye szavatol. Leegyszer űsítve azt mond-
hatnánk, hogy érdeklődése homlokterében a korkér-
dések, a közösségi és történelmi mozzanatok iránt is 
fogékony, távlatokban gondolkodó poézis áll, amely 
»megteremtette s tovább tökéletesžtž modern élet-
szemléletet közvetíteni tudó nyelvét«. Csöppet sem 
véletlen tehát, hogy Gál László, Pap József, Koncz 
István, Tolnai Ottó, Fehér Kálmán és Domonkos Ist-
ván műveivel foglalkozik. Véleménye szerint, s eb-
ben messzemenően osztozunk, az ő  versviláguk ké-
pezi mai költészetünk fő  vonulatait, s éppen ezért, 
ha az utószában kimondja, hogy »esszéi nem a tel-
jesség igényével íródtak«, akkor ezt csakis a hat köl-
tőre vonatkoztatva tarthatjuk érvényesnek, hiszen a 
könyv nem a szokásos módon készült, nem innen-
-onnan összeválogatott esszék gy űjteménye, ahonnan 
egész sor ugyanannyira fontos alkotó kimaradt, ha-
nem tiszteletet parancsoló kritikussággal létrehozott 
szintéziskísérlet, amelyre az a feladat hárul, hogy 
megerősítse költészetünk néhány éve kialakult s jó-
szerével már elfogadott új értékrendjét. 

S A vers kihívása, úgy véljük, eleget tud tenni e fel-
adatnak. Kivételes erényei akkor vakak igazán szem-
beszökővé, ha meggondoljuk, hogy nem pusztán 
esszéírásunkat gazdagítja, hanem maga a szerz ő  is 
előrébb lépett vele. Korábbi tanulmányaiban nem-
egyszer tételre tételt halmozott mohón és csapongón, 
vagy pedig legfrissebb olvasmányai b űvöletében anor-
ganikus kitérőket tett, miközben a bizonyító elemzés-
sel adósunk maradt.. Újabban szinte maradéktalanul 
leküszöbölte ezeket a fogyatékossagokat. Gondolatait 
fegyelmezetten, céltudatosan veti papírra, a szó szo-
ros értelmében építi esszéit, aminek szükségképpeni 
velejárója a nyelvi letisztulás és mint említettük már: 
a belső  teljesség. Az esszék egyik-másik fejezete, igaz, 
kisiklatja örömös figyelmünket, de már a következ ő  
fejezetben ismét helyreáll az egyensúly. A kizárólagos-
ságot gondosan kerülve, Végel minden elméleti, po-
étikai, filozófiai tudását és ismeretét mozgósítja a 
választott téma érdekében, s így jöhetnek létre tel-
jesen »átvilágított«, komplex »tablói«, amelyeknek 
hitelességét valamely megalapozott másfajta ízlés ne-
vében meg lehet kérdőjelezni ugyan, de amelyeknek 
a náli ,nk, sajnos, még mindig divatban levő  s újab-
ban már költőink halálával is visszaélő  huszáros ol-
dalvágások semmit sem árthatnak. Semmit, mert 
Végel László könyve nemcsak a verset hívja ki, ha-
nem a jugoszláviai magyar költészetre figyel ő  esz-
széírás jövőjét is. 

utasi csaba 

Kopeczky László: Vajk a Szaharában 
(Képeim története). Forum, Újvidék, 1975. 

(Széljegyzet humoros irodalmunk állapotáról) 

»Kritika kell közöttünk, meg nem kérlél-
hető  és kemény kritika, reszrehajlatlan, 
de igazságos. Ki kell irtanunk a hízelke-
dés, a szolgai csúszás lelkét, ledöntöget-
nünk szobrait a bálványozásnak; elrezzen-
tenünk a lelketlenséget, kimutogatnunk 
egymás vétkeit, botlásait; kimutogatnunk 
az utat, melyen (...) a tökély magas 
pintjáhóz vergődhetnž.« 

(Bajza József) 

»Semmž sem korszer ű, a mi rossz, ...« 

(Erdélyi János) 

Humoros irodalmunk mind ez idáig kívül maradt a 
módszeresen értelmez ő  kritika érdeklődési területein, 
s úgy látszik, ennek oka nem elsősorban a kritikában 
keresendő ; a még nagykorúsodni nem tudott, krité-
riumaiban, célkitűzéseiben és megvalósulásaiban test-
véréhez fel nem nőtt humoros irodalom kisebb jelen-
tősége (jelentéktelensége) okozta, hogy kritikusaink 
érdeklődését a mérhetőbb értékeket felmutatni tudó 
s ezáltal több izgalmat ígér ő  »komoly« irodalom meg-
nyilvánulásai kötötték le. Alkalmi kiruccanások, el-
vétve itt-ott elhangzott, többnyire az alaposabb vizs-
gálat igénye nélkül megfogalmazódott reflexiók jelez-
ték, hogy humoros irodalmunk úgy-ahogy, ha tengőd-
ve is, kritikai köztudatunkban is él(degél).Am a kri-
tika kontrolljának alkalmi volta a belső  kritériumok 
ellaposodásához vezetett, ha egyáltalán létezett már 
valaha egy határozottan körvonalazott mércerendszer 
humoros irodalmunkon belül.. 

A humoros irodalom két fóruman: a Magyar Szó 
Grimasz mellékletében és a rádió Vidámműsorában 
hétről-hétre megjelent, illetve elhangzott (igen gyak-
ran mindkét formában publikált) humoreszkek, paró-
diák, jelenetek, aforizmák és leggyakrabban az er ő-
szakoltan, alkalmilag szellemeskedő  »elmélkedések« a 
napihnrek forgatagában vagy az elszálló szavak rá-
dióhullámhosszain nem adhattak maradandó életjelt 
magukról, s így összefüggéseikben, egységükben sem 
voltak kézzelfoghatók ennek az irodalonmak a körvo-
nalai. A humoros irodalom helyének, állapotának tisz-
tázása céljából hasznos volt annak körképét, kereszt-
metszetét adni az egyéves id őszak humoros irodal-
mából válogató évkönyvben (Marad a gyerek, ha lát-
szžk), hogy végre 1athassuk, mit is érünk. 166 



S most, hogy a kritika is tisztábban láthatott és na-
gyobb felelősségtudattal ítélkezhetett, a diagnózisnak 
is nagyobb hitelt kell adnunk. Ha az eddig melléke-
sen vagy felületesen megfogalmazott bíráló szavak a 
szokványos publicisztikai fordulatok sorsában osztoz-
va elmerülhettek a napok hordalékában, most a bi-
zonyító tárgyi hitelesség meggy őző  ereje miatt va-
gyunk kénytelenek tudomásul venni: a Marad a gye-
rek, ha látszik »Szerkeszt őinek kell ő  szelektálás után 
adatszerű  pontossággal sikerült dokumentálniuk, 
hogy: 1) még mindig nincs nagykorú olvasóknak szó-
16  humoros irodalmunk; 2) megszabott teljesítmény-
re és pontos határid őre írni ugyan lehet, de nevetni 
aligha; ...« (Hornyik Miklós: Egy csomag papír. Ké-
pes Ifjúság, 1975. június 4.) Ez az ítélet határozott és 
lesú,jtó, de els ősorban csak konstatál, állapotrajzot 
készít, dm oknyomozásra, a »miért?« gyökérig hatoló 
kutatására, elemzésére és az útmutatás gesztusára is 
szükség van: arra, hogy a hibák, hiányosságok (el ő-
idézőik által történő) feltárása után kjjelöljük azok 
kiküszöbölési, lekiizdési módját is; vagyis azzal, hogy 
megmutatnák, mely komponensek azok, amelyek a 
humoros irodalomnak egy magasabb esztétikai szint-
re való emelkedését gátolják, közvetve kijelölnénk 
íróink számára a »jó ügy« érdekében legéget őbben 
szükséges radikális változtatások helyét és irányát. E 
téren az idézett cikk is megnevez két f ő  tényezőt, ne-
vezetesen: 

humoros irodalmunk hátat fordított a »komoly« 
irodalomnak, azaz célirányos fogalmazasban: humo-
ros irodalmunk ismerje és értse meg »komoly« pár-
j át. 

humoros irodalmunk a maga tárgyát, a világot, a 
dolgokat sem ismerte meg, tehát »hatoljon előbb a 
közepükbe. Nevetni csupán a dolgok belsejéb ől sza-
bad« —idézi a cikk szerzője Jules Renard szavait. 
Ezt a kérdést a későbbiek során mi a konkrét példán 
fogjuk részletesebben megvizsgálni és boncolgatni. 

Hadd hívjuk fel itt a figyelmet még egy »külső« kö-
rülményre is. Arról az irodalmunkban még ma is 
meglévő  viszonyulásmódról van szó, mely az »ez van, 
ezt kell szeretni« szemellenz ője mögé rejtőzve jónak 
ismeri el a kevésbé sikereset, a középszer űt és eltű-
ri a rosszat. Hogy mennyire nem légb ől kapott ér-
vekkel vagdalkozunk, egy —éppen az írásunk tárgyát 
képező  könyvről szóló —ismertetésre utalunk. Gjon 
Nándor könyvismertet őjéről van szó, mely 1975. iú-
nius 20-án az újvidéki rádió reggeli műsorában hang-
zott él (így, sajnos, szó szerinti idézetekkel nem szol-
gálhatunk).  Gi n,  miután megállapítja, hogy Kopecz-
ky Vajk a Szaharában című  könyve nem túlságosan 
sikeres rutimunka, egy nem kevésbé rutinos fordulat-
tal valahogy így zárja fejtegetéseit: de azért irodal- 
munk nélküle mégis szegényebb lenne. Ehhez csak 
azt fűzhetjük hozzá, hogy ha Kopeczky történetesen 
nem írja meg jelen könyvét, az csak akkor jelent-
hetne hiányt irodalmunkban, ha az »irodalom« kife 
jezés fogalmán belül az összes nyomtatott m űveket 
egyazon értékszintre emelnénk. De szegénnyé csak a 
legértékesebb művgk hiánya tehet benniinket. Így vi- 
szont, ha Kopeczky könyve »nem sok újat hozó ru- 
tinmunka«, akkor humoros irodalmunk vele együtt is 
szegény maradt. 

Kissé hosszúra nyúlt bevezető  fejtegetésejnk végén 
még csak azt szeretnénk megjegyezni, hogy ha netán 
néhol túlzottan szkeptikus szigorral figyeltük a dolgo-
kat és a kelleténél élesebb hangon fogalmaztunk, an-
nak oka csakis az a figyelemfelhívó és cselekvésre 
buzdító szándék, melynek a jelen írás csak szerény 
és parciális gyakorlati megvalósulása kíván lenni. Itt 
nem vállalkozhatunk humoros irodalmunk jelenlegi 
állapotának teljességi igényű  elemzésére és fejlődé-
se helyes útjának megrajzolására, a konkrét Kopecz-
ky-könyvből kiolvasott tanulságokkal csupán néhány, 
a majdani komplex vizsgálódás szempontjából többé-
-kevésbé releváns részletkérdés megvilágítását tűz- 

167 hetjik ki célul. 

(A Kopeczky -féle humor vakvágányai ) 

1 A humoristak évkönyve, annak ellenére, hogy 
könyv alakban jelent meg, nem mérhet ő  a könyvek 
kritériumainak mércéjével. Műfajilag-tartalmilag erő -
sen heterogén anyagát, mely a hétr ől-hétre, változó 
objektív és szubjektív meghatározó körülmények kö-
zött, eltérő  ihletfeszültségű  időpontokban született 
írások legjobbnak ítélt darabjaiból állt össze, úgyszól-
ván csak a »humoros« kategóriába való besorolódás 
tartja össze. 

A humort/szatírát könyvméretekben m űvelni nem 
könnyűnek ígérkező  feladat íróink számára, ezért 
hosszú idő  óta úgyszólván Kopeczky az egyetlen, aki 
következetes módszerességgel igyekszik gazdagítani 
humoros könyveink sorat. Azonban kisregényei nem 
egészükben (jelentésükben), hanem csak hangvételük-
ben jutnak el a humorig, s ez a hang is nagyon el-
csépeltté vált már, kiismerhet ővé a humorjzáló mód-
szer és szokványossá a szituációkra erőszakolt poen-
tírozas módja. Mindig kiütközik a külszín burka alól 
a módszer kopeczkys bordázata, s ez valóban csupán 
annak a számára nem lesz illúzióromboló, aki a mód-
szert nem ismerve spontán könnyedséget lát benne. 

2 Mik is hát ennek az írói attit űdnek a jellemzői az 
adott műben, a szerkezet, a témaválasztás és a nyelvi 
megjelenítés síkján? 

Kopeczky feltehet ően regény- vagy kisregény-alkotás 
szándékával látott hozzá a Vajk megírásához. Sok 
apró fragmentumból összetoldozott-foldozott könyve 
végül mégsem állt össze egységes regénnyé, melyben 
minden kitérőnek, epizódnak megvan a mű  struktúra-
egészében betöltött pontosan kijelölt helye, ahonnan 
erővonalaival a mondanivalót realizaló cselekmény-
vonal megfelelő  pantjához köt ődik, mert megléte 
szükségszerű  a mondanivaló egyes többé vagy kevés-
bé meghatározó szerepű  mozzanatainak megvilágí-
tására, megindoklasára. Ilyen értelemben a djgresszi б  
a regénynek szükségszerű  elemeként funkcionál. Ko-
peczkynél viszont a kitér ők a cselekményvonallal csak 
alibi-uton kapcsolódnak (nem a digressziók magyaráz-
zák a regény történéseinek menetét, hanem a cselek-
ményvonal indokolja a kitér ők alkalmazásának iogos-
ságát), a regény folyamában meghatározó szerepet 
nem kapó űrtöltőkként szerepelnek. Ennek kö°etkez-
ményeként az egész könyv anyaga heterogén, szPtes ő , 
darabos, egyenetlen lesz, nem tudja megteremteni a 
fragmentumokat homogén organizmussá szintetizáló 
kohéziós erőt. 

3 A regény igényéből adódott, hogy az írónak a vi• 
lág egyetemes teréb ől el kellett rekesztenie egy sávot, 
egy valóságdarabot, egy konkrét id őben földrajzilag 
és társadalmilag meсhatározott mikrovilágot s benne 
tipikus alakokat. A Vajk világa a tipikus kjsszerűség 
és provincializmus közege, alakjai a hebehurgvaság, 
sznobizmus, együgyűség keverékéből gyúrt »hősök«. 
Ebből azonban még nem kellene szükségszer űen a 
regény kudarcának következnie, ha az író célja ábrá-
zolt világa és hősei tulajdonságbeli negatívumainak 
kielemzése és elítélése lenne. Kopeczky azonban nem 
vállalkozik a kritikára — nem is vállalkozhat, mert 
nem tudja leküzdeni ábrázolásra kiválasztott világá-
nak lehúzó erejét: rabja, kiszolgálója lesz annak a 
közegnek, mely felett ítéletet kellene mondania, de 
ahhoz felül kellene emelkednie rajta, hogy megte-
remthesse az objektívebb látás biztosítását ígérő  tá-
volságot önmaga és regényének viága között. Mivel 
ez nem sikerült, az író nem mondhatott ítéletet h ősei 
és azok világa fölött, mert ahhoz önmaga fölött kel-
lett volna ítéletet mondania. Így ez a regény a kis-
szerűség panegiriszává tudott csak válni. 

4 Ebből a megvalósulatlanságból ered azután, hogy 
az író és hősei között meg nem teremtett distancia a 
közlés szintjén a mondanivaló és az ábrázolandó vi-
lág között sem jön létre: a nyelvi úton humoros for-
mában realizálódó bírálat és annak objektuma között 
nem következik be a hasadás, és így ahelyett, hogy a 
kifigurázás célpontjául választott világot, h ősöket, 
életformát tenné nevetségessé a nyelvi megjelenítés 
— ehelyett az ábrázolás önmaga paródiájává válik. 



Azt, hogy ez a stílús már magábán hordja önmaga 
paródiáját is, ékesen bizonyítja Varga Gézának a 
Vajk a Szaharában-ról írt paródiája (Vajh szaha-
runk-e? Magyar Szó, június 29.). Köztudott, hogy pa-
rodizálni a kifigurázandó tárgy (esetünkben írásm ű) 
tipikus jellemvonásainak torzulásig menő  eltúlzásá-
val lehet. Varga Géza viszont az arányok megváltoz-
tatása nélkül, Kopeczky módszerének puszta repro-
dukálásával nevetségessé tudja tenni ezt a stílust, 
ami nem elsősorban az ő  érdeme, hanem csakis an-
nak tudható be, hogy Kopeczky írói attit űdje, ábг--
zalásmódja már önmaga paródiáját is eleve tartal-
mazza. 

messége csődöt mond. Mint például a következő  rész-
letben: 

— Hozott valamit? 
— Nem. Csak mesélni akarok. 
— Ingyen? 
— Mentem! 
— Na! Ne érzelegjünk! đntök egy vinjakot. 
— Más nincs? 
— Van konyak. 
— Mi a különbség a kett ő  között? 
— A kett ő  között az a különbség, hogy egyformák. 
Töltöttem konyakot is, vinjakot is. 
— Kinyitom a kályhaajtót. Igy az lesz az érzésünk, 
hogy kandallónál ülünk. 
Vette a vinjakot, és koccintott a konyakkal. 

~ 

I  A minden irányban humorosan megnyilatkozó író 
csak az erre a képességre alkatilag predesztinált em-
berek sorából kerülhet ki. Látszólag Kopeczky is 
ilyen individuum: adottságai eleve arra képesítik és 
kényszerítik, hogy az életjelenségek minden mozzana-
tát humorosan tükrözze vissza. Amíg azonban a va-
lóság humoros szemlélés- és ábrázolásmódjának hite-
lesebb formáját belsőnek, addig Kopeczkyét külső-
nek nevezném. Azért hitelesebb a bels ő  módszer, mert 
az az ábrázolt világhoz nem ad hozzá semmi attól 
idegent, oda nem időt, semmilyen cicomát, amely 
nem az adott valóság összefüggéseiből, sajátságaiból, 
benne lappangó rejtett tartalmainak kapcsolataiból 
fakadna. Kopeczkynél a valóság feltárásának els ő  
fázisa »komoly« úton történik, nem vet a felszínre 
rejtett humorlehetőségeket. Csak a második fázisban 
történik meg a téma »humorizálása«, amikor a fel-
tárt, kibontott szituációk mint poénokkal való meg-
spékelésre alkalmas adott helyzetlehet őségek lépnek 
föl, és az író a maga szubjektumából a kapott hely-
zeteket individuálisan megítélő  látás formálta szitu-
ációfelmérő  elvből/véleményből bontakoztatja ki a 
csattanókat, vicceket, szójátékokat — szellemesked-
teti hőseit. Így a poénok nagyon gyakran funkció nél-
küliek, idegenül hevernek a történet talajá-n, ráhe-
lyezve és nem belőle kinövesztve, gyökerük, mellyel a 
valóság nedveit magukba szívhatnák — nincsen. Ko-
pecky a humort nem a világban virtuálisan, kibontás-
ra várón lappangó humorlehetőségből fejleszti ki, 
nem a valóság sajátságai által determinált immanens 
humort emeli ki, hanem kívülről, a valóság altalajá-
tól elszakadva, a külszín alakpatai által kiváltott asz-
szociációs inspirációk hatására kényszeríti rá saját 
humorát művének vilagára és alakjaira. 

Mivel az író hőseit szellemes, mindent jókedv űen 
szemlélő , az eseményekben könnyeden mozgó alakok-
nak akarta megrajzolni, kétségbeesett er őfeszítéseket 
tesz, hogy a regény egyetlen mozzanata se maradjon 
szellemességgel megspékeletlen, és így leggyakrabban 
csak a szándék megvalósulatlanságának lehetünk ta-
núi. Amikor sikerül elsütnie a poént, legtöbbször azt 
is az anyagán tett er őszak árán viheti véghez. Lás-
sunk erre egy találomra kiragadott példát: 

— Akar egy ágyúgolyót? 
— Maga nagyon jбl tudja, Strasszer, hogy én egy 
őrült pacifista vagyok, mégis eladott már nekem egy 
gyalogsági- és lovassági kardot, egy fali puskát, két 
tőrt és egy füstöl ő t. 
— A füstöl ő  nem fegyver. 
— Én, édesapám, ha körülöttem lövöldözni kezde-
nének, rögtön el fstötnék .. . 

Ahhoz, hogy a vicc sikeres legyen, az író er őszaktétel-
re kényszerül. A füstölő  említése nem szükségszerűen 
következik a megelőző  mozzanatokból, .azt viszont, 
hogy élőbeszédszerű  véletlen lenne a felemlítése, ke-
vésbé hihetővé teszi későbbi szoros kötődése a szöveg 
anyagához. A füstölő  mesterségesen kerül ide egy 
regresszív okozati összefüggés eredményeként. Nem 
a füstölőből következik a poén, hanem a poénból a 
füstölő . A később elsütendő  szóvicc kedvéért vissza 
kell nyúlni a regény anyagában és annak szerkezeti 
zártságát, ökonomikus egységét megbontva bele kell 
ágyazni egy oda nem illő  idegen testet, mely csak 
később fogja elnyerni szerepének jogosságát. 

Ez az eset a sikerültebb poénokkal. Bőven idézhet- 
nénk azonban azok közül is, amelyekben az író szelle- 

A fenti idézet jól szemlélteti az író kifulladását, ami-
kor jobb híján megelégszik már a semmitmondó és 
sikerületienül kicsikart helyzetkomikum-szer űséggel 
és a helyzetié erőszakolt szójáték-szerúséggel. A vég-
ső  kudarc azonaan akkor következik be, amikor cs ő-
döt mond az író arra irányuló _szándéka is, hogy 
mindenképpen széllemességgel konstatáljon minden 
létezőt, s ekkor hangjából a végső , bosszús tehetet-
lenség cseng ki; mint például a Krisztus megkeresz-
telkedését ábrázoló képről szóló részben: 

— Es miért pipiskedik a Szent János, hisz úgyis ma-
gasabban  411? 
— Uf f! ... Maga vallási szimbólumokra olyan bot-
fülű, hogy még! Hát nem érti: ha a Megváltó gug-
golna, akkor is annak, aki föléje akarja terjeszteni 
karját, legalább sámlira kell másznia. 
— Akceptálom... De a vízben a fénytörés folytán a 
láb .. . 
— Dettó! Ha forró olajban  611, akkor se tehet neki 
rövidebb. 

2 Kopeczky stílusának másik jellemvonása az a benn-
fentesi fölény, amivel az író olvasójához viszonyul. 
Az események ismerete, a beavatottság tudata írói 
büszkeséget, gőgöt eredményez az olvasóval szemben, 
mely nagyképű  magamutogatáshoz, »felvágás«-hoz Ve-
zet. Ennek nyoma a szövegben megvalósuló homályo-
sítás, a kihagyással, elhallgatással létrehozott ködö-
sítés, ami végletesen az író szerepének misztifikáció-
jában nyilvánul meg. Az elhaligatas persze valószí= 
nűleg a túlmagyarázás, a szájbarágás elkerülésének 
igényéből ered, de mértékének eltúlzásával az író a 
másik végletbe esik, amikor a szöveg az olvasó szá-
mára bosszantóan zavarossá, érthetetlenné válik. Ez-
zel az összékuszálts бggal lehetővé válik a szerkesztés 
aránytalanságainak az elleplezése. A nehezen érthet ő-
ség, a homályosság jellemzi az intellektuális humort 
is, ez volt az oka, hogy sokan Kopeczky humorát is 
ebbe a kategóriába soroltak. Kopeczkynél -azonban a 
kétségtelenül jelenlévő  intellektuális elemek eltörpül-
nek, elvesznek a kisszerűségnek, a provincializmus-
nak, az olcsó szellemeskedésnek abban a kavalkádjá-
ban, amelyet az író írásaiban produkál. 

Erre a nagyképűsködve ködösítő, intellektualizálva 
bonyolító,_ bennfentesi g őggel, fölénnyel írt stílusra 
példaként idézzük a következ ő  részletet: 

A Mokusovszky Lajcsink egy kasznija van tele seres 
rézzel. Karriert csinálna a Ringen. 

Ha ezt egy ócskapiaci nyanyától hallja az ember, aki 
rongyos zsákján pléhkanalakat szortíroz, még csak 
hagyján, de egy sehr ge.. -izélt zergét ől; az már több 
a sokknál! 
Hogy fog ez a Herr Nemlaut a Kunsthistorisches Mu-
seum »Madonna del Belvedere«-jének szemébe nézni 
ezután? 
SereгΡ kлnеб, rézkupak — apage, bürgeiek! 

Kicsoda vagy micsoda »Mokusovszky Lajcsi«, mit je-
löl a »Herr Nemlaut« —erről a teljes szöveg megis-
merésével sem kapunk tisztább, érthet őbb képet. 

Tulajdonképpen így is humor jön létre. Karikatúra, 
mely az olvasót nevetésre ingerli. Csakhogy, ahelyett, 
hogy az író megteremtené a távolságot önmaga és 
hőse között, és a szereplő  szeleburdi szellemeskedése, 
provincializmusa, jelleméből fakadó kisszerűsége len- 168 
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ne a kifigurázás célpontja, a stílus együgy ű , önelé-
gült beavatottság-tudatából ered ő  groteszkség váltja 
ki a fanyar mosolyt. 

Végezetül —megállapításainkat összegzend ő  — meg-
kíséreljük Kopeczky írói módszerét grafikusan ábrá-
zolni. A könnyebb áttekinthet őség, szemléletesség cél-
jából megrajzolt ábra a következőképpen fest: 

ságsávon túl még a valóság mélyrétegeibe is bete-
kintést nyújthatna — akár az írói szándék ellenére is. 
Az ábrázolásra szánt valóságrész a leend ő  regény 
alakjainak világa, mely az írót oly er ővel köti le ma-
gához, hogy az képtelen elszakadni t őle, nem tud 
distanciát teremteni önmaga és ábrázolandó alakjai 
s azoknak világa között. Igy az író nem juthat el a 
téma totálissá tételéhez, dimenzióit nem tudja a va-
lóság egyéb rétegeibe tágítani, és így nem is válhat 

. ábrázolt alakjainak elítélőjévé, mert alakjainak i í-
télésével önmaga felett volna kénytelen ítéletet mon-
dani. 

Az író — ahelyett, hogy inkább a témától igyekezne 
függetleníteni magát (szemléletét és ítéleteit) — ön- 

szerkezeti digresszió (a való- 
ság részletének apropójából) 

az ábrázolás digressziбs, kö-
dösített nyelvi megvalósulása 
(a megjelenítés vonala: a m ű  
szövege) 

ábrázolásra szánt valóságrész 

felülnézeti kép 

A  szaggatott hullámvonal jelzi az ábrázolás vonalát, 
a konkrét mű  szövegét, amely az olvasóban a mű  el-
sődleges megismerése folyamán ilyen prjmér kép 
formájában tükröződik vissza (az előző  ábra felülné 
zeti képe). 

Az ábrázolás sikere azon mérhet ő, hogy az olvasó 
aktív rekonstruálóképességére való hagyatkozás (hogy 
a 2. ábrából az 1. hozzávet őleges képét újraépítse) 
mennyi támpont-adatot tud nyújtani. A szerkezeti és 
az őket körülnövő  nyelvi digresszjók, mivel az ábrá-
zolandó valóság bizonyos darabjára (annak apropója 
ként) épülnek, nagymértékben elfödik alapjukat (az 
ábrázolandó valóságot). Ha túlzottan s űrűn épülnek 
a digressziák (egymáshoz közel es ő  ábrázolandó való-
ság-darabokra), akkor a láttatásra szánt valóságból 
kevesebb részlet jut a szövegbeli ábrázolás szintjére, 
és így a valóság alsó rétegeibe még kevesebb bete-
kintésre nyílik lehet őség. A rekonstrukciót az olvasó 
számára még nehezebbé teszi az író kommunikáció-
jának szaggatott, homályos, ködösített nyelvi meg-
valósulása. 

Kopeczkynél a djgressziók sokasága és a közlés ködös 
volta leggyakrabban már túlhaladja azt a határt, 
melynél az olvasó számára még lehetséges a szöveg- 
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dér képet, mely a lehet őségekhez mérten többé-kevés-
bé megközelóteгіé az első  ábrán látható szerkezetet, 
tehát a közvetlen ábrázolásra szánt periférikus való-
maga és az olvasó között teremt distanciát, és köz-
vetítő  szerepe, mely a szerény háttérben maradást 
követelné meg, harsogó magamutogatássá fajul. Az 
ábráról leolvasható az is, hogy ez az írói módszer a 
humorost nem a valóság virtuális, kibontásra váró 
groteszkségéb ől emeli ki az ábrázolás szintjére (mi-
vel ennek jelölése hiányzik), hanem pusztán küls ő-
leg, a maga szektorában mechanikusan er őszakolja a 
felszínre, idegen testként kényszeríti a valóságot ele-
ve hj nyosan, egyoldalúan és a primér jelentés s k-
ján túl nem mutató érvénnyel való ábrázolás anya-
gába. 
(Irásunk nagyobb része készen volt már, amikor ke-
zünkbe került Varga Zoltán Periszkópja, melynek 
Kopeczky A ház című  regényével foglalkozó írásá-
ban néhány, általunk e helyen az előzőekben elem-
zett kérdéskör megnevezését láthattuk viszont. Ez azt 
bizonyítja, hogy megállapítasainknak nem mind-
egyike eredeti meglátás, de úgy érezzük, hogy ebben 
az írásunkban sikerült a kérdéskörök vizsgálatát 
mélyrehatóbban elvégeznünk és összefüggésejk szinté-
zisét is ábrázolnunk.) 

túri gábor 



Stanko Lasi ć : Struktura Krležinih »Zastava«. Liber, 
Zagreb, 1974. 

Stanko Lasić  könyve rendkívül jelentős regényinter-
pretáció, nemcsak a Krleža regényekkel foglalkozó 
eddigi munkák sorában, hanem ezen túlmenően ma-
gában a módszerében is úttör őnek tekinthető  a jugo-
szláv szakirodalomban. Lasi ć  abból a feltevésb ől in-
dul ki, hogy a Zászlók új állomást jelent Krleža re-
gényírás opusában, benne jut el őször egyetemes ér-
vénnyel kifejezésre a mű  szintjén az írónak az a fel-
ismerése, amely szerint »az egységes és egész ember 
fikció, az Én csak akkor jut el a maga igazságához, 
ha van képessége (és bátorsága) ahhoz, hogy a maga 
ellentmondásosságának sokaságát egyidejűleg élje 
meg, hogy fi oldja fel, hanem vállalja önnön kett ős-
ségét.« 

»Krleža magát a létezést akarja belevinni a regénybe 
— írja Lasić  —, az ellentétek szüntelen körforgását, 
áramlását, nyugtalanságot, bеfejezetlenséget, maga a 
regény azonban mindezt akadályozza, mert forma, be-
fejezettség, határ, szilárdság, meglét.« Tanulmányá-
ban azt kutatja fel, hol és hogyan valósul meg ez az 
egységként vállalt ellentmondásosság a regényben. 
Mindenekelőtt megállapítja, hogy a Zászlók fejlődés- 

regény, ami azt jelenti, vizsgálatában a f őszereplő  sze-
mélyiségének különböző  megnyilvánulási formáit (ak-
tancijalni nžvo) kell nyomon követnie, hogy megragad-
hassa az egész regényre érvényes strukturális rende-
zőoly komprét formáit. Hiszen a regénysbruktúra ren-
dezőelve nem »absztrakt principiuma, hanem »az 
egyes struktúrák konkrét és elvont szintjeinek egysé-
ge, látomás és formula egyszerre.« A Zászlók főhősé-
nek személyisége négy strukturális formában fejező-
dik ki. Ezekre egyenként is érvényesnek kell lennie 
a regénystruktúra általános rendezőelvének ahhoz, 
hogy autentikussá váljon annak tartalma. Amikor te-, 
hát meghatározza a regényt képez ő  strukturális for-
mákat, egyben alapvet ő  sajátságukat, a bennük rejlő  
ellentmondásokat is megnevezi: 

A temporalitás formája: a kontinuitás és diszkon-
tinuitás. 

A totalitás formája: a történelem értelmébe ve-
tett hit és a létezés fundamentális értelmetlenségének 
élménye. 

A költő  dialektika formája: Mások és az Еn. 
Az egzisztencia formája: Vágyódás és magányosság. 

A regény temporalitását Lasi ć  két szinten vizsgálja 
meg, a nézőpont (aspektni nivo) és a stílus szintjén. 
A nézőpont szintjén kimutatja, hogy a f őhős időél-
ménye mindenkor kettős: szubjektív és objektív is; 
a kettő  élesen elkülönül egymástól, de ugyanakkor 
csak együttesen képezhetnek teljes egységet, kompo-
zíciós csomópontokat alkotva, amelyeket a múlt és 
a jelen eseményeinek, a hős mélységi és felszíni idő-
élményeinek szüntelen keveredése tölt fel. Az írói 
közlések síkja nagyon ritka a regényben, ehelyett 
Krleža a beszéad antiltetikus formánt választja: leiiró 
monológokat és monologikus-dialogikus jeleneteket; 
ezeken belül pedig a kettősség további építő-romboló 
formáit teremti meg. (Lasi ć  erre vonatkozó elmé-
lyült vizsgálatai tanulmányt érdemelnének.) 

Mivel a Zászlókat a lineáris elbeszélés (narrácžó) jel-
lemzi, nincs lényeges eltérés a szerkezet (kompozi-
ciona linija) és a tartalom (sižejna linija) szintje kö-
zött. Lasić  azonban ezen a síkon is fölfejti a rejt őz-
ködő  ellentéteket. Szerkezeti szekvenciákra és tartal-
mi egységekre osztva a regény es еményvilágát, megál-
lapítja, hogy a mű  kétsžer annyi tartalmi egységgel 
rendelkezik, mint ahány szerkezeti szekvenciát foglal 
magában. Grafikus ábrájukon az utóbbiak legyez ő-
szerű  szóródásira figyelhetünk fel, ez pedig azt je-
lenti, hogy a cselekmény és tartalom szintjére (fabu-
lativno-kompozžcionž nivo) a definiálhatatlan definiált-
ság jellemző , a tartalom újraértelmezésének állandó 
lehetősége. 

Lasić  kimutatja, hogy a totalitás és a küls ő  dialekti-
ka strukturális .formáiban, akárcsak a temporalitás-
ban, Kamill személyisége nem tudja önmagát végér-
vényesen meghatározni, a regény legmélyebb rétegét 
az egzisztencia strukturális formája képezi, ez az a 
fundamentális alap, amely már nem bontható to-
vább, amelynek önmagában rejlik érvényessége. Am 
ha a regénynek ehhez a legmélyebb rétegéhez jutunk, 
a benne ki?ejeződő  ellentmondásosságot, kettősséget 
már nem tudjuk mihez kötni, szükségszer ű  a vissza-
térés a felszínre. Ez a visszatérés teremti meg a szin-
tézist: ekkor járja át a mű  alapjában bennfoglalt el-
vont tartalom a felszíni rétegeket: a konkrét ellent-
mondášósságokat. f,gy válik a regény az »egymással 
összefüggő  rendszerek körforgásává«,így fejezi ki azt 
a megfoghatatlanságában, tettenérhetetlenségében au-
tentikus tartalmat, amit a lét és az egzisztencia kon-
tradiktorikus egysége jelent. 

Stanko Lasić  tanulmányának jelentősége mindenek-
előtt abban á11, hogy maximális következetességgel 
és elmélyültséggel létrehozott egy, a regény mint m ű-
forma vizsgálata számára egyedül adekvátnak mond-
ható: a regény önmagában rejtő  értékeinek felfedé- 
sére megragadására alkalmas módszert. Ennek kö-
szönhető, hogy ez a könyv több, mint az egész Krle-
ža-életműben jelentős helyet elfoglaló Zászlók inter-
pretációja, számos vonatkozásban a mode rn  regény 
poétikájának meghatározásához ad kulcsot. 
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Lőrinc Péter írta önéletrajzának több mint egy 
évtizeddel ezelőtt közreadott els ő  kötetében, a Válsá-
gok és erjedésekben, hogy mivel a pécsi Krónika fi-
lyáirat Pécsett és Pesten is hozzáférhetetlen, egykori 
esztétikai kísérleteinek nyoma veszett, s csak azzal 
vethet számot, amit az emlékezete meg őrzött. Most, 
1975-ben már három helyen is hozzáférhet ők ezek az 
írások: a Híd 1971. januári, Bori Imre által szerkesz-
tett esztétikai kiilönszámában; az 1973-ban ugyancsak 
Bori gondozásában megjelent Márciusi zsoltárban, a 
jugoszláviai magyar avantgarde költészet antológiájá-
ban; de még ez előtt a szabadkai Étetjei miniatűrök 
sorozat Idő  és művészet címet viselő  huszadik könv-
vecskéjében, mely a legtöbbet gy űjti egybe Láng 
avantgarde korszakának elméleti szövegeib ől. Ezek 
a szövegek 1918 és 1922 között iíródtak és a Krónikán 
kívül az újvidéki Útban jelentek meg. Hogy elemez-
hessük őket, át kell tekintenünk az ifjú Láng Arpád 
szellemi útirányait. 
Láng Árpán aktivizmusa az els ő  világháborúban 
való részvételében, a fronton kifejtett agitációs tevé-
kenységében gyökerezik, jóllehet ekkor még nincs 
marxista műveltsége. Pacifista lázadása egyelőre az 
ösztönös felismerésből merít energiát. Nem osztály-
tudat fűti, hanem a »hatalmasok«, a gazdagok gy ű-
lölete, akiknek nem érdeke a kulturális sötétség el-
oszlatása. A negyven évvel későbbi önéletrajz szerint 
akkor naivan meg volt győződve tudása és szemlélete 
tökéletességében. Vándorlásainak egyre újabb tapasz-
talatai és könyvei azonban egyéni és társadalmi ál-
lásfoglalásának állandó felülvizsgálására és továbbfej-
lesztésére késztetik. A haladás szükséglete mellett el-
törpül a vélemény pillanatnyisága — vélekedik err ől 
az ifjú Láng: »Hogyan? Hát azért, mert akkor az 
volt a véleményem, most már örökké amellett kell 
kitartanom, habár az nem is helyes, habár art már 
nem is tartom helyesnek?!« Igy tudatosítja az út-vál-
toztatáshoz való jogát, melynek eredményeként, Kas-
sák mozgalmát követve, az állandó változásban az 
állandóra törekedve, rendszerré fejleszti az izmusok 
egymást követő  hullámait. Ekkor ugyan még Stirner-
-rajongó és egoista — de a jobbik értelemben: ön-
magát keresve a közösség felé óhajt közeledni; az 
adással, tanítással szeretne kapni, tanulni. Néhány 
évvel később az rftban közölt Válság című  expresz-
szionista novellájában a főhős hiába keresi az egy-
szerű  emberek társaságát, képtelen kilépni magá-
nyából, melankóliájából. Emiatt kimondhatatlan bűn-
tudat gyötri. Dani történetében Láng voltaképpen 
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kit, mely hősét (nem a novellában, hanem az élet-
Ekkor még tehát, többnyire pancsovai tartózko-
dása idején, mindenben önmaga megoldatlan prob-
lémáit fedezi fel, mindenbe ezeket vetíti bele. Egyik 
ben) elnyelte, hiába kiáltott fel kétségbeesetten: »Hi-
tet, fi tudást! Tömeget! Ne egoista žsten-magamat!!!« 
jellegzetes verse a vágyott »Én-n ő« képében saját ma-
gát festi meg; azt az embert, aki szeretett volna len-
ni. Hogy Láng én-központú látásmódja nem narcisz-
szoid beallítottságból, hanem őszinte, mondhatni naiv 
keresésből ered, azt az is bizonyítja, hogy En című  
versében lesújtó önarcképet fest: »Ellentmondás, egy 
nagy Semmi, Alkotni nem tudó zseni, Egy nagystíl ű  
komédiás ...« Mély válsága okozza kezdetben a »tö-
kéletes ember« és a »fejl ődés« egymást kizaró el-
lentmondásának konfliktusát, — s miként utólag be 
kell látnia — valójában álproblémáját. Láng csak 
fokozatosan juthat el a két fogalom dialektikus ösz-
szekapcsolásáhiz, a tökéletesedés relatív voltához; 
ahhoz, hogy a megvalósult tökély csak egy pillanat, 
melyet szükségszerűen megbont a vágy, hogy az elé-
gedetlenségből támadó lendület egy új, magasabb 
szintű  egyensúlyt teremtsen. Madách eszméje termé-
szetesen csak lassan termékenyíthette meg az ifjú 
Láng zaklatott, az élet alapkérdésein tépel ődő  gon-
dolatvilágát. Pesten fog rádöbbeni, hogy az eszmé-
nyien tökéletes nem lehet célja, mert az a megmere-
vültséggel, tehát a halállal egyenlő . 

A Tanácsköztársaság »kiskatonájaként« — ahogy 
később jellemzi magát — az anarchistákkal kerül a 
legközvetlenebb kapcsolatba. A Párttal rokonszenvez ő  
szabadság-eszményük, egyéniség-kommunizusuk éve-
kig tartó hatást gyakorol Láng esztétikai és etikai 
fejlődésére; a marxizmussal is az ő  értelmezésük is-
merteti meg. Rendszeres ars poeticájának ideológiai 
háttere innen ered. Hatásukra Lenin Allam és forra-
dalom című  művét is egészen sajátosan értelmezi. 
Úgy gondolja, hogy a forradalomban győzedelmeske-
dő  osztály képviselői az új társadalmi rendben nem 
lesznek hajlandók önként átadni a hatalmat és meg-
szüntetni az államot. Ekkor mindenkinek részt kell 
vennie az állam elhalásáért folytatandó harcban. Láng 
azzal az állításával, hogy az objektív törvények is a 
permanens forradalmat sürgetik, kívülálló pozícióját 
véli igazolni. Nemhiába volt ekkor próféta, nemhiá-
ba állt távol a reálpolitikától, megsejthetett valamit 
a későbbi történelmi eseményekb ől. 
Magatartásának megoldatlansága, baloldal fölötti 
baloldalisága nemcsak a »tökéletességet« és a »fejl ő-
dést« állítja szembe egymással, hanem az utóbbit ön-
magában is problematikussá teszi, majd a ciklikusság 
kissé mechanisztikus fogalm-óval kísérli megoldani. 
Az utóbbi merev elvontságát az els ődlegesnek vélt 
»társadalmi akarat«-tal igyekszik konkretizálni. Vol-
taképpen aközött ingadozik, hogy a változás min ősé-
gi-e, tehát fejlődés, állandó emelkedés, vagy csak más-
sá levés, alakot váltó külsődlegesség. Válasza az 
egyén és a társadalom szempontját különbözteti meg. 
A harcot mint egyetlen értelmes, s őt: egyetlen lehet-
séges életformát vállaló egyén csak jelentéktelen mi-
nőségi változást, az ő  szempontjából csak mássá le-
vést élhet meg. Nem is tapasztalhat mást, mert a cik-
likusan, a periodikusan visszatér ő  formákban meg-
újuló társadalmi tartalom szüntelen tökéletesedése a 
végtelen felé mutat. Ezért csak részlegesnek láthatja 
munkája eredményét. A harcot önmagaért kell sze-
retnie, hiszen a végcél számára elérhetetlen. Nem az 
abszurd korai elméleti alapvetése ez, mert Láng —
legalábbis később —élvezni tudja a küzdelmet, nincs 
szisziiphoszi tudata. A hit tehát voltaképpen nem a 
végcélhoz szükséges fanatizmus (ez majd a harmin-
cas években kísérti meg), hanem csupán a jelenhez, 
az aktivista tevékenységhez elengedhetetlenül szüksé-
ges lelkierő. A harctól azonban egyel őre távol van. 
Be kell érnie az egyébként megvetett »bet ű«-formájú 
önmegvalósulással, amikor az ihlet pillanatában az 
»én« »csókot vált« az »akarnám-én«-nel. Ez az egyen-
súly természetesen csak pihenő , nem maga a cél, 
amit folyamatos aktivista tevékenységgel Újvidéken 
ér majd el, ahol az »akarnám-én«, a társadalmi em-
ber eszménye valósággá válik. 

Már ennyiből is láthatjuk, hogy Láng korai fej 
tegetései az egyéniség talpraállásának elszánt kísérle-
teit rejtik. Ez okozza én-központúságát, s ami bel őle 
következik: hogy szemléletét és módszerét, s általá-
ban a hasznos emberi tevékenységet lírainak vallja. 
Ebben Kassákék hűséges követője, akik »kint« — a 
társadalomban és a kozmoszban oldották meg, ami 
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»bent« megoldhatatlan volt. Ehhez nem volt elég 
ereje Weiningernek (Láng esszét ír róla), aki emiatt 
huszonnégy évés korában öngyilkos lett. Nem sike-
nilt magában leküzdenie a káoszt és kiteljesítenie a 
»tiszta férfit«, illetve a »tiszta árját«. De Láng nem-
csak a »kollektív individualizmus« lényegét illet ően, 
hanem annak részleteiben és fejl ődésében is a Ma 
tanítványa. Továbbá abban, hogy ő  is következete-
sén egy embereszmény szűrőjén át abszorbeálja az 
izmusokat. Gyorsan reagál rájuk, de a divatnál min-
dig ehnélyültebben. Eszményének egy-egy új dimen-
zióját látja bennük, s egy új életformára esküv ő , 
irányzatok fölötti, szintetikus irányzatot képvi-
sel. Csupán a dadaizmus ingatja meg egy rö-
vid időre. A társadalmi harc elkötelezettje azon-
ban, ahogyan egy interjújában visszaemlékezik, ekkor 
se bírja ki harc nélkül, — a hitéért küzd. Az ő  run-
kásságában ugyanis a forma forradalma kezdett ől 
fogva az ember forradalma volt, mely a lázadásból 
meríti erejét és folyamatosságát. Az előbbi, a fegyel-
mező, az irányt és értelret adó mozzanat, és az 
utóbbi, a felhajtó erő, az alkatból eredő  belső  kény-
szer — kölcsönösen támogatják egymast. Utólag sa-
јát maga is úgy értékeli fejlődését, hogy az a  for-
ma  közérthetővé tétele felé ívelt, mint például Déry 
Tibor és Háy Gyula alkotói módszere. Ezért nem 
akarja vállalni a szürrealizmusnak számára felel ő t-
lennek tűnő  játékosságát sem: 

De nagy tagadásaikban is legalább ennyi közös 
vonást találhatunk. A közös célpont még találóbban 
jellemzi őket. Az »én« гádiumszerű, a napi partpoliti-
kán áthatoló emanációja egyaránt roncsolja az im-
presszionista felszínességet, pluralizmust és relativiz-
must; a szimbolizmus homályos artisztikumát; a szen-
timentális-romantikus ernyedtséget, sodortatást; a 
szecesszió kiutat hasztalan keres ő  nyugtalanságát, 
dekorációba-menekvését; az izmusok széls őségeit, elv-
telen pillanatnyiságát: Szabó Dezs ő  rég 1914-ben zse-
niális pontossággal megfogalmazta, hogyan: »Mintha 
e sokszor részeg gyermekként botorkáló embernek 
nem ü keltene a küls ő  világ, mintha befelé forduló 
szemei a közösség nagy lelki élményežt emlékeznék 
leszegzett -csodálkozással š a küls ő  dolgok legfennebb 
csak alkalmak tehetnének a visszaemlékezésekre.« 
Láng magányának közösség-ideája azonban nemcsak 
a magába mélyedő  visszatekintésből meríti energiá-
ját; még kevésbé halad hátrálva, arccal a múltnak 
fordulva. A társadalmi cselekvés felé tapogató ösztö-
ne már az első  világháború frontján, Kassák aktivista 
programja előtt helyesen —előre - tájékozódott. E 
hajlama a teljesség iránti igényét is magában foglal-
ta. Ez pedig nemcsak a szorongó kétségbeesésüket, 
partikularitásuk tudatát világgá kiáltó polgári avant-
garde-dal állítja szembe, hanem a »kint« és »bent« 
egységét emberi perspektívaként átélő  polgári $nhu-
manista, hittel telített (Csuka Zoltán-i) avantgarde-
tól is megkülönbözteti. Lángnál az én, az emberek és 
a kozmosz egysége átgondoltabb, még ha utakon és 
megállókon keresztül valósul is meg. Bizonyossága —
konkrét módszere és stratégiája — ekkor, a Tanács-
köztársaság bukása után, nem lehet. Csakis saját bel-
ső  energiáira és a lelkek feltételezett közösségi igé-
nyére támaszkodhat: a. kassáki formára és a doszto-
jevszkiji tartalomra, a kassáki ember lángi jóságára. 
Osztályok, előítéletek, jellemek — tehát az, amit álta-
lában jelent az objektív valóság kifejezés —'vajmi 
keveset mondanak ekkor a számára. Az emberekben 
is a saját lelki folyamatait és kvalitásait látja, akar-
ja látni, melyek valójában nem közelítik, hanem el= 
választják tőlük. Így érkezik el végül is az egyént és 
a tömeget hipnózissal egységbe pántoló dadaista 
»módszertan«-hoz. Valójában csak az alaptételében 
dadaista: a hit és értelem nélküli cselekvés hangozta-
tásában, s abban, hogy itt homályos és zavaros. Meg-
határozási kísérletei arra utalnak, hogy nem veszítet-
te el teljesen a hitét, s hogy fölülr ől nézi a dadaiz-
must. A hipnózis is csak önmagában és túlhangsúlyo-
zottságában groteszk, mert végeredményben a na-
gyon is racionális célt, a tömegegységet sürgeti. S 
mégcsak nem is új. Hasonló formában már az Esz-
tétikai skiccekben megtaláljuk. . 

Láng Arpád műfajilag meghatározhatatlan, belső  ösz-
szefüggéseik alapján egy rendszerre utaló elmélke-
dései azonban eredeti gondolatokat is tartalmaznak, 
melyeket érdemes lesz közelebbről is megvizsgálnunk. 
Talán leginkább esszéknek mondhatók, mivel gyakori 
axiomatikus téziseik és gyér bizonyítékaik szigora 

mögött a hábórút és á Tahácsköztársaságót követ ő  
teljes bizonytalanságban az érvényüket veszített ér-
tékekеt, fogalmakat elvetve, küls ő  fogódzók híjám, mi-
ként mondottuk, önmaga erényeib ől kísérel életelvet 
teremteni. Az érzékeny szem által ingatagnak látott 
valóság relativitása a bels ő  élet abszolútuma felé 
hajtja. Mégsem nyugszik bele introvertáltságába, a 
romantikát a maga korában megveti és retrográdnak 
tékeket, fogalmakat elvetve, küls ő  fogódzók híján, mi-
iem — vagy ahogy ő  mondja: az Idő  s a vele való 
azonosság szükséglete — egyaránt megakadályozza.Az 
expresszionisták és az aktivisták útjára lépve, a Ma 
vonzáskörében, a forradalmi programok reális akadá-
lyainak — miként a későbbi történelem bizonyítja 
— túlbecsülésével, a politikai életformát, mint az em-
berek fölé növés létráját, elveti. Helyette az önmaga 
megalkotására, társadalmasítására képes emberre es-
kiiszik, aki az »adás«-sal, önfeláldozással, az egyéni 
élet elvetésével, a másokért éléssel válik követend ő  
példává. Nem különcködő  és számító különutasság-
gal, hanem permanens voluntarizmussal, mely — 
ahogy az Esztétikai skiccekben olvashatjuk — az ex-
presszionista-aktivista vízió percében beteljesíti a ma-
gányos, szenvedő , másokért égő  ént az »akarnám  1n-
ben:  az én, az emberek és a kozmosz egyesülésében. 
Láng tévedése hitének közösségi vonatkozásában 
rejlik. A társadalom erkölcsi normáinak összeómlá-
sát, relativizálódását nemcsak átérző, hanem meg-
győzően is fejtegető  Láng cselekvésprogramja elmossa 
egyfelől a valóságra rálátott utópia, másfel ől a társa-
dalom, az emberek valóságos életének különbségét. 
Ebben eltér Kassáktól, akinek szociális embere, jólle-
het szintén a történelmi végcél etikai és esztétikai 
előképe, mégsem hisz vakon az önhipnózis és hipnó-
zis közösségformáló erejében, az utópia és a valóság 
egy akarati gesztus révén történ ő  azónosításánák tör-
ténelmi jelentőségében, hanem inkább a történelmi 
és a szellemi eseményekkel párhuzamosan haladva, a 
külső  változtatások egyoldalúságát kívánja ellensú-
lyozni, kiegészíteni az ember bels ő  reformjanak hir-
detésével. Ezért Láng messianizmusának ősét a már 
idézett Szabó Dezsőben látjuk, aki Pascal éjszakája 
című  »nem novellájában« ezt írja: »Meguntam a futó 
napok mozaikja lenni. Egység akarok lenni egy élet-
re szóló akarattal s betűje akarok lenni egy nagy 
egységnek. Mert nagyot az emberiség akkor termett, 
mikor nem volt egyén, hanem egy egybehúsosodott, 
erős köz. Mert az egyén sohasem alkot nagyot és 
rnžndig-élőt. Az emberben a köz alkot nagyot ...« 
Láng azonban az őt kínzó kérdések közül az eredeti-
séget is megválaszolja. A kevésbé ismert alkotók esz-
méinek autentikussága nem vonható feltétlenül két-
ségbe, ha magatartásukat klasszikusok vagy közis-
mert alkotók megnyilatkozásai támogatják — állít-
ja Komjáthy Jenőről írt esszéjében. Az emberiség 
t udatalatt jóban emjedő  g' nсk1аltok ugyanis nemcsak 
egy, hanem több emberben is tudatosodhatnak, felfo-
kozódhatnak és művészi kifejezést nyerhetnek, írja, 
s ezzel nem annyira a pszichológiai irodalomban való 
járatosságát tanúsítja, mivel ekkor még állítólag nem 
ismerte Freudot, hanem inkább rendszere logikájá- 
nak szilárdságát; azt, hogy az »én« társadalomra-irá-
nyultsága mögött is a közösség áll. Szerinte ezért le-
het mélyen eredeti a Nietzsche-rajongó Komjáthy Je-
nő  is. 
Lángnak a Nyugat egyik vezéralakjával, Babits-
csal kapcsolatos véleménye lényegében a Ma állás-
pontjával azonos, azzal a különbséggel, hogy az ő  em-
bereszménye utópisztikusabb és etikusabb. É,rtékská-
láján a művészet csupán eszköze a plátói közösség-
nek. A vitát mégsem elsősorban az ellentétes felfogás 
motiválja, hanem Láng önmagával folytatott harca. 
Babitsban ugyanis azt utasítja el, amit átmenetileg 
hasztalanul igyekszik lekiizdeni saját magában: a 
»hanggá« válni képtelen »betű«-embert, a fellobbanni 
vágyó »éteri, lenge« lángot. Noha Babits számára is 
börtön az egyéni létezés, az ő  »mindensége« széle-
sebb, s egyben szűkebb jelentésű  fogalom Láng koz 
moszánál. Babits bergsoni intuíciójú nosztalgiája az 
»én«-t idegen világokba, a végtelenbe tágítja, anélkül, 
hogy ezt harsányan, az élmény pillanatában, egyen-
súlyt és mértéket teremt ő  értelem nélkül nyilatkoz-
tatná ki; ezzel szemben a még önmagát keres ő  akti-
vista Láng az emberek eszményi szabadságában lát 
kozmikus távlatot. Babitsnál a jelenre- és jöv őre-irá-
nyultság helyén a »bármikor« és »bárhol« tapasztala-
tát találjuk. Ennek megfelelően póétikájának kulcs-
fogalma — az expresszió — klasszicisztikus. Az én a 172 



képzelet és a tudás révén tárgyiasul, alakoskodik, el-
idegenül és elidegenít, — s mindezt fegyelmezetten, 
vagy — ahogy Láng mondja — »lehalkítottan«, a 
rejtett sebet ritmussal, formával leplezve és gyógyít-
va teszi. Láng ellentétes jelentést ad az expressziónak. 
Nála a ritmust és a versform-át a »vérkeringés és az 
idegek éppakkora hullámzása« határozza meg. Az aka-
rati gesztus, a versforma hídját keresve a közösség 
felé, megelőzi a verset; nem másodlagos mozzanat, 
fegyelmező  és krestályosító művelet. Láng hinni és cse-
lekedni óhajtó próféta, Babits viszont az elefántcsont-
torony művésze ebben az id őben. 
» ... az idő  a cselekvések ritmusa«, s »a befelé- ёlet-
ben, gondolkodásban megszűnik az idő«, hirdeti Láng 
A vas esztétikája című  esszében. Az időnek ezzel az 
expresszionista-aktivista értelmezésével azonban nem 
válik dialektikaellenessé. Főkategóriáját a szellemtör-
téneti dialektika spengleri dedukciós módszerével is 
értelmezi. Keindulópontja biocentrikus, ami érthet ő , 
ha nem feledjük el, hogy az ifjú Láng a történelem-
ben is saját égető  kérdéseire ismer. Ezért az egymást 
ciklikusan váltó történelmi korszakok fő  tulajdonsá-
gát az emberi természet kedélyállapotaeból, általános 
lelki sajátságából származtatja. Eszerint a vágynak 
az általános disszonancia kora s az ezt kifejez ő  forra-
dalmi művészet, az örömnek a harmonikus élet és a 
klasszicizmus, a csömörnek viszont a dogmákban csa-
lódott, válságokban ernyedő  romantika felel meg. 
A művésze szemléletek csak az őket uralkodóvá eme-
lő  történelmi korszakban mondhatók haladónak. A 
romantika csak akkor hátráltató és epigonisztikus, 
ha forradalmi időszakban jelentkezik, mint például 
az expresszionizmus korában. Már ennyib ől is lát-
ható, hogy Lángnál a romantika nem irányzat és nem 
is stílus, hanem egyszer a korszellem által hitelesített, 
m,ászor pedig anakronisztikus, de lényegét tekintve 
mindig passzív emberi magatartás. Innen válik ért-
hetővé és az ő  szempontjából hasznosíthatóvá az az 
önmagában tudománytalan nézete, mely szerint »A 
mai kor m űvészž életében a romantikát a szimbolžsta-
žmpresszžonžsta irányok képviselték.« Az ő  világlátása 
Ugyanis inkább hozható összefüggésbe a romantiká-
val, mint az általa kárhoztatott költ ői szemléletek. 

Mivel Láng etikája ekkor a realitással számoló 
politikai cselekvésformát nem ismeri, utópeája a misz-
tikusokat is eltűri. Nem ő  az egyedüli ekkor (elég 
csak Lukács Györgyre és Balázs Bélára hivatkoz-
nunk), aki nem csupán példaképet, hanem valósággal 
programadót lát Dosztojevszkij regényalakjaiban, el-
sősorban A félkegyelm ű  hősében. E hősökkel azono-
sulva az olvasó nemcsak befogadónak, hanem — amit 
éppen a Láng által megvetett romantika m űélvezet-el-
mélete fogalmazott meg — m űvésznek, alkotónak ér-
zi magát. E totális hatás az alkotó, illetve a m ű  már 
említett hipnotikus ereje, mágneses vonzásköre ré-
vén keletkezik, de tartós, objektív min őségteremtő  
ereje nincs. Az elkövetkez ő  idők harmóniája és maj-
dani csömöre a lelkek egységét is öntudatlanná oldja, 
majd felbomlasztja. S e hullámzó történelme metafi 
zika az embert, annak hitét, —útjait és megállóit 
tükrözi. Eltekintve az expresszionista-aktivista saját-
ságok különbségétől, hasonló gondolatokat fejtege-
tett Lukács György már 1913-ban az Esztétikai kultú-
rában: ».., az esztétikai kultúra a léleknek megfor-
málása. Nem felékesítése, hanem megformálása; nem 
szép helyzetekbe való megmerevítése, hanem legiga-
zibb lényegének a valóság, az események, az élmé-
nyek káoszából való mindig tisztább és tisztább ki-
munkálása; nem formába öntése, hanem megformá-
lása; nem eredmény, hanem út, végtelen út, amelyen 
megformált életdarabok jelzik a tovább haladást.« 
De Balázs Béla Halálesztétikájának is ez a gondo-
lati kiindulópontja: az élet önmagában értéktelen és 
elviselhetetlen, a mű  az egyetlen menedék. 
Láng Dosztojevszkij-kultuszára utal többek között 
az is, hogy megszállottan igyekszik hitet ébreszteni, 
előítéleteket rombolni másokban. Saját magát úgy 
erősíti bizonytalan meggyőződésében, hogy gondola- 
tait ismerőseiben próbálja elültetni. Velük vitatkozva 
gátlásait éli ki, másokat megtértve saját értéke fel ől 
szerez bizonyságot. öntudatlanokból jellemet alkot- 
va építi saját —éppen mert túl hangosan prédikálja 
a hitet — még hitetlen egyéniségét. E helyzetében au- 
tentikus életet és beteljesülést csak a műből várhat, 
mely az útnak, a Dosztojevszkij-programnak az esz- 
tétikai formája — a beolvadó jellegtelenség és az ön- 
tetszelgő  kívülállás között. Képtelen a vidék együgy ű  
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az eszménytelen anarchizmus vagy az arisztokratiku 
magába húzódás az ő  megoldása, hanem egy fiktív 
lelki közösség, egy képzeletben megszületett és csu-
pán esztétikailag megvalósult kiút, melynek formá-
ját az európai illetve a magyar avantgarde hullámai-
ból meríti. Ennek egyik fontos fážisa — a dadaizmus 
— az ő  következetességében is nyitott és érzékeny 
poétikáját sem kerülte el. 
Tzara egy ízben azt mondta mozgalmáról, hogy 
»... erkölcsž szükségb ől született, a tökéletes erkölcs 
elérésére törő  nyughatatlan akaratból...«. De Kassák 
is hasonlóan ír önéletrajzi esszéjében: »... a romboló 
szándékot nem a cinikus hitetlenség, hanem az opti-
mista hitet már-már elnyelő  kétségbeesés táplálta.« 
Láng is ilyen mélyebb értelmet lát a rombolás és a 
tagadás anteesztétikájában, amikor Idő  és m űvészet 
valamint Pszžchoszžntézžs című  esszéiben a divatos 
jelszavakat beépítve hozzáigazítja rendszerét, s »Túl 
a disszonancián, innen a harmónžán! Túl az analizž-
sen, szexualitáson, gondolkodáson, logikán, žgazságin! 
Túl a relativitáson!« az »idő  negyedik formáját«, a 
»tiszta ždő«-t fedezi fel. Új eszményei: a merzfest ők 
és Archipenko. Fejtegetését nem homályosítja el tel-
jesen a hullám zavarossága. De lehet-e egyáltalán a 
nagy tagadásról — »égberöhögés«-ről, ahogy Illyés 
mondja — logikusan elmélkedne? Láng. megkísérli —
legalábbis a mozgalom keletkezésének m űvészetpszi-
chológaai indoklásáig. A tudatalatti válság az elavult 
kubizmus után az idő-élménnyé alakuló tér-élmény-
ben kompenzálódik. Az erő  hasonlóképpen képz ő-
művészete fogalom: »Az anyag maga is erő« —állítja. 
E tér-élményből levezetett, értelmetlen cselekvésben 
kifejeződő  erő  a szellemtörténeti pillanattal, a tiszta 
— mondhatnánk így is: metavoluntarisztikus — id ő-
vel azonos. Csakhogy itt néhány kérdés megválaszo-
latlan marad: hogyan kerülhet egymás mellé a jelszó-
ban (»TEREMTÉS, cselekvés, ID б !!«) a teremtés és 
a cselekvés fogalma, ha az utóbbi csak céltalan le-
het? S mi köze mindkett őnek a »tiszta Időhöz«, mely-
nek rendszerbeli helyét az expresszionista akart id ő  
és a következő  periódus öntudatlan klasszicista ideje 
között jelöli ki? A képzőművészeti nyelvet elhagyva 
összefüggésbe lehet-e hozni ezt az idő-formát az egyén 
és az expresszionista idő  viszonyával? Ha lehetne, ak-
kor választ kaphatnánk arra a kérdésünkre, hogy mi-
ért értelmetlen a cselekvés az expresszionizmus és az 
új klasszicizmus szakasza közti átmenetben, s hogy 
mi benne a divaton túlmenő  szükségszerűség. Válasz 
azonban nem is születhet, mert Láng rövidesen rájön, 
hogy semmi sem idegenebb tőle a dadaizmus senki-
földjénél és visszanyeri korábban már-már megtalált 
hitét. 
Láng Árpád esztétikai szemléletének és etikai ma-
gatartásának az érintett esszék keletkezésének ide-
jén az aktivizmus a leglényegesebb vonása, melyt ől 
egyenes út vezet a Szervezett Munkásban kifejtett te 
vékenységéhez. Fejtegetései, miként hangsúlyoztuk, 
azért elvontak, gyakran megalapozatlanok és ellent-
mondásosak, mert önkeresést, útkeresést tükröznek. 
Útja csak látszólag egyenetlen; a már ekkor meglelt 
célhoz — az egyén és közösség egységéhez, egyelőre 
naiv-vohmtarisztikus kiegyenlítéséhez — kés őbb csak 
közeget, módszert és stratégiát kell találnia. Idea és 
valóság összeegyeztetéséhez, az eszme forradalmától 
a reális kiindulópontú társadalmi cselekvéshez azon-
ban majd csak a Híd-mozgalom programjában jut 
el, úgyhogy közben esztétikája egy új etikával cseré-
lődik fel. Mégsem csupán a gyökerek kutatása végett 
érdemes olvasgatnunk Láng els ő  elméleti írásait, me-
lyek leggazdagabb gyűjteményének utószavában jog-
gal írja Bori Imre, hogy »Láng Агрбdnak a magyar 
avantgard  e-on  belül lényegében autonóm gondolati 
alakulása volt, és ha nézeteinek vázlatosságát észlel-
jük is, következetességét is nyugtáznunk kell.« 

vajda gábor 

Irodalom: 
Bori Imre: A szecessziótól a dadáig. Ujvidék, 1969. Bori Imre: 
A jugoszláviai magyar irodalom története. Ujvidék, 1968. Bori 
Imre: Láng Arpád aktivizmusáról. In: Fejezetek irodalmunk ter-
mészetrajzábд l. Ujvidék, 1973. 57-62. o. Bányai János: Korszak és 
irodalmi érték. Létünk, 1972. 3--4. sz. 71-80. o. Bata Imre hozzá-
szólása az 1972. április 27-i Nyugat-konferencián. In: Vita a Nyu-
gatról, Budapest, 1973. 68-73. o. és 74-113. o. Kassák Lajos: 
Az izmusok története. Budapest, 1973. Koczogh tikos: Az expresszio-
nizmus, Budapest, 1964. Csuka Zoltán: »Mert vén Szabadka álda-
lak ...a Szabadka . Miniatűrök 18. Fehér Ferenc : Balázs Béla és 
Lukács György szövetsége a forradalomig I—II. Irodalomtörténet, 
1969. 2. 317-346. o. és 3. 531-560. o. 



A hazánkban népfelszabadító háborúvá fejl ődő  má-
sodik világháború küszöbére a horvát költészet mo-
dern, avantgard korszaka után ért, azaz az irodalom 
esztétikai funkciójába vetett mélységes hittel és hatá-
rozott törekvésekkel a vilag esztétikai átértékelésére. 

A háborús idők azonban azt hozták a horvát költé-
szetnek, amire a költői tevékenység szigorú és köz-
vetlen társadalmi szerepvállalásának számtalan pél-
dája mutat: a költői üzenet hatékonyságának, széles 
körökben való elterjesztésének hatványozott igénye a 
hagyományhoz, a megszilárdult, zárt formákhoz kö-
zelítették (hasonló példával szolgál a francia »ellenál-
lási mozgalom«, Éluard és Aragon, az egykori avant-
gardisták költészete). Másrészr ől viszont az emberi, 
művelődési értékek rendszeres, b űnös módon meg-
szervezett pusztítása s ezen túl a tömegmészárlás 
(melynek jelképévé Horvátországban a gázkamra he-
lyett a böllérkés vált) arra késztették, hogy az új 
barbarizmussal egy hangsúlyozottan kulturált szöve-
get állítsanak szembe: Végül pedig az az igény, hogy 
»szavuk átvészelje a földindulást«, a horvát költ ők 
elé szavuk auteн tžk иsságának fokozott keresését ál-
lította, közléseik így a két ütközet szünetében papír-
ra vetett naplójegyzetekt ől (Vladimir Nazor: Parti-
zánokkal) a közvetlen, autentikus élmény magas szin-
tű, esztétikaivá átminősülő  irodalmi megformálásáig 
terjednek. A horvát hábornís költészet alapvet ő  ellen-
téte ilymódon a horvát és az európai irodalom foly-
tonosságára támaszkodó magasabb irodalmiság és a 
Jugoszlávia-szerte folyó harcok harctéri feljegyzései 
autentikussága .közötti ellentét lett — bel őle sarjad-
tak a háborús elkötelezettség és a társadalmi szerep-
vállalás legnagyobb költészeti értékei. 

Fontos megjegyeznünk, hogy a »háborús elkötelezett-
ség költészetének« fogalmát csak a háború idejére 
vonatkoztatjuk, s meggyőződésünk, hogy e »háborús« 
költészet nem volt közvetlenül angazsált sem nem-
zeti, sem szociális . szempontból; szerepe és üzenete 
sokkal tágabb és általánosabb: bármennyire is fur-
csának tűnik, a horvát költészet — legalábbis az 
igazi irodalom szintjén —éppen a háború idején tet-
te félre a nemzeti küldetés és aszociális angazsáltság 
szólamait, melyekre nem egy példa akad a horvát iro-
dalmi hagyományokban, átengedve őket a »harcos«-, 
a tömegköltészetnek, különösképpen a szóbeli költé-
szetnek, ami nélkül elképzelhetetlen és csak részben 
érthető  a horvát költészet eme időszakának struktú-
rája. Az irodalom esztétikai funkcióját valló költé-
szet alkotásai éppen ezért csupán mellékesen emlí-
tik az ellenséget, azonosításuktól, megformálásuktól 
idegenkednek. (a »németek«, »olaszok«, »usztasák», 
»csetnikek« e kor emberének tudatában is csupán a 
»megszállók és csatlósaik« általános fogalomkörébe 
tartoznak s mint nemzeti hovatartozást jelöl ő  fogal-
mak a »fasizmus« fogalmát fedik), s — ha eltekin-
tünk a tömegköltészettől — megállapíthatjuk, hogy 
a horvát költészetre nem jellemző  a harciasság, any-
nyira sem, mint a nemzeti megújhódás korszakának 
»toborzóira« és »csatadalaira«. Mi több, éppen a há-
borús költészet szakította meg végül a 19. századnak 
azt a hagyományát, hogy a költ ő  közvetlenül a nem-
zethez fordul; s tette ezt anélkül, hogy most az osz-
tályhoz fordulna. Ezzel magyarázható az a paradox-
nak tűnő  jelenség is, hogy annak a nemzetnek a köl-
tészetében, amely nem csupán önnön létéért vívott 
aktív, fegyveres harcot, hanem egyúttal nagy hord-
erejű  szociális forradalmat is folytatott, túlsúlyban 
vannak a mártíromság inotívumaž. Avagy: az osztály-
érdekeket képviselő  kommunista párt által vezetett 
nép költészete — alig szól az osztályhoz. 

A háborús mártíromság autentikus élménye mintha 
inkább a »háborús költészet« irodalmibb alkotásait 
jellemezné; míg a szóbeli költészetet — mely rész- 
ben maga is mártír-költészet — emellett a mozgal-
miság is jellemzi (v. ö.: a népszer ű  Na Korduhu grob 
do groba című  dal ritka egységesen strukturált soro- 
zatának végén található felszólító közlés). Ezt a hi-
telességet nemcsak a verscímek és a bennük el őfor-
duló földrajzi nevek támasztják alá (Nazor: A Vu če-
vón; Csónak a Kupán; Tutaj a Drinán; Kaštelan: A 
kő  álma — »a Mosor sziklás lejtőjén«, Tó a Zelengo-
rárz), hanem a tanúságtétel megformálása is, amely a 
tömeggyilkosság borzalmainak költői ábrázolásától 
(Ivan Goran Kova č ić : Tömegsír) a tífuszosok járvány- 174 
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-mártíriumának közvetlen élményiségéig terjed (Kaš 
telan: Tífuszosok — »Számolom a nyomokat a ragyo-
gó havon. Halálra halál. / Halál a lábnyomom.« —
Torok Csaba fordítása). 

S a hagyományos költői struktúrák mintha éppen a 
hiteles élmény valóság-ízű  talaján termékenyülnének 
meg. A modern horvát szecessziós irodalom mitologi-
zálása és Nazor stilizált h ősiesség-képzete egyszerre 
valóssá lesznek a Legendák Tito elvtársról-ban; s a 
közönséges és földrajzilag konkrétan meghatározott, 
mindeddig igen kevéssé költ ői Kupa folyó szinte mi-
tológiaivá lesz, mert »a Jót elválasztja a Rossztól«, a 
megviselt csónak pedig, amely a költőt a felszabadí-
tott területre viszi — »gálya«. A valós tény így a hor-
vát kultúra hagyományos jelrendszerébe, valamint az 
európai művelődési örökség mitológiai fordulataiba 
kapcsolódik, az irodalmiság általános, az évszázados 
hagyományokba ágyazódó dimenziójával gazdagodva 
ezáltal. 

Vitalista ciklusa (Pjesme zi šikari, iz mo čvare i nad 
usjevima, 1915-1920), melyben a szecessziós költ ő  
szimbolikusan az elvont nép-képzetnek hódolt, az Una 
1943 januárjában, amikor a partizán-költ ő  ténylegesen 
belép egy portrékkal teli szobába, amikor tehát az 
élményt történelmi és térbeli koordináták közé helye-
zi. A modern  európai irodalomban keringő  — a ne-
vezett ciklusban általa is feldolgozott — Leveg ő t! ki-
áltvány és a barbárokra várás »dekadens« motívuma 
(lásd még Brjuszov szecessziós kiáltványát!) a feuda-
lizmus korabeli boszniai kastélyban, a partizán vezér-
kar pihenője alkalmával egyszerre egészen valóssá 
lesz végső  üzenetében is; a konkrét történelmi hely-
zetben így telítődik az európai »dekadenciának« ez a 
motívuma korszerű  osztályszempontokkal. 

Vladimír Nazor szecessziós költészete tehát a hábo-
rús években a forradalom talajában lelt fundametu-
mára. Mítoszteremtése a hiteles történelmi esemé-
nyekhez kapcsolódva és személyes részvételével új 
jelentésekkel gazdagodott. Míg Nazor útja igen hason-
lít Valerij Brjuszov modern orosz költ ő  1905 és 1919 
közötti útjához, Ivan loran Kova čić  életműve nyilván 
egyedülálló az európai költészetben. 

Kovač ić, a harcos, a partizánmenetelések e tragikus 
részvevője a fasiszta tömegsír borzalmairól szóló hi-
teles tanúságtételt Dante pokoljárásához hasonlóan 
formálja meg, a modern költ ői megformálás minden 
tapasztalatával, hogy az irracionális, látomásos me-
taforák világát szinte egészen az öldöklésnek a par-
tizánok soraiba szegődő  szemtanújaként, annak köz-
vetlen tapasztalataival motiválja. A poéma bevezeté-
sének e szürrealizmusba hajló képe: »Tenyeremen a 
két szemem kiégett« (»Na dlanu oči zrakama se smi-
ju«) hátborzongatóan valószer ő , szinte kézzelfogható; 
a »fehér sikoly« szinesztéziája tökéletesen motivált, s 
a szinte himikus megszólítása minden élőnek bele-
szövődik az igazi, földi pokol, s dantei, de most már 
egészen reális, felismerhető  »kitaszítottjai« hamisítat-
lan élményébe. A párhuzam Dante Poklával nem is 
csak feltételes! Nazor ugyanis akkoriban készítette 
elő  az In f erno fordításának a kiadását, amikor Ko-
vačić-tyal közeli barátságban élt (a fordítás 1943-ban 
jelent meg — Nazor ekkor már szabad területen tar-
tózkodott); Kovačić  hatosokba tördelt tizenegy szó-
tagú verssorai, legalábbis grafikusan, a középkor szi-
lárdan konstruált, s mégis imaginárius poklát idé-
zik. Ilymódon Kovačić  az európai hagyomanyok ered-
ményeit s a maga tapasztalatait a modernizmus és az 
avantgarde mozgalmak vonzásában alakuló horvát 
költészetben nagyszerű  költői érzékkel a hiteles tanús-
kodás szolgálatába állítja, s er ős költő iségű, magas 
formai tökélyű  és kultúrájú szöveget hoz létre, mely 
mintha szándékosan szegeződne szembe a gyilkos 
tőrrel, »a leghidegebb és legbarbárabb gyilkos szer-
számmal«, melyben ő  maga látta meg, a háború kitö-
rése előtt, Marinković  prózáját elemezve, »korunk ál-
talános lelkiállapotát« (Ivan Goran Kova čić : Esejž ž 
ocjene. Zagreb, 1946. 196. old.) 

A valósag és az irodalom közötti ellentét áthidalásá-
175 nak harmadik modellje Jure Kaštelan »háborús« köl- 

tészete, amely részben már a háború utáni id őszakra 
esik, de a költőnek a fegyveres harcban való részvé-
teléből nőtt ki, s ennek jegye ma is rajta van. Ha 
Nazor a szecesszióból indult ki, Kaštelan kiinduló-
pontját valahol a szürrealizmus európai áramlataiban, 
a szerb és horvát szürrealista költészetben, valamint 
Garcia Lorca költészetében kell keresnünk. Lorca el-
sősorban a szóbeli költészetre való támaszkodasával, 
mediterrán motívumaival s a mi mozgalmunkkal 
Oly szorosan kapcsolatban álló spanyol szabadság-
harcban betöltött tragikus szerepével vonzotta a hor-
vát költőket. A szürreális ,jellegzetes motiválása a 
valóságossal különösen Kaštelan Tífuszosok cíшí 
poémájában figyelhet ő  meg. Ebben az alkotásban az 
európai szürrealista költészetet idéz ő  látomások egé-
szen reális, beteges, lázálom okozta tífuszos halluci-
nációk; a szóbeli költészet fel-feívillanó elemei kitá-
gítják az élményt, azáltal pedig, hogy a közismert 
népdal egyik sorát szülőföldjére, Dalmáciára vonat-
koztatja, megerősíti hitelességét: 

Hej, Cetina, szülőfalum síkja, 
dehogy síkja — határod víz nyalja! 

(Torok Csaba fordítása) 

Az avantgard poétika és a valós élmény, az általáno 
san népi és a hitelesen tájjelleg ű  összeötvözése révén 
született ez a »tizenkett ősünkhöz hasonló, struktúrá-
jában is némileg arra emlékeztető  nagy poéma" (An-
tun Šoljan: Pogled na poeziju June Kaštelana. Kru-
govi, 1955. 8. 862. old.) 

Garcia Lorcához hasonlóan a népi — s ezen belül is 
a horvát és a szerb irodalomban olyannyira kanoni-
zált »hősi énekek« epikai tradíciójától legtávolabb 
álló — alkotásokra, a lakonikus és líraž szóbeli kife-
jezésekre támaszkodva Kaštelannak sikerült a népi 
formát szigorúan irodalmivá nemesítenie. 

Kaštelan egyben a maga partizánélményeit tömören 
összefogta mint legendává vált valóságot, a mítosz, 
a legenda síkjába emelve a valóságost, s a legendást a 
nemzedékek tudatában a csupán helynevekkel jelzett 
valós háborús tényekkel hozva összefüggésbe. 

Ezt példázza a Tó a Zelengordn (Jezero na Zelengori). 
Ez a vers csak helyneveivel utal a balkáni népfelsza-
badító háború egyik legvadabb ütközetére, magának 
az ütközetnek a bemutatása elmarad; elegend ő  a Ze-
lengora említése, hogy felidézzük a háborús mészár-
lást, az ellenséges gyűrűbe zárt harcosok önfeláldozá-
sát, akik emberfeletti er őfeszítéssel törtek ki a fa-
siszták gyűrőjéből. A költő  nem szól saját élményei-
ről semmit: a versnek mintha nem is lenne lírai 
alanya, mintha az eseményeken, a történelmen kívül 
állana, névtelenül. De van a hallucinációba szőtt való-
ságfeletti monda, legenda. 

A Zelengordn, mondják, van egy tó, 
a szemünkkel láttuk. 

Hová lettek az ismert és nenzisinert hangok? 
Hogyan 
tűntek e1, 
s hová? 

A Zelengordn van egy tó, 
útait hozzá a hó befújta. 

(Csuka Zoltán fordítása) 

Íme a horvát háborús költészet még egy tanulsága: 
visszafogott, de lényegében autentikus hangja, amely 
azonban elüt a 19. századi művelődést d6ntően befo-
lyásoló, évszázadokig szentesített törökellenes, haj-
duk hagyományoktól, s szembenáll a polgári nacio-
nalizmusnak a modern horvát nemzet kialakulásakor 
divatozó harcos-felszólító költészetével is. Altalános 
emberi üzenet hangja ez, mely a modern szenzibilitás-
sal és a modern költői formakultúrával összhangban 
nem tartja magát a normatív poétika korlátaihoz, s 
amely magasfokú irodalmisága révén dacol a fejvesz-
tettség és az elszemélytelenedés idejével. 

dr. aleksander flaker (fordította jwnger ferenc) 



tlormáo 
lás г ló 
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Nézek egy fényképet. Felsebzett, kicserepesedett szán-
tóföld, felső  részébe, az út meg az ég közé odaszo-
rult néhány ház, néhány fa, pár villanykaró: a falu-
szél. Együtt adtunk címet a képnek: ászályos eszten-
dő . A látható síkon ez van: kiszikkadt, széttöredezett 
szántóföld-cserepek, s az •út meg az ég közé odazárva 
a faluszél. Mögötte a láthatatlan, de létező  síkon egy 
fehér fal előtt ott ül az öregember. Fölemelt keze: 
kicserepesedett, ráncbarázdás keze és fekete kalapja 
közé odazárva az arca: •kicserepesedett, bozótborostás 
arca. — A tüzet elolthatod, a víznek töltést emelsz, 
csak az aszály ellen nem tudsz kezdeni semmit —
mondja az öregember. — Derűsen süt a nap, mintha 
minden a legnagyobb rendben volna. Csak a föld 
szikkad cserepessé, csak az emberek arca. 

Dormán László fotóinak történetük van: legendák, 
mondatok, mondattöredékek, történések fesziilnek a 
láthatatlan síkon, a kép mögött, a kompozíciós rend 
mögött. 

A szántóföld peremén vonuló csíknyi dűlőutat nézem, 
s az utat látom, amelyet fényképezőgépével bejárt, 
bejártunk, Vörösmarttól Kopácsig ;  Csantavértől Kis-
pestig, Svetićevótól Zentáig, Maradéktól Šatrincáig, 
Szentlászlótól Kórógyig, Egyházaskért ől Nagybiká-
csig. Hány ezer gépkattanás, hány ezer jegyzetfüzetbe, 
emlékezetbe bekarcolt mondattöredék. 

Elmenőben 

Előttem a képek. A meghosszabbított, kimerített pma-
natok. A vörösmarti gádorból Major Kati néni hasára 
szorított ág-keze, képb ől-időből kifelé tartó bicegése, 
Major Mihály odú-sötétből kimeredő  tekintete, s a re-
ménytelen, hiábavaló védekezés az évek ellen, a halál 
ellen: a maga elé tartott eskiivői kép, a kapkodva, 
görcsösen mutató ujj — nézd és ámulj, ez mind én 
voltam egykoron. Kopácsról a házfalon felejtett há-
1ók,. az apadó víz felett a volt halászok arca, válla. 
A kórógyi temetőből az ég felé meredő, .s a már 
megdőlt kopjafák, a maradékiból, a terjániból a fél-
betört sírkövek. Harasztiból a kitöredezett kerítésre 
könyöklő  foghíjas öregasszony. Gsantavérről, Вánát-
ból a földből kimeredő  tanyaromok. Kinnfelejtett 
szerszámok, elhagyott majorok, beszögezett, lelaka-
tolt ajtók. Elmenőben levő  emberek: ahogy itthagy-
ják a tájat, szerszámaikat, halottaikat, otthonukat, 
múltjukat. Elmennek vagy meghalnak. Omladoznak 
a falak, omladozik az egész életforma. Felváltja majd 176 



valami más, valami új. Tiszta, szembe néző  gyermek-
arc a képen. Tekintetében riadtság, szorongó mosoly-
indulás. Ujjai görcsösen összemarkolják a ruha nya-
kát. Anyjára, apjára rászakadt a gádor. Ilyen gádor-
ban él most a nagyanyjával. Tavasszal, ha megindul 
az olvadás, repedeznek a gadorfalak. 

Hálók, halászok 

A fehér falon, a szürke zsindely alatt szakadozott há-
16k lógnak. A falra rásüt a nap. Pereg t őle a vako-
lat, töredezett szélű  térkép lesz a fal, a hálószemek-
ben megperzselődik s zajtalanul földre hullik a ken-
derszál. Hónapok, évek óta. A falon még ott egy 
üres rostakeret, görbe nyel ű  meszelő , valami gumi-
belső, szakadt bőrtáska —elemózsiát hordhattak ki 
benne a vízre valamikor. Alatta repedezett tetej ű  asz-
tal, rajta levert zománcú pléhedények. Látni a kép-
ről: a halókat nem száradni, pusztulni akasztották 
ki a napra. 

A következő  gépkattanás, ott a kopácsi töltés alatt, 
azoknak a halászembereknek szólt, akik hiányoznak 
erről a képről. Csak ismerni kell az összefüggéseket, 
a következő  filmkockáz, a pontosan ideillő  filmkoc-
kát, s máris idehelyezhetjük az előbbi mellé. Két bo-
rostás férfiarcot. Két férfivállat. A két férfivállat né-
zem csak ezen a fotón. Az öregemberét, ahogy csa-
pottan odagörbül a kép aljára, s a középkorúét, 
ahogy izmosan, még dacosan belefeszül a tájba. Az 
öregember arca. Ráncos, borostás, keser ű. Pillantása 
erőtlenül odabukik a kép aljára. A középkorú arca. 
Ráncos, borostás, indulatos. Pillantása odafeszül a 
tájra, a kép felső  sarka felé. Mintha még várna vala-
mire. 

Mögöttük a tó, apad&mocsarasodó víztükrével, fölé-
jiik odagörbülnek a fűzfaágak. Ire a tartósított pil-
lanat: ember és táj együtt. 

Két halászember. Hálák: varsa, húzás háló, emel ős 
háló, kerítő  háló, merítő  háló nélkül. Csónak nélkül. 
Két volt haldszember. (Egy mondat . az emlékezet 
jegyzetfüzetéb ől: »Szalai Pista akkor dőlt ágynak, 
amikor eltiltották az evez ői mellől, a hálói mellől.«) 
A hálók a fehér falon, a szürke zsindely alatt lóg-
nak. Nem száradni, pusztulni akasztatták oda őket. 

mindegy: füstölgő  kéményük árulkodik, emberek lak-
nak valamennyiben. 

Házak. Még kitartóak, elmozdíthatatlanok: gazdáik 
egymás után dőlnek ki a sorból, ők meg csak áll-
nak, s habár megroggyantak, fedelükbe belemarkol- 
tak az erre járó viharok, némelyek évszázadok óta 
még csak köntöst sem váltottak: fehéren világítanak 
bele az ég kékjébe, szürkéjébe. 

Házak. Látszólag egyformák, Baranyában olyanok, 
mint Bácskában vagy éppen Bánátban, csak az érzé-
keny, látó szem fedezi fel a tet őkön, a homlokzato-
kon, a falakon az ősi, megkülönböztetfí, titkos jele-
ket. Rontások, pusztulás ellen a megtartó varázsla-
tot: vastulipánt, napkorongot, faragott lófejet. A vö-
rösmarti és a laskói ház homlokzatán. A tavaszi ná-
dazás örökösen ismétlődő  szertartását a három csú-
zai zsellérház fedelén. Várdarócon az előkelően tró-
noló, boltíves, fehér kúriát. A csontrakó szüle kúri-
áját. A piákas szüle, Ember Julis néni roskadozó vi-
tyillóját Vörösmart és Csúza határában. 

A hiányos nádtet őket lassan-lassan lecibálja a szél, 
az elerőtlenedett falakat szétáztatják a kiadós es бk. 
Fehérek vagy zöldek, zsellérkunyhók vagy paraszti 
kúriák. 

A képek őrzik csak őket, s az emlékezet számára 
megtartják a szétázott falak közt szöv ődött legendá-
kat, történeteket, jeleket is. 

A fekete-fehér képek művésze a mindig jelenlevő  
szemtanú szavahihetőségével őrzi, s rakja elénk őket. 
A nyomokat, amelyek után kutatni kell. A nyomokat, 
amelyek ott szánódtak-szóródnak szét az omladozó 
tanyaépületek tövében, a zsellérházak udvarában 
vagy éppen a vízparton, az öregek tétova mozdulatá-
ban; a nyomokat, amelyek Erőt adnak hozzá, hitet, 
hogy ha az örökké kátyús, bojtorján verte csapáson 
is, de nekivágjunk. 

Amikor az írás elerőtlenedik, akadozva, bátortalanul 
tapogatózva a sorok közé utasítja, ássa be  a ténye-
ket-igazságokat — a megtalált nyomokat — a fény-
kép szólal meg, a fekete-fehér fot оgгáfia. 

Házak, jelek 

Házak. Aprók, kuszált nádfedelűek vagy hatalmasak, 
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ez, mert a mai drámák teljes felkarolását jelenti, 
annyira veszélyes is az újabb művek iranti túlzott 
bizalom, mert ez óhatatlanul oda vezet, hogy gyen-
gébb darabok (és. előadások) is helyet kapnak a fesz-
tiváli műsorban. Ne áltassuk magunkat: most, ami-
kor ismét szinte az egész világon válságban van a 
drámairodalom, amikor`- valóban alig születnek kivá-
ló új művek; képtelenség azt remélni, hogy a jugo-
szláv dramaturgiában alig egy év alatt hét jó (azaz 
közepes), s köztük talán két-három nagyszer ű  mű  
keletkezzen. Tehát bá іііewnynme is örvendetes a fesz-
tiváli struktúra ilyen változása, ez önmagában még 
nem oldja meg egy csapásra drámairodalmunk kró-
nikus betegségét, nem emelkedik általa mintegy va-
rázsütésre a jugoszláv drámatermés színvonala. Mind-
ez természetesen nem jelenti azt, hogy az els ő  pró-
bálkozás viszonylagos kudarca után vissza kell térni 
a régebbi gyakorlathoz. Ahogy a Sterija Játékok mai 
rangjának, színházi és kulturális jelentőségének eléré-
séhez jónéhány évre volt szükség, ugyanúgy az új tá-
jékozódás komoly eredményeit is csak évek múltán 
várhatjuk. Folyamatossága, mi több szívós kitartásra 
van szükség, hogy a mai jugoszláv dráma valóban 
irodalmunk és valóságunk fontos tényezőjévé váljon. 
Feltehetőleg nemcsak a jubileum tiszteletére része-
sítették előnyben a mai drámákat a régebbiekkel 
szemben, hanem tudatos műsorpolitikai meggondo-
lásból, aminek jelentőségét csak növeli, hogy az or-
szág első  színházi- és drámaszemléjének m űsora (te-
hát műsoгpolitikája is) —így lenne jó — az új hazai 
drámák iránti viszonyulás mintájául szolgál. 

1. Űj műsorkép felé 

Az idén huszadik, jubileumi évéhez érkezett a jugo-
szláv színházi élet legrangosabb rendezvénye, a Ste-
rija Játékok, s a szervezők igyekeztek az évfordulót 
valamiképpen jellegzetessé tenni, megpróbálták igazi 
ünneppé varázsolni. Úgy látták jónak, hogy a XX. 
Sterija Játékokat a mai jugoszláv drámairodalom je-
gyében rendezik meg, mi több, lehetőleg a legúj-abb 
vígjátékokat hozzák Újvidékre. S ez az elképzelés va-
lóban üdvösnek látszott, minthogy a Sterija Játékok-
nak a mai jugószláv drámairodalom intézményes ösz-
tönzése az elsődleges feladata, s talán éppen ezt a 
rendeltetését töltötte be az eddigiek során (sokszor 
önhibáján kívül) a legkevésbé maradéktalanul. A ju- 
bileúm tehát egyúttal kiváló lehet őségként kínálko-
zott az objektív és szubjektív mulasztások pótlására 
(ti. hogy nem volt elég jó, kiváló új dráma, illetve 
hogy az egyes szelektorokból vagy bizottságokból hi-
ányzott a bátorság, a kitaposott utat jelent ő  klasszi-
kus műveket részesítették előnyben). Épp ezért aggo-
dalomra adhatott- okot, hogy ha eddig valóban kevés 
jelentős drámai műve volt az új jugoszláv dramatur-
giának;  akkor mi szavatolja, hogy most, a jubileumi 
évben kedvezőbb a helyzet. A rendezvény igazgatósá-
gát,. főbizottságát és nem utolsósorban Georgij Paro 
szelektort dicséri, hogy vállalták az elgondolásukkal 
járó kockázatot. 

A XX. Sterija Játékokra az ország 44 színháza, vala-
mint Triesztből az ottani Állandó Szlovén Színház, 
összesen 72 előadást nevezett be. Közülük 47 kortárs 
mű  alapján készült, mégpedig 39 eredeti drámai szö-
veg, 5 dramatizáció és 3 adaptáció alapján. (A többi 
25-ből"- ezek régebbi keletűek — 16 dráma, 6 dra-
matizáció és 3 adaptáció). Számunkra, a fesztivál cél-
kitűzései szempontjából, szinte kizárólag az újabb 
művek az érdekesek. A kpztársasági és tartományi 
válogató bizottságok ajánlata nyomán a szűkebb ke-
retbe, melyből a főszelektor válogatja ki a rendezvé-
nyen is látható előadásokat, 25 színház 29 produkció 
ja került, ebből 16 az újabb, 7 pedig a régebbi mű-
vek közé sorolható, tehát az új művek kétszeres túl-
súlya továbbra is nagyjából megmaradt. Ez az arány 
majd csak a fesztiváli műsorban változik meg, még-
hozzá lényegesen, hiszen itt a nyolc el őadásból csak 
egy készült klasszikus, 7 pedig egészen új mű  alapján. 
Ilyen arányra (7:1 illetve 9:3) még nem volt példa a 
Sterija Játékok történetében, s amennyire örvendetes 

2. A jubiláris év és a vajdasági színházak 

Ami a vajdasági színházakat aggaszthatja: éppen az 
idei rendezvényre nem jutott el egyetlen képvisel őnk 
sem. Miért? Alacsony színvonalúak a vajdasági szín-
házak előadásai? Nem játszanak mai műveket? Gyen-
ge műveket tűznek műsorra? Vagy alacsony színvo-
nalú megjelenítésben kerül közönség elé az új jugo-
szláv dráma a Vajdaságban? 

Tartományunkból öt színház jelentett be előadást a XX. 
Sterij•a Játékokra. Az újvidéki Szerb Nemzeti Színház 
3, a Szabadkai Népszínház szerbhorvát tagozata 2, a 
többiek (a szabadkai magyar tagozat, a zombori és a 
zrenjanini társulat és a szabadkai Gyermekszínház) 
viszont egy-egy előadást tartottak érdemesnek bene-
vezni. (A verseciek ezúttal. nem próbáltak szerencsét, 
nem tudni, miért, az Újvidéki Magyar Színház műso-
rán viszont ezidáig nem szerepelt sem délszláv, sem 
jugoszláviai magyar író műve, s ezért nem pályáz-
hattak.) 

A vajdaságiak kilenc bejelentett el őadása között 
mindössze két és fél eredeti mai dráma található: 
Gobby Fehér Gyula A szabadság pillanata, Dragutin 
Dobričanin Ketyeg ő  mese és Borislav Pekić  Táborno 
kok című  műve; az utóbbi egyfelvonásos, amely Nu- 
šić  A vžtágháború című  komédiájával került egyetlen 
est keretében közönség elé. Tehát a vajdaságiak 
messze elmaradtak a jugoszláv és a fesztivál arány-
számoktól. Ezen az sem változtat lényegesen, ha tud-
juk, hogy további négy benevezett előadás dramati-
záció, illetve adaptáció alapján késziilt (Miroslav An-
tić : Szentžmentális el őadás, Branko čopić : Nikoleti- 
na, Milorad Pavić : Háromszemélyes ágy és Jovan Ko-
njović : Bolhacirkusz avagy a zomborž önkéntes t űzol-
tóegyesület el őadása 1875-ben). A jugoszláv vígjáték-
irodalom klasszikusai is két és fél művel szerepeltelt 
a vajdasági színházak fesztiváli ajánlatában (a már 
emlitett, a Pekić-darabbal együtt játszott Nuši ć-mű , 
A világháború; Nušić  Gyanús szemétye és Sterija tör-
ténelmi tragédiája, a Štefan De čanskž halála). Nem 
hagyható említés nélkül, hogy például a zrenjanini 
színház nem nevezte be Deák Ferenc Tor című  művé-
nek előadását, noha az egész országban ők játszották 
először fordításban, s őt náluk került első  ízben hi 
vatasos színházban közönség elé ez a m ű  (az újvidéki 
Rádiószínház produkciója, mivel a társulat akkor 
még nem volt profi státusban, ilyen tekintetben nem 
vehetб  számátásba). 

Drámairodalmunk intézményes serkentése szempont- 
jóból tehát nem különösképpen kedvező -a vajdasági 178 



kép. (Ugyanakkor tudnunk kell, hogy a szabadkai 
szerbhorvát társulat pl. az idén, fennálása 30. évad-
jában kizárólag jugoszláv szerzők műveit vitte színre, 
köztük több újabb drámát is, a magyar társulat pe-
dig A szabadság pillanata mellett bemutatta még 
Bogdánfi Sándor B űnösök című  művét, de ezt nem 
nevezte be a fesztiválra.) 

De még nem válaszoltunk az iménti kérdésekre, s azok 
közül is a legfontosabbnak látszóra: miért maradtak 
le a vajdasági társulatok a XX. Sterija Játékokról? 
A legilletékesebb választ erre nyilván Paro szelektor 
adhatná meg. Mi csak jellemezni kísérelhetjük meg 
a vajdaságiak szereplését, s azután összevetni ezt a 
fesztiválon látottakkal. 

Semmilyen igényesebb kritériumot, fesztiváli színvona-
lat nem elégítettek ki, ezért eleve el kellett marasztal-
ni a Miroslav Antić  verseiből összefércelt Szentžmen-
tális előadást (elsősorban mert Antić  megfésült, szín-
házi tisztaruhába bújtatott költészete a színpadról 
üresen kongott, hiányzott belőle minden igényesebb 
gondolat, irodalomnak, életnek is kevés, színháznak 
pedig a sok színpadi effektus ellenére érdektelen 
volt); a Čopić-novellákból adaptált Nikoletžnát (sem_ 
dramaturgiájában, sem megjelenítésében nem dráma, 
nem színház); az Az a bolond, bolond... háború című  
előadást (Nušić  A világháború és Pekić  Tábornokok 
című  vígjátéka minden rendez ői koncepció nélkül, 
végtelenül semmitmondó, ritka unalmas prezentálás-
ban került közönség elé), a Gyermekszínház játszotta 
Ketyeg ő  mesét (mert a látványos megjelenítés dacá-
ra szövege határozottan gyenge) és Sterija történelmi 
tragédiáját, a Stefan Dečanskž halálát (mert a ren-
dező  megkísérelte ugyan sajátosan értelmezni a tör-
ténelmi tárgyú művet, de szándéka sajnos abban me-
rült ki, hogy az intrika helyett a melodrámai és a ro-
mantikus mozzanatokat hangsúlyozta és bizonyos 
nemzeti történelmi pátosszal vonta be, s mell őzött 
minden aktualizálást — ez a rendezői alapállas a szí-
nészek játékát is korszer űtlenné merevítette); ezek az 
előadások valában nem szolgáltak rá bárminemű  
szemlén való részvételre. 

Maradt Gobby Fehér Gyula, Nušić , Milorad Pavić  
drámája és a zomboriak százéves kalendáriuma Jo-
van Konjović  összeállításában. Sajnos, köztük sem 
akadt egyetlen igazán jó, kiemelked ő  darab sem. De 
mindegyikben akad néhány sikeresebb mozzanat. Nu-
šić  vígjátékának el őadását dicsérheti, hogy érezzük 
mögötte a gondolkodó embert, a rendez őt, aki meg-
próbál egyenesben szólni közönségéhez, s aki formai 
szempontból is újszerű  kíván lenni, de ez az alkotói 
tűz igen vitatható előadást szül. Nem az volt a baj, 
hogy Ristić  rendező  hűtlen lett Nušićhoz, hanem, 
hogy saját mondanivalóját nem tudta egyértelm űvé 
tenni, s hogy megengedhetetlenül színpadiatlan meg-
oldásokkal teljesen fölmorzsolta az el őadást, olyannyi-
ra, hogy máг- nár élvezhetetlenné tette. A klasszikus 
műhöz való sajátos közelítés és az újszer űség látható 
jelei miatt azonban, de mindenekelőtt mert az el ő-
adás irritálta a nézőt, Paronak figyelmébe ajánlottuk 
ezt az előadást. Hasonló meggondolasok vezették a 
vajdasági bíráló bizottság tagjait a Háromszemélyes 
ágy előadását illetően is. Pavić  szövege is kihívása a 
nézőnek, sokszoros értelmezési lehet őséget nyújt, de 
ugyanakkor a kelleténél szertelenebb, rejtélyesebb, 
érthetetlenebb, s a zegzugos asszociáció labirintusban 
egyedüli igazi értéke néhány szép színészi teljesít-
mény, különösen pedig Mijač  rendező  tetszetős szín-
padi megoldásai. A zomboriak múltidéz ő  kaleidosz-
kópja érdekes, friss műsorpolitikai ötlet, de a naiv 
színjátszás megidézése önmagában kevésnek bizo-
nyul, hiányzik az előadásból egyrészt a jelenhez veze-
tő  szál — miért is érdekes az effajta múltidézés? ho-
gyan vonatkoztatható ez a jelenre? —, másrészt az 
előadás belső , drámai feszültsége. Néhány szimpati-
tikus ötlet és mulatságos numera, ami miatt ez a 
produkció is némileg érdekesebb az elinarasztaltak-
ndl. Kettősségek jellemezték A szabadság pillanatát 
is. Gobby Fehér Gyula drámája számunkra különösen 
fontos, hiszen a jugoszláviai magyar drámaírást kel-
lett képviselnie az országos fesztiválon, ott, ahová az 
eddig bejelentett drámáink (Afonyák, Légszomj, Jób) 
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kernel adtak is hírt az itteni magyar nyelv ű  drama-
turgiáról. A szabadság pillanatát a főszelektor nem 
tartotta alkalmasnak beiktatni a fesztiváli műsorba. 
Érvei csak részben elfogadhatók. A mű  erősen törté-
nelmi jellegére való hivatkozás könnyen kivédhet ő , 
lévén, hogy a történelem valóban csak ürügy aktu-
ális emberi, magatartásbeli jegyek kifejezésére. Ennél 
lényegesen nehezebb lenne mentegetni dramaturgiai 
fogyatékosságait. A szólamszerűséget, az egyes alakok 
jellembeli kiteljesítésének hiányát, az egyes szemé-
lyek differenciálatlanságát, a f őhős, Márton mester, 
drámai passzivitását és néhány szereposztási tévedést. 
Az előadás erényei mindenekelőtt Ana Atanackovi ć  
szép jelmezei, néhány sikerült színészi teljesítmény 
(Korica, Árok, Sebestyén, Szél stb). és Virág rendez ő  
színpadszerű , szép tablói, meg Hupkó István látvá-
nyos, monumentális színpadképe. Azzal a fenntartás-
sal, hogy az előadás vizuális képe és a rendezés 
shakespeare-i jellege ugyanakkor talán vitatható is le-
hetne. A szabadság pillanata ugyanis részben az epi-
kus drámákra emlékeztet, s egy puritánabb megjele-
nítés, látványosságtól mentes, csak aszó erejére épí-
tő  előadás talán jobban illett volna a darab jellegé-
hez. Másfelől azonban fennállt az a veszély, hogy az 
inkabb a drámai alapszituáció, mint a nyelv, az írói 
megformálás tekintetében er őteljes mű  szövege eset-
leg nem bírná el az ilyenfajta, a látványt mell őző , 
maximális egyszerűségre törekvő  megjelenítés hatvá-
nyozott megterhelését. Persze erre az igazi feleletet 
csak egy ilyen előadás adhatná meg. 

Talán a fentiekb ől is kitetszik, tény, hogy valóban 
egyetlen benevezett vajdasági előadás sem érdemelte 
volna meg feltétlenül az ország legjelent ősebb szín-
házi versenyén való részvételt. (Ehhez legközelebb 
A szabadság pillanata és a Gyanús szeméty állt.) 
Ugyanakkor minden ilyen szereplés vagy távolmara-
dás fölöttébb relatív. Nemcsak a saját értékeinkt ől 
vagy silányságunktól függ, hanem másokétól is, e ne-
mes vetélkedőnek az összképétől. Igy megtörténhet, 
hogy regionális viszonylatban jobbnak minősített elő-
adások is esetleg kimaradnak, vagy gyengébbek is 
helyet kapnak a fesztiváli műsorban. 

3. A fesztiчál: a pillanat képe 

A fesztiváli részvétel velejárója, hogy az Újvidéken 
közönség elé kerülő  művekkel és előadásokkal szem-
ben igényesebbek a kritikusok és a néz ők is. Minden-
ki azt várja, hogy példát mutatnak, aszó legteljesebb 
értelmében reprezentálnak, a drámák értékét és az 
előadás formai megoldásait tekintve irányt szabnak 
vagy legalább jeleznek íróknak, színházaknak egy 
aránt. Ha arra gondolunk, hogy a Sterija Játékok az 
ország legjelentősebb hivatásos színházi rendezvénye, 
akkor minden ilyen elvárás természetes, ha azonban 
színjátszásunk pillanatnyi állapotát és drámairodal-
munk átlagát, formai és tartalmi útkeresését vesszük 
figyelembe, akkor nyilvánvaló, hogy a meglepetések 
majdhogynem kizártak, legjobb esetben is jó átlagos 
fesztiválra számíthattunk. Erre utal Paro szelektor 
egyik nyilatkozatának részlete is, melyben az olvas-
ható, ő  mindenekelőtt arra törekedett, hogy a jugo-
szláv színjátszás és drámairodalom pillanatnyi álla-
potát vigye az országos érdekl ődés figyelő  tekintete 
elé. A megkülönböztetett figyelemb ől, ha van is ben-
ne némi túlzás, jelentős haszon származik. A fokozott 
igényesség — amiről bárki könnyen meggyőződhet, 
aki kíséri a fesztiváli közönség, köztük természete-
sen a kritikusok reagálását — ugyanis arra készteti a 
színházakat, hogy a hazai műveket, legyenek azok ré-
gebbi vagy újabb keletűek, maximális komolysággal, 
felkészültséggel vigyék színre, ha debütáns szerz őt 
avatnak, az ő  művét is olyan nagy tisztelettel készít-
sék, játsszák, mint a drámairodalom legnagyobbjai-
nak drámáit. És éppen ezért lenne természetes, hogy 
a Sterija Játékokra azok a társulatok jussanak el, 
amelyek nagyobb gondot fordítanak a hazai drama-
turgiára, amelyeknek szívügyük az új jugoszláv drá-
ma. (Pl. a meglehetősen szerény képességű  zenicai 
társulat, amely azonban példamutatóan ápolja a mai 
jugoszláv drámairodalmat.) Az efféle törekvések per-
sze olykor holmi szemfényveszt ő  kirakatpolitikától 
sem mentesek. Élképzelhető , sőt nyilván nemcsak el- 



képzelhető, hogy egyes színházak országos elismerés-
re vadászva évadonként vagy két évadonként (eset- 
leg erejüket meghaladó vállalkozással) valóban anya-
gi, erkölcsi és színészi lehet őségeik maximumát ölik 
bele egy új hazai dráma rendkíviili sikerébe, lényegé-
ben saját elismerésükért, országra szóló siker re-
ményében, de különben nem sokat törődnek születő  
dramaturgiánkkal;  munkájukból hiányzik az olyany-
nyira fontos rendszeresség, folyamatosság, azallandó 
együttműködés íróinkkal, irodalmunkkal. Persze ez a 
viszonyulás sem elvetendő , hiszen eredményei való-
ban vitathatatlanok. Az idei Sterija Játékokon — b z-
vást megállapáthatjuk — ilyen kirakatpolitikára nem 
volt példá, azt tapasztaltuk, hogy valamennyi pr o-
dukció rendszeres tevékenység részeredménye. Tehát 
inkább átlagos — sajnos, olykor átlagos aluli —, mint 
bármilyen szempontból kivételes színházi teljesítmé-
nyek. (Talán egyedül a ljubljanaiak előadása jelent-
het kivételt rendkdvül magas színvonalní és kiegyen-
súlyozott rendezői és színészi teljesítményével.) 

4. Komédiák, amelyek nem azok 

A fesztiváli műsor négy drámája minden tekintetben 
messze felülmúlta a négy vígjátékot. A fesztivált nyi 
tó Držić-komédia, a Skup mellett három új vígjáté-
kot is láttunk, s ezek mind szövegünkben,.mind meg-
jelenftésüпkben eléggé problematikusak. A Skupnak 
Paro szelektor azt a szerepet szanta, hogy a jugo-
szláv vígjáték hagyományát jelezze, azt a bázist, 
amelyből a mai komédiák is éltető  nedvet szívhatnak 
magukba. Ezenkívül — mert csak így van  értelme a 
klasszikus művek megjelenítésének és főleg az ilyen 
fesztiváli műsorba való iktatásuknak — a zágrábi 
Gavella Színház Skupjának a drámai hagyományhoz 
való korszerű  viszonyulást is példáznia kellett. Paro 
választása már csak azért is figyelemre méltó, mert 
a Skuppal az egész vígjátékirodalom iránti újszer ű  
viszonyulás példázható (Drži ć  Plautus A bögre című  
komédiájának meséjét különösebb változtatás nélkül 
átvette, csak a rómaiakat helyettesítette a reneszánsz 
kori Dubrovnik alakjaival), ugyanakkor viszont a 
Skup a Dubrovniki Nyári Játékok állandó műsorda-
rabjaként beszédesen illusztrálhatja a komédiajátszás 
alakulását is. Aki egyrészt nemigen ismeri, másrészt 
nem érzi az efféle játékstílus másfél évtizednyi dél-
szláv hagyományát, annak az el őadásból mindenek-
előtt Izet Hajdarhodžić  virtuóz játéka marad emlé-
kezetes. Držić  mintha rá szabta volna a főszerepet. 
Hajdarhodžić  játékát látva megdönthetetlennek lát-
szik az az igazság, hogy a színész egyetlen és leg-
igazibb eszköze ő  maga, teste, hangja, mozdulatai. 
Teste a. színpadi fösvények hagyományos hajlottságát 
— Moliére fösvényének vagy Shakespeare kalmárjá-
nak, Shyloeknak is természetes testtartása ez —, sza-
pora lépteivel a figura jellegzetes sietését — mindig 
iparkodik, hazulról azért, nehogy valaki megkapa-
rintson előle egy gazdag -vagyont ér ő  zsakmányt, ha-
zafelé pedig, nehogy távollétében kirabolják — másol-
ta le, kézjátéka azonban a sajátja, s a maga nemében 
egyedülálló, megismételhetetlen: Az egyik karját víz-
szintesen •maga előtt tartja, mintha .a pajzsa lenne, 
védekezik vele, s ezzel a figura mindenkivel szemben 
bizalmatlan alaptermészetét fejezi ki, másik kezének 
ujjai és kézfeje azonban minden képzeletet megha-
ladón elevenek, vitustáncot járnak, önálló életet él-
nek, idegesek, ha zsákmányt szimatol, ha pénzszagot 
érez, elalélnak, ellankadnak, ha csalódik, tudnak szá-
mítók, kedvesek, alázatosak, gorombák lenni, min-
dent tudnak, amit ember tudhat, érezhet. A néz ő  fejé-
ben az is megfordul, hogy Hajdarhodžić  akár egyet-
len keze fejével és ujjaival is el tudná játszania fös- 
vényt. Nem hiszem, hogy elfogadható az a tetszet ős-
nek tűnő  kritika, hogy a szakemberek számára é1- 
ményszáіnba megy, az átlagnéz ő  számára viszont 
unalmas ennek a nagyszerű  színésznek a virtuozitása. 
Ami viszont az újszerű  értelmezést illeti, abban még 
kevésbé tudtak megegyezni a szakemberek. Egyesek 
semmi újat nem láttak ebben az el őadásban,. mások 
viszont az előadás újszerűségét, a figurák szociális 
megközelítésében, láttatásában ismerték fel. Spaji ć  
rendező  erényeként említik, hogy feltöri a reneszánsz 
komédia zártságát, a klasszikus játékteret megnöve-
li, a šzínészeket leviszi a nézőtérre, s így a játék ter-
mészetes elemeit vegyíti a jellegzetes teatrális megol- 

dásokkal, a dialógusok viszont igazi párharcokká vál-
nak, s ezzel életszer űséget kölcsönöznek az előadás-
nak. S ezek a momentumok mindenképpen újszer ű-
ek a klasszikus értékű  és kora vígjáték-hagyomány 
életrekeitésében. 

Még el sem ült a Skup körüli heves vita máris újabb 
ellentétek robbantak ki. Fadil Hadži ć  Hitler a parti-
zánok között című  komédiája, amelyet a zágrábi Ja-
zavac nevű  kabaré társulata mutatott be, olyan, 
könnyen elkerülhető  vitára szolgáltatott okot, ezínt-
tal az író és: a kritikusok között, amilyenre, legalább-
is ilyen kiélezetten, még nem volt példa a Sterija 
Játékokon. Hadžić  ugyanis úgy tartotta, hogy a da-
rabja elleni támadás a könnyű  шí faj iránti értetlen-
ség eredménye, s közben az önkritika legelemibb sza-
bályairól is megfeledkezett, arról, hogy esetleg az ő  
műve gyenge. Túlságosan is fennhéjázóan viselkedett, 
nyilatkozott, nemcsak mert a nagy el ődök, Moliére 
és Nušić  mögé bújva, önmagát velük már-már egy 
sorba állítva védte valóban silány humorú m űvecs-
kéjét, hanem mert a közönség valóban igen vitatható 
ízlését vette mérvadónak, megfeledkezve a nem az 
elvont, de a való értékekre figyelmeztet ő  esztétikai, 
műfaji mércékről, amelyeket nem azért találtak ki, 
hogy egy idétlen történetet, anekdotákból összefér-
celt komédiának nevezett valamit és íróját degra-
dálják, hanem, hogy a valódi értékeket elválasszák a 
látszólagosaktól. S éppen Hadži ć . fi tudná ezt, a fil-
mes, az újságalapító, éppen ő  felejtené el a .ponyva 
és az igazi irodalom, a csupán szórakoztató jelleg ű  
»művészet« és a nagybetűs, gondolatkeltő , tartalmas 
»Művészet« közti különbséget felismerni? Lehetetlen. 
Nyilván elfogultságról van szó, és az önkritika elemi 
hiányáról. A zsűri azonban nem törődött a szerző  ér-
zékenységével, s Hadži ć  darabja az egyetlen díj nél- 
kuli részvevője. a . XX. Sterija Játékoknak. Nem ar-
ról van szó, hogy a zsűri szava isten szava, hanem 
arról, hogy okosan sikerült határt vonniuk a szóra-
koztatás és a művészet között, ha már művelődési 
életünkben létezik ez a kett ősség. Hadžić  művét elma-
rasztalva a bíráló bizóttság nem tett egyebet, mint 
általános esztétikai, drámaelméleti normákat köve-
tett, akárcsak azok a kritikusok, akik nem lelkesed-
tek Hadžić  darabjáért: Lehet játszani efféle darabo-
kat is, csak éppen dgy kell őket elbírálni, mint a ha-
sonló értékű  behozatali szórakoztató irodalmat. Egy 
Hadžić-vígjáték sem lesz jobb azáltal, hogy hazai író 
műve. Ha másért nem, hát ennek tisztázásáért, az 
evidens elméleti igazságok praktikus voltának demon-
strálásáért valóban szükséges volt ezt a m űvet is be-
iktatni a fesztivál músorába. 

Hadžić  vígjátékánál kisebb közönségsikerre szán ít-
hatott a mondanivaló tekintetében sokkal jelent ő-
sebb mű, a celjei színház dramaturgjának, Tome 
Partljičnak a vígjátéka, a ... csuka pedig sehol. A 
cím kipontozott részének fontos szerepe van, azt kell 
ugyanis jeleznie, hogy a kövér pontyok teljes nyuga-
lommal garázdálkodhatnak, mert nem fenyegeti ve-
szély őket, rendtartó félelmetes csukák nincsenek a 
közelben. Egy zárt közösség, egy kerületi гádióállo- 
más tmasz-a ünnepli, hogy a központ őket nyilvání-
totta a legegységesebb közösségnek. Közben arról is 
értesülnek, hogy a közös jutalom mellett a kis ko1- 
lektíva legjobbja külön jutalomban részesül. Ez a 
lehetőség egykettőre felborítja az egységet, mniden-
ki meg van  győződve róla; hogy ez a jutalom csakis 
őt illetheti meg: ki-ki a saját nevét írja fel a jelöl ő-
cédulára. Megindul a rábeszélés, az intrika, s lelep-
leződik a látszólag egységes közösség, míg végiil —
mert azt hiszik, egyik társuk öngyilkos lett — már 
senki sem akarja a jutalmat. Szerencsére a központ-
ból jelentik, a stabilizációs intézkedések folytán ezt 
a díjat törölték, s ők kisütik, hogy ez a különdíj 
lényegében csak próba volt, így akarták megtudni, 
mennyire érdemelték ki a legegységesebb tmasz el-
ismerést. đk kiállták a próbát. Folytathatják a murit. 
A dramaturgiai kör bezárult, a vígjátékszituáció visz-
szatért a kiindulóponthoz, közben azonban a kis kö- 
zösség minden tagja lelepleződött. A kör azonban 
nemcsak a dramaturgiai szerkesztés vonalát jelenti, 
jelképes is. Zárt közösséget. jelöl, mondjuk egy halte-
nyészetet, amely fölül eltűnt az egység, az önzetlen 
ség verőfénye, a tó közönséges pocsolyává változott, 
melynek posványában a jóléti társadalom potykái 180 



zavartalanul élik világukat, mert nincs egyetlen csu-
ka sem, aki megzavarná, megfélemlítené őket. 

Partljič  vígjátéka tehát társadalmilag er őteljesen an-
gazsált, aktuális, s Hadžić  komédiájával ellentétben 
a jelenről is szól, így lényegesen közelebb áll a m ű-
faj és a színház lényegéhez. Megoldásaiban, effektu-
saiban talán kevésbé hatásos, de tartalmában jelen-
tősebb. Kár, hogy megmarad az ötlet szintjén, a két-
részes komédiát nem sikerül vígjátéki cselekménnyel 
és jellemekkel kitöltenie. A probléma idő szegyű, de 
nem mélyíti el. De így is az idei rendezvény ún. víg-
játéki blokkjának legjelent ősebb darabja. 

A vígjátéki részt Radomir Smiljani ć  A bajnok esete 
című  művének előadása zárta. Ez a drámai m ű, amely 
egy ökölvívóbajnok és apja történetének elmondásá-
ra vállalkozott, az utóbbi évek leggyengébb fesztivá-
Ii darabja, tömény giccs. Jól látja Eli Finci a Kom-
munistában közölt fesztiváli elemzésében, hogy Smi-
Ijanić  az ökölvívókról és a menedzserekr ől készült 
amerikai filmek mintájára alkotta meg emberi, ér-
zelmi és drámai közhelyekt ől hemzsegő , érzelgős va-
sáгnapi meséjét. Hogy az írónak nem volt határozott 
elképzelése, azt a műfaji megjelölés is mutatja. Elé-
gikus bohózatnak nevezi A bajnok esetét, nem gon-
dolva arra, hogy a bohózat harsánysága, a komikum-
mal leplezett kegyetlenség, tragédia eleve kizár min-
den elégikus hangot, melodrámai ízt. Ez az alap-
vető  félreértés azután újabbakat szül. Az író bizony-
talankodását mi sem jelzi jobban, mint hogy két be-
fejezése is van művének. A nyomtatásban megjelent 
változatban elüldözik a fiú és az apa bajnokságot 
álmodó, idillt idéző  haгmóniáiát megzavaró, lakásuk-
ba betolakodó könnyűvégű  lányt. A színpadi válto 
zatban a fiú elhagyja az apját, elmegy a lánnyal. 
Ez az apa elégiája kíván lenni, de csak a fiatalok 
melodrámája lesz. A történet mellett a m ű  nyelve 
is kétségbeejtő  ürességről tanúskodik, csupa klisé, 
minden egyéni szín, er ő  nélkül; életszerű  akar lenni 
és semi köze sincs az élethez, a valósághoz. A kisem-
berekről akar írni, s közben az író lesz egészen kis-
szerű . Egyetlen jobb epizódfigurára tellett erejéb ől. 

A vígjátéki blokk három darabjának tanulságairól 
szólva ismét Eli Fincinek kellene igazat adnunk, aki 
a szó pejoratív értelmében naivnak tartja mindhá-
rom vígjátékot. »Nemcsak az anyag és a cselekmény 
naivitásáról van itt szó —írja —, hanem a szerz ő t: 
világnézetében megmutatkozó naivitásról.« A naivi-
tásnak lehet bája, de ez egyetlen irodalmi mű  eré-
nyévé sem válhat. A ,jubileumi rendezvény vígjátékai 
— Partljič  komédiájának társadalmi elkötelezettségét 
leszámítva — teljes csalódást okoztak. Nagyon kér-
déses, hogy ezek a gyenge művek megérdemelték-e a 
fesztiváli szereplést. A vígjátékok műsorba iktatása 
mindenáron, nagyon is problematikussá tette az ígé-
retes elképzelést, hogy minél több mai drámai mű  ke-
гüljön közönség elé a Sterija Játékokon. 

nítsék fel. Az alaprajz valóban melodrámát sejtet, 
de ezt a ma már igen kétes érték ű  és hírű  drámafor-
mát Hieng — hogy úgy mondjuk — csehovi ködbe 
burkolta, s ezzel sajátos dimenziót kölcsönzött a 
történetnek: az irracionalitásét. A polgári színm űírás, 
amelynek jellegzetes műformája a melodráma, nem 
tűri meg a sejtetést, az irracionális ködöt, éppen azt 
az ismérvét Az elveszett fiúnak, amely bizonyos me-
tafizikai dimenziót kölcsönöz ennek a drámának. 

Hienget korábban sem a nagy drámai konfliktusok, 
hanem inkább a kidolgozott hangulatok, az alapos 
lélekrajz írójának ismertük. Drámáit sajátos — cse-
hovi —atmoszféra és árnyalt lélekrajz jellemzi. S 
nemcsak a hangulat, a zárt, elvarázsolt világ és at-
moszféra csehovi tónusú, hanem az els ő  rész enyésze-
te is, melyben a hősök saját szerencsétlenségükért 
másokat hibáztatnak. Az apának a két n ő  veti sze-
mére a családot tönkretev ő  zsarnokságát, nagy illú-
ziókat, lázálmokat kereget ő , rögeszmés viselkedését. 
Erről értesülünk a dráma els ő  részében; a melodrá-
maian induló családi idill kölcsönös vádaskodássá, 
elhibázott életek patológikus kórképévé fajul. A má-
sodik részben, a születésnapi ünnepségen azonban a 
múlt epizódjait felelevenít ő  vendégek éppen ellentétes 
képet rajzolnak a tanítóról. Arra szolgáltatnak bizony-
ságot, hogy az öreg jótevő jük volt. A néző  kissé 
értetlenül áll az egymással homlokegyenest ellenté-
tes jellemzések előtt. Melyiknek higyjen, melyik az 
igazi? A vendégek elmennek, a család s az els ő  rész 
hadiállapota marad, folytatódik a kétségbeesett, éle-
tüket elhibázott emberek, csendes, rutinos öldöklése, 
míg végül visszatér az els ő  jelenet idilli, felszínes 
melodrámai nyugalma. Akárcsak Partljič  vígjátéká-
ban, a kör itt is bezárul, de a kezdet és a befejezés 
azonossága csak látszólaaos. A két végpont között 
sokminden történik (legalábbis a néz ő  sok ú•j mo-
mentumról értesül), természetes tehát, hogy számára 
a kezdő  és záró ,jelenet melodrámai idillje nem lehet 
azonos. Hieng azonban arra nem vállalkozik, hogy a 
teljes, a megdönthetetlen, az egyetlen igazságot kö-
zölje nézőivel. Ellenkezőleg, arra törekszik, hogy min-
den egyéni igazságot, vádat és védeІmet egyaránt 
minél viszonylagosabbá, bonyolultabbá tegyen. Min-
den drámaíró törekvése erre irányul, Hieng feltehet ő -
leg ezért választ annyira egyszer ű , banális témát. 
mindennapi történetet, ezért menekül a melodráma 
közkeletű  sabloniéhoz. Tehát inkább novella- mint 
drámaírói hozzáállás az övé. A századelő  szecessziója 
és a modern kafkai valőröket mutató próza keveréke 
ez a Hiengdráma, amelynek drámai felhangjait vitatha-
tatlanul csehovi momentumok adják. A fesztiváli nyil-
vános beszélgetések és a kritikák legsúlyosabb kifo-
gása ellene a hermetizmus, az. hogy túltengenek ben-
ne az absztrakt mozzanatok. Ezt a vadat valóban ne-
héz kivédeni, hiszen Hieng drámája az álom és a va-
lóság határán egyensúlyoz, tehát szükségszegyűen absz-
trakcióba csúszik (vagy menekül) — de közben olyan, 
drámailag is erőteljes hangulat alakul ki, amelyben 
az író nemcsak a történet alakjait (els ősorban a ta-
nítót és a két lányt) tudja egészen közelr ől látni és 
láttatni, hanem a nézőt is elgondolkoztatja az igazsá-
gok relativitásáról. . 

Ha tehát Hieng kapcsán kivételes drámaírói ügyes-
ségről szóltunk, akkor erre is értjük: drámaiatlan 
történetből, igazi konfliktusok nélkül is valódi drá-
mát sikerült alkotnia. A siker teljességéhez azonban 
hozzátartozik a szakmai szempontból kifogastalan el ő-
adás is. Korun nem törekedett formabontásra, sokk-
hatásokra, ehelyett inkább a mű  belső  rétegeire 
ügyelt, ezeket igyekezett a színpadi hangulatteremtés 
és a színjátszás eszközeivel minél tökéletesebben ki-
fejezni. Színészei, közülük is elsősorban Vladimir 
Skrbinšek — őt érthetetlenül kihagyták a díjazottak 
közül Milena Zupančićeva és Maja Šugmanova 
remekeltek Kinin időnként bergmani erényeket csil-
logtató rendezői képeiben 

A fesztivál második részének további három drámai 
művét és ezek színpadi megvalósításait folkloriszti-
kus jegyek kapcsolják egymáshoz. Komanin a Crna 
Gora-i, Simovk a szerb, az Unkovszki—Stefanovszki 
rendezőíró kettős viszont a macedón folklórt hasz-
nálta fel egymástól műfajilag lényegesen különböző  
formában. 

5. Hieng és a többiek, s néhány észrevétel 

Az egész rendezvény legvonzóbb alkotása Andrej 
Hieng Az elveszett fiú című  műve, amelyet Mile Ko- 
run rendezésében játszott a ljubljanai Városi Színház 
társulata. Ez a dráma és megjelenítése az egész fesz- 
tivál egyetlen igazi művészi élménye. A jugoszláv 
dramaturgiának jelenleg kétségtelenül Hieng a leg- 
ügyesebb drámaírója. Ezt bizonyítja Az elveszett fiú 
is, amelyben Hieng — a műfaji megjelöléshez híven 
— egy már»már elcsépelt történetet fogmált érdekes 
drámai anyaggá. Az író melodrámanak nevezi m űvét, 
s ha a cselekmény fel ől vizsgáljuk Az elveszett fiú 
dramaturgiai modelljét, valóban erre a dramafo гmá- 
ra ismerünk. Valahol egy magányos házban él egy 
öreg nyugdíjas tanító, két korosodó nővel, fogadott 
és saját lányával. Negyediknek érkezik a tanító tör- 
vénytelen fia; az ötödik személy nincs ugyan jelen, 
de állandóan beszélnek róla, ez a tanító fia, aki ösz- 
szekül inbözött apjával és világgá ment, róla állapotos 
kedvese hoz hírt, ő  tudatja a világtól elzárkózott ház- 
beliekkel, hogy a fiú meghalt, szeréncsétlenség áldo- 
zata lett. A darab szereplői még az a négy különös 
vendég, akik az öreg születésnapjára érkeznek a ház- 
ba, s akinek az a dramaturgiai és történetbeli szere- 
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Komanin, akinek az előző  évben a Pelžnovo című  mű-
vét láttuk a fesztiváli m űsorban, ezúttal is tragédiát 
írt, ezzel a műfajjal kísérletezik kitartóan és nem kis 
eredménnyel. Ná1a a folklór nem kísér őmotívum, 
nem díszítőelem, hanem olyan értelemben funkcio-
nális, hogy egy közösség, s a közösségen belüli.sajá-
tos erkölcsi normák meghatározója, foglalata. Az an-
tik görög tragédiákban fedezi fel azt a drámai és 
erkölcsi alaprajzot, amely egy zárt közösség velejáró-
ja, mint a Crna Gora-i is; szinkretikus és jellegzete-
sen epikus hagyománnyal rendelkező  az életformája 
ennek a még ma is sok vonatkozásban törzsi ismér-
vekkel rendelkező  világnak. Századunkban már csak 
ilyen zárt profilú közösségben lehetséges a tragédia. 
Komanin szerencséje és jó szemét dicséri, hogy meg-
látta a tragédia lehetőségét, s hogy ezt többé=kevésbé 
ügyesen ki is használta. A jubileumi Sterijá Játéko-
kon látott drámája, a Tűzhely, a nagy tragédiák mai 
lehetőségét példázza. A Tűzhely igen hasonlatos az 
Antigoné-történethez. Hőse, akárcsak Szophoklész 
tragédiájáé, testvére holtában való megbecsüléséért 
harcol. Jovana testvérszeretete olyan mély és er ős, 
hogy mindenkivel sze-mbeszáll, š amikor látja, hogy 
szeínbefordulása értelmetlen, másrészt viszont család-
ja tekintélyét teszi kockára, arra is v an  ereje, hogy 
tragikus tetthez meneküljön: felakasztja magát. A 
testvér, akiért Jovana apjával, környezetével szembe-
fordul, a népfelszabadító háborúban esett el, de a 
megszállók oldalán, ezért tagadja meg még az emlé-
két is a család. Jovana konfliktusa apjával és a köz-
felfogással valóban Antigoné harcát idézi emlékeze-
tünkbe. A Crna Gora-i körülmények ismerői szerint 
azért érdekes, drámai telítettség ű, mert a törzsi-patri-
archális családi viszonyok elleni tiltakozást is ma-
gában foglalja. A testvérszeretet — vetették Komanin 
szemére — a mintául használt görög tragédiában 
társadalmilag megalapozott; nála viszont helyét a ha-
tározottan személyes jelleg és bizonyos indokolatlan 
túlzás foglalta el. Ez talán igaz is, de a tragédia mély-
sége, valószerűsége mégsem ezen múlik. Arról lehet 
beszélni, hogy Komanin szerencsésen motiválta-e Jo-
vana tragédiáját, de azért semmiképpen sem hibáz-
tatható; mert Jovana testvérszeretetét er ősen szemé-
lyes jellegűvé tette. A nagy tragédiákat, az erőteljes 
drámai konfliktusokat kivétel nélkül a részvev őkben 
munkáló nagy indulatok forrósítják át, teszik feled-
hetetlenné, emberileg hitelessé, nem pedig a másod-
lagos fontosságú társadalmi háttér vagy megalapo-
zottság. Hogy a Tűzhely nem vált azzá, amivé a jól 
megválasztott hős és szituáció alapján lehetett volna, 
nem a társadalmi motívumok hiányával kell magya-
rázni. Inkább azzal, hogy Komanin drámája ötlet, a 
tragédiának csak a csontozata, amelyhez az írónak 
nem sikerült megtalálnia a megfelelő  motívum- és 
epizódizomzatot. Komanin nem .iól gazdálkodik anya-
gával. Rengeteg szálat kezd a főtörténettel párhuza-
mosan, s ezekét nem tudja végigvezetni, hitelesen, 
dramaturgiai tekintetben elfogadhatóvá fejleszteni, s 
műve a kidolgozatlanság látszatát kelti. A T űzhelyben 
egyik ilyen elindított és félbe-szerbe hagyott drámai 
szál Jovana öccsének, Andrijának, tájékoztatóirodás 
tevékenysége. Nyilván nem véletlenül választotta Ko-
manin a dráma időpontjául a negyvenes évek végét, 
hiszen sűrű , igazi drámai évek voltak azok, az áru-
lásnap szinte olyan reális lehet őségeivel, mint néhány 
évvel korábban a háborúban, amikor Vojin, Jovana 
bátyja is az ellenség oldalára állt. Csakhogy az író 
nem épútette szervesen a drámába ezt a szálat. Ezért 
tűnt úgy, hogy szándékát nem tudta teljes egészében 
megvalósítani. Sikerült ugyan megmutatnia az egyes 
ember drámáját, Jovana tragédiáját ;  de ezt nem tud-
ta szándéka szerint az id ő , a pillanat realitásában 
elénk állítani. Valóban sajnálhatjuk, hogy Komanin 
elképzeléséből nem született teljesebb érték ű  dráma, 
holott ennek minden feltétele megvolt: a sajátos, zárt 
közösség, s a vele járó emberi-erkölcsi normák, a 
saját igazában feltétel nélkül hiv ő  drámai hős, aki 
minden áldozatra kész, s a telített kor, amely szín-
tere lehet a drámai küzdelemnek, :a tragikus bukás-
nak. A T űгhely nyelvének tömörsége, balladai ereje 
azonban kétségkívül olyan, amilyennek a tragédiák 
receptje szerint lennie kell. Egyetlen több ok arra, 
hogy megszülessen a manapság lehetetlennek hitt tra-
gédia. 

A folklorisztikus alapanyaggal egészen máshogy él 
Ljubomir Simović , a Hasszán aga hitvese (Hasanagi- 

nica) című  drámai mű  írója. Amint a címből kide-
rül, Simović  az ismert népballadában találta meg drá-
mája témáját, azt :a manapság mind divatosahbá 
váló törekvést példázva, hogy a színjátszás után a 
drámairodalom is új, frissítő  életnedveket keres a 
népköltészetben. Nemcsak a folklór örök és mindig 
időszerű  témái, emberi problematikája és alakjai 
vonzzák az írókat, hanem egyrészt mert — akár csak 
a mitológiájuk egyes epizódjait feldolgozó antik gö-
rög drámaírók — a maiak is számítanak a közönség 
előismereteire (és természetesen érdeklődésére): a 
történet egy ismert .szituáció, az alakok viszont eb-
ben a (drámaiság tékintetében is igen kifejez ő) szitu-
ációban jellegzetes emberi magatartášt képviselnek. 
Másrészt viszont az irodalmilag állandó és közismert 
népköltészéti alapanyag arra is alkalmas, .hogy a hoz-
zá való korszerű  viszonyulásunkat példázza, illetve, 
hogy rajta keresztül — szilárd fundamentumra épít-
ve — korunkhoz, a mai néz őkhöz is szóljon. (A ma-
gyar drámairodalomban a néköltészeti hagyomány-
ban újólag felfedezett téma Kőműves Kelemen törté-
nete.) A Hasszán aga hitvese problémája, a nő  tragi-
kus kiszolgáltatottsága (férje elzavarja, fivére pedig 
erőszakkál rés számításból ismét férjhez adja) csak 
részben korszerű. A hősökről pedig inkább azt kell 
megállapítani, hogy a népballadából merítő  dráma új 
műfajának megfelelően motiváltabbak, ami érthet ő  
is, szükséges is, de a műfajváltás, nem pedig a kor-
szerűség következményeként. Talán csak a n ő  fivére, 
a bég, kap új dimmenziókat a történethez illesztett 
befejezéssel, mely szerint az új férjjelölt már hét éve 
halott, s ő  az egész komédiát az aga megcsúfolására 
eszeli ki; ugyanakkor viszont az emberekkel való ma-
nipulálás ma időszerű  jelenségére is figyelmeztet, igaz, 
eléggé feltételesen. Marad tehát a feldolgozás mint a 
korszerű  szemlélet megnyilvánulása. S ebben valóban 
új Simović  dramája. A mű  nyelve a politikai-, társal-
gási- és utcanyelv rétegeiből áll össze, a balladát Si-
mović  argóban írta meg. S ez nemcsak hatásos, ha-
nem kétélű  megoldás is. Tény., hogy a közönségnek 
tetszik a népballadai hősök vagány dumája, de ez 
óhatatlanul banalizálashoz vezet, s egyszersmind meg-
határozza a szemléletmódot: iróniát kever a fennkölt-
ségbe. Ez a divatos írói eljárás a modorosság veszé-
lyét is hordozza. Meglepő, hogy a zsűri a legjobb 
drámáért járó jutalmat Simovi ć  művének ítélte oda. 
Ha ebben nem a »mindenkinek jusson valami« elve 
működik, azt hihetnők, hogy a neves szakemberekből 
álló bíráló bizottság ebben a drámában véli felismer-
ni a követendő  modellt, mert a Sterija-díj nemcsak 
egyszerű  elismerés, hanem útmutatás is. Őszintén 
szölva nem hisszük, hogy Simović  drámája ezt a sze-
repet maradéktalanul betölhtetné. Csupán érdekes, de 
nem túl jelentős kísérlet. 

A néprajzi hagyomány ismét más jelleg ű  megkö-
zelítéséről tanúskodik a szkopjei Drámai Színház el ő-
adása, melyben a Sztefanovszki-Unkovszki kettős a 
népi irodalomnak a Marko Cepenkov néprajzi gyűjtő  
gazdag hagyatékából összeválogatott alkotásait (me-
séket, mondákat, hiedelmeket, népdalokat, balladákat, 
ráolvasásokat) próbálta meg egységes drámai alko-
tássá szervezni. A történet gerincét a sárkányról, a 
gonosz császárnőről és a szenvedő  népről szóló mese 
motívumai alkotják. A róluk szóló történetet adják 
elő  egy népünnepélyen a színjátszással próbálkozó 
mesteremberek. A szkopjeiak kísérlete kett ős célzatú, 
egyrészt arra 'törekszenék, hogy az ősi, hitelesen népi 
jelleg talajáról mutašsák meg a nép évszázados szen-
vedését és képzeletvilágát, másrészt viszont demiszti-
fikálják ezt a hagyományt, jelezni kívánják a mai 
ember hozzá való viszonyulását. Sajnos, sem. az  elő-
adás, sem az önmagában érdekes és nyilván értékes 
néprajzi anyag nem rendeződött feszes, egységes drá-
mává, túlságosan is fragmentális, széthulló; a népraj-
zi szövegek megjelenítése húján van a naiv színjátszás 
magával ragadó lendületének, hiányzik belőle az a 
frisseség, hamvašság, ami a képzetlen színjátszók, a 
mesterember-színészek természetes varázsa, š amit az 
előadás első  pillanatai ígérnek ugyan, de aztán eltű-
nik a szkopjeiak játékából. Hiába próbálják felhávni 
a figyelmet a hagyomány élő  voltára, ha az újszerű  
színpadi értelmezés nem. a modern színház eszközei-
vel és szellemében történik. Igaz, az sem hallgatható 
el, hogy az előadás második része már megszabadul 
az első  vontatottságától, korszer űvé válik, a beleépí-
tett ironikus ellenpontozó elemekt ől lendületet kap, 
alaphangjaban, viszonyulásában modern lesz. 182 



A szkopjeiek előadásának két teljesen ellentétes ré-
sze is ékesen bizonyíthatja számunkra, hogy nemcsak 
a drámatermés volt felemás, hanem az el őadások 
színpadi megjelenítése sem volt állandóan a kívánt 
magas színvonalon. Egyetlen hibátlan produkciót lát-
tunk, a ljubijanaiakét. A többi előadást csak részle-
teik dicsérik. Rendezőink igen bátortalanul szánják 
rá magukat, hogy új hazai drámákhoz a legmoder-
nebb színpadi eszközökkel nyúljanak (csupán a mai 
vagy régebbi világirоdalmi drámákkal teszik meg 
ezt). Mintha sohasem láttak volna modern előadáso-
kat — teszem azt a BITEF-en vagy másutt — az új 
drámához csak bevált, legtöbbször szigoruan realista 
mádszereckkel közelednek. Ami másik sajátsága lehet 
a XX. Sterija Játékok előadásainak, hogy alig lát-
tunk'igazán kiemelkedő  színészi teljesítményt. Ahogy 
várható volt, hogy a rendezés díját Mile Kinin kap-
ja, úgyanúgy mindenki biztosra vehette Izet Hajdar-
hodžіć , Milena Zupančevićeva és Miloš Žutić  díjazá-
sát, s. éppily egyöntetűen bizonytalan volt a másik 
két színészi díjban, amelyre többen is pályáztak 
ugyan, de ezek a teljesítmények már inkább a közép-
mezőnybe, mintsem az élvonalba sorolhatók. 

A szövegeket vizsgálva viszont ismételten megállapít- 
hatjuk, hogy egyetlen teljes drámai m űvet kaptunk, 
Hiengét, sajnos ez a kevesek, a kivételes szenzibilitá- 
sú alkotók útja, nem az a modell, amelyből idővel 
kinőhet a jellegzetes jugoszláv dráma. Jelent ős pró- 
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ábrázol, szintén követhetetlen. A többi dr "ama még-
inkább. Partljič  vígjátéka viszont a társadalmi proble-
matikát, az időszerű  erkölcsi kérdéseket torzképben 
láttató szándéka miatt nem érdektelen. A fesztiválon 
színre vitt drámái művek legtöbbje nem több egyet-
len ötletnél; amit az íróknak nem sikerült drámává 
dúsítani, tehát legtöbbjüknek hiányos a dramaturgiai 
jártassága. A jubiláris Sterija Játékok nyilván nem 
elégítette ki a drámairodalom ért őit, kedvelőit; ha 
valamiért emlékezetes marad, akkor az föltétlenül az 
új művek iránti — minden eddiginél nagyobb — bi-
zalom, annak a serkentő  szerepnek a kiteljesítése, 
amely ennek az immár két évtizedes múltra vissza-
tekintő , igen jelentős színházi rendezvénynek elsőd-
leges, mindennél fontosabb feladata, legigazibb ren-
deltetése. 

Š végül, bár nem utolsósorban, meg kell említeni, 
hogy ezúttal valóban nagyon színvonalas, kísérletezés 
és művészi teljesítmények tekintetben minden eddi-
ginél érdekesebb és jobb drámai kísérőelóadásai vol-
tak a Játékoknak, s ez valamiféle biztosíték is lehet 
a következő  évekre, csak máskor bátran, még bátrab-
ban kell válogatni a felkínált előadások közül, s ak-
kor az ún. »Off-Sterija« produkcióit a közeljöv őben 
a főműsorban látjuk majd, ami előrelendítő  ösztöгі-
zés lehet íróknak, színházbelieknek egyaránt. 

gerold 1ászló 



A Kiadói Tagács június 19-i ülésén kialakított állás-
pontja szellemében az Új Symposion Szerkeszt ősége 
július 11-i ülésén foglalkozott a lapban kialakult 
vitával, melyet Bosnyák István Széljegyzetek egy 
költő-újságíró költészete című  írásának a Redőny 
szerkesztésére vonatkozó megállapításai váltottak 

ki. A Szerkesztőség véleménye határozottan el-
tér Bosnyák Istvánétól, s a maga részér ől a 
szerkesztők mulasztásának tartja, hogy Bosnyák Ist-
ván írásának közlésekor nem figyeltek fel arra, hogy 
Bosnyák, szubjektív kritikusi elégedetlenségének meg-
fogalmazásából megalapozatlan vádaskodásba csap át, 
kiadópolitikai ügyetlenséget, provincializmust lát; s 
az írás közlésével dkot szdlgáltattalk a vi±ára. 

A könyv válogatása dialógus tárgya lehet, az egymás 
véleményét, munkáját tiszteletben tartó dialógusé, 
de nem adhat okot amorális vádaskodásra; követ-
kezésképp Utasi szerkeszt ői etikájának kétségbevoná-
sára, kiadópolitikánkat általában- érint ő  támadásokra 
sem. Könyvben gondolkodni ugyanis számunkra egy-
értelműen azt jelenti, hogy a könyv szerkesztőjének 
és a megbízott recenzenseknek kritikusi kötelessége 
volt a véleménymondás, a válogatás, a »megnyirbá-
lás« — a könyv érdekében. Bosnyák István viszont 
(írásában: közvetve, vitacikkében: közvetlenül) magát 
a szerkesztői munka létjogosultságát kérd őjelezi meg. 

Senki, így a Szerkeszt őség sem léphet fel csalhatat-
lan döntőbáróként a kérdésben: csonkává vált-e Do-
monkos István riportkönyve a válogatással, szegé-
nyedett-e ezzel értékben, tartalomban a könyv mint 
egész, szerencsésebb megoldás lett volna-e elhagyni a 
nem szociális tematikájú írásokat stb. — csupán vé-
leményt formálhat a maga ízléskritériumai alapján. 
A Red őny olvasói között feltételezhet ően akad olyan 
is, aki úgy tartja, a könyv egésze nyert volna azzal, 
ha az írások némelyike kimarad a kötetb ől. Emlé-
keztetünk Juhász Erzsébet írására (az Új Symposion 
117-118. számában, Bosnyák István írása mellett je-
lent meg), aki a könyvben olvasható riportok egy ré-
széről így 'summázza véleményét: »Ha tehát újság-
cikként vesszük szemügyre őket, túlságosan  is  szem-
betűnik esetlegességük, szépprózaként viszont elna-
gyoltságuk, az írói elmélyültség hiánya von le sokat 
az értékükb ől.« Bosnyák István nem állítja ugyan, 
hogy a kimaradt írások valamilyen tekintetben f elül-
múlják a. kötetben olvashatókat (»Esztétikailag és 
eszmeileg egyaránt: se nem gyengébbek, se nem job-
bak, se nem »eretnekebbek«, s nem »félszegebbek« a 
kommentároban vizsgált szociális tematikájú írások-
nál« —írja vitacikkében), a hév azonban, amellyel 
értékeik mellett kardoskodik, arra a következtetésre 
ragadja, hogy a kötet gondozóinak feltétlenül nyo- 
mósabb okuk volt félteni őket a könyvben való meg-
jelenéstől, mint — velük ellentétben — a kötetben 
megjelent szociális tematikájú írásokat. Elképzelhet ő  
egy Bosnyák István elgondolása alapján megszerkesz-
tett, csupán szociális tematikájú és novellisztikus írá-
sokat tartalmazó Redőny is (Domonkos fennmaradó 
esszéisztikus írásaiból már nehezebben állna össze 
külön kötet), s ha Bosnyák egy ilyen kötetben a 
publicista Domonkosnak teljesebb arcélét látná meg- 
fogalmazva, a kész Redőnyt kommentálva talán meg 
is engedheti magának, hogy a kelleténél kevésbé kri-
tikusan szemlélje Domonkos riportjait. Hozzáállása 
azzal válik prablematikussá, hogy nem méltányolja 
mások kritikai viszonyulását, eleve elutasítja annak a 
lehetőségét, hogy ezek az írások a szerkesztői, recen-
zensi vélemények tükrében, ha nem is eszmeileg, de 
esztétikailag olyanoknak bizonyulhattak, melyek »nem 
állták ki a könyv alakban való megjelenés próbáját«, 
s így a kész Redőny a szerző  publicisztikájának egy 
másféle, de hamisításnak nem mondható képét adja. 
Bosnyák István, vitacikkének befejező  részében, Utasi 
Csaba szerkesztői etikáját vonja kétségbe; voltaképp 
azért, mert szerkeszteni »merte« a Redőnyt, a maga 
és a recenzensek kritikusi belátása szerint, valamint 
Domonkos István véleményével összhangban. Utasi 
higgadtan tájékoztató mondatába »gondatlan szelek-
tori magatartást« lát bele. A fentiekb ől és Utasi vá-
laszcikkéből egyértelműen kiderül, Utasi nem szol-
gált .rá, hogy szerkeszt ő2 tudatossága, enkдlosi taхtása 
megkérdőjeleztessék. Bosnyák István elfogultságok-
ból eredő  vádjait ezért a Szerkeszt őség alaptalanok-
nak, céltevesztetteknek tartja — a vitát pedig lezárt-
nak tekinti. 
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Donosimo  test  od poslednjih, neobjavljenih pesama  Lista  Gala, nedavno premi- 
nulog doajena naše lirike. »On ii u svojim poznijim godinama dospeo do jed- 
nostavnosti biz ikakvih pesni čkih mudrovanja. ( . . . ) Pesma koja iza sebe, fi 
sopstvenom mestu vidi »ništae, u stvarnom susedstvu smrti ste če ironi čnu 
disonanciju, I kao svaki autentični pesni čki giver i svojom vizijom sveobu -  
hvatnog rasula ulazi u nix  pesama koje potvrđuju život sa naporom otpora, zbi -  
jenog medu redovima, duše koja se  suprotstavljaa —  pite Magdolna Danji. 

»Ponavljanje trebalo 6i da budi jedna od centralnih kategorija ispitivanja cia-
govog pesništva, ponavljanje  ii  za Kirkegora mogu ćno  bat  и  sferi veri. ( ... ) 
Kao da је  neki stihove već  bio napisao pre 10-20--30 godina, a sada ih, na 
kraju života,  sari  ponavlja;  tudni  ii to ponavljanje, okretanje, sli čno pliva- 
tevom, koji se, dodiruju ći zid bazena okre će ispod vode, vra ća u ništa, a da 
ni i čemu nije stekao uverenjec — pite /to Tolnai. 

Pesmama nastupaju  Jot Pal Bender, prošlogodišnji dobitnik Šinkoove nagrade 
(knjige: End  lesz, 1970; Karszt, 1974.), Ito Tolnai (njegova pesma  Ja  posve- 
Еепа  mostarskom periodu čuvenog madarskog slikara Contvarija — Csontváry 
Koszta Tivadar / 1853-1919/) i Danijel Dragojevi ć  (prevod Pala Bendera, 
prikaz Magdolna Danji: »Poezija Danijela Dragojevi ća, u uskoj povezanosti sa 
otvorenošću misli, sa svojom jezi čkom svešéu takode afirmiše strukturalnu otvo -  
renost, jezi čku-sintatičku neartikulisanost. Njegova antipoetitna jezi čka nyest 
odbacu)e  a  biti ici  klasi čno poeti čno, kao nešto što nije zposobno ozna čiti nyest 
o svetu.e) 

o knjizi Lasla Vegela Izazov pesmi, u kojoj se nalaze studije  O  pesništvu Lasla 
Gala, Jožefa Papa, lštvana Konca, Ita Tolnaija, lštvana Domonkoša i Kalmana 
Fehera,  pits  kriti čan Gabor Vajda i Caba Utaši. »Laslo Gal pripada ono) vrsti 
kriti čara koji —  ne гačunajući povremena odstupanja ici  malice  panama i ci-
ichiutnosti prod pesni čkim eksperimentom, kao ni fetišiziranje pesni čkog autoriteta 
U  bojaznosti icI dogmatizma ( . . . ) — pesme ne čitaju sa prostom umesnoš ću 
filologa i ne strpaju ih u gotove odeljke pomoćnih nauka, ne plove na valovima 
pomodne estetike, nego nastoje da izgraduju u sebi originalnu viziju sveta i 
time odgoyarajuće stanovište prima književnosti. ( ..) Vogel ii  odaad o ostavio 
lukačevsku veru  0 svemoćnosti društvene uslovljenosti pesme. Ne odriče se 
svojih dosadašnjih iskustava, ali ih odbacuje kao polaznu ta čku, I afirmiše ih 
sari  Pl pesni čkoj intenciji i imanentnosti pesmee —  pile Gabor Vajda. »Uproš- 
čепо  možemo reéi da ga najviše interesuju pesme naklonjene pitanjima vre- 
mena, društvenim i istorijskim momentima, pesme razmišljanja u perspektivi 
koji su »ostvarile i usavršavaju svoj jezik sposoban za prenošenje savreme- 
nog pogleda na nyit»  ( . . ) »ova knjiga nije zbirka sastavljena  ici  raznoraz- 
nih eseja, zbirka koja mimoilazi  nix  autora, takođe zna čajnih, već  ii  pokušaj 
sinteze izgrađen primernom kriti čnošću, čija  ii uloga potvrdivanje uglavnom 
opšte prihvačenog vrednosnog poretka naše poezije konstituisanog poslednjih 
godinac — pite Caba Utaši. 

Analizi гaju ći avangardni period stvarala čkog puta Arpada Lange (=Dr. Arpad 
Leь t — pisai je i pod pseudonimom Žarko Plamenac, Peter Lerinc; danas ispi- 
tuje istoriju radni čkog pokreta u Vojvodinl) Gabor Vajda zaklju čuje: »Na njego- 
vom životnom i stvarala čkom putu revolucija forme 31  oduvek bila revolucija 
čoveka, koja crpi svoju snagu i permanentnost  ix revolta. ( . . . ) Njegov in -  
stinkt koja ga vu če prima društvenom angažovanju orijentisao se prima buduč- 
nosti već  na frontivima prvog svetskog rata i prethodilo aktivisti čkom programu 
Katakac' 

Povodom nova knjige humoriste  Leste Kopeckog, koju smatra neuspelom zbog 
jezi čkih digresija i nedostatka distance izmedu pisca i piščevog sveta, naš 
mladi kriti čar Gabor Turi traga za razlozima bezvrednosti naše humoristi čke 
literature i zalaže se za konstituisanje unutrašnjih kriterijuma. 

»Knjiga 5tanka Lasiča, Štruktura Krležinih  »Zastava»  značajna  ii  ne samo kao 
interpretacija jednog zna čajnog romana , nego predstavlja i doprinos poetici mo- 
dernog romanae —  pile Eržebet Juhas, prozaista i  krititar, ovogodišnji dobit- 
nik Šinkoove nagrade. 

Pozorišni kriti čar  Lash o Gerold smatra da ь l  XX. Sterijino Pozorje razo čaralo, da 
nije  bib  o izvrsne Hiengove drama i podsticaja savremenoj doma ćoj drami. 

Prize: Mi1oš Crnjanski,  Lukat Kivet.  

U ovom broju donosimo fotose  Leste Dormana sa napisom Karolja Dudaša. 
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