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Jó, hozzatok labbarózsát, sok-sok labdarózsát, mondta Hajnalka. Labda, labda, 
mondogatta Harmath József, Józsika és kikotorta a dívány alól a labdáját. Feléb-
reszted apádat! Menjetek már! Hajnalka is nagyon fáradt volt már, érezte rezeg-
nek a lábai a magas sarkú cip őben. A gyerekek, az el őszobában nagy csörgést 
csapva, távoztak. Hajnalka levetkđzött, fejét lehajtva megszagolta hónalját, majd 
alsóneműjét egy csomóba fogva bedobta a szennyesládába, amelyben., meglepeté-
séгe, egy nagy, vörös nyelű  asаvarhúaó csillagatt — tán Jњ2s~ilka к  tugta еl a mun-
kásoktól, vagy valamelyik munkás tette oda Hajnalka bugyijára a fallosz-nyel ű  
szerszámot?! Megfogta és sokáig szorongatta markában, majd térdével kilökte az 
ajtót és kihajította az el őszobába. Beáli•t a kádba és sokáig tusolt; a rózsaszín 
szappan a csavarhúzó nyelére emlékeztette ... Alig törölközött meg s úgy vizesen 
bebújt Harmath mellé a zöld díványra, a hamuszín plédek közé. đ  is azonnal 
elaludt. 

Harmath zsebében néha meg-megcsörrent a m űleves zacskója. Már álmukban meg-
ölelték egymást. Ahogy kissé felérzett, Harmath kicsatolva nadrágszíját ráfordult 
Hajnalka néhol még nedves, forró testére. Nehezen lélegeztek. Izzadtak. rtTgy t űnt 
nekik, a professzor mocorog a lyuknál, hallgatódzik. 

Ninunta, akí valahogy közben ismét bejutott (ki tudja, aznap már hanyadszor és 
aznap még majd hányszor), át-átsurrant g őzölgő  sárga testükön. Akár a gyerekeket 
és tán a professzort is, Ninuntát szörnyen idegesítette Harmath és Hajnalka rit-
mikus mozgása, szuszogása, motyogása, de ők már megszokták, s đt, lassan már el 
sem tudták képzelni az egészet a nyúlszđr puha érintései nélkül. Az egész forgás-
hoz, föl-leüléshez, birkózáshoz, rángatózáshoz mintha csak a nyúl, Ninunta szolgál-
tatta volna az igazi gyengédséget, kedvességet, finomságot. Két egymáshoz dör-
zsölt fadarab, melyek egy nyúlnak köszönve abszolút gyengédek, abszolút gyen-
géden dörzsölnek magukból tüzet... 

Ninunta Harmath nadrágját motozta éppen az ágy mellett, a gipszes sz őnyegen, fél 
méternyire Dzsindzsisz 

6 Dzsindzsisz 

vérvörös vizelettel kevert gipszmaszkja vigyo- 
rától 

hereillat -e hereillat-e 

Mit kereshet, tűnődött Harmath, ahogy félrepillantva 
végre megláthatta, hogy mit is csinál tulajdonképpen a nyúl. Biztosan megérezte a 
műleves illatát, az ezüstfólián keresztül is megérezte e m űlevesben a sárgarépát, a 
petrezselymet. Igen, azt keresi, és ha eléri a zacskót, ki fogja rágni. 

Harxpath azon dolgozott, ügyeskedett, ravaszkodott, hogy anélkül, hogy Hajnalka 
valamit is észrevenne, lenyúljon s úgy gyűrje nadrágját a sz őnyeg alá, hogy a nyúl 
még véletlenül se kaparinthassan meg a levest 

a műlevest sem adom 
a műlevest sem adom 
a műlevest sem adom 

l;rdekes, a tej 
zacskója roppant idegesítette, míg a m űleves zacskójának sárga rajzai kedvesek 
voltak számára, szerette nézegetni őket. 

Csorgott róluk az izzadság, amit Ninunta itatott fel, akár az operációk levét, lucs-
kát-mocskát a rózsaszín gumileped őrđl a nagy spongyák. 

Ismét elaludtak. 

A nyúl azonnal eltűnt, mihelyt megszűnt a dívány csikorgása — házasságuk els ő  
évében vették kölcsönre, de már többször meg kellett szegeznie Harmathnak és 
most is meg kellene, amíg itt a lakásban ez a tömérdek szerszám .. . 

Harmath hirtelen felült, alig bírta kihúzni tenyerét Hajnalka izzadt combjai közül. 
Megérezte, hogy a nyúl már régen nincs a közelben. Mi lesz ha teljesen szétrágja 
piros cipőmet és újat kell venni?! Harmath tudta, nem élne túl egy cip ővásárlást. 
Az asszony visszahúzta magához. Vizes testük .ismét összeragadt 

a cipđt a műlevest 
a műlevest a cipőt 
nem adom nem adom 

Megérkezett Ninunta. Most Harmath lábát nyaldosta, rágcsálta 

hereharmatos-e 

tolna i  ottв  

az 
iktatott 

nуúl 

2. 



Cipőmmel tán már végzett és most a lábammal, majd a farkammal folytatja?! 
Elordította magát. Mi van veled?! 
Harmathnak végre, mint puha vérvörös gipszmasszát, sikerült mosolyt borítania 
az arcára s a lassan szilárduló maszkkal aludt el ismét 

gipszllat(I véres arc 
mely nincs 
Dzsindzsisz 

O  

Dzsindzsisz 

Vermes és Darabos sincs már. Sem Vermes, sem Darabos, sem Dzsindzsisz. Ók 
mentek világnak Harmath gyerekkori barátai közül, s egy sincs már közülük, egy 
sincs már közülük ... Pedig ők jelentették Harmath számára a világot — a gló-
buszon három nagy folt volt: 

Dzsindzsisz — Franciaország 
Vermes — Amerika 
Darabos —Bécs 

Sosem érdeklődött különösebben felőlük (Harmath senki és semmi felől sem érdek-
lđdött már az utóbbi tíz évben), sosem gondolt rájuk úgy igazán, mégis mindent 
tudott róluk, mindent kiszűrt a levegőből, otthoni ismerđsei félmondataiból... 
Amikor felébredt, egyedül volt a sötét szobában. Felöltözködött 

a műlevest a műlevest 
nem adom 

Az asszony biztosan lement a gyerekekhez és lesétáltak a Dunára. A fürd őszobába 
szaladt, de be volt csukva 

a cipőmet a cipőmet 
nem adom 

Hallgatódzott, Ninunta kint csör-
gött a teraszon. Visszaült a dívány szélére. Vacogni kezdett, mint néha kint a hideg, 
harmatos hereföldeken. Félt. Sírt, ha mozdul, belezuhan a lyukba, és aztán többé 
sosem ülhet a zöld dívány szélére, a hamuszín plédek közé, nem fekhet soha többé 
a harmatos hereföldekre a csillagos ég alá, csak zuhan, zuhan a professzor szo-
báján át... 
Nagy üres terek, txr-tömbök zuhognak benne és körülötte — valami lassan és 
módszeresen, visszavonhatatlanul választotta el a világtól, választotta el magától... 
Megfulladok 

segítség 
a vécé befelé 
a lift kifelé 
segítség 

Felvette az ingét is. Nem volt ereje kimenni a fürd đ-
szobába és letusolni, úgy érezte képtelen olyan magasra emelni a lábát, hogy belép-
hessen a kádba. Beengedte a nyulat. 
Kiállt a teraszra és tornászni próbált. A város fényárban, valami lázas fényárban 
úszott. A lampionokkal díszített sétahajón már játszott a zenekar. Hajnalkáék is 
biztosan azt a hajót bámulják. A templomban, amelyb ől. nemrég' ellopták azt a ké-
pet, harangoztak. Bejött és bekapcsolta a televíziót: a. m űlevest reklámozták éppen! 
A kakas és •a kinti harangszó ismét a kakasviadalt juttatta Harmath eszébe. Leült 
a szanyegre Dms ідvdгz iј  z rvöröls vligую ra melfllé, éls slcám egy igazi akas'dadait, 
bámulta a műlevest reklámozó rajzfilmet: 
Nagy csörgés, dörömbölés, kacarászás, éneklés közepette megérkezett a család. Vi-
rágot és süteményt hoztak. Labdarózsát és baklovát. Harmathot is felrázta, felvi-
dította a kis csapat érkezése, felkapta a m űanyagvázát és fütyörészve vonult a 
fördőszobába, hogy megtöltse 

labdarózsa labdarózsa 

A kisfiú állandóan azt hitte, 
hogy az ő  labdájáról van  szó, sehogyan sem értette, hogyan lehet a virág labda, 
vagy a labda virág, vagy... Leültek és nevetgélve majszolták a baklavát. Talál-
koztunk Kocsisékkal, mondta az asszony. Kérdezték, mikor megyünk már el hozzá-
juk, ismét összegyűlt már egy zsáknyi kin đtt ruha a gyerekeknek. Majd elmegyünk, 
majd egyszer elmegyünk, morogta Harmath. 
A gyerekek megnézték a rajzfilmet, majd megcsókolták szüleiket és vihogva átvo-
nultak a másik szobába, amely üres volt, de amelyben nem fúrtak még nagy lyu-
kakat a kékzubbonyosok... 
Harmath vetkőzés közben megvizsgálta nadrágszíját: elrongyolódik lassan, a lyukak 
egymásba szakadnak — ez a nadrágszíj minden bizonnyal rövidebb élet ű  lesz ná-
lam, sajnálom, valóban sajnálom, de akkor is sajnálnám, ha túlélne, hiszen mit is 
kezdhetne egy elrongyolódott nadrágszíj ebben az összevissza furkált világban, 56 



valóban mit is? De szerencséjére nem fog túlélni , s én majd gondoskodom hozzá 
méltó temetésről , szépen betüzelem ... Nem volt rajta alsónadrág . Hol az alsó-
nadrágod?! Ne hagyd szanaszét a dolgaidat , mert szétrágja őket a nyúl, vagy fel-
húzza valamelyik munkás. Nevettek . Itt van . Mitől ilyen? Az aranyerem . Sok tor-
mát fogyasztottunk mostanában, s állandóan vakaróznom kell. Nem eszünk több 
tormát . Mit készítsek vasárnapra ? Karfiolt szeretnék , úgy egészben , majonézzel. 
Harmath szerette , amikor vasárnaponként a kerek asztal közepére helyezte a kar-
fiolt Hajnalka . Nézte , nézte , s koponyája könnyű  volt, tökéletesen üres. Jó, majd 
veszek egy nagy karfiolt . A karfiol nem irritálja a végbelemet ... Hol a pizsamám? 
Kint láttam a szennyes kosárban egy nagy, piros nyelű  srófhúzót találtam benne. 

A pizsamámbаn? Nem, a szennyeskosárban lev ő  bugyimon — még sosem láttam 
akkora csavarhúzót . Talán még villanyégő  is volt a nyelében ? Nem, villanyégő  
nem volt... Harmath behozta a pizsamáját, felvette . Hová lettek a gombok a pi-
zsamakabátomról ? Talán már a gyöngyház is izgatja Ninunta fantáziáját ? Egy reg-
gelre majd lelegeli a hajunkat is. Ha zöldre fested, akkor biztosan. Vagy ha széna-
illatú kölnit használunk .. . 
A televízió kékeszöld fényében úszkáltak a kis szobában . Néha-néha az ekránra 
pillantottak , de nehezen tudták volna megmondani , mit is láttak. Egyszer egy csíkos 
nyakkendőt (Harmath úgy érezte selyemb ől van, s belőle kötötték azt a nagy cso-
mót), máskor egy nagy szemüveget látott (ő  nézett a szemüvegen s a szpíker szemei 
óriásra nőttek, mint gyermekkorában a disznóhólyagok), de volt amikor csak a 
készülék apró roppanásai miatt nézett abba az irányba. 
Néha , ha nem takarták le jól a lyukat , Harmathnak úgy tűnt, hipermangán oldó-
dik, keveredik az ő  kékeszöld akváriumukban, amikor arra következtetett, hogy a 
professzornak színes televíziója lehet . Hova tetted azt a nagy csavarhúzót? Kidob-
tam az elđszobába. 
Hajnalka is levetkőzött . Harmath mindkettőjük ruháját feltette a hűtőszekrény 
tetejére . A hűtőszekrényt és a televíziót mindig messze elkerülte Ninunta. 
A műleves még megvan , nyugtázta megnyugodva Harmath . De a biztonság ked-
véért holnap , amikor hazaér az irodából , vetet majd még egyet-kett őt Hedviggel. 
Hedvig szeret az önkiszolgálóban , ott nőtt fel tulajdonképpen . đ  találta azt az olcsó 
műanyagvázát is. Harmathnak nem volt pénze , de mégis szeretett volna valami 
ajándékot adni Hajnalkának, és Hedvig megoldotta a problémát: tudta , hogy az 
önkiszolgálóban van egy leárazott m űanyagváza ... Különös váza! —szép. 
Sokáig állhatott a kirakatban , és előbb csak kifakult , majd lassan meg is olvadt, 
teljesen új színt, új formát kapott — az sincs kizárva , hogy Hajnalka valami drága 
művészi holminak nézte ... Megágyaztak , ami abból állt , hogy Harmath levette a 
hamuszín plédeket , Hajnalka pedig egy fehér lepedőt terített alájuk. Elég lesz az 
egyik pléd is? Elég. A másikat tedd ide a párna alá. 
Lefeküdtek . Néhány pillanatig hűtötte őket a lepedő , de aztán az is rájuk ragadt, 
akár a hamuszín pléd . Fülledt meleg volt . Mi lesz júliusban és augusztusban?! Lik-
vidálni kellene ezeket a hamuszín plédeket — még nászajándékba kapták őket. 
Venni kell néhány vékony leped őt . Harmath felkelt , kinyitotta a teraszajtót, és 
mire visszafeküdt , a nyúl már ott lapult Hajnalka mellett . Most a nyúl és a beáradó 
friss levegő  is hűtötte őket . Huzat van ? Igen , biztosan a professzornál is nyitva 
a teraszajtó. 
A sétahajón még mindig muzsikáltak. 
Voltatok a hajónál, kérdezte Harmath. Nem. A parkban voltunk. A hattyúknál. 
Egy kisfiú elkezdte fojtogatni Józsikát . Miért? Nem tudom... 
Harmath a torkához kapott , úgy érezte , hogy a csíkos selyemnyakkend ő  az ekrán-
ról észrevétlenül mind szorosabbá lesz... 
Vettem nekik pattogatott kukoricát. Biztosan a pattogatott kukoricától olyan szép 
fehérek a hattyúk . Biztosan . Emlékszem, a martonosi libák olyanok voltak mint a 
hattyúk. Azt írják az újságok, hogy Martonos körül keresik Attila sírját.., đ lelj 
meg. Vágd le a fenébe ezt a nyulat. Harmath lerúgta a nyulat, de nem volt nyu-
godt és ismét felkelt, s elment megnézni , jól be van-e zárva a lyuk. Visszafelé jövet 
a sáli tlaen rálépeüt Dzsilnd лΡsisz vilgyorgó arcára ... Erőse>n nvagához saarítat.ta az 
asszonyt . Még hallotta , amikor éjfélt iltött a templomóra. 
Vermes már biztosan látott kakasviadalt , hiszen Dél-Amerikában is megfordult. 
Dél-Amerikában még biztosan rendeznek kakasviadalokat . Sokkal jobban tette 
volna, ha ottmarad Dél-Amerikában és kakasokkal kezd foglalkozni. 
New Yorktól 600 kilométerre akasztotta fel magát — a ruhaszárító kötélre. 
Harmath szerette, bámulta Vermest : olyan szeretett volna lenni, mint ő : kitartó, 
aprólékos , precíz , pontos. 
Mesélték , hogy még az utolsó hajnalon is felsöpörte a ház el őtt a járdát. Pedig 
akkor már nem volt az övé a ház, se a söpr ű . Ez a söprögetés i sokáig foglalkoz-
tatta Harmathot , habár harmad -negyedkézb đl ismerte csak az esetet. Gyerekkorá-
ban szerette Vermeséé kis , folyóra nyíló utcáját ... Na és persze , a ruhaszárító 
kötél , amit kiküldetett maga után Amerikába , mert az új gazda azt találta emit-
teni az egyik levelében , hogy sok rajta a felesleges , kibogozhatatlan csomó. Tíz 
évig csomózta fenn az óceán sós sziklapárkányán , majd amikor az utolsót is szépen 
kioldotta : felakasztotta rá magát . A lába beleért az óceánba és lerágták a cápák, 
lila nyelve hosszú volt , akár egy nyakkendő  .. . 
Hajnalka már aludt, kibontott sz őke haja — színét és hullámzását Hedvig is, örö- 
költe — habzott a feje körül , és Harmath előbb egészen kihúzódott a párna szé- 
lére, amelyet az emel ődaru árnyéka amúgyis két egyenlőtlen részre osztott (az 

57 emelődaru , amelyre tavaly felakasztotta magát egy munkás, és hajnalban szöges 



bakancsa Harmatpék teraszkorlátját kongatta, felébresztette az egész házat), az 
emelődaru amely lassan, az építkezések el őrehaladásával, már eltávolodott teraszuk-
tól, de foltos árnyékát néha még, akár egy zsiráf nyakát, bedugta a hold, majd 
amikor már kifáradt a párna és a dívány szélén való egyensúlyozástól, Harmath, 
Esthajnalkán, motyogva, arccal a kellemes illatú 

hereillatú 

habzó hullámzásba fordult. 
Darabos volt a legügyesebb közülük. đ  vitte legtöbbre. Privát sofőrje volt és nagy, 
fekete Mercedesszel száguldozott Pest, Prága, Bécs, Bukarest és Trieszt között, ahol, 
mellesleg, feleségei és gyerekei is voltak. Természetesen, otthon is volt felesége .. . 
Amikor elváltak, keresztfűrésszel felezték el a kombinált szekrényt, amikor pedig 
ismét összeálltak, szépen összetolták aszekrény-részeket is. 
Egy napon, senki sem tudja miért, mérget ivott és megzöldült, akár a háromszíves 
ásványvizes üveg — három szíve volt Darabosnak: egyenkint zöldültek meg 
azok is ... 
Harmath, mind jobban Hajnalka hajába bújva (mert Ninunta is ott feküdt már 
a fejiikön), látta Vermes lila, Drabos zöld és Dzsindzsisz vérvörös arcát, akár egy 
közös színes felvételen, amilyeneket kezdetben küldözött Amerikából Vermes. 
Miért látogattak meg? Tán fel kellett volna vennem azt a pilótasapkát onnan a 
lefiolyó хáid iг6l, bán fel kellett vblima venlnem s  a  szбйlјт  i ibenn'e, ayá, Dzsfind¢е  sz 
és első  fizetésem után? 
Mit akarhatott Hajnalka azzal a nagy, piros nyel ű  csavarhúzóval? 
A nagy lyuk fölé hajolt — erre is rácsot kellene csináltatni, mint a lefolyókra: lent, 
akár egy vakító műtőasztalon a kékzubbonyos munkások, nagy szerszámaikkal —
köztük a szamárfallosz-nyelű  csavarhúzóval kisnyulakat szedtek, vágtak, téptek 
Ninunta kibontott hasából. 

A professzor megpillantotta a félmeztelen Harmathot, aki zavarában valami olyas-
mit akart mondani, hogy azért nem gombolhatja be a pizsamakabátját, .mert Ni-
nunta lelegelte gombjait, amelyek minden bizonnyal máris el őkerültek a nyúl gyom-
rából, de nem mondott semmit, a professzor. ugyanis mosolygott, mosolygott Har-
mathra. Mosolygott, majd pedig magyarázni kezdett Harmathnak, magyaráznia akár 
egy katedráról: A vemhes anyából kivágott nyúlfiak 

laurices 
laurices 
laurices 

név alatt ínyencfalatok- 
nak számítottak már az ókori Rómában is. 

Csak most aátta Ha'rm;ath, hogy a muiniká ѕ ok egy kr-ebb csoportja, ёliik,ön a Dms~in-
dzsiszaképű  kis vigyorgó figwrával, tüzet rakott •a parkettion ... Ez as eledel, foyy фa ~ttra 
még mindig mosolyogva a professzor, a németországi kolostorokban és f őpapi udva-
rokban is dívott .. . 
Harmath József kishivatalnok kimondhatatlanul boldog volt, jóllehet siratta Ni-
nuntát, boldog volt: a professzor neki, csak neki, Harmath József kishivatalnoknak 
tartotta előadását. Ínyencfalatok, kérdezte, vagy akarta kérdezni Harmath. Igen, 
mondta I бtarítól'ag •a pmafeslszar, 'hisrcen. ötruit, hogy I1l gre Iiamm аth iis hoцΡzásaólt a 
témához. 
Igen, ínyencfalatok, akár a pávanyelv és a pávaagyvel ő . 
Pávaagyvelő, ámuldozott Harmath. 
Pávanyelv és a papagájok szemölcsös nyelve, amely Néró császár kedvenc eledelei 
közé tartozott. 
A professzor intett az egyik munkásnak mire az egy pávakoponyát helyezett az 
asztal sarkára és egy kis kalapác ćsal finoman megtörte, majd pedig egy manikűr-
ollóval a professzor saјбtkezűleg vágta ki kedvenc, három nyelven beszél đ, albinб  
papagájának szemölcsös nyelvét... 
A cápák lerágták Vermes lábát, alsótestét is csíp őig, de hosszú, lassan már a sós 
vízbe lógó, lila nyelvét nem bántották — a cápák s a többi óceáni ragadozók, úgy 
látszik, nem szeretik a lila emberi nyelvet, a lila emberi nyelv nem csemege... 
Az emberi nyelv, a ruhaszárító kötél segítségével hosszúra nyújtott, sötétlila em-
beri nyelv volt, amely mint egy öklömnyi hipermangán-kristály átszínezi az óceánt, 
nem csemege, akarta kérdezni Harmath a professzort, de úgy érezte, az ő  nyakán 
is ott szorul még az a csíkos selyemkend ő  a televízióból, s hosszú nyelve megaka-
dályozza abban, hogy kikecmeregjen valahogy a túlságosan is hosszúra sikerült 
mondatából. 
Miféle ruhaszárító kötélről beszél, uram, kérdezte a Ninuntát simogató professzor? 
A zöld óceán felett, makogta Harmath. 
Az óceán nem zöld, mondta határozottan a professzor. Igen, igen, nem zöld, az óceán 
nem zöld, de Darabos három szíve kizöldült, akár a tavaszi ágacskák, Darabos be- 
rom szíve, akár a tavaszi ágacskák, a tavaszi ágacskák .. . 
Harmath mind mélyebbre dugta a fejét, még egy kicsi és lezuhan. Szél mozdulha-
tott, a lyukrendszerben er đs huzat rándult és Harmath felegyenesedett. Mit akarnak 
ezek azzal az óriási patkánnyal, t űnődött és vigyázva, akár egy holdkóros, kikerülte 
D aindzsiisz gllpszиigyorát. 58 



lépés lépés stop 
rózsaszín rózsaszín 
lépés lépés rózsaszín rózsaszín 
csont csont 
rózsaszín rózsaszín 
szürke szürke 
stop stop 
rózsaszín rózsaszín 
rózsaszín 
mennyivel más lenne 
ha nem lenne hétfő  és fő leg 
nem lenne kedd 
szerda csütörtök 
nem lenne nappal és éjszaka 
nem lenne tél és nyár 
nem lenne nem lenne 
örökké mindörökké itt ülhetne 
hétfői harmatos íróasztalánál 
nem lenne nem lenne nem lenne 
ó mennyivel más lenne más lenne 
lépés lépés stop 
lépés lépés repülünk 
stop stop stop 
semmilyenek semmilyenek 
semmilyenek ó semmilyenek 
lefelé lefelé 
lépés lépés lépés 
stop stop stop 
segítség segítség 
segítség 
segítség segítség 
fi legyen csúnya a kötél nyoma 
ne legyen csúnya 
a felvonó kifelé 
a vécé befelé 
a felvonó kifelé 
a vécé befelé 
az angórák a csincsillák 
nyúlszáj (négylevelű) here nyúlszáj 
kis keskeny fenék atlétaváll 
nyúlpecsenye nyúlpaprikás 
a gazda kiment az éléskamrába 
a végtelen csillagos hű tőszekrénybe 
melyben a fagy önnön (őz-. nyúl-) 
gerincét ropogtatja 
hullacsont színű  kerek asztal 
hullacsont színű  kerek asztal 
nyelvet nyelvet 
Dzsindzsisz ó Dzsindzsisz 
Dzsindzsisz 
DZSINDZSISZ 
Dzsindzsisz 
Dzsindzsisz ó Dzsindzsisz 
Dzsindzsisz 
Dzsindzsisz ó Dzsindzsisz 
Dzsindzsisz ó Dzsindzsisz 
csak átutazik 
nem esett tán le 
nem esett tán le 
nem esett tán le 
ó Dzsindzsisz ó Dzsindzsisz 
a vécé befelé 
a lift kifelé 
ó Dzsindzsisz ó Dzsindzsisz 
gipszillatú véres arc mely nincs 
Dzsindzsisz 
hereszagú hereszagú 
a hereharmattól-e a hereharmattól-e 
Hajnalka volt az édesanyám 
hajnalban születtem én  

a kapubejáratnál labdarózsa-bokrok 
ó Dzsindzsisz 
hereillat-e hereillat-e 
a műlevest nem adom 
a műlevest nem adom 
a műlevest nem adom 
a cipőt a műlevest 
a műlevest a cipő t 
látta zuhanásának bukásának 
zsíros nyomát lefelé lefelé 
agg disznó agg disznó 
agg dög agg dög 
mert hát ahogy a majomból 
ember 
úgy lesz a patkányból fels őbbrendű  
ember etc. 
segítség 
ki is eshetett volna 
Ie is zhanhatott volna 
a patkányek lerágták volna az orromat 
és szívhatnám 
és pipálhatnám 
és pipálhatnám 
dögivel 
dögivel 
dögivel az ózont 
dögivel az ózont 
csak le ne essen 
csak le ne essen 
csak le ne essen 
a lift kifelé 
a vécé befelé 
hamuszin göngyölegen őszülő  fejével 
őszülő  fejével hamuszín göngyöleg 
hullacsontszín 
csöcsszín 
esthajnali harmatok 
aki át-áll az fenn-marad 
így van ez rendjén így van ez rendjén 
a professzor is gyönyörködött 
a professzor is gyönyörködött 
NINUNTA 
szalonképes ó ;szalonképes 
s nem vérvörös vizelettel 
s nem vérvörös vizeletű  
gipszmaszkot kever ő  
O  

Dzsindzsisz 
NINUNTA 
ó hajnali harmatok 
nem adom nem adom 
hereharmatos-e 
gipszillatú véres arc 
mely nincs 
Dzsindzsisz 
O  

Dzsindzsisz 
a műlevest a műlevest 
nem adom 
a cipőmet a eipőmet 
nem adom 
segítség 
a vécé befelé 
a lift kifelé 
segítség 
labdarózsa labdarózsa 
laurices 
laurices 
laurices 

A hold így mozdult, hogy az emelődaru árnyéka lassan, alig észlelhet ően a sző- 
nyeg, a gipsz-szemcséktől ezüstösen, szikesen csillogó sz őnyeg felé húzta a párnát, 
lassan és méltóságteljesen rakodott a kis szobában, rendezte az éj zsúfolt, lázas, 
kemence-forró színpadát, amelyen majd gyorsan és összevissza történnek a dolgok, 
történnek, mintha történnének, vagy mintha már meg is történtek volna, gyorsan 
és összevissza, akár az ájulásban — a nagy, fordított acélkérd őjel végén nem lógott 

59 a kékzubbonyos munkás, akit Hajnalka és Hedvig levétele után is még többször 



látni vélt, igaz, Harmath is sokszor elfüggönyözte a teraszajtó üvegezett részét 
(alulnézetből úgy csillogtak, szikráztak az új bakancs papucsszögei, akár a csillagok, 
magyarázta valaki, afféle Júlia-monológként az alsó emeletr đl 

a papucsszögek amelyek 
sosem érnek földet 
csillagokká lesznek 

s valóban az a bakancs vadonatúj volt, Harmath is jól láthatta, ha nem is teljesen 
alulnézetből, hiszen hozzájuk akart belépni, miért, miért éppen hozzájuk, miért 
választattak ki éppen ók, Harmathéti, miért), nem, nem lógott semmi a kampón, 
a fordított, csillogó acélkérd őjel árnyékán, mégis a forró éj folyamán, hol Hajnal-
ka, hol Ninunta, hol Harmath, gombnélküli pizsamájában (mely maga az őrület), 
hol a professzor lógott, helyeztetett ide-oda a daru, az árnydaru által, hol pedig 
a párna, a kerek hullacsontszín (amit a hold még csak jobban kihangsúlyozott) 
asztal, a szintén hullacsontszín hűtőszekrény, hol pedig egy áriás m űleves-tasak .. . 
A hold, akár egy darukezelő, vigyorgott (Dzsindzsisz-vigyorral vigyorgott) az ablak-
fülke mögül, hogy aztán hajnalra minden úgy legyen, pontosan úgy, ahogy volt, 
összevissza: egy nagy-nagy kér ődzött gomolyagban (Hajnalka, Ninunta, Harmath, 
a hamuszín plédek, a lepedő, a párna) a zöld díványon és szanaszét az asztalon, 
a padlón, a hűtőszekrényen. 
Hajnalka egyszer felkelt és kitámolygott a fürd őszobába. Amíg a dolgát végezte, 
addig-addig dörzsölte a szemét, míg végre kitisztult el őtte Harmath piros cip ője. 
Valóban körül volt rágva. Hajnalka csak most értette meg József, Harmath József 
különös viselkedését, felkiáltását, hiszen nem mindegy az embernek, ha rágják 
a lábát. József egyszer régen, mesélt egy barátjáról vagy ismer ősérđl, aki Ameri-
kában az óceán fölé akasztotta magát, és a cápák lerágták, leszaggatták a lábát, 
alsótestét csíp őig ... Most vette először igazán szemügyre férje cip őjét. Valóban, 
különös cipő  volt: piros. 

Sehogyan sem értette, hogyan vásárolhatott piros cip őt a férjének. Vagy idđvel 
pirosodott meg? Vagy befesthette? Meglehet, mert egyszer már mesélt (milyen 
ritkán mesél Józsi) egy cip őtisztító ismerőséről, aki, ahogy Józsi pontosan meghatá-
rozta (milyen ritkán szokott pontosan meghatározni valamit Józsi —Józsi akár 
egy didergő  harmattenger) a jelvényárus és a könyvkereskedés kirakata között 
trónol, és mindig dobszólóba kezd, ha Józsi, ó, édes Józsi, félek, félek, elsiet el őtte 

lépés lépés stop 
lépés lépés stop 

Lehetséges? Lehetséges, hogy Józsi pirosra festette cip őjét azzal az 
erőszakos figurával? Józsi kérhette, választhatta a piros szint, vagy az a figura 
ejtette át valahogy? Hihetetlen! Hogyan történhetett meg, hogy sosem vette észre, 
hogy: piros?! Hogyan?! Vagy tán Ninunta vizelte le ezt is? Ninunta festette pirosra? 

MEG đ RUL AZ EMBER 

Holnap-holnapután megjön a menstruációm. 
đsszetört-e az a hatalmas, vörös nyel ű  csavarhúzó? Szombaton nagymosást csiná-
lok — a hangyák nagy csomókban hemzsegnek a piszkos alsónem űkön. 

Piros cipő ! Еdes istenem, az én férjem piros cip őben jár-kel a világban a cipőpu-
colók dobolásának ütemére 

lépés lépés stop 

Еs teljesen szét van már rágva! Еrde= 
kis, a gyerekekét és az én cip őimet nem bántja, nem rágja, nem festi pirosra. 
Valaki fellökte az ezüstport! Hajnalka holdkórosként lépkedett vissza a díványhoz: 
Harmath tátott szájjal és zsebretett kézzel aludt. Ninunta Harmath lába között 
legelt a holdvilágon. 
Különös álombeli, s mert álombeli, annál valósabb, annál borzasztóbban valós le-
gelés volt az ott Harmath lába között a zöld díványon. Szemei zárva voltak, csak 
a gyomra, a nyaka és a szája rángatódzott: amit lerágott, a nyak rándulásaival 
továbbította a gyomorba. Szörny ű  zabálás volt. A herébe szabadult, halálra éhez-
tetett állatok zabálnak így. A holdfény valahogy mintha megnövesztette volna a 
már jócskán lekopott bútorszövet szálait-bolyhait 

nyúlszáj (négylevelű) here nyúlszáj 

A nyúl is zöld lett, megzöldült lassan, és nemcsak a holdfényt ől, mely az égve felej-
tett televízió fényéhez hasonlatos, megzöldült, a sz őrszálakban feltolult, mint millió 
kis kémcsövecskén, a klorofill, mint Darabos három szívében a méreg, megzöldült, 
mint a kis Darabos három szíve (vannak emberek, akik szeretik a zöldbarackot, 
akik számára a zöldbarack-íz az ízek között a drágaköveknek megfelel ő  hideg, jeges 
frissességű  valami, maga a gyerekkor, maga az élet, maga a minden 60 
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zöldbarack zöldbarack 

mert nem minden szív lesz zöldbarackka a méreg által), 
megzöldült, ahogy néha megőszülnek a nyulak, a verebek, az emberek s tán maga 
az isten is. Zöld vonaglás volt. Zöld tánc. Zöld fiadzás 

laurices 
laurices 
laurices 

Zöld: Zöld halódás. 
Zöld. Valótlan s annál valósabb legelés volt, a fogak, a zöld nyúlfogak minden 
nemlétező  fűszállal, minden nem, vagy alig létez ő  pöhöllyel, zöld .  bútorszövet-pö-
höllyel úgy megkínlódtak, megszenvedtek, akár Darabos zöld keresztf űrészével a 
zöld kombináltszekrénnyel, igen, valótlan, s annál valósabb legelés volt, akár a 
patkány cuclizása, cuclirágása, cuclievése lent a betonmedencében 

zőld zöld zőld 

Hűlni 
kezdett a levegő  s kezek kotorásztak a plédek után, kezek húzták, hol lassan, alig 
észlelhetően, hogy a másikat ne zavarják, hogy a nyulat se zavarják,. hol pedig 
idegesen kapkodva, ráncigálva, dühösen a másikra, a nyúlra, kezek húzták a hamu-
szín plédeket a zöld vonaglásra, Harmath hosszú, sz őrös lábaira, Hajnalka sz őke 
meztelenségére, kezek húzták, mint egy óriás hangfüggönyt, és befejeztetett minden, 
minden történés az éj forró, lázas kemencéjében, ami hirtelen kih űlt, hamuvá simí-
tott mindent. A nyúl mintha még mozgott volna egy darabig a pléd alatt, vörös 
folt ütött át a pléden, akárha újra fel akarna parázslani, de aztán, mint egy labda, 
kigurult a pléd alól, smaragd bogyókat szórva maga után .. . 



túri gábor 

a 
tájban 

tudatosodott 
költészet 

Fiatal kđllitőink la Syünposion első  rcvemzedpkéіаek védőszáamyad alatt kezdték költőd 
páLyájдkat. Ezekndk la fiatadbknuk a nemzedéke nem hozott llét і^e oilyan egységes 
cl soparbolsulást, sh* t az elődöké, a арöltői pályák já &sze deréklbatölrt, elapadt vagy 
más tеa Шlebne •tevđdött át, 'a tavábbvi јtt (költészetek pedig egyuná ~shoz a;1ó vdlszonyuk-
ban tlagy (fdkú száró4dást mutatnak. 
Ez azonban csak látszólag jelent távo,Lodást, ugyanis az egyéni útkeresések ismét 
csak arra ébresztettek rá, hogy +a kapott helyzet mágneses ternében aktivizálódott 
alkotóknak a formai és éiménybedi Ikülönböz đségek ellenére ds szükségképpen egy-
máshoz közeli lényegi , ,a költő i . tapasztalatot kifejez đ  eredményekhez kell eljut-
niu'k. Mindazok a mozzanatok, archelyek e nemzedék kés őblxi sorsát meghatározták, 
abból a helyzetből adódtak, anmelyben az indullás szituáaióját átélték. A Sympo-
sion első  лercnzedéke ekkor гnár megvívta harcát az ellangyosodott szelllemi atmosz-
férálban az irodalom konzervatív er őivel egy tágabb láthatárú, dinamikusabb élet-
szeanlélet nevében, s azzal, hogy helyet bdztosfbott magának a megújullt szellemi 
élet •talaján, egyut6al utat nyitott a kölit ői konvenciók destsukcióját célzó törek-
vések demokratikus é2vényesiidélse el'őtt, de ez ugyanaktikor diktatórikus jeleg ű  
helyzetkényszert is jelentett, mert •a korlátlanи  ak hitt .szabadság most béndtó vagy 
jobb esetben új érzékenységre , +kétkedésre, +kutatásra, tagadásra és az ezeknek m•eg-
fedelő  új eszközök meghódításra ösztöлző  erőkét jelentkezett. Egyaránt érezték 
ezek a fiatalok a közvetlenön el őttük járnók által megteremtett szellemi (klíma nyo-
masztó súlyát, hisz a megtettek fokozott tiszteletet +követelitek, de ugyanakkor a 
maguk ,tevékenységéhez Is ösztönz đ  energiát nyújthatott a szabadság tudata, amely 
egyúttal az el ődök irányvételével , szemléletével szembeni kritikus magatartásra is 
kötelezett.. ha eainek a magatartásnak a kia0.aik Иlásáhoг  bizonyos léлΡési✓önállósodáal 
időre vodt  is  szükség. A Hol ó hol című  antalágiјált az első  Symposion-еuemzedék 
egyik vezető  költbegyénisége, Tolnai Іtbó válagatta és ő  írta a kötet el őszavát is, 
s ezekben az indulásuk legelején álló fiatalokban ez a szerep pályájuk további 
alakulását meghatározó ,belső  szüdĐSégszeríúségeiket (tudatosított. Nуdlváhvalová vált 
előttiit, hogy saját :költőd világukat nekik maguknak +kelj +körvanalazuuk és saját 
élményanyaguk identtkus költői formáival magtölteinak. Hogy ebben a vuágte-
remtésben ieginkább •a közvetleл  elődblkre tamaszkoáhattak, 'az terrcnészetes volt. 

S .talán éppen ott következett be a Hol ó hoó- јnemzedék széthullása, ahol az ö лáló-
sodás és az elődökhöz való kötődés erői ellennépbe kerilltek. Egyeseket Tolaiaiélk 
gravitációja bénított meg, másoikna іk si'keriilllt ugyan 'kilépniük ebb ől a mágneses 
térbđd, de eközben kinnerü&tek bels ő  tartalékaik s tehetetlenségúl еben ,magukra 
maradtak ; és volt egy harmadik csoport, amely egységessé sohasem szervez ődött, 
de a tagjainak •részben saját bels ő  erőikre, részben az el đddkre, részben pedig egy-
másra támaszkodva sikerült megálllniuk a 'kÖ1tészelt ingatag talaján. Többnyire ma-
gányosкчn érék meg költđi éréstik falyamatának n'tkeresése іt, megtompanásait vál-
ságait, hogy — ha egészen kü1 г böző  irányokban indultak is el — ezeknek a stá-
cióknak a megjárásával többé-+kevéstbé hasonló áldomásokhoz érkezzenek. Az egyes 
pályák kezdeti kIbérőd után bekövetkezett, ilyennem ű  +közeledés végeredményben 
nem meglepő , hisz ezek a fiatalok ugyanazon nemzedéki hatásoknak voltak kitéve 
a kor, a helyzet és' •az esemé іeyek (körülményed között. Nem azt akarom ezzel bizo-
nydtani, hogy ikerköltészetekr ől van szó: egyén, karaktexiisztikumai folytán mind-
egyik költő  műve külön körülírható; ami ezekben az egyedi költészetleírásokban 
köD s, az lesz az, ami indokolja ezeknek a még alakulá'ban lev ő  egyedi krilltđi vo-
nu•]ratoknak az együttes vkgálaltát. Ebb ől következik, hogy ez az írás els ősorb'an 
a vonallatok érintkezési pontjainak, pontosabban egy érintkezési pontnak és a 
köréje rendeződ'ó összefüggáseknek a felkutatását és leírását сélozz& 

A Hol ó hol legfiatalabb költ őjének, Fülöp Gábornak 1973-ban megjelent második 
verseskütete Az erd đ  én vagyok címet viseli, a 'kötet egyik versében pedig ez ol-
vasható: „a vers én vagyok ЕN vagyok a vers"; Podoinki József Koponyatörléls c. 
kбtetében ilyen sorokra bukkanunk: „a vers puskagolyó", „a vers sorkatona", „a 
vezs birodalom", „a vers ópium", „a vers mennyország", „akasztófa a vers"; Vesz-
1 eg (Kiss Jovák) Ferenc „szólatta táj"-rál +beszél, Jung Károly és Böndör Pál egyes 
verseiben pedig aszó, a nyelv, a vers rekvizitumaival már ténylegesen is beépül 
a •tájiba. Ha ezeket a mozzanatokat áltadánosíltó néz őpontból szesnléljük, nagyjából 
fel tudjuk vázolni a megegyezésdknek a górált, a +köréje csoportosuló lényegi г  meg-
határozókkal . Ha az erdő t 'a táj +közelebbi konkretizáciáј ának vesszük, a puska-
golyó, sorkatona, birodalom, ópium, akasztófa , mennyország szavakat mint a ha-
zug társadalrnisagból eredő  s ezért negatív értékű  fogallnak jelölőit szemléljük 
(a mennyország esetében erős iróniai fedhanggad), a verset és a šzót :pedig esetUnk-
ben egymás stiinonímáiként fogadjuk el, akkor vti•lágosan kirajzolóddk egy kapcso-
latrendszer , ,amelyben a költői én (az egyén), az (emberi) közösség , a @tenxnészeti 
táj és a költészet (a szó, a vers) vesz részt szervez őerőként. Ebben a köka &hе tá-
sok erđlvona+laitól át- meg átszőtt magban rejlik e nemzedék költészž дknek köz6s 
1enyege. Ezeknek a fiataloknak a versei kezdett ől fogva az dndivliduális lktprábdé-
тnák és •a közösségi indulatok koordinátái között gyúlnak +ki, s a költ đk elhelyez-
kedése e hipotetikus koordináta-rendszerben attól függ, hogy verseikben melyik 
árnyalat jцt tíállsűlylba. Fülöp Gáboг  pályája szem]lélteti legegyrtelzn űlbben a vál-
t07áCáknak azt a sorát, iamit — legalább egy szakamában — mindegyik költészгеt 
végigjárt. Hogy ezek a köDtészeltek az adott út egyes állomásait milyen indulati 
hevességgel vették birtokba és hogy milyen mélységekig merültek el Ibenntk —
ebben épp •a költészetek sajátos, csak rájuk jellemz ő  vonásai mutatkoznak meg. 

Qgy tűnik, hogy bár érzékenységük nagyobb mértékben irányult befelé (ezért is 
kezdtek vasírással foglalkozni), kezdetben e fiatalákban a lírai é bels ő  (tájait 
elfödték .a kintivel, a 'közösségi léttel elégedetlen indulatok. Ezért vett álltalános 62 



az a .lélektanila (g igazolt jelenség , hogy a félflábbal még a kamasikorban ár11б  fia-
taiiok versedben a végsб , fiiozófiai дΡiag döntő  nagy kérdésеk kaptak hangolt , s egyléni 
nyugtalanságukat a,z áktalárcaos dimenz !ákha való transzponálá'ssa(L 'kívánták, ha nem 
is megs2üntetni , .de valamiképp a vi гlággál tudatni. A kezdelti évek áradó láza után 
aztán fokozatosan ráébredtek arra, hogy mindendkel őtt önmagukka •1 (kell rend(be-
jönniiLk, hogy helyüket a vmlágban megleljék . Pakkor kezdenek 'tisztuhii az :addig 
képek dzsungekein át áradó versek, sz űkszavúbbakká , zártabbakká válnak, s ezzel 
együtt növekszik bennük a kifejezhetetlen fájdalma. A klasszicitás formai tökélyéig 
csiszolt verseknek e korszaka után az utóbbi id őben egy új nyitásnak lehetünk tanúi. 

A költészetek újra megnyi4nalk a ikülvilág feké , de ezúttal nem 'aktadános filazófiiai 
dianenziákat (keresnek — azokból már egyszer vereséggel kellett távozniuk —, ha-
nem felfedezik maguknak az egyedit , az élet apró mozzanatait , még ha azok lát-
szólag jelentés nél'kül valálk is, mert lehet , hogy bennük a kétezés új értelnгét,, új 
árnyalatait lelhetik meg. Az egy- és kétsorosok és haikuk papányi , •tiszta csöpp-
jeiben a mozdulatok , a tárgyak araár-már transzcendentákis . d~menziákat kapnak. 

Többé kevésbé ezt az ugat járták meg e nemzedék ma is író tagjai ' közül mind-
annyian: nem indultak ugyan egyazon ponitról•, egyeseknél kisebb súlyt kaphatott 
vagy akáг  ki is maradhatott egy-egy fázds ; .s (természetesen egyel đre egyikük sem 
állapodott meg fejl ődésének jelenlegi áldomásán . S habár ennyire közös a ,pályák 
fejlődési íve, az egyes költészetek az álltaluk befutott utak alapján • mégis ekkülö-
níthető  módon rendszerezhet ők a (közösségi -általánostól a bekső-egyediig terjedő  
skálán Leginkább megmaradt a :kozmikus, apokaliptikus és társadahnd általános-
ságok versbe ömlesztđjének Podolszki József (költészete , míg a másik póluson Vesz-
teg Ferenc már-már hermetikus , töredezеtt, ibefelé porladó költészete és Danyi 
Magdolnának 'a maga belső  tájairól klasszikus fegyelmezelttséggeb szóló versei ta-
lákhatók. Fülöp Gabor e két szélsőség között tette meg pályáját a szabadon 
szárnyalб  beszédverstđi a metafizikus epigrammáig. A két ,pólus között helyez-
kedik el Böndör Pál és Jung Károly sz!ntézistteremt ő  köktészete . Természetesen 
egyik költőnk lírája sem olyan egyértelmű , hogy néhány szóban jellemezhetnénk; 
mindegyiküknél találunk a domináns verstípustól kisebb-nagyobb mértékben elüt ő  
darabokat 'is.: ,az előző  vázlat csak a költők helyének globális felvázolására szol-
gáit. Meg (kell jegyeznünk , hogy ez a felsorolás nem értékmér ő  jellegű , csupán 
leíró (szempontok ;alapján kéazül;t. Meggy őződésem, hegy a hermetikus líra fa maga 
nemében éppúgy lehet jó és rossz is, mint ahogy egy közösségi köktészet értékeit 
sem a (benne megjelenő  poldtikai, filozófiai eszmék objektive helytálló vagy téves 
volta szabja meg eks ősorban. A költészet a maga (bels ő  igazsága előtt méretik 1e; 
s ez korántsem jelenti azt , hogy az önanagával mért költészet csak önmagáért van. 
A mindenkori nagy kö(litészet emberideg is örökérvény ű . 

A vizsgált nemzedék költészetének , fent vázolt négy meghatározója közül az egyéni 
és az általános /közösségi ellentétpárja adta meg az élményalapját . Az ennek meg-
szólaltatására 'törekvő  'költđ 'k a kifejezőeszközölk (kutatása során fedezik fel a tájat, 
majd a maguk élményvilágának megfelelően fokozatosan átértelmezik azt. A táj-
kereséslben nyert tapasztalatok vezették ei dket a vers tudatasodásáig , a tudásig 
s annak Iköktйі  mеgjelenítőjéhez: a metavershez. A táj s az áltoka elrotérbe került 
és megismert költészet (a szó ) ekkor egészen különleges , eredeti -kapcsolatba lépett 
egymással, amire példát a múkt és a jelen kdltészettében aligha vagy csak elvétve 
balálu¢nk . A szó ugyanis mint a tudás, a tudatosság anagiasult kifejezője mecha-
nikus transzponálás által beépül a tdjba. 

Kövessük nyomon a tájértelmezésnek ezt a metamorfózisát! 

E nemzedék költđi indulása intenzíven tükrözte azt az ifjonti ellenszenvet, amit 
ezek a fiatalok minden mesterségessel , szervezettel , ternvászetellenessel szemben 
tanúsittottak. Innen ered hevei — юaykor már a v.err, vers-vontának m еgszűnésével 
fenyegető  — lázadásuk a konvencióvá süllyedt társadalmi magatartásformák (ce-
remónia , reklám , business , bürokrácia , szemérem , erkölcs, illemtan) közhelytör-
vényei ellen. Így születnek a morbid bökversek, s alágerparód2ák, ekkor nyílnak 
nagy előszeretettel a költđk versben tabunak számító tárgyakhoz, hogy ezzel a 
nyárspolgári értékrend kötöttségeit nevetségessé tegyék. Szemlbet űnđ, hogy milyen 
gyakran jelentkeznek antimilitarista indulatiságú motívumok, mi .több, néha egész 
versek épületek erre az ellenszenvre , ami a társadakmi szervezettség gy űlöt formái 
(közül kiemelt és kivételezetten kezelt, az ember elállatiasudásáa>ak veszelyét ana-
gában hordozó miltibarizmussal szemiben megnyilvánul . Fülöp Gábor morbid hu-
morral jegyzi le a féklábú katona menetelését , máshol meg az angyalok giccses 
képébe vezeti el a destruákt (himnuszt; Böndör Pák versében az tÍnnepr đl ilyen 
groteszk ujjongás tudósít : „Megfagyott a zászló! /Megfagyott a zászló!" Az anti-
mil:tarizmus legkedveltebb céltáblája a mindannyiszor os!nnadrattás , őrült zene-
bonávadabrázait tűzoltózenekar , melynek pocakos , cintányéros egyenruhásaiban 
költőink a (katonaság fennkölt intézményének eleven karikatúráját fedezték fel. 

A mesterkéltség és kényszerszervezettség egyéniségnyomorító szerepének felisme- 
rése váltatta ki a vonzódámt minden olyan jelenség iránt , amely szembenáll a tár- 
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megmáгtóznak a közösséglből kitagadott, szubtársadalmi közegben, hogy onnan 
mutassanak rá a normálisnak elfogadott életfarima ellentmondásaira. Ez a túlfá-
kozott non:konformizmu ѕ  néha már öncélúvá válik, s a nonkonformizmus semati•-
zálásához vezet, amikor a kutató nyugtalanságból dnvatoš póz lesz, s erkkor már 
a vers sem több szájbarágós álmagány bölcselkedés ііéi: „bizony a oniratbanul fel-
támadott l mamlasz nyárspolgár szégyellii alakor bennem / az eaatІ avaфлъs hülye 
kötőt". Jál megfigyelhető, milyen buzgón igyekeznek mindent, ami ezz ' érvényben 
levő  írott és iratlap: társadami szabályok értelonébe п  nonmálls, nevetségessé tenni, 
morbid és •groteszk humorral megsemmisíteni. Ezzél a magatartásfármával párhu-
zamosan születik meg egyfajta csavargó-romantika. Kezdetben ež'még a sajátos 
értelmezésű  forradalom konkrét јѕzhхљбІілnаinаІk képével egy alakban jelentkezik: 
ez •a guevarista és krisztusi eszményképekndk az id őszaka; késöbb a kшгr ii ő  esz- 
mé:nyvíl got személytelenebb s ezaltai szabadabb általánošságú iideálak ttöltik ki: a 
csavargok, a vándorok. Itt jelentkezik e nemzedék els ő  menekшlése a 'táj termé-
szetes biztonságába. A csavargó azért válhat e menekülés szimbólumává, mert ő  
az, akinek ,az élete •a legszorosabban összen őtt az embert ől független itenmésze1ttel, 
ő  az, akinek léte •a konformista -életforma eleven •tagadása. Ez az ős-terrészetes 
keresésének. hogy' `gy moаrdtl k, taпtalm vánu ~lása. — A formai IdЈfejezőesz- 
közök tekin+tetében ogfigyelhetđ  a tájértelmezés mindkelt szakasza. Az els ő  spon-
tán tájkeresés még nem tud elszakadni • a hagyományos kđltőі  ґviѕzовуul ѕтnбd kon-
vencióitól. A Hol ó hol verseiben a táj és elemei többnyire még csak hasonlat 
(„szavaink iszoinord dalaink / hömpölyögnek mint a folyók"), megszemélyesítés 
(„a fák  is,  lessan / szakállt ere гsztеfrгеk") nagy eliegáгia („A fa egyedül állt a komor 
fényben, / .a vonuló felh őket nézte sírva; / megbomlott elmiével próbált hátra-
kúszni) a fuvola hangjaira') összetevőiként szerepelnek, de egy-egy versben már 
előremutató mozzanatokkal is találkozunk. Ilyen pL Vicei Károly méditérrán' él-
ménye a tengerbe szaglászó hegyeik panteista .képével, a f гagmentaritás meg-
nevezésé Podolszknál, Raffat Plefinairis а  nendazdse és a 'költб-.létre s a vers vers-
voltára való utalásai vagy Jung Károly kéšđbb idézendő  prózaverse. Az indítás 
játékai, amelynek allegórlkus történetében a- :primáris és szekundáris tájkeres.és 
folyamata vetül elénk egy később beteljesedő  látnoki erejű  viziában. 

Ugyanalakor Mauгнts Ferenc itt alvasható, mindmáig talán legtelítettebb versében, 
a Két ginek a fal mögülben megfogalmazódik az a :lemeztelenedén, amely az auto-
matikusan véghezvitt rousseau-i anendkül'és után vár az emberre, mert ez az els ő  
szökés inkább csak ösцΡttinös volt, s nyomában esak'•még fájdalmasabb lehet ̀ .a ana-
gára maradó individuum elveszettsége. Maurits rég nem ismeri fel, hogy a kiutat 
a tudatosság hatványozásában kell keresni, nád.a csak az els ő  tájkeresés kudarca 
fölötti 'kiábrándult keserüség .kap hangot: így jön létre e vers borzongató meta-
fizikus sbtétsége : „Meztelen szürke testtel érkezünk a napra. / A füvekre. / Ro-
varok nyüzsögnek b őrünkön. / Ránk hull az ég. l Hegyek. /sárgán, lomhán vonul- 
nak a folyók mellett. / Madarak nsncsenek.” Ebben a végsö tagadásban a nemzedék 
első  nagy kudarcfelismerése szálal mag s jelzi azt a végs ő  pontot, ahonnan már 
ebben az irányban nem vezet út. Az eis ő  szintéziskeresés геm hozott beteljesülésit. 
Az életforma •természetességének visszavágyása nem volt elegend ő  a harmónia 
aegleléséhez. A táj rajtunk kívül maradt, t őlünk idegenül, s úgy látszik, sosem 
fogad már vissza benntkilket „Az igazi madarak bennünk élnek" fogalmazza 
meg Jung Károlya felismerést, amely akijelöln a folytatás útját. A •küls ő, tőlünk 
idegen harmónia reménytelen keresése helyett forduljunk b еDső  tájunk felé s az 
ott megtalált rend birtokában ;lépjünk ki új гa „a napra", de immár nem „mezte-
lenül". A Іkésőbtiiek egyértelműen igazaitá'k ezt az irányvételt, amely akkor még 
nem ,sejtett költői eredményekhez vezetett. 

Az első  formális szintéziskísérlet kudarca a tudatosodás irányát dönt đen határozta 
meg. A nonkonformista indulatokkal párhuzamosan heves ellenszenv alakul' ki a 
költészeti szabványokkal, a lírai jelkép-sablondkkal szemben, amelyek régt ől fogva 
meghatározták a költő  ' i szoпyuiáásmzódját •kernyezetéhez: bizonyos tárgyak, termé-
szetti jelenségek már eleve csak meghatározott személyes/érzelmi tartalmak (köz-
hely)szianbólumai lehettek, olyannyira, hogy szürkére kopott jelképek sorjázásával 
már a köznyelvi szóhasznáiatban is ilyen megszokottá vált formális 'kapcsolat jött 
létre .a társadalmi egyén és természeti környezete jelenségei között. Az eredetileg 
egyedikémet új, tehát ysűruiteitt virtuális hаtóenеrgiát magában hordozó jelképek 
a.gyonkapta'tása a bennük fgglalt érzelmi tartalmak kifakulását hozta magával a 
kifejezésben, a megnevezés szándékában azonban továbbra is megmaradt az igény 
az érzelmek adekva č  kinyilvánítására. 

A közhelyekkel való radikális leszámolás még csak tagadásként jutott kifejezésre, 
s ez önmagában a költészethez kevés. Új formák kreálásához pedig még kevés 
tapasztalattal rendelkeztek. A szándékok és a megvalósítás közötti szakadék okoz-
ta, hogy tapogatózásaik, bizonytalankodásaik eredményeként költ őileg egyfajta új, 
maguk alkotta viselkedésforma manirjai uralkodtak el verseikben. A közhelyek 
ellen indulva saját közhelyeik zsákut сбјбba jutottak. 

A kizárólagos tagadást revíziónak vetik tehát alá, mert nyilvánvaló, hogy itt kell 
keresni a kivezető  utat. A hagyomány lehet részleteiben hazug, de ugyanúgy van-
nak hasznosítható értékes elemei is, ezért volt szemellenz ős magatartás a totális '64 



rombolás . Ennek a felismerésnek a birtokában mintegy visszafordulnak, saját 
addigi tevékenységük fölött egy magasabb tudás birtokában szemet hunyva. A ke-
resett harmóniát — egy id бre úgy tűnik — tiszta formájában készen megtalálják 
a népköltészeti hagyományban . Ezt átminősítve : az anyagába való illeszked ő  bele-
helyezkedés helyett egésze fölé kerülve , ;az összefüggéseket látó értelmi birtoklás 
segítségével hódítják meg a mesék , mondák, népdalok világát . Tájkeresésük (a fer-
tőzetlen természeti rend utáni nosataigiájuk al ~tivázálódása ) itt hasonló alapokon 
kinőtt előképére talált: „Kiröpülnek népmesékb ől / fura madarak." A madár ké-
sőbb naluk is alapvető  motívum lesz. 

A csavargó a romlott társadalom számkivetettje ivolt, aki életmódját tudatosan 
vállalta, de forradalmárrá nem váshatott , mert ahhoz túlságosan kiábrándult a 
•közösségből és változtatásra •képes belsđ  erői feletti önbizalmát is elvesztette. 
A népi életforma felfedezése most az embernek a természettel való kapcsolata 
Olyan új .képét nyújtotta, amely még a kiábrándulások el đtti világkép tiszta naivi-
tását fejezte ki . Ez .az đszinte egyszerűség lenyűgözte a romlottságok sötét vizein 
átlábalt fiatalokat , s innen magyaráđható , hogy lelkesültségük vakká tette őket 
a naiv világszemlélet korlátai iránt . Csak így igazolható ugyanis, hogy néha ko-
moly ,;beleéléssel" követik táltosok , sámánok , varázslók extatikus táncát és éne-
két, miközben lényegében kívül maradnak a számukra kuriozitása révén érdekes 
primitív misztika belsđ  tartalmain . Csak akkor válik hitelessé viszonyulásmódjuk, 
ha itt is, mint általában minden már eleve rendszerré szervez ődött jelenséggel 
szemben szubjektív kritákáit gyakorolnak , ha egy kicsit kívül is maradnak a hely-
zeten, hogy egyszerre több néz őpontból szemlélve ironizálhassák az alkalmazott 
hagyományt. 

A sámán-varázsigéknek ilyen kedvelt felhasználásában persze lehetetlen nem fel-
ismernünk a •költői szó mágikus erejét reménytelenül keres ő  kö tő  egy újabb eleve 
kudarcra ítélt próbálkozását a költ ői szó ősi erejének visszaállitására . Ez azonban 
meglehatđsen formalista törekvés •, kudarca a külsőségekben való megrekedésé'ben 
keresendő . 

Sokkal eredményeseb 'b az a fajta hagyományfelhasználás , amely a népköltészet 
belső  tartalmait , a világlátás szellemét veszi át. Ekkor születnek a versek 'kedves 
panteista képei, melyekben az ember bens •đséges melegséggé oldódva áramlik szét 
a természetben : „még az éjjeli kutyasétált а tók is / döbbenten megállnak egy pilla-
natra l hiszen kutyájuk májussá dermedt /pisilés közben". A versek ilyen spontán 
harmóniája azt a szintézist hozta el, amit 'költőink kezdettől fogva kerestek. Ám 
ez az eredmény olyan mértékű aldozatokkal járt, amelyek e szintézis des:trukcióját 
eredményezték. A naiv életszemlélet távoli, mégoly kedves egyszer űsége sem elé-
gíthette ki a jelen összetett problémavilágát követ ő  költői érzékenységet , a konkréi 
helyzetek, az „itt és most" konfliktusainak feloldására a panteisztikus világlátás 
távoli, elvonatkoztatott volta miatt alkalmatlannak bizonyult: ha önmagában érték-
teremtő , kivételes szépségű  világkép őrzбje volt is , a konkrét helyzetre vonatkoz-
tatottan csak a donquijotteria önáltató vélt -biztonságát jelenthette volna, a ;bele-
nyugvás azonban ekkor még e költőktől a leginkább idegen. A marihuanás delí-
rium verseiben megtörténik a leszámolás a panteista világszemlélet mindenfajta 
megnyilvánulásával : az elvonatkoztatott 'harmónia tisztasága helyett itt a fájdal-
mak, szorongások és tehetetlenségek pólusai kbzött feszül ő  valóság ölt alakot. 

A személyiség autonómiájának keresése a létezésbe , a lét által behatárolt id ő  egyé-
nileg feltöltött tartományaiba való elmélyedést követelte meg. A m űvészeti har-
mónia érdekében a valós lét összefüggéseinek logikai rendszerezésére jelentkezett 
eltörölhetetlen igény . Rengeteget tanultak ekkor e költ ők. Persze, гб  is játszattak 
aztán erre , s a kelet-kultusz és a divatos filozófiai és irodalomtudományi szak-
ismeretek irányában megnyilvánuló nosztalgikus neoromantika egyfajta egzotikum-
haj•hászó excentrikusság jeleit is mutatja. Ismeretanyaguk b ővülésével létük kisik-
lottsága fölött ülhettek törvényt , növekvő  bizonyosságával a tragikum mélységé-
nek, de egyúttal a megismerés lehetőségein felbuzdult hit reményt igé гб  deren-
gésével a láthatár szélén. A logikába fegyelmezett gondolat szigorúan választott 
szót követelt . Le kellett számolni a kamasz -áradás felelđ tlenség эvel = s ekkor 
hirtelen koravénné vált a fiatalok költészete . Statikusság, kimértség, sz űkszavú-
ság, formai zartság; a közlésforma élesre metszése , sűrített feszültség . Fülöp Gábor-
nál pl. a pársorosra redukált versek felépátése ilyen lesz: 1. statikus kezd őkép; 
2. a feszültség verbális robbantása , gyakran morbid -groteszk záróképpel .  Ha  pedig 
megfordítja ezt a képletet , az igenélküliség állandó / általános időtlenségbe távolítja 
a verset. A korai harsány gesztusokból, teat гбlis fintorokból ilyen hallgatás lett. 

Nézzük, mik voltak ennek a lírai fegyelmezésnek a meghatározó mozzanatai, amik 
az új versformát kialakították . Célszerűnek látszik két Jung Károlytól vett idézettel 
kezdeni az elemzést. 

... mozdulok, ám hol is van ez a megfontolt terjeszkedés —merénylet, gyilkosság 
a pillanatnyi, ám .szigorú és soha meg nem ismételhet ő  állapot ellen —attól a ter-
jeszkedéstől, mely a •tárgyak, dolgok látható léte alatt, a kicsinyített délkörökön 
történik s mely t őlünk független. Ott a pillanat harmóniája, minden pillanaté, mely 
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Ha kibontanám a zászlót — a zászlómat —, a harmónia itt is teljessé válhatna. 

Ami számunkra itt különösen fontos: a pillanat eredeti, megismételhetetlen har-
móniája, mely a dolgok külszíne alatt; azok önálló, bels ő  lényegében rejlik. A ter-
mészet szerint való harmónia,. amely autonóm rendje .miatt már-már a tökéletesség 
mitikus távlataival dereng fel, mint Danyi Magdolna kéreg alatti „pontos; zárt 
csodái". Ezeknek. a dolgok látható 1•éte alatt rejl ő  csodáknak a felismerése volt az 
első  lényegi mozzanat, amely új irányt szabott e költ őknek: a felismeréssel együtt 
megjelent ugyanis a „csodák" birtokbavételének; lírai megörökítésének a szükség-
szerűsége, de már •kezdettöl fogva érezték e törekvés irrealitását is. „T őlünk füg-
getlen" csodák ezek, érintetlenségüket meg is őrzik tehát minden küls ő  beavatko-
zási kísérletünkkel szemben. Hogy magunk számára feltárhassuk е  csodák lényegét, 
hogy azután hozzánk idomíthassuk őket, előbb nekünk kell alkalmazkodnunk: ido-. 
mulásunkkal megteremteni a mádszert. A lényegi megismerésre van tehát szükség 
— s ezzel a felismeréssel újra a kéreg alatti csodákhoz jutottunk. ČSnmagába záruló 
körforgással van dolgunk, amely kívülről megközelíthetetlen. Amit tehetőnk: a 
külszín figyelése, a bels ő  csodák 'külső  formáinak ellesése; azóké a kormáke, 
amelyeknek alapján e csodákról 'tudomásunk van. 

A másik idézet Az indítás játékái c. •prózaversből való, amellyel Jung'Károly a 
Hol. a holban képviseltette magát s amelyet kés őbb Leng c. kötetében átírt válto-
zatában újraközö:t. Mindez csak a versben közöltek fontosságát húzza alá. Itt 
Ugyanis a költő  látomása már-már programot ad. 

A történet végén születik az igazi ének. 

Hangoskodó madarak a sorok, a nagyobb távolságok itt még beláthaták, ez pedig 
egyet jelenthet csak: a végén ülnek az ércbe öntött lragolymonumentumók, a lát- 
szólag közömbösek. МёФѕ  ők az indítás karmesterei. (...) 

Egy a fontos: eljutni a sík, fehér mez őkre, a belső  csarnokban; ez a megmaradás 
egyedüli záloga, .szemben a madársereggel, mely hamarosan tovatűnik a tágas 
szemhatárról. 

Ez a fogantatás egyedüli biztos pillanata. 

Most még csak írok. 

De fülemben már az igazi ének. 

Az első  rész akár allegóriaként is értelmezhet ő , a nemzedék költői indulásáról szóló 
vallomásnak. A bagoly-monumentumok szimbóluma ősi: bennük a tudósság kap 
anyagiasult formát, az a tudósság, .amelyr ől már szó volt: ezt ismerték fel e költők 
a dolgok mélyén rejlő  lényeg lírai .birtokbavételének „egyedüli zálogaként". 
„. . .  el jutni a sík, fehér mez őkre" —éhben a felismerésben pedig a közlésformák 
letisztulásának, a versnyelv redukciójának később beteljesedő  előképe jelenik meg. 

A „tágas szemhatárt" átfogó szimbólumaival így iváli•k látnoki erej ű  kinyilatkoz-
tatássá e költemény. 

Jung Károly madár-szimbólumai maguk is tavább élnek, nem csak az allegorikus 
előremutatás eszközei. Veszteg Ferencnél •pl. a táj, a természet átfogó képe gyak-
ran a madám és a hal •ellentétpárjába sűrűsödik: 

nyitott tenger az égig 
madarakká vedlett lеnлé fa 
halsгΡus sashal között sziklavillám 

A természeti- és tájképanyag megmunkálása jellemz ően egyedi. A sűrített, igétlen 
izzásban a redukált verseszközök totalitásigénye figyelhet ő  meg. Az els ő  sor reális 
természetképében a költ ő  egy vonással a végtelent festi föl. Erre a nyílt 'közlésre 
következik a közelibb, apróbb, alakítottabb, meghökkerut őn kepibb második sor: 
ez a konkretizált csökkentett végtelen. A 'harmadik sorban pedig bekövetkezik a 
totális kép explóziója: az első  sor ellentétpárja (a kis feszültségű  tenger: ég vi-
szony) itt tárgyiasított, szimmetrikusan kiegyenlített fórmában újrateremt ődik, hogy 
a ;tökéletessé szervezett feszültség romboló/felszabadító robbanásban oldódjon fel. 

A nyitott végtelent ől a csökkentett végtelenen át az egyedi konkrétig vezetett a 
kép. Az utolsó sor konkrét jelei önmagukban s űrítetten az egész képet őrzik. 

A halsas/sashal mesterségesen, nyelvi úton elvonatkoztatva ósszevont motívumá-
ban a tenger-ég ellentét egyazon jelen belül egészében jelentkezik. A teljes ter-
mészeti végtelennek ugyanez az egy pontba való s űrítése többször bukkan fel 
Veszteg Ferencnél: a „repül őhal" a halsas/sashal-nál kevésbé er őszakosan hozza 
létre a hal-madár ellentétpár szintézisét, a „repülésed / ijesztő  akadályai / had 
partok" töredékében pedig az ég-föld-víz hármas egysége figyelhet ő  meg. 

Ez már erősen tudatos, sőt mondhatni erőszakos alakítás. A hagyományos tájértel-
mezés teljes tagadást szenved. Olyan tájképek, amelyek önmagukban egészek, nem 
teljesedhetnek ki. A •táj még lát ѕaatra sem juthat ikizámгб  aаgas szerephez. Tudiasan 
alakított, egyedileg átszervezett tájról van szó; azonban ez még csak a táj motí-. 
vumrendszere: a képek mögött csak sejthet ő  a személyesség, jelölve nincs. Azaz: a 
metívumszervezés sajátlagossága őrzi a nyomát. 66 



A következő  fokozat •érzékeltetésére ismét egy idézetet hívunk segítségül, Danyi 
Magdolna Karcolás üvegre c. versét, melynek motívumrendszeréb ől levezethető  
ennek a kiterjedt haszná7atúvá vált tájkezelésnek a leíró jellemzése: 

Hideg ég, valahol rnesse, 

Szél, valahol fennakadt. 

Két ág között hintázó 
üvegdarab. Törik-e? 

A vers négy mondatból áll, amelyek közül az els ő  három kijelentő  mádjával éle-
sen elkülönül az utolsótól, amelyet egyetlen kérd ő  igealak alkot. Az els đ  egységet 
a merev mozdulatlanság jellemzi. Az igétlen els ő  mondat után a második mondat 
igéje a mozgás megrögzítését jelöli, a harmadik mondat mozgása pedig mell•éknévi 
igeneves alakban nyer kifejezési formát. Az itt megfigyelhet ő  csekély fejlődés az 
állókép lényegén mit sem változtat. Az elvonttól, nagytól, nem-konkréttól a kicsi, 
konkrét felé haladó motívumívben (ég * szél -* ág) kirögzített kép kontrasztul 
szolgál az utolsó mondat kérdő  igéjének, a két egység közötti kapcsolat ugyan-
akkor azonban az el őrejelzések révén előre megszervezett: a harmadik mondat 
üvegdarabja sejteti az emberi jelenlétét (az üveg mesterséges anyaga, valamint a 
törés, melynek nyomán az üvegdarab létrejöhet, s amely er őszakos beavatkozásra 
mutat); a hintázó igenévi alak történése az igét el őlegezi; végül pedig a két vala-
hol és a hintázó .bizonytalan hely- illetve állapotmegjelölése a kérdés tényében 
rejlő  bizonytalanságra mutat el őre. A „Törik-e?" verszáró kérdésébe tehát egy 
személyes módon kifejeződő  bizonytalanság-állapot s űrítődött be. 

A versepítkezés fegyelmezettsége ezen a négysoroson szépen megfigyelhet ő. A ki-
hagyásos, igétlen, egyszavas és tőmondatok ilyenfajta összevágása — ez a sajátos 
felsorolásszerű  mondatkapcsolás, amelyben a kapcsolat jelöletlensége folytán az 
egymás mellé kerülő  mondatok egymáshoz viszonyított feszültsége nagy mérték ű  
— többé-kevésbé a nemzedék mindegyik költ ő ére jellemző . (Ezt a versmondattani 
eredményt hasznosította a fiatalabb nemzedék legtehetségesebb költ ője, Sziveri 
János, aki költészete eddigi szakaszának csúcspontját érte el Szabad gyakorlatai-
nak szintaktikai verskezelésében.) A mondaton belüli felsorolás és ismétlés szintén 
fontos rendez őelve ezeknek a költészeteknek. Ezt valószín űleg az első  Synnposion-
nemzedék példája szolgáltatta, s az annak manírjait legkevesebb változtatással 
továbbíró Podolszki József .  költészetében megfigyelhet ő  esetleges formájától a leg-
nagyobb mértékben megszervezett, funkcionált változatáig terjed a felsorolás/is-
métlés verstani eszközének felhasználási köre. Podolszki köznyelvi, kapkodó sorai 
igen gyakran csak egyenetlen, szétes ő  versmodellt hoznak létre, a szociális indu-
latok kifejezésére átlátszó kontrasztokat •kovácsolnak, a párhuzamos szövegek 
egybevágášának alkalmazása pedig éppúgy sablonosnak mondható, mint ahogyan 
privát közhellyé válik a „forradalom" egykor divatos Jolly Jocker-szer ű  alkal-
mazása. Podolszkinál legtöbbször az ilyenfajta, nyomatékosnak szánt ismétlés csak 
modoros lazítást eredményez. Az ismétlés mint verseszköz Veszteg Ferencnél para-
doxonon alapuló ironikus destrukción megy át: „nem ismétlem l nem ismét-
lem l nem ismétlem". A már Podolszki néhány darabjában is kifejez ődésre jutó 
fegyelmezés hozza létre azokat a finom metszés ű  miniatűröket, amelyeknek lefoj-
tott indulatiságú, de feszes, pattanni készül ő  soraiban e nemzedék köstészetének 
feloldhatatlan idegessége rezeg. 

Az elhallgatás, a némaság felé mutatnak ezek a versek. Onmagukba záruló mon-
dataikban, elhallg г tásaikban, kihagyásaikban a 'várakozó némaság tartós csöndjét 
rögzítik tehetetlen, ideges, maguk elé révedt dadogással. Lényegünk a hallgatás —
mondja egy helyütt Veszteg Ferenc — s ebben van a költ ő-lét paradoxona, mert 
mégse hallgathatunk: hisz szólni kell magunkról, hogy létünkr ől közösségünknek 
számot adjunk. A lényegünket meghatározó hallgatás így egyben gyógyíthataitlan, 
gyötrő  állapotunk. 

Ezeknek a metafizikus „t őverseknek" kett ős jellemzője: a szegénység és a klasszi-
citás. Mindkettő  az elliptikus mondatok, az éles mívesség tiszta csöndjében reali-
zálódik. A fegyelmezett versbeszéd maga teremti meg a klasszikus adott formák 
helyett a vers megismételhetetlenül eredeti és ezért legidentikusabb formáját. Lát-
szólagos visszafordulás, látszat-konzervativizmus ez tehát (a versekbe visszatér az 
interpunkció is), mert a korai versek esetlegessége után erre a fegyelmezésre volt 
szükség a minden elemében megszervezett vers létrehozásához. Egyel őre nem is 
születnek nagyobb kompozíciójú darabok, s amik annak indulnak is, hamar dara-
bokra hullanak. A komorság, merevség élesre metszett mondataiból építkez ő  
epigrammatikus sűrítettségű  versek szavainak megterheltsége j еlentős mértékben 
megnövekszik. Ez fokozza a nyelvi jelek feszültségát s a beruiUk rejl ő  virtuális 
hatóenergiát, de a tudás, a mindenen-túliság versszervez ő  aktusa azt a veszélyt 
hordozza magában, hogy a végs őkig fegyelmezett versszerkezet kihűl, tartalmat-
lanná válik, kiürül. A racionális építkezés kimértségén azonban leginkább átüt 
az indulati hevültség s lappangó feszültséggel átölti meg a vers sz űk járatait, néha 
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Nem kerülhető  meg esetünkben a Pilinszky-hatás kérdése: đ  áll legközelebb a ma-
gyar nyelvterület költ ői közül ahhoz a létérzéshez, amely ebben a verstípusban kife-
jezésre jut, s Pilinszky nálunk észleLhet ő  nagy népszerűsége folytán a hatás néha 
már nem is közvetett. Еrdekes viszont, hogy Pilinszky költészetének szelleme 
mennyire képes volt áthatni egyes költőink egy-egy versírói korszakát. Ennek 
eredményeként olyan párhuzamok is kimutathartók, amelyek esetében semmiképp 
sem lehet szó közvetlen hatásról. Pl.: „Egy fekete, / egy fehér. í Félelem-táncukat 
járják. / Az egyik szénné égett, / a másik jéggé hűlt" (Fülöp Gábar: Karácsonyfa. 
In: Az erd ő  én vagyok, 1973.) — „Két fehér súly figyeli egymást, / két hófehér 
és waksötét súly. / Vagyok, mert neon vagyok." (Pilinszky János: Kettő . In: Tér 
és kapcsolat, 1975.) 

Pilinszky és az „ermertismo" pársorosaihoz hasonlóan ezek a miniatűrök is a bel-
ső-személyesen át közelítenek az örök emberi kérdésekhez. Az elvesztés, a pusz-
tulás és a kudarcok élményér ől a személyes átélés belső  tartományaiból vallanak, 
ezért e feszültség legerősebb megnyilvánulási formái a sikoly; a kétségbeesés és a 
„szüntelen vereség" érzése. Ennek megfelelően a versek ismétlődđ  motívumai, 
szimbólummá növő  képei is az élesség és hidegség érzetkörébe tartozó tárgyak 
sorából kerülnek ki: jégvirág, hó, tüskék, szél, üveg, tiikör, kés. Megférnek persze 
e versek sorában a finomabb, oldottabb szigorú kis darabok is, melyeknek kedves 
képeiben jelennek meg a v ё1е tlеnUІ  elejtett s az alkalomhoz transzformált közös-
ségi indulatok: „Fejekben összkomfort, szív köriil szivacs." Legvégül, mint e köl-
tészetek szinte minden jelensége, ez a fegyelmezett versszervezés is ironikus ellen-
pontazást kap egy morbid gyöngédségű  vagy gyöngéd morbiditású képben: „'CTt 
mentén / száraz ágakna felkötött mosoly." 

A fegyelmezettségnek ebbe a fázisába jutott köl іbészetek úgyszólván minden Vers-
ben a bizonytalanságnak adnak hangot. A fegyelmezett versképlet bizonytalansága 
csak látszólagos paradoxon, valójában a megnevezés könyörtelensége a kimondott 
szó fegyelmezése mellett — azzal tulajdonképpen összhangban: az egyedül lehet-
séges módon — megköveteli az önmagukkal való leszámolás nyílt könyörtelenségét is. 
Igy lesz már-már önsanyargatóvá a versek tétova tehetetlensége, mert talajvesz-
tettségüket költőink nem igyekeznek eltitkolni: tudják, .hogy a tabuteremtés ön-
magunk nem-vállalásával egyenl đ , problémáink ködösitése végül egész létünkb đl 
kivetkeztet bennünket. Tabuk teremtése helyett titokra megérett sebeikét. talán 
túl hevesen is tépik fel, 'hogy szinte önkínzón kiteregethessék a világ elé. Fegyel 
mezetten szólnak a bizonystalanságról, de a bizonyosságért. A külvilág impulzusai 
felé mindig nyitott értelem a szüntelen változásban találhat csak közegére. A per-
cek egymás nyomába lépő  konfliktusait szüntelen éberséggel kell követnie, soha-
sem a beteljesülés, hanem a hiány és a lehet őségek elmulasztásának érzésével: ez 
az, ami megújuló éberségre kényszeríti; nincs megállás: egy perc lazítás s a tudat 
fölö t átdübörög e világ öntörvény ű , immár megragadhatatlan tömege. A változás,. 
a megújulás, a formák egymásba ömlése lehet tehát egyedüli tárgya a biztonság-
keresđ  tudatnak; erre kell percenként megadnia válaszát, hogy a külvilág válto 
zása az állandóság folyamataként reflektálódhassék bels ő  terünk mozgásainak 
rendszerében. Egyedül így lehetséges az a .harmónia, amely a bels ő  :biztonság alap-
feltétele. A személyiség autonómiájának kérdése itt újra felvet ődik. A biztonság, 
a rend utáni vágy oly mértékűvé teszi az egyén ragaszkodását a rajta kívüli világ 
folyamataihoz, hogy a váraként viselt értelem bels ő  egyensúlyát fenyegeti veszély: 
Olykor akkora erőszakot kénytelen eltűrni, mely abszurdizálja a gondolkodást. 

Ekkor kövétkezik be az értelem tragikuma, mely a világ nem-értésében még min-
dig a rend megvalósulását keresi. A bizonytalanság formai jelöl ői többszintűek, a 
szófaji és szintaktikai sajátosságoktól a verstani .eszközök sajátos kezeléséig. Itt 
most csak a két legszembetűnőbbre, a tagadásra és a keгdésre térünk ki. Az előbbi 
kategóriájába a tagadó igealakok mellett a fosatóképz ős névszók, a megfelelő , •pon-
tosan definiálhatatlan jelentéstartalmú személytelen/tagadólihatározatlan névmások 
és határozószók, a negatív jelentésértékű  kifejezések s a destruktív jelleg ű  mondat-
tani megoldások startoznak. Danyi Magdolna ,,hiába-mondatokról." beszél, Veszteg 
Ferenc grammatikai kísérletéiben ilyen megoldásokkal találkozunk: „ki — (senki)", 
Jung Károly pedig a „negatív lombosodást" festi ilyen szintaxissal: „A folyópart. 

Nincs is itt folyópart." 
Danyi Magdolna fent idézett versében szembet űnő  szerepet kapott a verszáró kér-
dés, amely a versképet a lezáratlanság bizonytalanságába vezeti. A kérdés hasonló 
szereppel a törbbieknél is megjelenik, a verszáró helyzeten kívül leginkább •közbe-
vetett mondat alakjában (pl. Böndör Pál élménymesélő, sajátos dikciójú versei-
ben), amikor bizonytalanságjelöl ő  szerepe mellett bizonyos „életesít ő", a versnyelvet 
a mindennapi beszédhez közelit ő  funkciót is kap. Jung Károly kérdéskezelése pedig 
a tagadásnál idézett mondastpárban megfigyelhet ő  páгhuzamosító destrukcióhoz 
hasonló, végletekig redukált: „Part. Part?" A kérdéssel való verskezdés bizony-
talanságj еІlző  szeгeplérőd, a hagyomáлyas veпstan iás tud, erre iis ó néhámy рéLdát 
idézhetnénk. Böndör Pál egy versében (Félportré) viszont a kérdés az egész vers 
struktúráját. megszabó eszközzé válik, egy sajátos irónia formai megvalósítójává. 

A tagadás és kérdés :természetesen a tudatos viszonyulás kifejez ője. A költők nem. 
elégszenek meg környezetük tárgyilagos ,rögaítesével, a_ küls ő  regisztrálással,. hisz 
az így megszólaltatott tárgyi világ személyes tartalmaik szempontjából érdektelen 68 



maradna. Eppen mert személyes tartalmaik számára a küls ő  világban keresnek 
fogódzót, elengedhetetlen a belehelyezkedés ebbe a világba, hogy minden egyes 
taládkozásban a közvetlen átélés élményét nyerjék el, amely majd hozzásegít az 
autonóm rend létrehozásához. A tagadás és kérdés jelenségét tehát úgy kell szem-
lélnünk mint viszonykifejezđt. A viszony lényege azonban az egész költészetre 
jellemző . 

A bizonytalanság egy másik vetülete a dimenzionáltság. A tükör gyakori motívu-
mában a merevség ugyanúgy 'kifejéződik, mint a látszat, az érzékelt kép relativi-
tása. Podolszki József költészetében a tér kozmikus űrré tágul, benne a költ ő  a 
határtalan zűrzavar, az örökkévaló világmindenség kozmikus pusztulásának képeit 
vetíti elénk látnoki szózatokban: a magasröptű  szellem" nevében „az ítélet nap-
járól" énekel, s ebben a nemben legsúlyosabb nyelvezetű  versében az apokaliptikus 
bizonytalanság képeinek gomolygásában már feldereng az emberi tudat végtelent 
átfogó fölényének bizonyosodó sejtése: 

Megsz űгöm a szót. 
Az Igéig. 

Egyértelm ű  salak hámlik rólam. 

Es kibontakozik lassan 
a rendezhetetlen. 

Utak mindenfelé. 

Fordul a szellem 
és forgolódik. 
Megadatott a végső  bizonytalanság. 
Arkhimédészi pontom idegen. 

Kételkedem. 

E .biblikus szózat térhatású аkusztikajában az apokalipszis gigantikussága érzik. 
Az átmenetek kihagyásával összevágott elliptikus mondatok egymás könti feszült-
ségét fokozzák az általános/örök felé tendáló fogalmak (Ige, szellem), s az „arkhi-
médészi pont" idegenségében a szózat apokalipszise eléri tet őfokát, hogy előkészvtsé 
a vele szembeszegezett egyéni, elidegeníthetetlen kételkedés kinyilatkoztatását. Ez 
az, amit a „végs ő  bizonytalansággal" szembeszegezhetünk. 

A szó, a kinyilatkoztatás önnön lényegének tudatosodása felé haladunk. Ezt az 
utat követték e költészetek, hogy végül a költ ői kifejezés formája a mind mélyebb 
megismerés során maga váljon tartalommá. Két —egymással bizonyos értelemben. 
ellentátes irányú —jelenségre kell felfigyelnünk: a fragmentaritás és az egyedi 
nyelvkezelés elurálkodására. A költ ői közlés mind darabosabbá válik. Elmaradnak 
a grammatikai kötőelemek, majd egyes logikai fázisok is kívülrekednek a versen: 
a megmaradó jelsorok között ezzel megnövekszik a feszültség. Költ őink azonban 
nem állnak itt meg, még tovább akarják feszíteni a versmodellt, a nevezhetetlenért. 
Eközben olykor elfelejtik, hogy a társadalmi érvényre igényt tartó közlésnek van 
egy bizonyos ingerküszöbe, amelynek áthágása már csak magánmonológokat ered-
ményezhet, egy privát :nyelvi jelrendszert, amelynek kódja a versolvasó számára 
Ismeretlen marad. A költ ői szakzsargon jelensége szerencsére ritkább, mint 
amilyennek azt indulatos kirohanásaikban egyesek néha lefestik. A kihagyás, befe-
jezetlenség, elhallgatás révén létrejöv ő  fragmentaritás rendszerint a versr ől való 
gondolkodás eszköztárát mélyíti el. Böndör Pálnál és Veszteg Ferencnél uralko-
dóvá válik a vers ilyetén átalakítása. Böndör a sorvégén már nemcsak szóösszeté-
tel határán választja el a szavakat — amit a hagyományos verstan indokolt eset-
ben .még megenged —, .hanem látszólag minden szabály nélkiil töri őket derékba; 
azután egyes szavak helyét valahol szöveg közben kipontozza, nem mintha szé-
gyéllné kimondani őket, hanem mert egyszerűen nem talált megfelelő  szót; máskor 
pedig a ragokat a szótő  nélkül közli; gyakran egy vessz őnél hagyja abba a verset, 
kinyitva azt a semmi felé. „Mondanám talán / a kihagyott, / maguktól értetđdő  
jelzőket?" — kérdezi egy szaggatott vonalakkal telet űzdelt versében, egy másikban 
pedig a sajátos formaeszköz alkálmazásához odafűzi önleleplező  megállapítását is: 
„Kötőjelekkel fogta össze l a széthulló ... / (Mit?) /Olcsó trükkökb ől élek l a Me-
diterránon." 

Veszteg Ferenc a morfematikai szóelemek összevágására új grammatikát hozott 
létre, emellett korlátlan mértékben él a kihagyással, olyannyira, hogy egyéni vers-
szervező  elve révén az ő  költészete távolodik el 4eginkább a köznyelvi és a hagyo-
mányos költői közlésformáktól, ami olvash аЉóság szempontjából igen nehézzé teszi 
verseit, néha talán nem is eléggé indokoltan. Vakság lenne azonban nem látni 
ennek a jelenségnek az eredeti indítékait. A hagyomány szentesíttette normák, mint 
általában az .életben mindent, a költészetet is szabályokba merevítik, amelyek egy 
bizonyos id'ő  elteltével már Ihazugsággá válnak, amellyel a költészet öncélúvá lesz 
és önmagát tagadja meg. 

Amikor a Symposfon első  nemzedékének költ ői a „versbe nem illő  szavak" tilalom-
69 fáját ledöntötték, ugyanez a hagyományokkal szembeni kritikus magatartás és a 



dogmákkal való leszámolásnak az a fiatalos tettrekészsége vezette őket , amely az 
őket követő  nemzedék költészetében a fragmentaritás formaeszközét létrehozta. 

A misztifikált hagyományos költészeteszmény a mind tökéletesebbre csiszolt vers 
kultuszát hirdette meg, a szépség és a tökély éteri harmóniáját helyezve fennkölt 
célul a mindenkori líra elé . A јkёІtёѕzеt költészet -volta oly mértékben tudatosodott 
ezekben a költ őkben (az első  nemzedék költőinél szintén ez játszódott le), hogy a 
tökély lírai posztulátumával szemben a tökéletességtől legtávolabb álló vázlat, a 
töredék , a torzó darabosságát tették meg esztétikájuk egyik fogalmává , nem törőd-
ve az áldozatokkal , amelyeket ez az iróniai szemléletváltás megkövetelt . A töre-
dékеsség így már esztétikai értékhordozóvá min ősült át s lehetővé tette ezen a 
szinten is a verseszmény itökéletesítését . A fragmentaritás , amely nemrég a hagyo-
mány szentesítette törvények destrukci бját szolgálta , maga is törvénnyé lett, s az 
egymásba ömlő  formáknak ebben a véget nem ér ő  körforgásában ez a verseszköz 
is elérkezett alkalmazása ellentmondásához , s most már csak retrográd elemnek 
számíthatott a szüntelenül megújuló költészet 'eszköztárában . Ezért válnak itt is 
túlírttá azok a versek , amelyek az eredeti célt nem tükröz ő  rutinmunka eredmé-
nyei:esztétikai hírértékük a minimálisra csökkernt. 

A nyelv tudatos birtoklása azonban nemcsak negatív irányban m űködött e költők-
nél. Az el'hagyássál párhuzamosan a nyelvteremtés is rendkívüli mértékben er őre 
kapott. Elég csak Veszteg Ferenc néhány saját alkotású szavát idéznünk példaként: 
énszenny, egyénjegel ő, hangjegyforraló, üvegszél, halpartok, szólapát, szöveg űr, 
mélyszósz, lánybuborékok , acélbagoly¢gy, hangorgazmus stb. Ez a törekvés csak 
látszólag ellentétes irányú az el őzővel . Igaz ugyan , hogy a hagyományos értelmezés 
ezt pozitívnak , azt pedig negatívnak nevezné , és e leíró kategóriákat értékmeghatá-
rozásra használná, a modern verstan azonban tud esztétikai értékherdozó szereppel 
bíró negatív verseszközökr ől •is.  A nyelvteremtés sajátos szd аlkotásai tehát hagyo-
mányosabb természetűnek számátanak , legalábbis ami a szóösszevonást mint jelen-
séget i~i'e іtL Ha azonban a konkrét szavakat vea_ т~ii'k szemi gэтае , kidегii , hogy ez 
a szóalkotás ugyanúgy az új költészeteszmény egyik meghatározója , mint a töre-
dékesség, s voltaképpen mindkett ő  ugyanarra a módszertani sémára vezethet ő  
vissza . A töredékesség és a šajáitos szóösszetételek ugyanis egyaránt a kihagyás, a 
közbeeső  fázisok elhanyagolása révén jönnek létre . A fragmentáris verskép a nyelvi 
kötőanyagok és a kevésbé lényeges logikai fokozatok elhagyása révén keletkezett 
(Veszteg Ferenc egy versében lábjegyzetben meg is jelöli ezeket a „Forma miatt 
kimaгadt kétes értékű  tartópillérek"-et, Fülöp Gábor pedig szintén lábjegyzetben 
figyelmeztet arra , hogy az elmesélt történetb ől azért maradt ki egy beszélgetés, 
mert annak szövegére már nem emlékszik ); a szóösszevonás esetében pedig a két 
jelölt összetételi tag között több jelöletlen alakot kell feltételeznünk, amelyek egy 
logikai lánc egymásba kapcsolódó tagjaiként kötik össze a két széls ő  pólust. A köz 
bülső  láncšzemek elhagyása után keletkezett összetett szót egy olyan két láncszem-
ből álló kapocsnak kell elképzelnünk, amelynek nagy a bels ő  feszültsége, mert a 
kiiktatott láncszemek helyét a kapcsolat meg őrzése érdekében csak ez a hiány 
útján keletkezett feszültség volt képes kitölteni . Hasonló jelenséggel állunk itt 
szemben , mint amint a metafora mutat; néhány szóösszetétel metaforaként is értel-
mezhető, valójában azonban itt egy egészen sajátos eszközr ől van szó, amit találóbb 
terminus híján egyel őre a szóösszevonás hagyományos fogalmával jelöltünk meg. 
A nyelvteremtés jelenségének még egy vetületét kell érintenünk, hogy rátérhessünk 
a szó tudatosodásának és á vers ebb ől eredő  demisztifikálásának tárgyalására, az 
itt felsorolt eszközök és jellemz ők ugyanis mind ezeknek a végpontoknak az irányába 
mutatnak. 

A szójáték Fülöp Gábornál a szürrealitás „jópofáskodó" eszköze volt , de gyakran 
jelzett szellemes-groteszk telitalálatot (hasmenés-jövés, meggyomorrontot čák, pszt-
chopatália.), máskor meg a hangzás szféráját üdítette fel a csak a hangalak törvé-
nyei szerint összeválogatott szósor : „HURRÁ! jönnek a hurik / hasukon guriga 
virít". Ezeknek a szójátékoknak ugyanúgy az volt a szerepük , hogy az elvonat-
koztatások salakjától megtisztítsák a szót s eredeti tisztaságában mutassák föl, 
mint ahogy Veszteg Ferencnek a sajnos szóval végzett dominójátéka és egyéb 
kísérletei is a kibillentést , a kikapcsolást szolgálták, amely által aszó mélyén nyug-
vó rejtett , lappangó tartalmak új vetületükben mutatkoznak meg. Ez egyben azon-
ban már a verstartalom értelmetlenségét , az írás fölöslegességének a tudatát is 
feivillantj a. 

Az önkifejezés kényszere és a rendelkezésre álló nyelv közötti interferencia tuda-
tosodása irányítja e fiatalok figyelmét a megnevezésre magára. A versbe transz-
ponált anyaghoz való mélyen intellektuális viszonyulásukat jelzik azok a versek, 
amelyekben a természeti motívumsor folyamatosságát meta-jelleg ű  utalások sza-
kítják meg, filozófiai vagy látszólagos-filozófiai betétként . Az összevágott, egy-
mással ellentétes természetű  egységek közötti egyensúly fokozatosan eltolódik, 
úgyhogy végül a kifejezendő  teljesen lényegtelenné válik , pontosabban a nyelvi 
jelrendszer természetének kutatása veszi át a kifejezend ő  szerepét . A költészet 
eljut odáig , hogy már csak önmagáról beszél. Eszköz és cél is egyben . A kifejezés, 
a megnevezés tárgyiasult formát nyer, s a költ ő  játékszerként „megszűri", majd 
„tőzsdére dobja aszót", „vízbe löki a verset", mert felismerte , hogy minden meg-
nevezés szükségképpen torz, az élet eleven pillanatainak eredeti fennköltségét fes-
tékszagú , üresen kongó dobozokba gyömöszöli . A pillanat tökéletességét kívánva 
ellesni a költészet az életnek csak sovány epigonja lehet , a szükségszerű  hazug- 70 



ságok fennkölt szónoka. Veszteg Ferenc könyörtelenül kimondja: a szó „delejez" 
és „tömjénez", s ezzel a felísmeréssel már együtt jár az is, hogy a nyelv, az egye- 
dűli jelrendszer, amellyel a költ ői megnyilatkozások megvalósulhatnak — ellen-
séggé válik. A költői megnyilatkozás lehetségességet — s ezen át a költészet létét 
kérdőjelezi meg. 

Ha újra a már idézett Podolszki-sorokat vesszük szemügyre („a vers puskagolyó", 
„a vers sor-katona", „a vers birodalom", „a vers ópium", „akasz•tófa a vers") —
kiderül, hogy az itt megnyilvánuló ellenszenv a hasonlóan antimilitarista felhan-
gokkal kifejezett indulatokénál lényegesen felfokozottabb, mert ezt nagyobb bizony-
talanság szülte: a nyelv elvesztése, amely emberi kapcsolatteremtéseink nélkülöz-
hetetlen eszköze, t őle való megfosztottságunk a közösségi létb ől való kihullással 
egyenlő, ami szükségképpen a bels ő, egyéni lét meghasonulását eredményezi, a 
létezés értelmetlenségét. A költő-lét abszurddá vált; „én elhajított hangszer" —
mondja Veszteg Ferenc. 

Mindezeknek a tudatosodása a költészet természetében rejl ő  ellentmondás ered-
ményeként (mert a költő  mégis tovább ír) a vers demisztifikálásától a vers átérté-
keléséig vezet s egy új költészetmodell ilyen úton történő  megalkotását ered-
ményezi. 

Az ilyen természetű  megsemmisítően gunyoros megfogalmazásokban: „a vers / lel-
kiismeretünk nadrágtartója" — a költészettől várt fennköltség szenved destrukciót, 
minként ugyanezt a törekvést szolgálja a morbid-bizarr képhalmozás és a bálvány-
rombolásra beállított „szabadszájú" nyelvkezelés. Költ őink „becsületes" versszerzés 
helyett néha már „gúnydalokat trombitálnak a homokba", látszólag felel őtlenül, 
valójában azonban egy új versszemlélet számára készítik el ő  a talajt a verssel 
szemben támasztott hagyományos elvárások revíziója után véghezvitt rombolással. 
Már magában a destrukcióban új értékek valósulnak meg. Böndör Pál finom vers-
megszakításai, a gondolat vessz őnél való megakadásának és befejezetlenül mara-
dásának ténye ennek az új értékszemléletnek a magátólértet ődéségét hiteti el ve-
lünk. Itt van pl. ez az ötsoros: 

Fehér nyári ég alatt 

gyermek — ős- 

kori 	 kerekek nélkül 
gurul felém. Az ég... 

Az akkori vagy a mostani? 

A kihagyásokkal, elhallgatásokkal, szótördelő  enjambement-okkal és verszáró kér-
déssel megírt kis darab egységesíti azokat a jellemz őket, amikkel eddig foglalkoz-
tunk. Itt látjuk, hogy végül is milyen cél szolgálatában jutottak versszervez ő  sze-
rephez. Ez a (még ha nem-versr ől van is szó, jobb híján hagyományosan vagyunk 
kénytelenek megnevezni) vers jelentését kiteljesedésre való képtelenségét ől, erőt-
lenségétől nyeri. Egy egyszerű, jelentéktelennek és érdektelennek látszó kérdés 
megszakítja, s aztán, szinte semmilyen informádióanyagot sem hagyva hátra, abba-
marad. A szándékok, a mű  mögött megbúvó lényeg, a valós egyé П iség így tör elő, 
túl az akarások izzadságcsöppjein, spontán akaratlansággal, szinte észrevétlen 
önleleplezéssel. Hát lehetséges ez? — kérdezzük. A vers úgy közöl, hogy semmit 
sem közöl? A beszédnél bizonyosabb a hallgatás? Természetesen minden tartalom-
nak formai jelölője van. Itt a hiány és a szaggatottságban megfigyelhet ő  ideges 
gesztusok viselik ezt a szerepet. Am ez a vers még •többet jelent: a költészet eljutott 
a nyelvi megnyilatkozás egy új birodalmának határára, ahol a nem-költészet válik 
költészetté, mindennapjaink minden mozzanata maga lesz a megtestesült vers, ha 
az életre gondolunk, azt is gondoljuk; költészet. Ez az utópisztikusn гk tűnő  látomás 
lebeghetett költőink lelki szemei előtt, amikor meglehetős merészséggel nyúltak 
környezetük prózai, mer őben más rendeltetésű  szövegei után, hogy azokat minden 
alakítás nélkül egyszerűen elkerítsék a külvilágtól és ezzel verssé tegyék. Kétség-
telenül nagy sikerrel. Az el őzőekben egy helyen már láttuk, miként kap helyet a 
versben az értekező  szövegekben használatos lábjegyzet; Fülöp Gábor az utcán 
ellesi egy útbaigazítás szófoszlányait és változtatás nélkül lejegyzi; Veszteg Ferenc 
lexikonból kimásolt szócikkeket tesz meg versnek; Böndör Pál meg egy papírlapjai 
közé keveredett cédulát olvas el versként, s a Vers c. versében így fogalmazza meg 
ennek a versszemléletnek az ars poeticáját: 

Ma ezerkilencszázhetvenegy 
július huszonkilencedike van. 

Hitelesítsed ezt a mondatot aláírásoddal, 

a dátummal, amikor elolvastad. 

Az így elkerített id őt tekintsed 

egyenrangú versnek a többivel, 
71 amit ismersz. 



A költészet paradoxális helyzetbe került: úgy léteik , hogy megsemmisült , s lerom- 
bolt fennköltsége helyett egy új fennköltség tüzét leheli a hétköznapok jelenségeibe. 

A költő  olyannyira kiismerte a költészetet , hogy nem szabadulhat tudása nyomasztó 
hatásától . Ritkán válik ez költ ői filozófus -pózzá, leggyakrabban sikerül a további 
kísérletek számára hasznosítani . A meta -versek még csak amolyan forgácsnak szá-
mítanak , tulajdonképpen csak jelzik , hogy a vers önmagáról gondolkodik. Fel-
bukkan még az esszévers típusa its, ekkor azonban a költészet —éppen az önmagá-
ról való gondolkodás révén — ráébred : ahhoz , hogy valódi költészetté legyen, ki 
kell lépnie önköréb ől , újra meg kell nyílnia a külvilág felé, s a 'bels ő  tájakon meg-
szerzett tapasztalatok birtokában létrehozni a külvilággal azt a szintézist, amely 
a költészet új értékeit jelenti majd. Konkrétabban : költőink verseket szántak egyes 
részterületek felderítésére , kitapasztalására. Kísérleteik során megpróbálkoznak pl. 
a dajka-, újság-, tolvaj- és egyéb rétegnyelvek i;mitálásával , •archaizálnak , neologi-
zálnak, csak azért, mert ez újdonságot, különlegest, kuriózumot jelent. Úi (itt pl. 
nyelvi) pózokba merevednek — magáért a pózért . Nyilvánvaló, hogy ez magában 
nem elég . Megismerésük mélyebbé vált, de így nem veszik hasznát. Amikor ezt 
felismerik , a megszerzett tudást kibontják önköréb ől s újabb kutatásaikhoz alkal-
mazzák mint biztos fogódzót , amelyhez szükség esetén visszaléphetnek. Énnek a 
tudásnak a birtokában lépnek kit  belső  területükről , hogy újra megkeressék helyü-
ket a környezet tárgyai között. Az els ő  szintéaiskísérlet kudarccal végződött: a táj 
nem fogadta be az embert. Ez most is nyilvánvaló . Tényleges egymásbaolvadás 
a valóságban nem lehetséges . A közöttünk és a természeti világ között lev ő  ellentét 
áthidaQhаtatlan . Emre IkеvеNikezik a merész te't+t: a иégletek diaszoѕіána еgyimáѕъa 
vёgása. ЕrőmaQmis miintférLis, amelyr ől egy pilianatig stein hisszük, hogy harmonikus, 
az önáltatáshoz már túl sokat tudunk . De 'ha ezzel tisztában vagyunk , nem felelđt-
lenség-e így cseleked г4 s értelme van-e ? A hagyományossal kellett leszámolni, 
amelyről kiderült, hogy hatóerejét vesztette és már csak a gravitációt növeli. 
Költőink felismerték a hagyományos tájértelmezésben elkoptatott „súlytalan meg-
jelölések" (Veszteg), „súlytalan" és „halott díszek felesleges hulidsá"-t „a kikez-
detlen tájra" ((Böndör). Amit a rossz régivel szembe tudtak szegezni , az a tény-
leges szintézis lehetetlenségének tudata . A szintézisre viszont szükség van. Marad 
a hamis sDlntézis lehetősége . Ebben mindvégig nyilvánvaló a csalás, ezt nem érde-
mes elkendőzni , ez a csalás azonban épp azt teszi lehet ővé , hogy a vers megma-
radjon versnek , hogy minden pillanatban jelezze: ez nem a való , csak a mása. Ez az 
áttétel-kikapcsolás pedig a lírai igazmondást jelenti, s az ehhez vezet ő  utat keresni 
etikailag is az egyedül helyes magatartás. 

Ennek a módszernek a lényege a formalitás. A természettel szembeszegezett ter-
mészetellenesség a dezillúzió kifejeződése . Az én formális szintézise a tárgyi világ-
gal csak keserű-tragikus lehet : „szemeim pókháló lepi be / rбzsaszín körmöm rút 
bádoggá lesz /hólapáttá orrom / arcom kiszáradt diófává válik •l fülemb ől katona-
bakancs kígyózik elő" stb . A bennünk rendszerré szervez ődött tudás formai jelölői, 
a meta-jellegű  megállapítások montázs útján épülnek a tájleírásba . A tájhamisító 
jelzők helyett a jelz đdestruálás , a hamis szó helyett a szórombolás meta-pellegű  
„tudós" jelei kapnak itt helyet . Böndör egy korai verse фO оo л.pont a végtelenen) 
végén a hármas felépítést (táj-gondolatű  betét—táj ) képletbe foglalva megđsmétlt: 

 
Léptemnél hajlik meg a föld. 

 
A gondolatok a feleslegest pontozzák. 

 

A hegycsúcson márványtáblák reccsennek. 

A folyton résen levő  gondolat nyilatkozik így meg . „Elidegenítő  effektusaival" 
bombázza a versfelületet , megakadályozza a hagyományos kibontakozást: 

A terembe bet űző  holdra úgy nеztél mint ég ő  tükörre. 

(Hasonlatok nyitott felh ői.) 

A síkság közepén magánirosan álló szigetház f elé siettél. 

(A szimbólumok és a képzavarok felé.) 

(Veszteg Ferenc) 

A nyelv kérdései felé tolódott el az érdekl ődés . A szóval szemben kinyilatkoztatott 
indulatok higgadt tapasztalattá érve m űködésbe hozzák az anyaga fölé emelked ő  
költészet eszköztárát : a tapasztalat elvonatkoztatásainak tárgyiasított nyelvi jeleit. 
Ezekben a költészetekben már „a számtalan Végtelen / alaktalan kísértetként / az 
összes jelzőket / benyeli" s „a tér / a helyénvaló szavak uralmától delejes" (Vesz-
teg). Igy teljesedik ki fokról fokra a „szálakta táj". 

Hogy ez az irányultság mennyire tudatosan vált e költészetek központi problémá-
jává, azt az is jelzi, hogy két költ đ  is (Böndör és Jung) attól a versétől vette kötete 
címét, amely a fent vázolt szemlélet programjának ős-szövege . A „szálakta táj" 
bennük tökéletesre szervez ődve teljesíti ki az autentikus versmodellt. 72 



В3 NDÖR PAL: KARSZT 
	

JUNG KAROLY: LENG 

Eső  veri a sziklákat, mállik 
a betűkről az ékezet. Sehol 
egy fűszálat. Kőházak. A táj 
nem ismeri a súlytalan díszeket. 

Tőmondatokban beszél a szél. 
Kavicsként aszó 

a szikláknak. Jelzők nélkül 
visszhangzik odébb a világnak. 

Tölcsérben repedt mondatok. 
A táj rendhagyó szintaxis. 
Tölgyfában évek, puskagolyó. 

De repedt mondatokban puskagolyó. 
Szavak romhalmaza leng. 
Tölcsérben tölgykoгona. 
A szó .alján nehéz kövek. 

Korban idegen tárgy. 
A szó egymagában. Leng. 
A szintaxis hervadó virágként. 
A szó a szavak romhalmazán. 
Kövön a szó. Leng. 

Két sajátos tájélmény találkozásával van dolgunk, amely számunkra egy rendkívül 
szemléletes Párhuzam felállítására ad alkalmat. Böndör konkrét jelleg ű  karszt-
élménye a könyörtelen szikárság irányába fegyelmezte Böndör versbeszédét. Jung 
tájélményében nagyobb mértékű  elvonatkoztatásig jutott el, a konkrét tájélmény-
ről nem szerzünk tudomást, viszonylag nyitottabb verstere ellenére azonban a 
Leng is ugyanúgy az eddigiekben tárgyalt törekvések és formai újítások er ővona-
lait gyűjti magába, mint a Karszt. A szintézis eme két versében az ide vezet ő  út 
is tükröződik: 1. „Faleveleket beszél a szél" (Fülöp) — a hagyományos tájábrázolás 
eredeti módon történ ő  elevenné edzése; 2. „T őmondatokban beszél a szél." (Böndör) 
— a metanyelvi anyag mechanikus szintézise a tájival. Míg az el őbbi idézet ese-
tében a táj volt a k иp előterében, az utóbbi lényege már az elvonatkoztatás, amely-
hez azonban a táj konkrét mogzalmasságától kölcsönzi a szemléletességet; 3. „A táj 
rendhagyó szintaxis:' (Jung) — az elvonatkoztatás a metanyelvi anyagon belül is 
magasabb formához vezet (t őmondat-*szintaxis), a dikció pedig a törvényerej ű  
beszéd kimértségét ölti magára. A Karsztban a mozgás leegyszer űsödik, de dina-
mikáját még megđrzi (igék, áthajlásak), Jung versében a mozgás állapottá mere-
vül: egyetlen igéje a leng. Az igék tudatos elhagyásával létrejöv ő  elliptikus mon-
datok Böndör versét feszessé teszik, kopárságában komplexszé teljesítik ki; Jungnál 
a tapasztalat állóképbe merevedik. Érdemes megfigyelnünk a sorokon átvonuló 
egyszeri és ismétl ődő  motnvumok viszonyát. A Leng harmadik sorában a militariz-
mus jelképe (puskagolyó) tér vissza az id őtlenített tájba vetítve, de reális viszony-
ba lépve vele; a negyedik sor motívumismétlése már fokozati változást jelöl: az 
elvonatkoztatás szférájába emeli az el őző  sor konkrét képét. A további motívum-
egyezések a nehéz-súlytalan ellerіtetpár köré rendez ődnek, amelyben a súlyos kapja 
a konkretizáló, a súlytalan pedig az elvonatkoztató szerepet. A súlyosság közös 
szimbóluma a kő : „Sóházak.", „Haviosként aszó / a szikláknak." — „A sző  alján 
nehéz kövek.", „Sővön aszó." A súly jelképei közvetlenül kapcsolatba kerülnek 
a súlytalanság jelöl őivel, amik azonban metanyelvi eredet űek: A táj l nem ismeri 
a súlytalan díszeket.", „Kavicsként aszó / a szikláknak." — „A szó alján nehéz 
kövek.", „Kövön a szó." Jungnál a konkrét pólus is átleng az elvontba, s az ellen-
tétek egyberezegnek: „A szó a szavak romhalmazán." Ami egybefogja a kép 
feszültségét: a leng ige. A versek bölcseleti magva a súlytalanság elvonatkoztatásai 
nyomán kontakozik ki, axiómába sűrítve azokat a tapasztalatokat, amelyek ezt 
a versmodellt kialakították: Karszt: „A táj / nem ismeri a súlytalan díszeket." 

A Lengben a súlytalanság az itt megfigyelhet ő  tagadással párhuzamosan a negatív 
jelentésérték által jut kifejezésre: „A táj rendhagyó szintaxis." — „A szintaxis 
hervadó virágkénit." A nyelvről nyert tapasztalatok a tájjal való találkozásban 
forrottak axiómává. 

A törvényalkotással nyilvánvalóan lezárult egy költ ői szakasz. Ami törvénnyé lett, 
költőileg többé nem érdekes („Költ ő  vagyok — mit érdekelne / engem a költészet 
maga?"). Aki újítani nem tud, pózokba merevedik, sémák zárt korlátai között ver-
gődik. Az útkeresések különböz ő  irányúak, de van egy közös jellemz őjük: a klasz-
szk zálódás. Azonban itt is érvényes, hogy csak az találhat így új hangjára, aki 
sajátos viszonyulásával a maga eddig kialakított költ ői világához idomítja a ha-
gyományt. Podolszki népdal-variációiban sem találta meg a kiutat az anakronisz-
tikussá vált modor zsákutcájából. Jung Károly legújabban közölt versei (Versek éve 
1975; Híd, 1976/2.) az átvett forma egyedi módon történt feltöltésével meglepetés-
ként hatottak, és már körvonalazzák a rejtett formairónia színeivel árnyalt klasszi-
cizáló magatartás lehet őségeit. Veszteg Ferenc és Fülöp Gábor saját autentikus 
költői világához a Cummings-típusú konceptualizmusban is ösztönz ő  forrás után 
nézett. Böndör Pál dikciója az utóbbi id őben egészen sajátos jelleget ölt, érzékletes 
nyelvi plaszticitása a prózavers felé közelíti versbeszédét, ugyanakkor az élet apró 
mozzanatainak ellesése egyfajta lírai anekdotikusság eredeti lehet őségeit előlegezi. 
A hajlékony, folyamatossá szervezett nyelv kialakulásának lehetünk tanúi Danyi 
Magdolna legújabb verseiben is, és általánosnak mondható a semmiségek, az élet 
apróságai irányában megnyilvánuló érzékenység, amelynek nyomán az egy- és 
kétsoros u niatűrök és a haikuk tovább szaporodnak költészetünkben, mely egyéb-
ként is a rövid versek költészete, s nagyobb kompozíciójú lírai darabokra az utóbbi 

' з 	időben nálunk szinte csak Domonkos István munkássága szolgáltat példát. 



danyi 
magdolna 

a Kuplé megközelítése rimérek poéterek rímászok 
ítészek ideaszok kritikászok 
miért ástok 
a levegőbe futóárkot 

a 
személyiség 
védalméhen Domonkos István Кupléja próbára teszi elemz őjét, Nem csupán a verselemz ő  köte-

lező  alázata mondatja ezt velünk, akinek mindig .számolnia kell a vers többletével, 
a goethei „kimondhatatlannal" — és minél közelebb jut a vers totalitásához, annál 
iinkább megteheti ezt —, hanem annak az illyési felismerésnek ismételten bebizo-
nyosodó iigazsága is, miszerint igazán jó verssel találkozva a kritikus olvasó óha-
tatlanul arra kényszerül, hogy a költészet mibenlétér ői gondolkozzon. Mert, ha 
versolvasásko г  mindig múltbeli olvasói tapasztalataink segítenek is bennünket 
abban, hogy felismerjük, miért, mi által: vers, jó vers az épp elolvasott; tehát 
mintegy ráismerünk a költőiségre, szinkronba hozzuk lehetséges elképzeléseinket 
a szöveg nyújtotta konkrét adottságokkal, költ ői tényekkel — nem kétséges, hogy 
az igazán átütő  erejű  olvasói élményeinket azoknak a verseknek köszönhetjük, 
amelyek megközelítéséhez a ráismerés önmagában már nem elégséges irányt ű , 
amelyek bizonyos égtelemben a költ őiről való tapasztalatainkkal szembeszegülve 
hitelesítik a költőit, a költőiről való 'tudásunk revideálására késztetnek bennünket, 
s így a befogadás magával a költóir ől való tudásunk szélesedésével és újrafogal- 
mazási kényszerével párosul. 

Egy régebbi írásunkban úgy láttuk, hogy Domonkos István költészetének egyék 
meghatározó jellemz ője a folytonosság, a tömbszerűség, a korai versekben felismert 
tapasztalatokkal szembeni következetesség, s hagy a verset lehet ővé tevő  struktú-
raszituációt nála minden alkalommal az áthúzva/megtartva alkotás szándéka jel-
lemzi, hogy az alapvetőeknek felismert tapasztalatok fel ől, a felesleges ePhagyá-
sával, a tagadás szintjéről indítja mindegyik versét, állandó kísérletként a költ ő i 
személyiség léttapasztalatairól számot adó konkrét költ ői beszédre. A Kuplé nem 
mond ellent ennek a folytonosságnak, mely a Rátka-verseгсtől az Athúzott verseken 
át a Kormányeltörésbenig, a Per springt noch auf!-ig jól követhető, s mely itt is 
csak az áthúzó/megtartó alkotói magatartás síkján érvényesül. A Kuplé Domonkos 
nagy költői összegezéseinek, a Kormányeltörésbennek, a Der springt noch auf!-nak 
egyenértékű  •párja; a Kormányeltörésben fonákjára fordult, negatív képe, monda-
nánk, ha a Kormányeltörésben nem lenne maga is „negatív szimfónia", (Utast 
Csaba) s így e jellemzés kifejtetlenül nem hatna zavaróan.. 

A Kormányeltörésben is, a Kupié is: költői összegezés, ahol a költői én jelenidejű  
léttudata alakítja a vers világképét ;hordozó kétféle versbeszédet. A két vers gondo-
latiságának egymást fed ő, egymást értelmező  találkozásai a költői személyiség lét-
tapasztalatainak alapvetően változatlan voltát tükrözik, s a jelenben — a Kuplé-
ban — felérzett léttudat folyamatos feltöltódésére is rámutatnak, ugyanakkor, 
visszafelé is hatva, a korábbi összegezési kísérletet (Kormányeltörésben) is értel-
mezik Amiben a két költői összegezés szembetűnően eltér egymástól, ami által a 
Kuplé versbeszéde a Kormányeltörésben fonákjaként állhat el őttünk, az az össze-
gezést végz ő  költői személyiség magatartásának különböz ősége. Míg a Kormány-
eltörésben agrammatikus, a nyelvi szervetlenséget hitelesít ő  versbeszédében a köl-
tői személyiség léthelyzetének, létállapotának tisztázására tör ő  értelem elszántságát 
érzékeljük a nyelvi montázsolás mindig újrakezdődő, ismétlődő, vissza-visszatérő  
szerkezeteiben, mintegy a konok égtelem nyelvi falakat romboló „aknamunkája-
ként", hogy az értelem a hitelét vesztett, mert a léttudat kifejezésére alkalmatlan 
folyamatos szép beszéd mögöttesében meglelje azokat a nyelvi, szókapcsolási lehe- 
tőségeket, melyekben a költők én történelmi léttudatának legelemibb és legfonto-
sabb tartalmai maradéktalanul megfogalmazódhatnak, tisztázódhatnak — a vers-
beszéd nyelvi-szerkezeti iróniájában itt tehát az értelmezés kétségbeesett ruágya, 
gondolati igénye objektivi'zálódik, lepleződik el —, addig a Kuplé versmagatartása 
egészen mást mutat. Ezt a „mást" a vers m űfajt jelölő  címe pontosan értelmezi, 
s ezért e megjelölés világnézeti, költ ői magataгtásbellг  igazságigényéről, brechtiesen 
tendenciózus jellegér ől egy pillanatra sem szabad megfeledkeznünk a vers meg-
közelítésekor. 

A Kuplé egy léthelyzet konstatálása, szembenállás valami meglev ővel, rámutatás, 
válaszadás fölülnézetből — nem .pedig a válasz keresése. Még egyértelm űbben: a 
Kuplé versmagatartása a költői én önkeresése helyett —önmaga felmutatását pél-
dázza. Míg •a Kormányeltörésben költői énje a megnevezetlenséglmegnevezhetet-
lenség gomolyagától a rendszerteremtés önkínzó igényével. szó szerinti értelemben 
„elhódítva" teremti meg, hozza létre a maga nyelvi-gondolati igazságait a „bírni 
el pici egér hátán egész ház" teljességigényétől vezérelчe, addig a Kuplé: számba-
veszi, cimkézi látható, érzékelhető  létének történéseit. A vers úgy akar válasz, 
„láttató tükör" lenni, hogy „nem gondolkodik a feleleten", lemond a végs ő  meg-
bizonyosodás keresésér ől, mert már tudja, hogy „szitája lyukain nem fér át a világ" 
— a létezés tényeinek szembetűnő, bizonyosságokat jelentő  valóságára bízza magát. 74 



Szemben a Kormányeltörésben költői nyelvével, mely a hagyományos versbeszéd 
megtagadásának a platformjáról , nulla pontról indulva, a beszédnyelv lerombolásá-
ból, majd újramontázsolásából jött létre, egy sajátos versbeszéd megteremtésének 
igényével, a Kuplé úgy tartja fenn jogát a hagyományos versbeszéd elutasítására, 
hogy — versmagatartásából következ đen — kihívóan meghirdeti versbeszédének 
költő° alacsonyabbrendűségét, nyelvi konzervativizmusát, már-már ritmikai egy-
ügyűségét, vagyis: kuplé jellegét. 

E költői magatartás, mely a Kupléban a versbeszéd modelláló elvévé tev ődött meg, 
messzemen ően túlmutat a vers „formai " minőségeinek alakításán , ezek által a mo-
dell egzisztenciális jelentésvonatkozósadról közvetlenül is informál. A költ ői sze-
mélyiség mai, a Kormányeltörésbenhez képest megváltozott léthelyzetét , léttudatát 
minősíti. A személyiség öntudatának azt a helyzetét rögzíti, amir ől — más vonat-
kozásban — Peter Rühmkorf ír az tњеn, das Volksvermögin (Excurse in den litera-
rischen Untergrund) című  munkájában: „Ahogyan a civilizált emberiségnek a maga 
fölé nőtt öntudata esetenként a menekülésben lel menedékére, és ahogyan a fejl ő -
dés lehetđségében való kételkedés párosul valami különös vonzódással a kezdet-
leges, a fejletlen iránt, olybá tűnhet az újabb kornak ez a vonzalma a primitív, az 
együgy ű, a naivművészi kifejezés iránt, melynek kútfőjét inkább a szellem két-
ségeiben lelhetjük fel, semmint a zavartalan részesedni tudás érzetében." 

A kupié — valami aQaosanyabb retrud ű ; a negfogalma•zatlan фЛ .dzófiája, alkáxd зalk a 
slágeré, az egyéni és társadalmi megalkuvás, ahogyan Rühmkorf mondja, lehet ő-
ség, ürügy a helyzete által elbizonytalanodott személyiségnek „a maga nem-affir-
málására". A kuplé helyét az egyéniség öntudata szempontjából a magáról hírt 
sem adó, az önmaga közlésér ől lemondó vegetatív létezés és a kreatív magát vá-
lasztás közöttes térségeiben jelölhetjük ki. A kuplé, a sláger világának személy- 
telen , nyindenkire és senkire egyszerre vonatkozó érzelmessége , semmire sem kö-
telező , ám örökérvényűnek tekinthető  gondolati szentenciái az ízlésbeli hasonló-
ság/összetalálkozás árán a másokhoz — tehát: egy közösséghez — tartozás illúzió-
jával szolgálnak befogadójának. (A húszas, harmincas évek kuplé-író és kuplé-be-
fogadó polgára a maga cinikus vagy naiv szellemiségével tipikusan példázza, 
hogyan lehetett az elburjánzó kuplé- és operett-irodalom az öncélú szórakoztatáson 
túl egy látszatközösség illúziójának a meg őrzőjévé — akkor, amikor a polgárság 
kiemelkedđ, a távlatos gondolkodást vállalni tudó tagjainak hite, bizalma osztályuk, 
rendjük fejlődési lehetđségében szükségszerűen megingott.) 

Domonkos István Kupléja nemcsak, hogy számol a kuplénak ezzel a jelentésössze-
függésével , hanem — versének költészetfilozófiad .szituációját is láttatva általa —
tragikus iróniával a magát felmutatni kívánó személyiség önkifejezési lehet őségévé 
teszi meg. A Kuplé versmodelljét ennek a kibékithetetlennek tetsz ő  ellentmondás-
nak az egymást feltételez ő  együttléte alakítja, mégpedig: a magát történelme táv-
latokban szemlélő  költoбi személyiség összegező  igénye és a verses életrajz esetleges-
ségei közt megmaradó kuplé-h ős szellemi kiszolgáltatottsága közötti állandó súr-
lódás, mely a válságba jutott költői-emberi egzisztencia helyzetére mutat rá. Ebb ől 
a feszült, és csak a vers esztétikumában feloldódó ellentmondásból eredeztetjük 
a Кuplé összetett hírtartalmú, nehezen felfejthet ő, megközelíthető  költőiségét. 

A Kuplé versbeszédének kompozíciós felépítése, felszíni struktúrája egy történeti 
vagy narratív struktúra; a versbeszéd mondattana rendez őelvként az önéletrajzi 
tények mozzanatos emlékezés útján történ ő  kifejtését érvényesíti. A narratív struk-
túгát mйi as tő  ,id6viszonylátdk: aa egyedien szemé2yes vonatkazánú, történet! idő  
lineáris előrehaladás — egy rövidrezárt id őbeli folytonosság a létezés kezdeti pilla-
natától az emlékezés (írás) reális jelenéig. „Az emberélet feleút ј ának", egy törté-
neti szakaszának az ideje ez, mely itt, a narratív struktúrában még a maga törté-
neti? egyszeriségének az esetlegességével, paroiális tudatával hat. A versbeszéd 
szerkezet : jellemzői — kezdve a lazán tagolt, megszakításokkal , felsorolással élő  
versmondatok kifejezetten beszédszer ű  jellegétől a vers egyenlő tlen hosszuságú 
versszakokra való tagolásáig, mely az életrajz eseményrendjét kbveti — mind e 
narratfv struktúra egyszeriségét hitelesítik , ahogyan .a fülbemászóan egyszerű, de 
nem szabatosan betartott, többször-többször esetlegesen döccen ő  ritmus is az ese-
ménysor áttekinthet đségét, s ezáltal elmondhatóságát szolgálja itt. A vers mégsem 
marad meg a parciális tudat, az életrajz megverselésének, a történeti vdsszapillan-
tás lírai realizmusának a szintjén. S hogy nem marad meg, ez azért lehetséges, 
mert az emlékezést hitelesít ő  narratív struktúra a versbeszéd poétikai struktúrá-
jában, a költői nyelvi kifejezés szemVéletesaégének a síkján új dimenzióhoz jut, 
minőségileg átalakul. Ami a vers felszíni struktúrájában történeti konkrétum, adott-
ság, azt a vers bels ő  logikája lehetőségnek, eszköznek tekinti a költői én történelmi 
— s nem története! —léttudatának a kifejtésére. A történeti módszer, a maga fe-
gyelmező  és célratör ő  egysíkúságával , a beszélő  helyzetét is megvilágítva, az ön-
magát felérz ő, s a rendszerezésnek ellenál•ló léttudat számára mintegy köt őanyag-
ként, a türelmetlen indulat fogódzójaként és korlátozójaként szolgálhat. A vers-
beszéd mondattanának szerkezeti determinánsaiban ez a történetiséget, verses val-
lomőst reveláló értelem munkál, mely a versbeszédet a folyamatos közlések egy-
másutánisága során mint egy többszörösen összetett versmondatot állítja elénk; 
ahogyan az els ő  közlés emlékező  múltidejétől (nem született bonnban . ..) a későbbi 
közlések vallomásos jelenidejéig (szeretem a halat ...) is akadályok nélkül, a foly-
tonosság érzékeltetésével  jut  el ugyanez az értelem . Ennek az értelemnek monda- 
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lító szerkezetek , melyek a nyelvđ  közlések kötésében az egymástól eltér ő  tudatsíkok 
egymásmellettiségének az elvét érvényesítik. A vers poétikai struktúrájának id ő-
vdszonylatai így a különbözö , egymással párhuzamos idősíkok szüntelen egymásra-
játszásából , összefonódásából alakulnak , s így épül fel a kifejezés szemléleti síkján 
a versbeszéd történelmi tudattal rendelkezó, összetett jelenideje ; nem az emléke-
zés (írás) rövidrezárt , egysíkú időtudata tehát, hanem a reális id őből kiemelkedő  
alkotás sajátos időfölöttisége, ahol a költőileg ellenőrizhetetlen vallomásosság 
helyett a létér ől számot adó, azt számbavev ő  költői én konstituálеdhat. 

„Az összegezés az egy4eni lét egy alanyi, lezárulási, illetve elzárulási helyzetéb ől, 
állapotából s távlatából megy végbe. (...) Selbsterzöhlung, önmagunk elbeszélése, 
ahol a Selbst a tudatosult, egyedi történelemre, autonómiára igényt tartó létünlc-
kel egyenl ő. Elbeszélése, lerögzítése annak, ami évagyunk, s ami azáltal vagyunk, 
hogy azzá •lettünk . Nem a mulandóság e versek tárgya, hanem ellenkez őleg, az: 
tudott-e az ember a mulandósággal szembeállitani valamit, tudta-e életét önértel-
mű  létegésszé alkotni, része volt-e csak az egyetemes tétezésnék; vagy egybefogója 
is, beteljesült-e végességében valami értékes, értelmes egésszé a lét végtelenébбl" 
— írja Németh G. Bél¢ József Attila egy költői összegezésénék , a Talán eltűnök 
hirtelen című  versének elemzésében (a kiemelések tőle). 

Domonkos versének szemléleti .irányultsága , költői kérdésfeltevése is ez. A vál-
ságba jutott költői-emberi egzisztencia léthelyzetének felmutatásában és negatív 
válaszra lelésében , amit az egyszeri közléseken túl maga a szabad versről lemondó 
kuplé-vers történeti modellje véglegesít , egyként ez a költői indulat munkál. Ennek 
a költői indulatnak, költői értelemnek az öniróniája helyezi be a vers poétikai 
struktúrájában az egyedi életút küls ő  és véges tapasztalatait abba a szellemi áram-
körbe , mely a költői énnek , szellemét megérintve, öneszmélését befolyásolhatta: 

A versbeszéd Vergiliuszig . Danteig visszanyúló tudatában azok a jeléntésösszefüg-
gések, értelmeződnek újra , melyekre a versmodell , kupléjellegének meghirdetésé-
vel, provokatívan rámutat . A költészet vergiliuszi aranykorának iдfilljével és a 
Danténél diadalra jutott mitikus, világteremt ő  hatalmú költői értelem reneszánszá-
val szembeállítva a kuplé-h ős helyzetét magáénak valló költ őd én minden lét-
tapasztalata és létlehet ősége mint hiány , mint tragikus negatívum jut jelentéshez. 

A vers poétikai struktúrájában mindazok a tényszer ű  közlések , az életrajz fiktív 
vagy igaz tényeinek költői lényegtelenségei , a kuplé=hős önmagáról való parciális 
tudásának adatszerű  pozitívumai , melyek a narratíiv struktúrában, a tárgyiasod-
hatás okán-jogán (!) ha alakjukban jelezték is a kuplé-hősnek létével szembeni 
elemi hiányérzetét (a tagadva kifejtett állításokra , a vaskos, földhözragadt realiz-
musokra , nyelvi vulgarizmusokra kell itt gondolnunk ), mégis fogódzót kínáltak a 
beszélőnek megélt élete vállalhatóságához , s mintegy az értelmet tükröz ő  létezés 
minimumaként tudatosulhattak ; a történelmi kontextusba val б  behelyeztetésük 
során a maga létét esetlegességek , kisszerűségek , hiábavalóságok , meghatározott-
ságok sorozataként látó költ ői én tragikus-ironikus léttudatát értelmezik. 

Ebben a lét- és forma-iróniában, melyet a poétikai struktúra rendez őelveként fog-
hatunk fel, oldódik fel — megszüntetve/megőrizve önmagát — a versbeszéd törté-
neti (paraiális) és történelmi (összegező) irányultságú logikája közötti, modell-érték ű  
ellentmondás . Ennek az iróniának a kifejezés szemléletességének a síkján bekö-
vetkező  esztétíkai -informáciбs megvalósultsága eredményezi , hogy a Kuplé tipikusan 
zárt kompozíciója egy nyílt , az egzisztenciális tudattartalmak konfrontálását jelöl ő  
beszédként realizálódhasson . Ha, közelebb hajolva a vershez , a szemléletesség köl-
tői-nyelvi síkja felől követjük a versbeszéd alakulását , úgy azokra a nyelvi-szer-
kesztést minőségekre kel figyelnünk, amelyek a tényszer ű  közléseket, mintegy 
fékezve/feltartva a beszéd epikus áramlását , grammatikai képek alakjában újra 
kifejtik , újraértelmezik , átértékelve jelenítik. A grammatikai képeknek , szerkezeti 
megvalósultságuk és viselkedésük alapján , két fđ  típusát különböztetjük meg, 
melyek , bárha szerkezetük jellegében h űek maradnak is a beszédszer űség termé-
szetéhez , egyúttal a költ ői áttételesség és többértelmuség f ő  stiláris eszközei is. 

A gondolatkifejtés hasonlítással és ismétléssel élő  szerkezeteir ől van szó , mindkét 
esetben egyfajta grammatikai -logikai párhuzamosságról, melyek a versbeszéd lineá-
ris közléseihez való viszonyulásuk által hatnak , s lesznek a versbeszéd ironikus 
tudatának hordozóivá. 

A hasonlatnak , a képes beszéd e legköznapibb , legegyszerűbb nyelvi-stiláris alak-
zatának , amit az élő  beszéd is gyakran alkalmaz, kihangsúlyozott szerep jut a 
Kuplé versbeszédében . Ha sorravesszük a Kuplé hasonlító szerkezeteit , anélkül, 
hogy a vers komplex elemzésére , törekedhetnénk, azt tapasztaljuk, hogy a hason-
latok legtöbbjében a közös vonás kiemelése , hangúlyozása helyett a puszta kap- 
csolatteremtés következik be, s hogy a hasonlított és a hasónlít б  közötti kapcsolat 
mindig éles sílaváltásra épül , amiben egymástól távolabb eső  fogalmak szembesül-
nek. Ily módon a hasonlat tág teret biztosít a szabad gondolati asszociációk szá-
mára. Igy lesznek a hasonlatok az ellenpontozó gondolkodás konkrét megjelenési 
alakzatává , ahol a hasonlító tag nem elsősorban vizuálisan szemlélteti , hanem fogal-
milag átértékeli a hasonlítottat. 

Figyeljük meg ezt a versbeszéd egyik hasonlatában: 76 



fürdettek cinklavórban 
cifra kubikusszalonban 
asztalon nyúl fácán szalonka 
vagyis hát kés kenyér szalonna 
s szólt a dal holla holla 
némán akár a pokolban 
dicső  Magja Polla 

A hasonlat esztétikai-információs szerepe már az olvasás els ő  szintjén, a még értel-
mezetlen síkváltás érzékelésében bennerejlik; az életrajzi jelleg ű  közlések „ fürdet-
tek cinklavórban", realisztikus hangulatiságát bontja meg, megkérd őjelezve a har-
madik és a negyedik sor rímmel hangsúlyozott könnyed/kesernyés játékosságát is, 
szövegkörnyezetében idegenszer űen ható, emelkedett komolyságú hangvételével, 
még pontosabban: jrodalmjságával. Miatta olvassuk újra a versszakot, keresve a 
„cifra szegénység" kuplé-h ősének és a Pokol tornáca néma szenvedőinek (Kín nél-
küli fájdalom, csendes óhaj / s bár gyermek, asszony, férfi  volt  tömérdek, / e nagy 
tömegben semmi zokogó zaj." — Dante, Pokol, Negyedik ének) váratlan összetalál-
kozási lehetőségét az ősi „holla holla" énekszóban. 
A hasonlat kiemeli a kuplé-•hőst természetes környezetéb ől — „fenéklakó ráját" a 
parttalan mából" —, az önmagáról való gondolkodásnak abból a síkjából, ahol a 
személyiség a maga életútját csak mint a zsákutcaként bezáruló adatok/tények 
felhalmozódását tudja szgmlélni, ahol a létével szembeni elégedetlenségéb ől már 
csak rímes nyelvi grimaszokra, helyzetét a groteszkig torzító rezignációra futja. 
A hasonlattal kiváltott síkváltásban a költ ői énnek helyzetén való felülemelkedése, 
a rálátás pillanata rögzít ődik. 

A kuplé világa eredend ően nélkülözi a tragikus léttudatot, egyrészt mert keletke-
zését ketintve a tragikus utáni állapot, a tragikussal való hallgatólagos megalku-
vás, kiegyezés terméke, másrészt mert alacsonyabbrend ű  szellemisége alatta marad 
a tragikusnak. Itt, a hasonlat által kiváltott síkváltásban a kuplé világa a tragi-
kumot ismerő  léttudattal szembesül, s ezáltal a szellem számára mérhetővé, mjnő-
síthetővé lesz az .az élet, melyr ől a kuplé-hős verses vallomása részleteiben tudósít. 

A grammatikai képek másik típusát a versszakonként állandósuló, refrénszer űen 
vіsszatérđ  ismétl ődések jelentik. Bennük a vers modellértékű  ellentmondása sűrű-
södik egy pontba. A refrén, mely a kuplé zenei struktúráját hitelesíti s az életrajzi 
történet elmondhatóságát szolgálja, ugyanakkor a narratív közlések legközvetlenebb 
és szakaszonként állandósuló átértelmez őjeként lép fel, ellentmondásos helyzetéb ől 
következően a foglalata és kisugárzója, felszabadító jele tud lenni a versbeszéd 
alakulása folyamán felhalmozódó lírai feszültségeknek. Ezek az ismétl ődések eszté-
tikai-információs szerepüket a folyamatos közlésekkel való szembehelyezkedésük 
által töltik be. Az elbeszélő  (állító) közlésektől eltérően e nyelvi-szerkezeti egysé-
gek kérdőek (szép-e a verebek tolla, illetőleg: ég-e a verebek tolla) és megszólítóak 
(dicső  Magja Polla), vagyis olyan közlések, melyeknek nincs tényleges igazság-érté-
kük, és melyek a kuplé=hős világán kívülre utalnak; kérdés formájában, valami-
hezlvalakihez viszonyítottan fogalmazódva a kupléh ősnek önnön helyzetén való 
felülemelkedését, eltávolodását is példázzák, mikor is egyetlen kérdésbe s űrűsödhet 
a helyzetét átlátó, s helyzetét ől elbizonytalanodó költői én indulata. 

A versbeszéd ironikus tudata a megszólítás tárgyává Vergiliusznak, s Vergliusz 
óta minden költőnek mitikus anyját, a „dicső  Magja Pollát" teszi meg. Az életrajzi 
elbeszélés, a vers poétikai struktúrájában hozzá való beszédként tudatosodhat, s 
hozzá intéződik, számonkéréssé módosulva, az ismétlődő  — s végül megválaszolt 
— kérdés is a „verebek tolláról". Az ismétlődő  kérdés a versbeszéd hangsúlyos, 
szemantikailag egyik legmegterheltebb közlése. A kérdés jelentés-összefüggéseinek 
szövegbeli •lokációját az els ő  versszakhoz való köt ődése világítja meg, ahol a kony-
hánk előtt / verebek hevertek a porban" állítás a „nem ... bonnban" születés tör-
téneti körülményét konkretizálja, értelmezi, magyarázza egy újabb részlettel. Ref-
rénszerűen vdsszatérő  kérdéssé átalakulva, összetett szerkezeti viszonylatainak kö-
szönhetően a verebek a +kuplé h ős minden létkörülményét átfedő  szóképpé lesz —
olyan szóképpé, melyben a kuplé-h ős személyiségének, sorsának szimbolikus össze-
foglalójára ismerhetünk. A refrénben a kérdés és kérdezett jelentésköre, mint ellen-
tétpár feszül egymáshoz (egyfel ől a kuplé-hős létvalósága, másfel ől a mítosz), s a 
kérdés nemleges megválaszolásával az ellentétpár feloldódása helyett mintegy 
állandósul a közöttük levő  ellentmondás — végérvényesítve a kuplé vli4ágát, s e 
világkép távlattalanságát. 

A Kuplé megrázó erej ű  híradás, látlelet az elbizonytalanodott személyiség hely-
zetérđl, a személyiség széthullásának veszélyéről, a szellem vereségér ől, csődjéről; 
a létezésnek arról az aroulatáról, ahol az eszmények lehetetlenülésével semmissé 
válnak, önmaguk ellen fordulnak az értékek is. A versmodell kuplé-fellegének 
végső  dominanciája s a költői személyiség veszélyeztetettsége közötti formai meg-
felelésben a Kuplé egyik legfontosabb — s általunk nyilván végzetesen leegyszer ű-
sített —, történelmi dimenziójú tanulságát fedezhetjük fel. Domonkos .versének 
eklektikus szerkezete teszi lehet ővé ugyanakkor azt is — a kuplé műfajáriak 
közöttes szellemi helyzetével is szoros kapcsolatba hozhatóan hogy a költ ői én-
nek a verses életrajzhoz, a versbeszéd epikai konkrétságához való — láttuk: eg-
zisztenoiális kényszerűségű-ragaszkodásában „az élet felszínén" való egyensúlyozá- 
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I A gyermekvers elméleti 
kérdéseiről tudtommal 
csak Fehér Ferenc tollából 
jelent meg egy rövid jegy-
zet a Hazavezérlđ  cstlta-
gok (Forum, U.jvidék, 
1970 .) 1967-es naplójegyze-
teiben ezenkívUl néhány 
recenzió az Vzenetben és 
az T7j Symposionban: Bön-
dör Pál: Aruikodб  aján-
lás. Új ЅymposioП , 119; 
Virág Agnes: Ritka vendég 
a jб  gyermekvers. Üzenet, 
1975. április (Mindkettő  a 
Papirsárkányról). Az Üze-
netnek ugyanebben a szá-
mában Szűcs Imre Kétkezi 
emberek e. írásában rész-
ben a Holdfény  C.  kötettel 
is foglalkozik. A Hold-
fényről ír Jung Károly is 
(Magyar Szó, 1975. feb-
ruár 22.). 

Brasnyó István: Egi La-
boda, 1971. — Fehér Fe-
renc : Egy kiskirály kuny-
hбјбbбL, 1972. — Brasnyó 
István: Kései csillag, 1973. 
— Brasnyó István: Hold-
fény, 1974. — Szűcs Imre: 
Papírsárkány, 1974. — Jung 
Károly Bájoló, 1975. írá-
somban felhasználtam Do-
monkos István. készUlđ  
gyermekvers-kötetének fo-
lyóiratokban megjelent 
anyаgát is (Tessék engem 
megdicsérni. 1 ј  Sympo-
sion, lo3; Amott a szoba-
völgyben. Híd, 1974/7--3). 

'A  kommunikáció fallá-
ciája Tate fogalma. Szili 
József így határozza meg 
az újkritioizmusról szóló 
tanulmányában (in: Iroda-
lomtudomány. Tanuhná-
nyok'a XX, századi iroda-
lomtudomány irányzatai_ 
tól, Akadémiai, Budapest, 
1974.): „a költészetet leala-
csonyitja a közlés. a kom-
munikáció, ha a k,бitđ  köz-
léshez folyamodik, a tö-
megek nyelvét használja és 
megszokott asszociációk-
kal él. Ilyenkor a költ б",  
megelégszik azzal, hogy 
versével az olvasókhoz 
más (nyilvánvaló sг itó-
hiba helyesen : már) 
meglev đ  érzelml diszpozí-
ciókhoz folyamodik. Olyan 
tárgyról szól, mely önma-
gában is kivált —  szinte 
elđre klszámithat бan —
bizonyos érzelmeket. Olyan 
kifejezéseket használ, arne-
lyek mealevđ. n.vi'.cin-

mills érzelmi asszocláciбk 
segítségével érzelmet tud-
nak kelteni olyan táronval 
kapcsolatban is, mellyel 
eredetileg nem volt mély. 
bensđ , Logikus kapcsola-
tuk." 

Tájunkon a gyermekversr ől felnőttfővel szólni csak szégyenlős mosollyal illik, ha 
pedig — a különеséget vállalva — komoly értelmez ő  szándékkal közelítünk hozzá, 
önmagában adott különössége fölött tartozunk szemet hunyni. 1  A gyermekvers ter-
mészetének vizsgálata mégsem lehet teljesen érdektelen, ha ez az analízis olyan 
egyetemes tanulságokkal szolgál, amelyek a modern költészetre utalnak. Anyagul 
1971-től 1975-ig megjelent gyermekvers-köteteinket használtam fe1. 2  Csak gyakor-
lati kényszerűségből ered ez az önkényesség az id őszak megválasztásában, s hogy 
félrevezető  is, arra a legkixívóbb példa Fehér Ferenc „verses vallomása", amely-
nek első  részletei két évtizeddel ezel őtt íródtak, tehát semmikáppen sem jelezhetik 
gyermeklíránk legújabb eredményeit. Az ilyen választás ugyanakkor azonban rá-
világíthat könyvkiadásunk egyes elveire is. 

A jelzett kötetek a lehet ő  legváltozatosabb képet mutatják: a verssé kinevezett 
prózai emlékezéstđl a hangzás koordinálta szóegyüttesig terjed a versek széles 
skáláj a. 

Történetisége miatt Fehér Ferenc kötetével kell kezdenünk. Mindjárt elénk tolul 
azonban egy kérdđjel: gyerekeknek szól-e ez az emlékképek szilánkjaiból össze-
rakott, megszakítás nélkül, epikusan áradó m űfaj nélküli ,:hosszabb költemény", ez 
az összefüggđ  elbeszélésvonalat nélkülöző  és határozott végcél felé nem tartó, kö-
tetnyi terjedelmű  verses munka? Gyerekeknek szánta-e a költđ  ezt az emlékezést 
a jobbágyok unokájaként megélt gyermekkornak a hiány alapérzését legyűrő  apró 
örömeirđl? Mert memento akar lenni az Egy kiskirály kunyhójából, de „osorduló 
szerelemmel" felöntött sorai célt tévesztenek. đnlnagát leplezi le ebben a sorában: 
„Csak ma értem meg, mi szép is volt ebben". A memoár langyos nosztalgiáját 
pszichikai létszükséglet élteti. Ebb ől a lelki tónusból következik az elbeszél őhang 
monoton lüktetése, amely nem igényli az indulat újbóli átélését: megelégszik a logi-
kai közléssel. A pallérozott nyelvű  realista elbeszélés „prózai" síkjáról olykor-oly-
kor — mert „szép" verset akar írni — a költ ő  egy-egy „szürrealitásba" billen ki, 
de mindjárt siet visszatérni, mert ez csak a „kommunikáció falláciájától"s való 
félelem miatt alkalmazott „költ őiesítést" szolgálta. „Kutatták kosarát, s ő  csak hall-
gatott, l mert hogy helyette sírtak a csillagok." Ünmegsemmisít ő  gesztus: a „csilla-
gok" transzcendenciája már régesrég üresre kopott. Ugyanakkor a költ ői teremtđ-
erőtől is visszaretten a vers; nagyon szüksége van a pontos megértésre, ezért az 
a еyoгléыtett metaforát és hasonlatot a magyarázat macsaráig taszítja, a képek 
rébuszát pedig gyorsan megfejti: „hajlongó manók — nádvágó emberek". 

A program, mely az emlékezés szavát el őcsalogatta, szép volt, csak túlságosan 
automatikus: ..A költ đ  tehát egyszerűen csak verset írt. Nem hagyta benne a köz-
helyek dudváit, a modorosság tarackjait. A tehetségére, az esđt és napsugarat je-
lentő  jó pillanatra bízott mindent. Alkotott, s nem gyermekverset írt." 4  Egyszerűen 
csak verset írt. s a közhelyek dudvái, a modorosság tarackjai sajnos kijátszották 
ezt a figyelmetlenséget. A „kommunikáció falláciája" elfoglalta trónját. 

A prózaiság másik változata két Brann уб-kötetben lép színre. Az emlékezés nem 
közvetlen ..visszaemlékezés" alakjában jelenik meg, a versek ezzel elkerülik a di-
daktika ,.ma már megértem" hazugságát, a múltba helyezkedés, a gyermeki póz 
felvétele viszont a közhely újabb nyúlványainak hagy utat 5  

Gyermekkor: élmények, szorongás, álom, szomorúság, kíváncsiság, elvágyódás. 
Erről vall a „versek" fiktív énje, egy kisfiú (mint ama régi a „De szeretnék gazdag 
]enni" strófájában): verssorokba tördelt, itt-ott rímmel cicomázott, házifeladatosan 
óhajtó mondatos prózában. Már a cím rendre megjelöli a témát: Ha egyszer elme-
hetnék; Egyedül vagyok itthon; A nagy fiúk sárkányt eregetnek; Az idénymunká-
sok a birtokon; Nem hiszem el, hogy egy csillagon élek; Јб  lenne, ha rám bíznák 
a lovat. Ezzel adva van a „versek" alapszituációja, amelynek kapcsán a lírai h đs 
elmondhatja, mit érez. Egyszerű  szkéma: a naiv gondolatvezetés linearitása sorjázza 
az észle'.eteket, köznyelvi értelemmel telített szavakba burkolva mindent; részle-
tezve, magyarázkodva: még a kimondhatatlant is képes logikus fed őszöveggel el-
látni, a „lnásról beszélés" törvényei szerint: „ Semi sem vész el, ha az ember nem a 
kimondhatatlan kimondását keresi. Ehelyett az, ami nem beszélhet ő  el, benne fog-
laltatik — kimondhatatlanul — a kimondottban."s A konkrétra kell tehát irányul-
nia a nyelvnek: az egyes, önmagában értelmes mozzanatra, amelyet aprólékos tény-
regisztrálással birtokba vesz. Úgy mondja el a kikívánkozó gondolatot, ahogy min-
dennap megtesszük..fine a mindennapok költészete: élet = költészet! A közlésforma 
nem vetkőzi le pongyolaságát, nem tud kilendülni egy intenzívebb hatásimpulzust 
biztosítani tudó szervezettség felé. S mint ahogy mindennapi nyelvünkben dado-
gónak, ügyetlennek érezzük a kimondhatatlant célbavev ő  szavainkat, s általa meg-
szentségtelenítettnek az érzést is, úgy e verseknek kinevezett szövegek is inkább 
kudarcélménnyel ajándékoznak meg bennünket. Mint gyerekkori füzetb ől kitépett 
lapok, hullnak elénk e monológok. Mosolygunk naivitásukon s nyelvi ügyetlenné- 78 



gükön, de míg a gyermeki együgyűség őszinte (ez az egyetlen lehetséges szemlélés-
mód), addig ez itt mesterkélt. Ezek a szövegek a manipulatív gügyeség szakadéká-
nak szélén egyensúlyoznak. 

A csodáitól megfosztott üres transzcendencia világa ez. Allandó lényege a magány. 
Földrajzi-történeti háttere van, ami kétségtelenül hiteles. A tanya, esetleg a falu 
zárt körérđl tudósít minden egyes lap, egy lehetséges átélésmód koordinátáit fel-
véve. Maisága nyilvánvaló: az üres transzcendencia modern életérzése, úgy látszik, 
utat tört a legártatlanabb közegbe is. A mesevilágból való kiüldöztetés, a csodától 
való megfosztottság csak a szürkeség, a sivárság egyhangúságát nyújthatja („úgy 
élünk, mint a hajótöröttek: l egyszerűbben már nem is lehetne"). A képzelet már 
nem teremt magának földöntúli álmokat, a csodát a porban, az élei realitásában 
fedezi föl. Nem menekül transzcendenciába, mert tudja, hogy az hazugság. A vá-
gyak a realitás határáig terjednek. A „koravén emberkék" döbbenete: nincs tovább. 

A Holdfény második ciklusa a klasszikus vers ismérveinek érvényesítésével átme-
netet kepez a prózai monológok és a hangzás koordinálta gyermekvers között. Az 
évszakokról és hasonló konvencionális természeti tárgyakról énekl ő  versek a páros 
és félгímek vonzásában evickélnek. A távcs ővel végigpásztázott tájban a részletek 
realitása, az apró megfigyelések uralkodnak. Bel őlük, az egymáshoz nem logikai-
lag, nem okozatilag kapcsolódó képek halmazából mozaikszer űen épül a vers. Ko-
moly, szép költeménynek indul mindahány, de a klasszicitás kell ő  ismeretének 
hiánya disszonánsá teszi a sorokat: a versek fölött állandóan a bizonytalanság sötét 
árnya lebeg. 

A konvencionalitás egy másik fokát jelzi a Papírsárkány. Belőle, a többi kötettel 
együtt a gyermekvers-témák szép kis gy űjteményét lehetne kimutatni: a legósdibb 
pántlikától, bokrétától, ködmöntđl „a medve és a méhek"-sztorin át a természet 
kínálta 1•egkülönbözőbb tárgyakig: szél, nádas, békák, erd ő, mező , folyó, évszakok 
(legnépszerűbb a tél, megannyi hópelyhes, korcsolyás, szánkós versével); s igen 
kedvelt alaphelyzete a színességre törekv ő  gyermekversnek a vásár: a szituáció 
maga kínálja a kiaknázásra váró tarkaságot. A Papírsárkányban ezekhez társul 
még a szív is: míg Brasn убnál a szoro.ngás, a bánat adta meg a versek nyugodt 
alaptónusát, addig itt a csimm-bummos kiabáló jókedv uralkodik, amely a szuper-
pozitív jelentésértékű  szavak halmozását az abszolútumig viszi. A konvencionális 
témákon túl Szűcs nem riad vissza attól sem, hogy már elcsépelt sorokat, fordula-
tokat vegyen alapul, mintegy inspirációként, egy-egy verséhez, de néha még annak 
sem érzi szükségét, hogy újat mondjon: egyszer űen az adott forma modorában 
átírja a kész, ismert verset (mint ahogyan azt a csigahívogató mondókával tette). 
Az egész kötetre az elcsépelt sorok, agyonkoptatott rímek újraéneklése nyomja rá 
bélyegét. A banalitás jellegteleníti a verseket, és tartalmatlanságot takar. A mes-
terkéltség, a körülményesség megfoszt a spontaneitással okozott meglepetés örömé-
től, sutaságai pedig magabiztosságának feszességét kezdik ki. Elég ehhez egy rossz 
rím: hol van —Borneóban, vagy a fogalmazás ügyetlensége, ami leggyakrabban 
a rím kedvéért következik be. „Körben álló kislányok, / Elvarázsolt királyok.” 
Az eredetiség akkor mutatkozik meg, ha a különleges, hangzásban összeill ő , sze-
mantikailag távoli szavak ihletik meg a költ őt. Igaz ugyan, hogy a szójátékos ötle-
tet olykor nem sikerül bekapcsolni a vers egészébe, mert túlságosan egyedinek, 
nyelvi egzotikumnak hat az egyszer ű  nyelvi kötőszövegben. E verseknek a ritmusa 
az, ami határozott és jelentéshordozó. A kötet minden verse mondókaszer űen rövid. 
Egy ötletre épül, egy tárgyat, eseményt nevez meg, néha az egész vers egy szó 
apropójából születik meg, ami alkalmat ad a rímjátékra. Ezt a mondókaszer űséget 
fokozza a poentírozott ritmus, amely leggyakrabban a sorvégi szünet alkalmazá-
sával él. A szóhalandzsa térhódítását Szűcs bölcs mértéktartással akadályozza: leg-
följebb annyit enged meg, hagy az értelmesen kapcsolódó szavakból felépül ő  szin-
tagmatikai egységek egymásközötti tapadása kisebb felület ű  legyen a szokásosnál. 
Mint később kiderül, nagyobb szabadosság több sikert hozhatott volna. A refrén-
ként alkalmazott jelentés nélküli hangsorok és a párosan szerepeltetett alternán-
sok —ezekről szintén szó esik még — ugyancsak az óvatosságot tükrözik: legin-
kább csak bejáródott változatok kapnak helyet a versekben. 
Brasnyó István els ő  verseskötetében, az Égi labodában a gyermekvers rendezettebb 
változatát valósította meg, mint a kés őbbi kettőben. A Papírsárkány a népkölté-
szeti és a Weöres Sándor-i hagyományt még csak imitálta, de vele kezd ődött el a 
teremtés útja, amelynek legszebb eredményei az Égi labodában és a Bájolóban mu-
tatkoznak meg.' 
A modern gyermekvers útján el őször a földöntúli csoda adta át helyét a 'banali-
tásban felfedezett reális csodának. Az értelemre apelláló tanvers ideje lejárt, ezért 
a következ ő  leépítési fázisban a vers tárgyát képez ő  leírás/mese elvesztette hasz-
nossági mutatóját, de bels ő  logikája még összetartotta a vers szövetét. Az önké-
nyesség azonban lassan feltördelte a racionális gondolatsort is. Ebben az átmeneti 
fázisban egy adott tárgyhoz (él őlény, jelenség, tőmondatban leírható esemény stb.) 
heterogén motívumok sora kapcsolódik, a történetfonal elvész, a motívumok köt ő-
dése nem okozati, hanem egy fels őbb minőség: a játék rendezi önkényes harmó-
niába őket. 
A kielégítetlen játékösztön hosszú id őkön át a költészet folyamának morotváiban 
húzódhatott meg háborítatlanul. Ezek a holtágak őrizték a zsengéknek, komolyta-
lan verselményeknek minősített költői játékokat: a limerickt ől a legkülönfélébb 
rímjátékokon át a makaróni és halandzsanyelven írt versekig. 8  A homo ludens 

79 	lélektani játékigényének költ ői kicsapódásai a verstan általános ismérveib ől kiin- 

' A Hazavezérli csitlagok- 
bar. (1. az 1, sz. jegyzetet). 

° Hernádi Miklós A köz-
hely természetrajza C.  
könyvében 4гja, hogy a 
gyerinekirodalom és a köz-
hely-művészet egyaránt 
közönsége ,értelmi-figyelmi 
képességeihez alkalmazko-
dik. Ezek a rendelésre ké-
szült hamisítványok azon-
ban ellentétes értékeket 
képviselhetnek. A gyer-
mekirodalom akkor lesz 
közhely-irodalommá, ha a 
szokványos hétköznapisá-
gon nem tud átlendülni. 

Wittigenstein. Idézi Be-
ney Zsuzsa Ikertenutmá-
nyok (Szépirodalmi, Buda-
pest, 1973.) C. könyvében. 

' A teremtés útját nem 
id6beli meghatározóiban 
szemléltem: a megjelenés 
sorrendje szerint a Papír-
sárkány nem megelđzte, 
hanem követte az Egi La-
bodát. A versesköteteket a 
jelen pillanatban adottnak 
tételeztem, a tárgyalás 
sorrendjét eszerint kell ér_ 
teni. Igazolásként felhoz-
ható, hogy a megjelenési 
dátumok sem mindig a 
keletkezés sorrendjét je-
lölik. 

8  A költői játékokat Lu- 
kácst András dolgozta föl 
Elmés játékok, játékos el- 



mék (Minerva, . Budapest, 
1974.) c. kđnyvébeu. Itt ír-
ja: „Ha a Logikat bakug-
rásokra épitlе, ön4г6niából, 
tгéfábбi vagy játékból 
megkevert és fetfordított 
értelmű  keptelen költészet-
re, akasztOfailrára gondo-
lunk, mindenekelđtt a Ii-
mertek jut eszünkbe." A 
rímjátékok közül a kecs-
ke-, kín-, kancsal és két-
nyelvű  rímeket tárgyalja; 
a makaróni nyelvet igy 
határozza meg: „különféle 
nyelvek játékos vegyülé-
ke", a halandzsát pedig a 
„groteszk nyelvtani forra-
dalom csúcsának és betel-
jesedésének" tartja, majd 
így definiálja: „A halan-
dzsa voltaképpen nem más, 
mint egy alapjában új 
rendszerű  nyelv, amely nem 
a szavak értelmére, hanem 
hangzásukra , hangulati ha-
tásukra épít " Ez a foga-
lom számunkra később még 
fontos lesz. 

' Baudelaire . Idézi Roman 
Jakobson a Hang — jel —
versben (Gondolat, Buda-
pest, 1972.). 

'o skolovszkij azt az esetet 
jelöll ezzel a terminussal, 
amikor aszó új szövegkör-
nyezetbe jutva új alakci 
vesz fel. 

11 Ime egy részlet: 

Mit csináltunk? 

Hévízen — vacogtunk 
Szoгoгбdon — kacagtunk 
Áгnyékoson — .napoztunk 
Koplallбn — jóllaktunk 
Eberlakon — álmodtunk 

(Az idézet Hernádi sán-
dor: Beszédm űvelés. Tan-
könyvkiadó, Budapest, 
197Đ. c. kéziratos munká-
jából való, amely a játékos 
líra gazdag gyűjteményét 
használja fel példaként 
egy más szempontú vizsgá-
lathoz.) ' 

dulva is értelmezhet ők, de ugyanakkor a játék a költészethez vezet ő  visszautat is 
kijelölheti. 
A játék: magabiztos teremtés. Önkényes harmónia a tökéletlen világ helyett és 
ellene. Szabállyal dacoló, determináns törvénynek fittyet hányó öncélúság: nemes 
önzés. 
A magabiztosság a párhuzamosság határozott kezelésében leli meg legegyszer űbb 
eszközét : „a végtelen és titokzatos báj forrása a szabályosság éš a szimmetria, 
amelyek az emberi szellem alapvet đ  szükségleteihez tartoznak."9  A szimmetria: a 
világra erőszakolt mesterségesség. 
Weöres már klasszikusnak nevezhet ő  példáiban szívesen él a párhuzamosan indí-
tott szakaszok ellentétes "irányba való vezetésével: egyszer ű  módszere a párhuza-
mos sorokban el őidézett szócsere (leginkább alternánsokat alkalmaz, így a párhu-
zamos sorok szemantikai megegyezésüket meg őrzik. Gyakori pl. a lenne—volna pár 
szerepeltetése). A sorvégi szócsere a ritmus megváltozásán tú1 új rímlehet đséget 
is felvet, az új változat formai beteljesülése ennek alapján következik be. Az els ő-
től független önálló egység jött létre. A játék mechanizmusának m űködése mégis 
csak a két — csupán a párhuzamos kezdés révén összetartozó — variáns együttes 
szerepeltetésében figyelhet ő  meg. A nyelv lehetőségei a „tartalomról" önmagukra 
vonták a figyelmet. Itt azonban a nyelv még nem ölt diktátori egyenruhát, mind-
össze a mozgásenergia tartalékait helyezi készenlétbe. 
A hangzásképlet és a versben kódolt jelentés harmóniájának legszebb példája az 
Őszi változatok a Bájolóban. 

Késő  őszi 
Hajnalokon, 
Zuzmara ül 
Ablakomon. 

Késő  őszi 
Reggeleken, 
Varjak szállnak 
Fellegeken. 

Késő  őszi 
Nappalokon, 
Varjak szállnak 
Fellegeken. 

Késő  őszi 
Esteleken, 
Zuzmara ül 
Ablakomon. 

A négy azonos felépítésű  versszak első  pillantásra a statikus párhuzamosság klasz-
szikus példájának tűnik — megtévesztő  a cím is —, amelyben az eis ő  sor állan-
dójához kapcsolódnak a variációk. Az alaposabb elemzés a párhužamosság fejl ő  
dését mutatja. 
A szakaszonként megegyez ő  1. sor a változó 2. sorral a szakaszok egyszer ű  bővített 
mondatának időhatározói szókapcsolatát alkotja, amelyben az 1. sor a 2-nak jel-
zője. A további sorok felépítése: 3. alany, állítmány; 4. helyhatározó. A mondat-
tani szerkezet tehát a vers során végig konstans marad. A fejl ődés a szemantikai 
mezőben játszódik el: a szakaszok 2. sorait a négy egymást követ ő  napszak neve 
alkotja, általánosító többes számú és helyhatározóraggal ellátott alakban: hajna-
likon, reggeleken, nappalokon, esteleken. A sorrend id őfolyamatot ábrázol. 
A 3-4. sor egymáshoz viszonyítva nem változik, két állandó 3-4, sorkapcsolat-va-
riáns szerepel a versben. Variálódásuk szimmetriája a szemantikai szféra mellett 
jelentősebb impulzust kap a hangzásszférától. A félrímesnek induló szakaszok 4. 
sora — mert rímsor — kiemelt funkciót kap. Benne a két 3-4. sorkapcsolat-vál-
tozat szimmetrikus variálódásának eredményeképpen a magánhangzók a következ đ  
hangzásképet mutatják: veláris, .palatális, palatális, veláris; azaz a fonetikában 
nem használatos, de esetünkben szemléletesebb megnevezésekkel: mély, magas, 
magas, mély.  ‚re  a Nap útja, amit a nappal folyamán megtesz! Ez a hangzáskép-
letbe transzponálódott vizuális kép annak a kifejez ője, amit a 2. sorok szemantikai 
síkon bevezettek. A 3. és 4. szakasz 2. és 4. sorainak appozíciója, a kancsalrímmel 
létrehozott disszonancia a vers hangulati színezetét árnyalja. A hangzás a jelentés 
útját párhuzamosan követve az egységes hatásimpulzusban egyenrangú elemként 
vesz részt. 
A versnyelv azonban saját életét akarja élni. Megújulásának létszükséglete az ön-
zés. Az önfelmutatás kényszere ösztönzi: a figyelem reflektorfényében akar tündö-
kölni. Ennek érdekében mindenre kész: darabjaira szedi kanstrukcióit, minden 
elemet külön-külön alaposan megvizsgál, majd újra összerakja őket. A jelentés-
változáson átment kifejezéseket szembesíti primáris jelentésükkel, a „szemantikai 
eltolódás" elve szerint 10, ahogyan azt Tarakó Sirató Károly Vándor-mókája tette 
a földrajzi nevekkel 11, s ahogy a Bájoló teszi a fakutyával és• a vasmacskával. 
Tarakó a gazdag gyűjteményt minimálisra redukált köt őanyaggal, impozáns bđsé-
gében közli, Jung a bőséget egyszerű  tisztasággal ellensúlyozza. 80 



A szó rétegeire hasad: különböz ő  jelentései külön életet kezdenek. De egy másik 
irányba is megindul a hasadás: a különleges hangzású, ritka szavak eluralkodása 
mindinkább elhomályosítja a vers értelmét (ami ett ől függetlenül még megmarad, 
csak a benne rejlő  közlés közömbös természet ű), s a hangsor egyedisége, kuriozi-
tása válik a gyermekvers relevanciájává. „Hű  micsoda / Porkoláb! / A sapká-
ján /Szarkaláb!" A különleges szavak fogalmi kapcsolása mindassze azt kívánja 
meg, hogy logikai rokonság legyen közöttük, akkor a „tartalom" még meg őrzi rea-
litását. A porkoláb viselhet sapkáján szarkalábat, de ennek a tudomásulvétele sem-
milyen hasznos tudással nem ajándékoz meg bennünket. Az idézett szakaszban nem 
a tény a fontos, hanem az a forma, amely a tényt közli: az tehát, hogy a porko-
láb/szarkaláb párhuzamban az első  kivételével az összes hangpór összetevőit a ha-
sonlóság vagy a teljes azonosság köti össze, ami magával vonja a hangsorok pro-
zódiai elemeinek a megegyezését is. 
Elérkezett a kell ő  pillanat, hogy a hangzás átvegye hatalmát: „Égi laboda, / nem 
jutsz / te haza! l/ Hogyne jutnék, l szélvész seper, /égig érő  / szelet kever." Az 
illúzióromboló rím új dimenzióba villantja a verset. A seperre. a szemantikailag 
helyes kavar helyett kever a válasz, aminek a hangalakjába belejátszik a megel őzđ  
szóé is — a kommunikációs törés nem zavarja a hangzáskép tökéletes lezárását. 

A mívességen ejtett csorba megnemesül. 
A létéért harcoló értelem a szemantikai síkon keletkez ő  mind nagyobb hézagokat 
igyekszik betömni: előbb csak az adott kommunikációs egységben közömbös, de 
egyébként létez ő, értelmes szavakat alkalmaz (ilyen a „Pitypang, rekettye" refrén-
sor a Bájolóban), de az adott szókincs viszonylagos szegénysége miatt mindjobban 
megszaporodnak a spekulatív úton alkotott szavak, amelyek nem jelölnek semmi-
lyen logikai/információs tartalmat, hanem a vers szerkesztett rendjébe lépve puszta 
hang-létükkel nyernek esztétikai jelentést. 14  A népköltészeti hagyományban a 
réják és az ikerszavas refrénsorok tekinthet ők ilyen jellegű  nyelvi képződmények-
nek (egyedem-begyedem stb.). Részben el ődeik a különös hangzású, ritka szavak 
is (laboda, porkoláb), amelyeknek információs tartalma viszonylagos: attól függ ően 
jelölnek ugyanis logikai tárgyat, hogy az olvasó/hallgató ismeri-e őket vagy sem. 
Gyermekvers-köteteink mértékkel alkalmazzák a hangzásra épül ő  mesterséges sza-
vakat, a szemantikailag „elvont" szövegekkel való kísérletezés távol van még azok-
tól az eredményekt ől, amelyeknek egyik legszebb hangzás-koordinálta darabja 
Halldór Laxness—Weöres Sándor Ispilángja: 

Csirgi birgi potyi prutty, 
sziki szuki fóka, 
kesze kusza kutya rotty, 
tyutyi mutyi. móka. 1  

A spekulatív úton létrehozott nyelv szavai eljutottak oda, ahol már „nem a gin-
dolat kifejez ő  eszközei, önmagukat fejezik ki, és lényegükkel maguk határozzák 
meg a műalkotás fejleményét." 14  
Mark Twain a Huckleberry Finn előtti Jegyzetben írja: „Mindazok, akik ebben a 
történečben alapgondolatot próbálnak keresni, elđtélte čnek; mindazok, akik erkölcs đ  
tanulságot prбbáln.ának keresni benne, száműzetnek; mindazok, akik cselekményt 
keresnének, agyonlövetnek." Az ifjúsági próza kapcsán született felismerés — ilyen 
negatív irányú ironikus tálalásban is — a modern gyermekvers lényegét is meg-
határozza. 

A játék gyümölcsei beértek. S utunk sem volt haszontalan: mind bizonyosabbá 
válik a sejtés, hogy a jó gyermekvers tényleg nem más mint vers (az összehason-
lítás Fehér Ferenc-i fonákját azonban nehezen fogadhatjuk el). Az érintett fogal-
mak ismerete nélkül a „kiki de hát senki sem kivétel l mindenki bevétel l senki 
sem feltétel / mindenki letétel"-szerű  poézis, Kormos István-i Kocsin k đsefa-stгб -
fákls s a Weöres Sándor-i Barbár vers halandzsanyelve el őtt is értetlenül kellene 
megtorpannunk. Gyermeklíránk további vizsgálata számunkra ugyanakkor konk-
rétabb jelentőséggel is bír. 
A modern gyermekvers általános jellemz őit — mint az eddigiekb ől kiderült — ná- 
lunk főleg az Égi laboda és a Bájoló verseiben lelhettük fel, Brasnyó István köte-
tén Weöres Sándor hatása tükröz ődik, Jung Károlyén leginkább a népköltészeté, de 
a Bájoló versei több eredetiséget mutatnak, s a formai elemeket is biztosabban 
kezelik, mint az Égđ  laboda. Mindkét kötetben a csoda realitása figyelhet ő  meg, 
ami a megszemélyesítés kategóriájával egyenl ő . Ebből a szempontból az Égi laboda 
Falapát c. verse tekinthet ő  mintadarabnak. Benne egyúttal a hangalaki inspiráció 
önkényes versépít ő  folyamata is újra működésében figyelhet ő  meg. A Bájoló a 
figyelmet végképp aszó csodájára tereli. A hangalaki párhuzam a szimmetria más 
formáival társul. Külön figyelmet érdemel a rím. A többi kötet meglehet ősen szok-
ványos rímképleteivel szemben a Bájoló e téren is változatosabb, pedig inkább 
rímszegénységről van szó: ugyanazon rímszavak vázára több szakasz töltelékszö-
vegét építi rá, vagy éppen azonos szavakat alkalmaz rímszóként. Aszóval végzett 
experimentumok jellegzetes ritmikai aláfestést kapnak: a könnyed/rövid és sú-
lyos/hosszú szótagok oppozícióban vannak. Az ebb ől eredő  mindókaszerű  ritmus 
az egzotikus szavak értelmi tónusa fölé emelkedik, s a versnek már nem értelmi, 
hanem ritmikai jelentése lesz. Jung azonban a formairónia eszközeivel visszakér-
dez az értelemre. A nagyotmondással indított vers fеlcsigázza az érdeklődést, hogy 
végül épp ezen érdeklódés kielégítetlensége adja a vers poénját. A hangképlet 

sl 	gyakran nem fejeződik be vagy abnormális irányba torzul el. A „csalimese" mintá- 

i ilyen .úton keletkezett a 
futuristák „értelmen túli 
nyelve" is, ami azt iga-
zolja, hogy a gyermekvers 
nyelve a modern költészet 
kísérleti гn thelyeinek loxn-
bikjaiban kipárolt nyelvek 
egyenességi leszá гmazottjá-
nak tekinthetđ. Annyit 
azonban dug kell jegyezni, 
hogy mfg a gyermekvers 
általában esa& a jóhangzбs, 
tehát a kellemes hangérzet 
elérésére törekszik, addig 
a futurista vers a hangzás-
ban is egy viszonylagos 
komplexitásra tart igényt. 

" A Fecskeköszđntő  (Gyer-
mekversek a világiroda-
lomból. Móra, Budapest, 
1975.)  C.  antológiában. 

* Sklovszkij. Az idézet az 
Irodalomtudomány c. gyű j-
teményből való (1. a 3. sz. 
jegyzetet). 

15  L. Danyi Magdolna elem- 
zését az Új symposion 83. 
sz "amában. 



Is Hemingway Tiszta, vilá- 
gos kávéház c. novelflája 
hősének Miatyánkja (a 
semmi spanyol megfelelő-
jével) így hangzik: „Mi 
nadánk, ki vagy a hadá-
ban, hada legyen a te ne-
ved, nada a te országod, 
nada legyen a te akaratod, 
mint a nadában, úgy itt a 
nad•ánkon. is. Mindennapi 
nadánkat add meg nekünk, 
nada, és nadázd meg a mi 
nadáinkat, miképpen mi is 
megnadásunk az ellenünk 
nadáz6 І nak. Ls ne nadázz 
minket a nadába , de sza-
badíts meg a nadátбl; pues 
nada." (NOVellák, irodalmi 
Könyvkiadó, Bukarest, 
1968.) 

17  Ennek a problematiká-
nak a vizsgálatát — a nyel-
vi vonatkozások kiemelé-
sével — Végel László vé-
gezte el A vers kihívása 
(Forum .  Újvidék, 1975.) c. 
kötetében. 

jóra „csaliversnek" nevezhető, szürrealista képkapcsolással dolgozó vers illogikus 
tartalmára való visszakérdezés jelöli a formairónia csúcsát. 
A szürrealitás az Égi laboda—Bájoló vonulattól eltérő  utakat járó Domonkos-ver-
seket is ide kapcsolja. A blőd vicc szkémája hasonlóképpen lép működésbe, mint 
Jungnál: 1. felhívás (képzel őerőt igénylő  rendkívüliséget sejtet); 2. banális, semmit-
mondó befejezés. E gyermekversek az aszinkronitással játsszák el a kudarc tragi- . 
komédiáját. Sohasem a lehetséges válasz érkezik, a nagyotmondással abszurddá 
tett összeférhetetlenség a közlési pólusokat olyan távolra tolta egymástól, hogy 
minden kisülés megrázkódtatja az érzékelési szférát. A prózai emlékekben meg-
énekelt üres transzcendencia párjára talált ebben az urbánus civilizáltságú lírai 
érzékenységben. Az eddigi versek csak a tanyához, a faluhoz való köt ődésük által 
hitelesítődtek, Domonkos gyermekversei egyértelműen városiasak (a nyelvi szfé-
rában: városi argó: „alak", „pali", „pasas"). A gombost ű-csodák praktikumával 
meghatározódó szobavölgyi lét végső  menedéke a nyelv, amellyel talán még eljátsz-
ható a legnagyobb játék. A szoba- el őtaggal átértelmezett szókincs — amely az 
univerzális alapszavak olyan költészetén túl, mint a Kanada, félelmetes analógiát 
mutat a semmi nyelvén elmondott abszurd fohásszal 1e — a létet kifejezni igyekvő  
nyelvre kérdez vissza. Profanizálja a szó mágiáját, hogy a •szó inadekvátságával 
rádöbbentsen a szobavölgyi létnek már csak így megközelíthet ő  egyhangúságára. 
Végül tehát aszó ismét önmagára irányította a figyelmet, de ez az önzés talán új 
értelmet nyer. Mert tartalmaink ellen őrzésére figyelmeztet. Nyelvközpontú „fel-
nőtt' költészetii avantgardunk világgal való szembesülésének problémájához érkez 
tönk." Talán túl messzire jutottunk. Mert aszó csodáján túl a megsemmisülés 
következik. 

82 



Röviddel egymás után jelent meg a Fényben fénybe, sötétben sötétbe és a Textília, 
Juhász Erzsébet és Bognár Antal prózai írásainak els ő  gyűjteménye. Mi implikálja 
azt, hogy e két kötetet, e két prózaírási módszert együtt próbáljuk vizsgálni? Talán 
az a lehetőség, amit e két egymástól eltér ő , végérvényesen még meg nem szilár-
dult narratív technika különbségeinek egybevetése biztosíthat. Az eltérések ugyanis 
nemcsak Juhász Erzsébet és Bognár Antal prózaírásának jellegét segítik kitapin-
tani, hanem hozzájárulhatnak újabb prózánk tendenciáinak körvonalazásához is. 
A köteteikben érvényesül ő  módszerek megteremtették úgy továbbfejl ődésük lehető-
ségeit, mint ahogy nyilvánvalóvá tették a további fejl đdéshez elengedhetetlen di 
menziók hiányát is. Az eredményeket és a hiányosságokat alakulásban lev ő  prózai 
világok pozitívumaiként illetve negatívumaiként szemléljük, s ez nyomatékosítja 
kritikai olvasásunknak azt a irányultságát, mely ezeknek a tényez őknek a diffe-
renciálása felé mutat. 
..'„az elbeszélés alapulhat az artikulált nyelven, a beszélt vagy írott nyelven, a.  
képen, a mozdulatlan vagy mozgó képen, a mozdulaton, vagy ezen szubsztanciák 
ke'verékén", —írja Roland Barthes (Bevezetés az elbeszélés strukturális elemzé-
sébe). Ha egy ilyen felosztásból indulunk ki, a Textíliát mindenképpen az írott 
nyelven, a Fényben ... írásait a beszélt nyelven alapulónak tekinthetjük. Mit jelent 
ez az elkülönítés? Milyen következményekkel jár a kétféle artikuláció az elbeszé- 
lés alakulását illet ően? Az artikuláció módozatainak vizsgálata nemcsak a nyelvi 
aspektusok feltárását célozza, hanem éppen azoknak a jellegzetes sajátságoknak 
a körülírását, amelyek a narratív struktúrát, a narrátor fiktív pontjainak a moz- 
gását, sőt a szövegek bels ő  világának genezisét is befolyásolják. 
A Fényben ... novelláinak nagy része els ő  személyű, monológszérű  beszédként, 
közlésként valósul meg (Boldogság, Sze тelem, Alkonyat, Intérieur, cipővel, Egy-
szer-kétszer ananászt is, Egyetlen dologtalan délelőtt, Еs végül napjaim ... , Ar-
apály stb.). Az első  személyű  közlésforma a legkövetkezetesebben megformált írá-
sokban, ahol még a dialógusokkal járó pillanatnyi intervallumok sem ékel ődnek 
közbe, hanem pusztán az els ő  személyű  beszélő  hangjára redukálódik az elbeszé-
lés (Intérieur ... , Egyetlen dologtalan délelőtt, Egyszer-kétszer ...), ténylegesen be- 
szédként jelenik meg. A szövegekből kiiktatódik minden, ami nem a „monológot" 
mondó beszélő  megszólalásaként, hangjrként kerülne be a szövegbe; az észrevéte-
lek, reflexiók, asszociációk, tevékenységek kizárólag a beszél ő  prizmáján keresztül 
fejeződnek ki. Szigorúan a beszéd közévetítésére támaszkodnak ezek az írások, és 
belső  töréseik, átkapcsolásaik is a beszéd/elmondás természetes folyásával, szakado- 
zottságával függnek đssze. A narrátor pozíciója tehát rögzített, állandó, bels ő  hely-
zetű, és semmiféle külső  szempontú, a beszéd folyásába kívülr ől beleavatkozó, azt 
kibillentő  hatás nem érvényesül. A nyelv ennélfogva a mindennapi, kötetlen, be- 
szélt nyelv, amely igyekszik megőrizni a beszélt nyelv spontaneitását, folyamsze-
rűségét, és elmaradnak az ortográfiai megkötések, az írásjelek is, hogy a beszéd 
ezzel is kiszakítsa magát mindennemű  (írásbeli) korlátozás, megkötés, szabályozás 
alól. 
Ez az eljárás az egynéz őpontúságra szorítkozik, a tárgyilag ábrázolt világot egy 
keskeny ,sávra redukálja, s ezt a keskeny sávot, amely a beszél ő  előtt a világból 
megmutatkozik, testi meg elbeszélésének anyagává. Ennek ,folytán csupán az kerül 
bele az elbeszélésbe, ami a beszél ővel közvetlenül összefügg, vagy mint annak 
pillanatnyi helyzetét érint ő  dolgok, vagy mint múltjának emlékei, vagy mint ref-
lexiói. E két síkot, a beszél ő  adott helyzetét és az emlékezetb ől felmerülő  asszo-
ciációkat, ezt a retrospektív visszapergetést spontánul játszák egybe a novellák. 
Ami kiegyenlíti, szemantikailag is egy síkban rögzíti e két réteget, az a minden-
napos jelentéktelenségek hálójában vergődő  egyéb szituációja, amelynek múltját, 
jelenét egyformán meghatározza ez a verg ődés. A novellák tárgyi világa és nyelvi 
megoldásai mindaddig teljes átfedést mutatnak és szoros kohézióban állnak egy-
mással, amíg azt kívülről jövő  „magyarázatok", elmélkedések meg nem bontják. 
Ezért egységesek az interpunkció nélküli novellák (pl, az Intérieur, ...), :s ezért bil-
len fel az egyensúly ott, ahol a redukált, köznapi nyelven megszólaló novellákba 
elvont, fogalmi nyelvű  szakaszok ékel ődnek (pl. a Fényben ; ..). 

Hasonlóképpen szakítják meg az elbeszélések kontinuitását a makacsul legyint ő  
gesztusok, melyeket a lemondással, a tehetetlenség, cselekv őképtelenség felismeré-
sével egyenlíthetünk ki. A belenyugvás mozdulata gyakran pózzá merevedik, mert 
vagy nem motivált kell őképpen, vagy a felvázolt szituációk mélyebb megértésé-
nek, a kiváltó okok megismerésének útját zárja el. Ez a probléma túlmutat azon 
a kérdéskörön, melyet maguk a szövegek felvetnek, de elválaszthatatlan t őlük, 
mert beléjük hatol és szükségtelen kizökkenéseket vált ki. 
A reduktív narráció nem teremt bonyolult szerkezetet, viszont megköveteli azt, 
hogy a kihasított valóságdarab s űrítetten prezentálja mindazt, ami az adott lét-
helyzetet meghatározza, hogy az el őtérbe állított szubjektív monológ ne váljon 
öncélú, esetleges megnyilatkozássá. Juhász Erzsébetnek a legjobb írásokban sike-
rült egy ilyen többletet megteremtenie, s ez emeli ki őket az olyan elbeszélések 
közül, amelyekben ez a módszer az egyéni sorshelyzeteket elszigetelt jelenségek-
ként állítja elénk, és nem vezet el az egyéni szituációk fölött álló er ők, hatások 
kitapintásáig. 
Ezek a vonások nem véletlenül ötlenek szemünkbe, ugyanis Juhász Erzsébetnek 
éppen a problémák filozófiai, pszichológiai vetülete iránt van különös érzékeny-
sége, és meggyőződésünk, hogy éppen ennek a szenzibilitásnak a tudatosabbá for-
málása, ennek az irányultságnak az elmélyítése járulhat hozzá prózai világlátá-
sának kiteljesedéséhez. Ez a kiteljesedés a feltétele annak, hogy az ábrázolt tárgyi 
világ összefüggéseinek, egyetemesebb relációinak sejtetése ne betoldott reflexiók- 

gg 	ként funkcionáljon, hanem ennek a világnak bennerejl ő , szerves tartozékaként. 
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A Fényben .. , szövegeinek egyik legeredetibb vonásaként a köznapi szituációkkal 
(mint a szövegek valóságanyagával) egybeforrottan megjelen ő  köznapi beszélt 
nyelvet (mint a prezentáció eszközét) emeltük ki. Azokban a szövegekben, amelyek-
ben anyagnak és kifejezésnek megbonthatatlan egysége jött létre, a beszédnek, a 
beszéd folyamatának, alakulásának részesei vagyunk. 

A Textília ezzel szemben a narratív szövetnek és közlésének egy olyan módozatát 
állítja elđ, amely az írásban, az írott artžkulácžóban való jelenlétet teszi lehet ővé. 

Hogyan épülnek fel ezek a szövegek, mi az, ami élesen elkülöníti őket a beszéd-
ként megvalósuló közlésformától , s ami sajátosan az írás minőségeként jelenik 
meg bennük? A Textília szövegeinek egy része (Fehér lap, A létra felé, Madarak, 
Hajolj csak közelebb, Kifordított vagon, Textília stb.) felszámolja az egységes szü-
zsét, a nyomon követhető  cselekményszálat, s ehelyett személyes, személytelen ész-
leletek, képek, asszociációk rögzítésén alapul. A cselekménnyel járó mozgást, dina-
mikát az észrevételek, megfigyelések váltakozása, egymásra következése váltja fel. 
A vissza-visszatérő  kijelentések, képsorok motívumokká, motívumkörökké rende-
ződnek, melyeket a fokozatosan kibomló narratív szövet ír körül, láttat más-más 
oldalról, s melyeknek jelentése is a köréjük szervez ődő  narratív szövett ől függően 
tágul vagy zsugorodik. 

Ezek a szövegek logikájukban hordozzák a mindennapi logikával összeegyeztethe-
tetlen jellegüket, és nyelvi képzel őerejükben a köznapi nyelvt đl élesen elhatárolt 
minđѕégeiket. A szövegek felépítése nem követi a lineáris, el őrehaladó kifejezés-
mód menetét, hanem forgó, vissza-visszatér ő, koncentrikus szerkezétet, helyemként 
pedig szabálytalan szerkezeti ritmust állít el ő. A belső  dinamika a narrációs néz đ-
pontok cserélgetésének .következménye (hol els đ, hol második, hol harmadik sze-
mélyben történik a közlés ), valamint annak az ingázásnak , amely a valós, való-
szerű, a tapasztalati világnak megfelel đ  és az ettđl elrugaszkodó, a költői képzelet 
hatáskörébe átcsapó kijelentések között végbemegy. Részletrealizmus, mikroszko-
pikus láttatás jellemzi az egyik vonulatot, barokkos gazdagság, metaforikusság a 
másikat. 

Ez az összetett bels ő  mechanizmus egy sűrű  szövevényű  narratív struktúrát ered-
ményez, nem kis intellektuális erőfeszítésbe kerül e gazdag anyag lebontása, 
vlsszavezetése a kiindulópontokra. (A Fehér lapban ilyen fix pont lehet a fehérség 
mint minđség, mint elvont tartalom, amely a fehér vitorla, fehér vászon, terít ő , 
fehér papír, fehér fal, mész, fehér leped ő, hófelhő, hó, fehér pergamen, fehér zászló 
konkretizációiban felbukkanva igyekszik körülírni a fehérség jelentéstartalmát.) 
Az •a mód, ahogyan a szöveg az egyik konkretizációtól a másikig eljut, a prózai 
anyag szövésének folyamatára emlékeztet, a szálak felvételére, nyomon követésére, 
összekötésére, elhagyására, újabb szál felvételére .. . 

Formai szempontból a Textília szövegei hol teljesen leszámolva a hagyományos ke-
retekkel az esszé felé vagy a tisztám lírai kifejezésmód felé nyílnak meg, hol ma-
gába a novella-keretbe ékelik be újféle szemléletükb ől eredő  megoldásaikat (pl a 
Férfžöbtönyben). S éppen ez az újféle szemlélet az, ami az ábrázolt tárgyiasságok 
rétegében is szokatlan, új medret ás. Fura valós és irreális mikrokozmoszok bonta-
koznak ki a mikroszkopikus közelképek és a szimbólumok, metaforák áttételessége, 
elvontsága között. A Textílža szövegeinek nyelve is hasonló metamorfózisokon megy 
keresztül; maximális rugalmassággal váltakozik, sűrűsödik, ritkul, stílusának haj-
lataival is a laijelölt, választott valóságszelet görbületeit követve. 

Az eddigiekben a mozgó, változó tényez őkre ügyeltünk. Önként adódik a kérdés, 
vajon van-e olyan konstrukciós elve a Textília írásainak, amely az összetett szer-
kezetek egységét biztosítja, amely tehát változatlan komponensként van jelen a 
szövegekben. A kérdés azért is indokolt, mert az írások kisebb részét fogja össze 
csupán egységes tartalom (A holttest, Еtvágy stb.), nagyobb részük pedig struktu-
rálisan egybefűzött, nyelvileg azonos frekvenciájú, de tartalmilag egymástól eltér ő  
kis egységekből áll össze. A kötet legjobb írásai (Fehér lap, Kifordított vagon, 
A folyóra feszítve stb.) ebbe az utóbbi csoportba tartoznak, mert bennük követke-
zetesebben érvényesül Bognár Antal jellegzetes látásmódja, valamint az írások 
furcsa képi-nyelvi logikája. Ezeket a tényez őket Bognár Antal prózaírása legsajá 
tosabb vonásainak tekinthetjük. Jellemz ő  tulajdonságuk még a narrátort az elbe-
szélt anyagtól elválasztó távolság .is. A Textílža írásainak narrátora ritkán bels ő  
tényezője , részese az elbeszélésnek, s még ha belül kerül is, még ha aktívam részt 
is vesz az eseményekben , a passzív megfžgyel ő , közvetítő  magatartása jellemzi. 
Ebben is az a fajta hozzáállás jut érvényre, amely mindenekel őtt az íráson, az írás 
áttételességén keresztül igyekszik felfogni a világot, a jelenségeket. Nemcsak a 
kifejezésnek, hanem az élmények befogadásának is szinte egyetlen eszköze Bognár 
Antal számára a nyelv. A nyelvi képzel őerő  alakítása, finomítása, gazdagítása 
már-már kiegyenlít ődik itt a valóság megismerésének fontosságával. 

Bognár Antal prózájának minden feltétele megvan arra, hogy kikísérletezett mód-
szerével, ritka nyelvi fogékonyságával, kimondottan írói, művészi valóságszemlé-
letével tovább építse, kiterjessze prózai világát. Van azonban írásaiban valami, ami 
egyelőre kielégítetlenül hagyja olvasóját. 'Úgy tűnik, hogy minden a maga helyén 
van ebben a prózában, csupán egy globálisabb szemléletmód, a részletmegfigyelé- 
seket. egy szilárdabb gondolati váz köré rendez ő  elv működése nem hibátlan. Az a 
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tény, hogy szinte valahány szöveg a legkomolyabb próbák elé állította a nyelvet, 
s hogy ez a nyelv a legtöbb esetben kifogástalanul funkcionál a leírásoktól a mag-
maszerűen tömör példázatokig, azt bizonyítja, hogy éppen a nyelv az, amely elbírná 
az átfogóbb — filozófikusabb — tartalmak hordozását is, minek során a részletei-
ben, építőköveiben már meglevő  prózai anyagból autentikus prózai világ körvo-
nalai rajzolódhatnak ki. 

Juhász Erzsébet és Bognár Antal prózájának hiányzó dimenziói egész újabb pró-
zánk, sőt nemcsak prózánk, hanem költészetünk hiányzó dimenziói is egyben. 
A parcializálódás, a lemondás a problémák általánosabb konstellációban való szem-
léléséről, a mikrovilágok megkonstruálásába való belenyugvás általánas jelensége 
irodalmunknak, s őt ezen túlmen ően magának a modern művészetnek is. Ebből az 
aspektusból figyelve ekét prózai világ alakulását, észre kell vennünk, hogy .igé-
nyeikben, intencióikban mégis messze túlmutatnak egy sor elfogadott, kodifikált 
prózai törekvéseit, és kétségtelenül új utakat nyitnak meg nemcsak a maguk szá-
mára, hanem korszerű  prózánk számára is. 

4
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bognár antal 

könyvének olvasásához 

Bogn ćor Antal: Textília. Sympos4on könyvek 49, 

Forum, újvidék, 1976. 

Ha meg akarjuk ragadni Bognár Antal Textília című  
első  kötetében közzétett írásainak természetrajzát, az 
első  észrevételünk az lesz, hogy .alig akad e szövegek 
között olyan, amelyet novellának tekinthetnénk a 
műfaj hagyományos értelmében. Az eltérések vizsgá-
lata lesz tehát első  biztos fogódzónk. Az is hamaro-
san a szemünkbe fog ,tűnni, hogy az eltérések külön-
böző  típusúak. đnkényesen szakítva az írások kötet-
beli sorrendjével, három egymástól eléggé különböz ő  
csoportra osztjuk fel őket, s csak ezeket sorravéve 
térünk vissza a kötetnek mint egésznek a vizsgála-
tához-érxékeléséhez. Az els ő  csoportba azokat a szö-
vegeket sorolom, amelyek a legtöbb elemet meg бriz-
tek a hagyományos novella műfaji sajátasságai kö-
zül. Ilyenek а  következő  írások: Szerb utca, Étvágy, 
Zsupsz-zsupsz, kiing-klang, :stb. A második csoport-
ba azokat az írásokat, amelyekben az írásban kife-
jezett világ szubjektív és objektív szintje között nincs 
biztosan felismerhető  kapcsolat. Ide tartoznak: Jég-
korszak, Overkill, stb. A harmadik csoporba azokat, 
amelyekben az ún. objektív hangnem egészen feler ő-
södik, de ugyanakkor alkalmassá válik egy sajátos 
szubjektív világlátás epikai kifejezésére. Az ide tar-
tozó írások képezik a kötet legnagyobb részét, ,és 
legsikerültebb darabjait is egyben. Cím szerint a 
következők tartoznak ide: Kžfordított vagon, Tragikus 
sors, Fehér lap, A létra felé, Hajolj csak közelebb, 
Madarak stb. 

Ez a csoportosítás természetesen nem jelenti azt, hagy 
alapvető  különbség van a különválasztott írások kö-
zött, de azoknak a különbségeknek a megragadása 
szempontjából, amelyek kimutatásáért a csoportosítás 
módszerét választottuk, ez bizonyult a legcélszer űbb 
megoldásnak. Végső  célja, hogy gazdagabbá, árnyal-
tabbá tegye az égész kötet olvasását. 

Kezdjük tehát az első  csoportba tartozó írások &em-
zésével. Bognárnak ezekben a szövegeiben teljes ér-
vénnyel jelen van az ún. novellai cselekmény. Egy-
egy ,történet áll ezeknek az írásoknak a központjá-
ban, s noha a történet megszövése itt is sajátos rálá-
tások alkalmazásával történik, végül mégis világosan 
körvonalazódik a novella autonóm világa, tehát egy 
epikai eszközökkel ábrázolt objektív világ. Jó példa 
a novella autonóm világának a megteremtésére a 
Zsupsz-zsupsz, kiing-klang című  írás, amelyben Bog-
nár mesteri tömörséggel dimenzionálja teljes érvény ű  
epikai cselekménnyé a megkezdett ,történetet. A rövid 
írás háromnegyed része ;az elbeszél ő  hősnek egy kó-
bor kutyával való furcsa találkozásairól szól. Az el-
besžélőnek mindössze a kutyával kapcsolatos gondo-
latait ismerjük meg, a novella utolsó részében azon-
ban néhány tömör mondatból egy egész világ épül 

az elbeszélő  hős köré. Az egymásra következ ő  mon-
datok mind messzebbre vezetnek az elbeszél ő  hős tisz-
tán szubjektív bels ő  világától: körvonalazódik a cse-
lekmény tere és ideje, a f őhős másokkal való kapcso-
lata, s éppen léte neme tisztán !küls őnek látszó meg-
határozó jegyeinek az ábrázolása révén nyerünk be-
tekintést a főhős szubjektív közérzetébe: 

Régen nem járt kocsmában. Most jólesett az 
ital. Helyrehozta. Rendelt még egyet. Еrezte, ahogy 
szétárad a tagjaiban. Kis szédülés fogta el. 

„Igy van ez" — mondta nagyot sóhajtva. 

A kocsma előtt zsongott a levegő . A járdáról fur-
csa szögben hessent fel egy galamb. Júlžus volt. Kinn 
sörösládákat hajigáltak, olyan erősen hallotta, hogy 
szinte fájt, ahogy a sok üveg ide-oda verődik a kis 
rekeszekben. Csoda, hogy kž nem ugranak belőlük. 
A .teli üvegekkel lependerítik, az üres üvegekkel fel-
lódítják. Zsupsz-zsupsz, kiing-klang. 

Ha nem is gondolt rá, tudta, az asszony fülel, ki-
kiles, teríthet-e. A gyerekek hancúroznak. Az asszony 
rájuk förmed. Abbahagyják: ennének már, látják, hogy 
valami nincs rendben. A leves színe megráncosodott, 
a paprikás kihűlt. Aztán nincs már értelme фárnž. 
Asztalhoz ülnek, senki se kér még, jár a szemük. 
Szokatlan nekik. De falnak azért, már kopogott sze-
mük az éhségtől. Ahogy .telik a gyomruk, visszalopja 
magát kicsi fejükbe az utca, a játék. Felenged vir-
gonc szívükben a szorongás. 

Esteledett már. Kitámolygott a kocsmaajtón .. " 

Az objektív ábrázolásnak ezt •a lényegretörő  szűk-
szavúságát, pontosságát és teljességét, amely .az idé-
zett részben oly frappánsan példázódik, azért kell 
külön hangúlyoznunk, ment így érthetjük meg annak 
a mozzanatnak a jelent őségét és súlyát, amely a má 
sodik csoportba sorolt Bognár-írások alapvonása: a 
szakadást, amely az íráson belül ábrázolt objektív 
világ és az elbeszélő  egészen szubjektív tartalmú köz-
lései között támad. Az olyan típusú írásokban, mint 
amilyen az Overkill című, a szubjektív pólus erősödik 
fel olyannyira, hogy az egész szöveg egyetlen hosszú 
kiáltás benyomását kelti. Epikus elemeket szinte alig 
találunk benne, az írás verssé közvetlenedik, s a vers-
be ékelődnek bele kisebb-nagyóbb magányos próza-
szigetek. Ezt a versbe való átcsapást egyfel ől a rövid, 
nemegyszer hiányos mondatok teremtik meg: „Irtóz-
tatđ , žrtóztató!" Vagy: „Senki, senki!" Vagy: „El, ell" 
Másfelől az a megoldás, hogy az írásban elhangzó 
közlések valakihez, pontosabban a másikhoz szólnak. 
A másikhoz szólást, mint közlésformát Bognár igen 
gyakran és •többféleképpen alkalmazza. Az  Overkill-
ben  például tisztán a lírában іѕzokбѕoѕ  módon, azaz 
,nem ábrázolt személyhez vagy öntudathoz forduló 
dialógusként". Idézzünk erre néhány .példát: „Tiltot-
tál magadлб l! -érjem be azzal, amivel meglop téged 
az álom. Tudhattad, hogy nem nyv,ghwtom: keresni 
foglak égen és földön." Egészen egyértelműen lírai 
formává válik ez a megoldás, amikor már nem is egy 
„nem ábrázolt személyhez, tudathoz" szól, hanem ön-
magához visszakanyarodva önmegszólítássá tisztul: 

„Egyszer majd megered a te nyelved is, mint ezeké 
az öregeké itt, akik sötét oduikban kuporognak viled 
szemben, fogatlanul, sovány, kockás párnára nehe-
zülő  fejjel, kis tüzecskével szemük hamujában, és 
szurokként súlyosodó vérrel ereikben. 

Egyszer majd te is megszólalsz." (Jégkorszak) 

A másikhoz ,szólást mint közlésformát Bognár, mint 
mondtuk többféleképpen használja; nemcsak „lírai 
dialógusként", hanem, mint ezt .a harmadik csoport-
ba sorolt írások esetében látni fogjuk, „epikai dialó-
gusként" is. Mielőtt ezek elemzésére térnénk, foglal-
koznunk kell azokkal a szövegekkel is, amelyekben 
a szubjektív és objektív sík közötti szakadás az ob-
jektív hangvételű  közlés eluralkodasak~nt megy vég-
be. A kötet első  két darabjában a legszéls őségesebb 86 



ez az eltolódás. A Két csiga és A molnár meg a ké-
ménysepr ő  közlésformája a példabeszéd, amelyb ől 
teljesen hiányzik a közlés legcsekélyebb szubjektív 
árnyalata is. Az olyan típusú írásokban pedig, mint 
amilyen az Egv.4da című, a szubjektív •sík vékony 
rétegére teljesen zárt, objektív történet épül. Ez a 
zárt, .a szubjektív sík számára megközelíthetetlen 
törtércet rendszerint bizonyos egzotikus sajátságokat 
tartalmaz és rendszerint múlt idej ű . A múlt időnek 
több szempontból is jelentősége van ezekben a ,,•tör-
ténetekben". Egyrészt nem kötelez a szó szoros ér-
teimében vett valósághűség betartására, tehát legali-
zálja a meseszerűséget, mint a történet felépítésének 
lazább formáját, s ezzel könnyebbé teszi a tö г t.énеt-
mondás egyébként már ,alig-alig járható útját, más-
részt viszont még egy síkon hangsúlyossá teszi a 
szubjektív és objektív sík kapcsolatának a fellazulá-
sát, esetleg teljes szétváltságát is. Nyelvi szempontból 
e történetek legszembeötl őbb vonását a nyelvi 
archaizmusok képezik. S egyben épp ezek figyelmez-
tetnek a legkonkrétabban e történetek öncélúvá vá-
lásának a veszélyére is. Mert kétségtelen, hogy a 
versbe hajló szubjektív beszéd ellenpólusaiként fog-
hatjuk fel ezeket a „történeteket", de ha mögülük 
teljesen elmaradna az a szubjektív sík, amely keretbe 
helyezi, dimenziót ad e történeteknek, az író adós 
maradna leglényegesebb vonásuk kifejezésével, azzal 
tudniillik, hogy e történeteknek nem önmagukban 
van a tényleges jelentésük és értelmük, hanem egy 
krízis legyőzésének eszközei. Természetesen nem az 
írás kríziséről van szó. hanem a világ megragadha-
tóságának az írásban is nyomot hagyó általános krí-
zisérđl. 

A harmadik csoportba tartozó írásokra már el őzőleg 
is többször utaltunk. Mindenekelőtt azt kell velük 
kapcsolatban leszögeznünk, hogy legautentikusabb 
példáit képezik .az el őbbiekben mondottaknak, tehát 
annak a prózai ábrázolásban is kimutatható krízis-
nek, amely nem az írás kríziséb ől, hanem a világ 
megragadhatóságának a prózában is megmutatkozó 
kríziséből adódik. Ezeknek az írásoknak a java részé-
ben Bognár az ún, másikhoz szólás formájában építi 
fel szövegeit. Maga ez a megoldás egyfel ől arról árul-
kodik, hogy az író nem tud olyan jelenségeket és 
mozzanatokat találni az őt körülvevő  világban, ame-
lyeket a novella hagyományos kellékeinek felhaszná-
lásával elmondhatóknak tartana. Azt, hogy nem tud 
találni — természetesen nem szubjektív, hanem ob-
jektív „tehetetlenségnek" kell felfognunk. Ezekben az 
írásokban Bognár a cselekményt. és a szerepl őket a 
másikhoz szólással, mint folyamatos közlés formával 
helyettesíti. Hogyan alakul itt ez a közlésforma? 

A legfontosabb, amit el kell mondanunk róla, hogy 
tartalmát tekintve nem vallomás. Magának a meg-
szólalásn.ak válik egyetlen értelemadójává. Nem val-
lomás, tehát nem azért van, hogy az elbeszél ő  sze-
mély önmagáról szóljon. Azért van, hogy egyáltalán 
elmondhatóvá váljon a közlésre szánt tartalom. Az 
elbeszélőnek a másikhoz intézett közlései, ha formá-
jukban meg is őrzik szubjektivitásukat, szembetűnően 
kevés szubjektív tartalmat hordoznak magukban. Tar-
talmilag objektív leírásokká lesznek, s ennek köszön-
hetően tudják tenylegesen epikai er őtérré szervezni 
az írás anyagát. A beszél ő  •én és a néma másik között 
felállított epikai er őtér azért tud ténylegesen epikai-
vá válni, mert a néma másik „ábrázolt alakként" hat 
a szövegben, s bizarr szerepcsere folytán a beszél ő  
én hat inkább ismeretlennek. Az, ahogyan a beszél ő  
én a saját mozdulatait, tevésvevéseit, megfigyeléseit 
megfogalmazza, szenvtelensége, részletes pontossága 
folytán tartalmát tekintve tulajdonképpen objektív 
leírás. A létra felé című  írásban a leírások már a 
szubjektivitás látszatától is megszabadulnak. Variá-
ciókat találunk itt a tisztán küls ő  világ egy apró 
részletének a leírására. A néz őpontok váltakozása 
sugallja csak a szubjektív sík rejtett jelenlétét. E né-
zđpontok váltakozása teremt mobíliakra emlékeztet ő  
mozgást a szövegben, s ez .a tisztán objektív moz- 

87 gás mint az írás fő  rendezőelve telítődik önmagán 

túlmutató tartalmakkal. Kdt irányból történ ő  tömö-
rítés eredménye ez a szögváltások alapján mozgó le-
írás-együttes, ez ,a szöveg-mobília, mintegy szinté-
zisét adva mindannak, ami a világ szubjektív és ob-
jektív ábrázolásának együtteséből mind az egyik, 
mind pedig a másik szintből a kisprózában a Bognár 
által járt úton autentikusan megragadható. A létra 
felé című  írás ismeretében új felismerésekkel telít ő-
dik Bognár Hajolj csak közelebb cím ű  írása, amely-
ben az íras, a• megírás élmény е , kényszere, meg-
megújuló győzelme és kudarca rejt őzködik az objek-
tív hangvételű  leírások mögött. 

Új felismerésekkel gazdagítana bennünket minden 
bizonnyal e kötet írásainak az ismétl ődő  motívumok 
szerinti csoportosítása, e motívumok kontextuson'.tént 
változó jelentése, s az állandó, a változatlanul meg-
őrződő  vonatkozások értelmezése is izgalmas feladat 
lehetne. 

Ha most már a kötet egészének szintjén vesszük 
szemügyre az egyes írásokat, úgy véljük, az el őbbi 
— részben mesterséges — csoportositás sikeresen 
hozzá tud járulni ahhoz, hogy közelebb férk őzzünk 
az egyes írásoknak a gyakorlatban nem ennyire el-
különülő  rétegeihez, s amire oly sok példa van e kö-
tetben: az egyes rétegekben rejl ő  többértelműségek 
megragadásához. A kötet megkomponáltságának kö-
szönhetően egymást értelmező  és gazdagító írások 
Bognár Textíliájának szövegei. Az egymásra nyitások 
láncolatának egésze .a rétegezettség gazdagsága és 
sokfélesége révén válik a világról való prózában tör-
ténő  számadás lehet őségeinek hiteles próbálgatásá-
vá. Olyan, végérvényes lezártsággal és megvalósulá-
sokkal soha sem kecsegtet ő  törekvés ez, amely egész 
prózairodalmunk korszerúségének nagyszerű  doku-
mentumává avatja Bognár Antal kötetét. 

juhász erzsébet 

~i 	 

teremtő  játék a novellával 

Juhász Erzsébet: Fényben fénybe, sötétben 
aötétbe . 5yrnposn könyvek 48, Forum, 
újvidék, 1975. 

Viszonylag egysíkú, kevés tartalmi-formai, szemléleti 
újdonságot felmutató novellairodalmunk értékes és 
sok szempontból figyelemreméltó gy űjteménnyel gya-
rapodott. Sinkó-díjas írón őnk, Juhász Erzsébet els ő  
kötete tanúbizonyságául szolgálhat annak, hogy egy-
részt létezik modern jugoszláviai magyar novella, 
másrészt pedig, hogy e modern .novella a puszta léte-
zésen túl egyértelműen demonstrálható esztétikan ér-
tékeket is hordoz. Hogy ezeket az értékeket milyen 
úton, milyen módszerekkel próbáljuk kimutatni„ sok-
ban meghatározottnak látszik azáltal a szembeötl ő  
tény által, hogy Juhász Erzsébet játszik a novellával. 
És ezt a játékot most a maga pozitív értelmében kell 



felfognunk, annál is inkább, ment a kísérleti novella 
tulajdonképpen e játékban valósul meg, ezen keresz-
tül azonosul önmagával, e játék determinálja a no-
vellát, mint ahogy a játék is az írás által válik meg-
határozottá. Teremt ő  tehát a játék, s mint ahogy látni 
fogjuk —értékteremtő . 

Elsőül arra kell összpontosítanunk, novelláról van-e 
egyáltalán szó. Mert szerz őnk írásai sajátos befelé-
fordulásra, nagyon könnyen lírainak nevezhet ő  ob-
szesszіókra utalnak elsősorban. S mégis bizton á11ft-
hatjuk, hogy novellák ezek, még ha a szónak nem 
is egy metafizikai bizonyosságot sugalló értelmében. 
Tehetjük ezt azért is, mert mindegyik írás alapjában 
egy epikai mag van — egy esemény, egy történet, 
egy oselekmény, ha úgy tetszik —, mely eleve megha-
tározza az írás jellegét. Ehhez járul még a kisepikai 
mag beépítése a múalkotás struktúrájába (Juhász 
Erzsébet . e művelet közben nagyfokú tudatosságról 
tesz tanúbizonyságot), valamint az is, hogy a mennyi-
ségileg olykor túlsúlyban lev ő  lírai elem szintén alá-
rendelt szerepet tölt be amazzal szemben. Alárendelt 
szerepet több szempontból is, de err ől még lesz szó. 

Itt kell azonban megjegyezni, hogy a már említett 
játék egyrészt épp abban nyilvánul meg, hogy .az író-
nő  sikeresen tágitja az epika olykor esetleg merevnek 
tűnő  korlátait éppen a líra irányába. Kísérlet ez a 
maga teljességében, de jelen esetben úgy érezzük, 
kísérlet, mely meghozta gyümölcsét: 

A Fényben fén7јbe, sötétben sötétbe novellái fő  sajá-
tosságaikat épp azáltal kapják meg, hogy a viszony-
lag gyenge, önmagában aligha életképes epikai mag 
sajátosan feltöltődik lírai tartalommal és képessé vá-
lik arra, hogy a műnem és a műfaj keretein belül 
továbbéljen. A műnem és a műfaj keretein belül, 
mert e urai töltés annyira funkcionálisan épül bele 
az elbeszélés szervezetébe, hogy immár epikai szerep-
körbe lép át (ha ugyan beszélhetünk egyáltalán a 
tartalmi sajátságok szerepkörér ől). Így válik .a bels ő  
monológ epikai nyelvi szintté, egy meditatív elmé-
lázás karakterizáló részletté, a szubjektív személyte-
lenség cselekménnyé. 

S így válik a szubjektív „én" az elbeszélés cselekv ő  
hősévé. Azonban itt kell megjegyeznünk azt is, hogy 
Juhász Erzsébet játékának másik dimenziója, hogy az 
epikai cselekmény fogalma módosul, a fogalomkör 
kiterjed a tudati cselekmény ;szintjére is. Hősei téhát 
nemcsak fizikai értelemben cselekv ő  személyek, ha-
nem egyúttal tudati oselekményt végz ő  egyének is —
észlelilek, gondolkodnak, összefüggéseket keresnek és 
kreálnak, egyszóval a szó hagyományos értelmében 
vett cselekményt ily módon szélesítik, távlatokat és 
lehetőségeket adva egyrészt a velük, másreszt az ál-
taluk létrehozott szituációk szabadabb kezeléséhez. 
Juhász Erzsébet meglátja e lehet őségeket, s igyekszik 
minél többet meríteni .is bel őlük. De tulajdonképpen 
itt fenyegeti đt leginkább egy rejtőzködő  veszély, a 
motívumszegénység lehetősége. A kötetben olvasható 
novellák viszonylag szűk motívumskálája az adott 
gyűjtemény szintjén még nem elmarasztalható jelen-
ség, sőt nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy nem-
csak az egyes novellákon belül, hanem az egész kö-
tetben nagyfokúan tudatos szervezettséget észlelhe-
tünk, ami vitathatatlanul dicséretes. Kárára akkor 
lenne ez szerzőnknek, ha lendületes kísérletez őkedve 
és -készsége lankadna, esetleg megmaradna ezen a 
szinten. Azonban Juhász Erzsébet írásait egy kicsit 
is ismerve ettől nem kell tartanunk. 
Nagyfokú szervezettségről szóltunk az írások kapcsán 
— Juhász Erzsébet játszik a szervezettséggel is. Nála 
a meglepetés erejéig tud fokozódni a szerkesztés tu-
datossága —  a látszólag hirtelen, minden el őkészítés 
nélküli motívumváltások, esemény-szembeállftások 
meghökkentik az olvasót —, harmóniaigénye csak ak-
kor billen helyre az embernek, ha végiggondolja az 
elmondottakat, tudatában újraszerkeszti az elbeszé- 

lést. Akkor fel tudja fedezni a szerkesztés tudatossá-
gát, tisztázni tudja az els ő  látásra annyira izgató el-
1•entmondásokat, észlelni tudja az írások bels ő  rende-
zettségét is. A kötet szervezettsége már sokkal szem-
beszökőbb, s ez főképp a két cikluson belül novellák 
motívumrokonságából ered. 

Azonban a legjelentősebb írói játék a ,  nyelvi megol-
dások játékossága. Egyúttal ez vezet a legfontosabb 
eredményekhez is. Juhász Erzsébet mondatalkotására 
kell mindenekelőtt figyelnünk. Nála a mondat önálló 
életet él, jegy-egy kis novellát foglal magába, már 
azért is, mert meditáló hősei egy-egy mondat erejéig 
cselekszenek. A mondat válik dönt ő  tényezővé ezek-
ben az írásokban még akkor is, amikor egyik másik 
elbeszélésből kimarad a látszólag annyira fontos köz-
pontozás (s ezzel az írás tényleg a vershez, próza= 
vershez közelít). 8 bár nagyobbrészt lezárt, gramma-
tikailag is helyes nyelvi egységekben fejezi ki magát 
szerzőnk (a modern  próza úttőгбinéi szinte egymast 
érik a grammatikailag csonka és a félmondatok, 
melyeknek másik felét csak találgatni lehet és kell), 
a mondatokon belüli szófűzése egyedi, jugoszláviai 
magyar irodalmunkban annyira ritka és áhított je-
lenség, mely egyúttal lehet őséget ad ahhoz is,. hogy 
a prózanyelv hétköznapi kattogását egy sajátos próza 
zeneiség váltsa fel, melyhez hasonlót talán. csak Bog-
nár Antal szövegeiben érhetünk tetten. Egy ilyen 
belső  zeneiségnek vannak alárendelve a bizonyos 
epikai szintek nullázása következtebon jelentkez ő, je- 
lentéstanilag meghatározhatatlan hangsorok, mint 'a 
Különjárat c. írás nagy része, valamint a vizuális 
jelsorok (számhalmaz, pontok sorozata, kisbet űk és 
nagybetűk váltakozása), melyek szintén az epikai 
funkció követelményeként, de az epikai tartalom 
nullpontra való juttatása alapján jöttek létre. Minden 
ilyen jelentéstanilag azonosíthatatlan elem, mint már 
hangsúlyoztuk is, az epikai szintek nullázásával pár-
huzamosan epikai funkciót hordoz. S ez Juhász Er-
zsébet egyik legmerészebb kísérlete, játéka, ha úgy 
tetszik, ugyanis egyszersmind absztrahál olyan, a ha-
gyományos novellaírás szabályai szerint fontos rész-
leteket, nyelvi szinteket, mint a „valaki közöl vala- 
kivel valamit" másodfokú indirekt közlemény, s meg-
marad ,az elsőfokú indirekt közlés szintjén, mely azon-
ban csak 'a másodfokú közlés ténsére utal, semmi-
képp sem a tartalmára. A legnagyobb ,arányú ilyen 
vállalkozás ketségkíviil a már említett Különjárat 
c. írás, melynek címe is utal e jellegzetességére, s 
egyes részei írói vallomáskén£ is felfoghatók. Ennek 
a sok szempontból furcsa írásnak azonban szintén 
van egy nagyszerű  tulajdonsága, melynek alapján 
egyértelműen novellának nevezhetjük, mégpedig az, 
hogy a hosszú-hosszú értelmetlen hangsorok között 
itt-ott véletlenül és szándékosan felbukkanó értelmes 
szavak, іѕzбgуёkёk és egyéb szóelemek, a minduntalan 
előtörni akaró értelmes közlés nem mindennapi fe-
szültséget teremt az olvasóban, el őkészítve mintegy 
a novellai keret (mert ez tipikus keretes novella) 
„érthetősége" okozta látszólagos meglepetést, bizto-
sítva ezzel a rendkívül szilárd epikai szerkezetet. 

Еrdemes felhívni a figyelmet némely rendhagyó no-
vellacímre is, melyek szintén a nyelvi játék ered-
ményei, valamint a címek és a tartalom összefüggé-
seire, melyek ugyancsak másodlagos értelemmel bír-
nak és jöttek létre (Narancsillat mindörökké, Egy 
szer-kétszer ananászt is, Egy dologtalan délelőtt, Ls 
végül napjaim karcsú, tiszta szeletei, Fényben fénybe, 
sötétben sötétbe). 

E címek nagyrésze kiragadott mondattöredék, egy-egy 
vezérmotívum töredékei, s önkéntelenül is a nyelvi 
tartalom felé irányítják az olvasói figyelmet. Az egy-
szavas címek eredetisége leginkább abban van, hogy 
olykor ellentmondanak 'a tartalomnak, s a szerz ő  
„játékaira" hívják fel a figyelmet. 

Ha summázni szeretnénk Juhász Erzsébet nyelvi já- 
tékosságait, őt magát kellene idéznünk: vállalja „a 88 



beszéd banális kalandját", de úgy, hogy ezáltal a 
„hallgatás kiváltságait is élvezze". Juhász Erzsébet 
közöl, egyszersmind elhallgat, s hallgat azáltal, hogy 
közöl valamit. 

Еrdemes szólnunk a Fényben fénybe, sötétben sötétbe 
hőseiről is. Ezek a látszatra szürke, hétköznapi embe-
rek azáltal, hogy annyira sivár, egyhangú környezet-
ben mozognak, azáltal, hogy annyira banális törté-
netnek lesznek részesei, paradox módon nagyfokú 
érzékénységre tesznek szert. Fogékonyak a részletek 
iránt, a legjelentéktelenebb dolgok is értelmet kap-
nak előttük, tartalommal telítődnek a. részletek, s ami 
még fontosabb, az írói szándéknak megfelel ően. Igy 
válnak a hősök sajátosakká, juhászi.akká, így tudják 
megváltoztatni szürke valóságukat 

ügy, mint önmegtagadó h đseiket, a hősök meditációit 
és érzelem-folyamatait (náluk .az érzelem folyamat és 
nem állapot), külvilághoz való viszonyulásukat leg-
alább annyira, mint írójuk magatartását. Juhász Er-
zsébet tagadja a hagyományos formát, de ezzel új 
formát teremt, tagadja. a tartalom hagyományos vo-
natkozásait, hogy piedesztálra emelhesse •az általa lét-
rehozottat, tagadja egyszersmind a novellát is, hogy 
helyet csinálhasson a maga újjáteremtette novel-
láknak. 

Eredményes tehát a kísérlet, teremt ő  .a játék, figye-
lemre méltó felfrissítése jugoszláviai magyar kis-
prózán.knak. 

beretko ferenc 

Gondolkodókká válnak ezek .az emberek, észlel őkké, 
talán e két jelző  illik rájuk legjobban. Meg egyfajta 
flegma makacsság, melyre jól utal a kötet mottója: 

szemüvegem belső  falán 
egy másik világ — ftt otthon 
lehetnék, de minek 

E harom sorba foglalt gondolat lényegével lépten-
nyomon találkozunk a hősökkel való ismerkedés so-
rán. „Nem tudok összhangot teremteni..:' — pana-
szolja az egyik szerepl ő  az „otthonlét" hiányát, de 
ezzel rögtön szembehelyezkedik a már említett fleg-
ma makacság: de minek. E „savanyú szđlő"-szerű  
látszólagos beletörődés azonban közel sem elégíti ki 
őket —lázadókká lesznek, s épp az ellen lázadnak, 
ami után látszólag vágyódnak, a kispolgári, „otthon-
lét" prózai nyugalma, bántó rendezettsége ellen. Lá-
zadó voltuk épp abban nyilvánul meg, hogy igyekez-
nek megtagadni csömörlött életmódjukat, s e taga-
dás útján csöndesen tudomásunkra hozni megvetésü-
ket. Üres számukra ez ,az élet, s úgy próbálnak mó-
dosítani rajta, hogy látszólag tudomást nem véve 
róla, feltöltik érzelemmel, gondolattal, emberi tarta-
lommal. „Pillanatok tárulkoznak ki" ily módon, nyúl-
nak végtelenné, válnak id đtlenné, egyszersmind sű-
rűsödnek össze egy gyakran személytelennek tűnđ , de 
mindig önmaga által meghatározott emberben. 

Ezek az emberek személytelenek, de undorodnak sze-
mélytelenségüktбl — jól ismert megjelenési formá-
juktól, már-már szabványosan egyszín ű  létüktől. 
Minduntalan ki akarnak szakadni bel őle, s ezáltal 
válnak csendes lázadókká. Csendes lázadókká azért, 
mert „akciójuk" minduntalan megreked az eszmélke-
dés szintjén. Ez tulajdonképpen nem is megrekedés, 
mert ezáltal látják meg, fedezik fel magukban a sze-
mélyiséget, ezáltal eszmélnek önmagukra. 

S ennek köszönhetően mondhatja az egyik szerepl ő  
azt is, hogy „Fényben fénybe, sötétben sötétbe, min-
dig fonákjára fordul bennem .a lét." 

S ezáltal válik szinte minden novella ontológiai vá-
laszkereséssé. Mert Juhász Erzsébet h đsei a lét prob-
lémáiról meditálnak, a létezést próbálják a nevén 
nevezni, a létezést teszik absztrakt voltában jelz đi-
leg meghatározhatóvá és meghatározottá. 
Ez a játék immár komoly játék, mert emberi sors-
kérdések körül forog, de több is ennél, mert válaszol 
is rájuk. 

Nem meddő  és öncélú tehát Juhász Erzsébet játéka 
a novellával, teremtő  játék ez •a maga teljességében. 
Nemcsak új világot, nemcsak új novellát teremt, nem-
csak űj tartólommal tölt fel fogalmakat, nemcsak 
új kifejezési módokat és lehet őségeket hoz létre, ha-
nem emellett és ebb ől következően új értékeket is 
alkot, ami valamennyi vonáša közül talán a legfon-
tosabb, de ami a többi nélkül nem létezn е . 

89  Nagyfokú dialektika jellemzi ezeket az írásokat, épp- 

fény mögött homály 

Holti Mórian Sodortntvo . Forum , újvidék, 1974. 

A Symposion-nemzedék térhódítása óta a jugoszláviai 
magyar irodalomban a művészetnek a dionüszoszi 
elve lett úrrá. Sokan, de nem túlságosan sokfélekép-
pen írtunk már ugyanarról: hogy a lázadás a vidéki 
élet öntudatlan harmóniáját kezdte ki — vaskos rea-
lizmusát, giccses költői járulékait, melyek külsőleges,  
ségét könnyen szoríthatták ki egy rövid id őre a tör-
ténelem pillanatnyi jelszavai. Ne higgyük azonban, 
hogy ha a műveletlenséggel az európai látókör áll 
szemben, akkor a dolgokkal való együgyű  azonosu-
lásnak egy letisztult tudatosság az ellentéte. A moz-
galom tagjai felvonuló csatározásaik idején még egye-
temisták; frissen, élményszer űen szerzett ismereteik 
— vérmérsékletüknek és a pilanatnyi szükségnek 
megfelelően a legfontosabb harci eszközeik voltak. 
Az évek folyamán bizonyos, lehiggadásra került sor, 
de többnyire csak azért, hogy megnyugtatóbb és egy-
értelműbb társadalmi talajt találjon az alkotói kép-
zelet. Költészetünkr ől ebből a szempontból itt fölös-
leges is részletesebben szólnunk: formát kutató for-
mátlansága, állandó átváltozásai, kísérletez ő  keresé-
sei, mint jellegzetesen romantikus , ismérvek, mind a 
mai napig fennmaradtak. Többnyire nem a valóságos 
élet s még kevésbé az élettapasztalat a forrása, ha-
nem az egyéni — persze kollektívak és általánosnak 
hitt — létezes szenzációi. A költő  próféta, egy telje-
sebb élet titkainak ismer đje, akit a tömegeknek és a 
politikának nemcsak megtűrnie, hanem követnie is 
kell. A költő  távoli, tőlünk idegen szellemi területeken 
kóborolva talál magára és érzi kimondhatónak a ko-
rábban megfogalmazhatatlant.. A valóságos élet teljes-
sége, az ars poeticának erre vonatkozó meghatározása 
alkalmi igényként esetleg fel is bukkanhatott e törek-
vésekben, hogy — talán csak Fehér Kálmántól elte-
kintve — a költői én szeszélyének újabb :hullámai 
nyomtalanul elborítsák. A költő  demiurgosz .a Sym-
posion költőinek felfogásában, aki nem követi, hanem 



kijelöli a törvényeket , :nem tudatosan , hanem azáltal, 
hogy szabadon •adja át magát a ráció számára meg-
közelíthetetlennek és ellenőrizhetetlennek. A próza-
író nem sokban , • gyszólván csak formálisan .külön-
bözik tőle. Kompozíciója terjedelmesebb , ezért átgon-
doltabb is, ami .azért korántsem azonosítható a tuda-
tossággal . (Az átgondoltságon ugyanis csak a m űvészi 
ökonómiát értjük, míg a tudatosság nagyjából az 
aгisztotélészi műértelmezést jelenti számunkra, 
vagyis: ész és ösztön egymástól elválaszthatatlan kap-
csolatában az ész primátusát .) A Symposion próza-
írói nemritkán végtelen monológokat írnak, s lírai 
közvetlenséggel , legbelülről tárják fel az — olykor 
vajdasági gyökerű  — emberi egzisztencia ellentmon-
dásait (Domonkos). Más esetben a morális indulat 
katonáiként nagyszerű  társadalmi pamfletet •alkotnak 
(Gion). Esetleg a bárány és a farkas nagyon régi drá-
májának új, hedonista szédületű  változatát regénye-
sítik meg (Végel). Vagy pedig .a táj emberének min-
den tipikusnak vélt gesztusában .az ismétl ődőt, a tör-
ténések illékony ködén lépten-nyomon átfeketéll őt 
keresik (Brasnyó). E címük szerint nem is említett 
művek keltette benyomásaink alapján leszögezhetjük, 
hogy a Symposion prózája els ősorban élményjellegű . 
Nem hosszasabb megfigyelésnek, adatgy űjtésnek és 
valószínűség-ellenđrzésnek (nem annyira a megtörtén-
hetőségre, mint inkább .a mű  belső  logikájának egy- 
ségére vonatkozóan), az egyéni és társadalmi élet 
többszempontú tanulmányozásának , s az élet — érzé-
keny szem előtt feltárulkozó —önmozgásának lénye-
gét felmutató eredménye, hanem inkább a történelmi 
pillanathoz, esetleg egy .alkalomihoz, talán feladathoz 
kötődő, váratlannak, vulkanikus hitelűnek is mond-
ható kinyilatkoztatás. (Deák és lion történelmi re-
gényei már jóval több epikai mozzanatot tartalmaz-
nak •korábbi műveiknél.) 

Az elmondottakkal ellentétben Holti Mária más alko 
tói utat jár. Kísérletében csak annyiban van egyedül, 
hogy a próza.írásnak az övéhez hasonló módozataival 
viaskodók (Вurány Nándor, Fehér Gyula és Varga 
Zoltán) nem alkotnak írócsoportot. Regényét olvasva 
mindenekelőtt stílusának kimunkáltsága, megjelení-
tés- és elemzésmódjának pedig a „franciássága" t ű-
nik szembe, nem a francia nyelvű  idézetei, hanem 
a könnyed-élesség, a túlbonyolítottság nélküli mély-
ség miatt, amivel a — főképpen a tizenkilencedik szá-
zadi — francia regényben találkozunk. Nem mond-
ható :nőiesen érzelgősnek , de nem is hivatalnokian 
szenvtelen. Gondosan sokoldalú jellemzésne .törekszik, 
s .ahhoz a meseszövéshez is van tehetsége , mely nem 
öncélú, hanem hőse tulajdonságai még háttérben levő  
vanatkozásának fokozatos („realisztikus") kidomborítá-
sát vállalja. Nem unalmas tehát, s azokat is olvasásra. 
csábítja, akik laboratóriumi elvontsággal vádolják az 
újabb jugoszláviai magyar irodalmat . Ez persze nem 
igénytelenségre vall, hanem inkább arra, hogy az 
írónő  jó epikus, s élettapasztalata nálunk példátlan 
könnyedséggel oldódik mélyebb jelentésszintet is hor-
dozó történetbe. Ostobaság lenne tehát a részünkr ől, 
ha csupán azért utasítanánk el eleve , mert a teljes 
azonosulás helyett részben megéli, részben leírja hőse 
sorsának és kedélyállapotának hullámzását , vagyis, 
mert nagyjából •a közbüls ő  megoldást választja a 
Joyce-i és •a manni elbeszélőforma között. 

A Sodortatva nemzedékregény, s minden valószín ű-
ség szerint gondos előtanulmányokra épült. Ez még 
akkor is igaz lehet, ha szerz ője nyilvánvalóan nem 
évekig dolgozott rajta. Ő  Is  a makró regényét írta 
meg, mint Végel évekkel ezelőtt, csakhogy már nem-
csak a válságoknak lehetett a tanúja, hanem a kon-
szolidációnak is. Meg aztán , másféle alkat lévén, nem 
a benne élő, hanem a beleél ő  életérzésében fogan-
tatta hősét . A teljes azonosságot és a hideg távolság-
tartást áthidaló érzelmi közösség itt és most azért 
célszerű  megoldás , mert „primér indulatú" regényünk 
már van nehány ; másfelől pedig a teljes közöny 

könnyen vezethetett volna hivatalnoki cinizmushoz 
és tucat-paródiához . A rokonszenv viszont az iróniá-
nak adott tágas égboltot. 

Ha már nemzedékpregé.nyr ől van szó, nyilvánvaló, 
hogy fejlődés-regényről beszélünk: A főhős, ahogyan 
Lukács mondaná, „valahonnan indul és valahova ér-
kezik”, miközben gyakori nehéz helyzetekben kell 
döntenie. A senkiföldjén, teljes bizonytalanságban 
látjuk el őször, s akkor válunk el t őle, mikor már 
meglelte életcélját. Annyit bocsátanánk el őre, hogy 
a hős indulási pontja (ami természetesen nem feltét-
lenшl esik egylbe a sеgény kezdetével ) ellen van 4ci•-
fogasunk. Ennek kifejtése előtt azonban be kell illesz-
kednünk a regény tartalmába. 

Hűsünk — Vajna —szédülten ténfereg alkalmi mun-
kahelye (ahol vasalózsinórok készítése a feladata) és 
a zsinagógában levő  átmeneti szállása . között. Az kí-
nozza, amiben a legtöbb mai fiatal öntudatlanul szen-
ved: képtelen összehangolni képességeit a társadalom 
elvárásaival. Ez azonban az ő  típusánál nem tüntet ő  
agresszivitásban, hanem lefojtottságban, csendes 
neurotikus vergődésekben mutatkozik: a közösségi 
élet és a magány egyidej ű  megvetésében. Kiúttalan 
tépelődéseiben egy orosz emigránsban lel sorstársra, 
aki paradox és parodisztikus módon otthonosabban 
érzi magát a világban, mint ő . Fedor érvelésére, hogy 
az embert csupán a beilleszkedés kapcsolhatja össze 
ésszerűen a világgal, csak jellegzetes kérdéseivel vá-
laszol: „ ... a vasalózsinórok egyengetése nem az én 
dolgom, nem az, amit rajtam kívül és csoportomon 
kívül más nem végezhetne. De akkor kinek a felada-
ta? Szentírás-e, hogy azé a másiké, aki majd a he= 
lyembe jön, ha elmegyek innen? Vagy csak a kenyér 
viszi rá őt is, mint annyiunkat, akik nem a magunk 
munkáját végezzük? Van-e ember , aki úgy érzi: rajta 
kívül senki más nem nyirbálhatja jobban azokat a 
zsinórokat, heuréka, megtalálta élete értelmét, igazi 
hivatását?" Ilyen ember bizonyára nincs. Ellenben 
Vajna kérdésfelvetése önmagában helytelen. Nem tud-
ja ugyanis , hogy az emberek többsége egyszerűbb és 
magától értődőbb harmóniával is megelégszik, s nem 
túlfokozott vágyaiból redukálja a teljességet, mint ő , 
hanem ösztönösen hozza közös nevez őre •tehetségét a 
konkrét lehetoségekkel. Egy azzal, amit végez; s ha 
többre hivatottnak érzi magát, a továbbképzését vagy 
pedig az áthelyezését kéri, de, amennyiben egészsé 
ges, semmiképpen ;sem álmodozik fölöslegesen. Azon-
ban Vajna sem a széls őségek embere legalábbis 
legmélyebb törekvése szerint nem. Voltaképpen azért 
csúszkál vakvágányokon, mert — a saját szavaival —
„úgy akartam objektív lenni, hogy a romantikát se 

szerettem volna elárulni." Aki sem •az empirikus éle-
tet, sem pedig az ezt valamiképpen átszellemít ő  ro-
mantikát nem vállalja — az tragikus kimenetellel 
fenyegetđ  mély válságban vergődik . Vajna megoldása 
a valósággal való kibékülés lesz. Látszólag •a kompo-
zíciót dicséri, hogy már akkor érzékeljük Vajna útiná-
nyát, amikor még neki is csak homályos sejtése van 
lappangó , még ismeretlen hajlamáról : „Ekkor kapta 
rajta magát először, hogy minden ellenkező  jel dacára 
is, tudat alatt ugyanígy törekszik valami belsđ, biz-
tosabb rend felé, ami, ha különbözik is a mások testre 
szabott megalkuvásrendszerét ől, csak annyiban külön-
bözik, hogy a legteljesebb rendet szeretné, az ideális 
belső  békét." Egyelőre •azonban még kalandok között, 
bukdácsol , s olyasmit is tesz , 'ami nincs összhangban 
a helyes kiút felé mutató megsejtéseivel. Annával, 
későbbi feleségével találkozik, anélkül, hogy ekkor 
még bármit is jelenthetnének egymás számára. 
Ezután egy romantikusan szertelen polgári lánnyal 
ismerkedik meg, aki, örökösen a pillanatnak élve, 
nagystílű  gesztusokkal dacol környezete kicsinyessé-
ge ellen. Önülettel határos vakmer đsége azonban in-
kább riasztja, mint vonzza Vajnőt, aki tovasodródik 
az embertelen egoizmus kísértését đl . Következő  állo-
mása egy nagy kirándulás lesz, ahova egy francia 
házaspárt kísérve kerül , mint a teljesen elidegenült  90  



házasélet akaratlan tanúja . Közben munkahelyet is 
változtat, anélkül, hogy ennek különösebb jelent ősége 
lenne számára. Csak az Annával való újabb találko-
zás eszmélteti önmagára a neki igazán megfelel ő  kiút-
ra. Az időközben már elvált asszony a gerincesen 
munkálkodó életforma megtestesülése h ősünk szemé-
ben. Tisztában van •a Vajfában szunnyadó értékek-
kel, mert úgy érzi, az a feladat vár rá , hogy „Tartani 
kellene a kapcsolatot közted és az életed közt " Sze-
relmük rajzában ,a testi sem szorul háttérbe, azon-
ban a váratlanul felfedezett érzelmek dominálnak, s 
két ember külön útját, tartós szövetségét ígérik. Vaj-
na belső  monológjaiban többször megjelenik a „te-
nyéren hordott tűz", a szerelem motívuma, a meghitt-
ségnek abban a formájában; mellyel Acs Károly húsz 
évvel korábbi szerelmi 'költészetében szó szerint talál-
kozhatunk : „ .. nagyon l szépnek szeretném a szót. 

De mégsem, mégsem fér belé a szerelem. / Hordd 
inkább te, tízszirmú sz űz edényben, / óvatosan, a két 
tenyereden." Elutazásuk elđtt már közös feladataikon 
munkálkodnak, francia nyelvtudásukat csiszolják, s a 
létfenntartás terheit is megosztják. Idillikus nyárs-
?olgári élet vár rájuk? Nem tudjuk. Vajfa kibékül 
a valósággal. A továbbiakban pedig minden lehet-
séges. 
A könyv olvasása közben, s utána is kérdések tá-
madnak bennünk, melyek akkor is megválaszolatla-
nok maradnak, ha még egyszer, kett őzött figyelemmel 
futjuk is át .a lapokat. Vajn őt nemcsak a bels б  mo-
nológok sxeszélyei állítják elénk, hanem az írói fi-
gyelem jelenlétér ől tanúskodó tudatelemzés, olykor 
Németh László-i hitelesség ű  kórkép. De akármilyen 
erős is az írói eszközök fényforrása, h ősünk előélete 
mindvégig — szerintünk funkciótlan — .homályban 
marad. Lépten-nyomon érezzük, hogy Vajna — bár-
mennyire is igyekszik az írónő  az általános emberivel 
való ellenpontozásra, ironikus kiegyenlítésre — nem 
akárki, még ha, mint Kertész Akos Makrája, minden 
igyekezetével azon van is, hogy bárki legyen, egy a 
sok közül, akinek gondjai nem feszítik túl a „kisvi-
lág" kereteit. Egyszóval: Vajna valahol és valamikor 
valaki lehetett, s a regénybeli tépel ődéseiben •egy ko-
rábban elhamarkodottan épített s ezért porrátört vi-
lágkép részecskéinek reménytelen rakosgatásával kín-
lódik. Az olvasó azért érai magát csupán félig tájé-
kozottnak, mert err ől a hősünk regénybeli történetét 
alapvetően megszabó előtörténetről csak halvány uta-
lásokat, elejtett célzásokat olvashatunk a szövegben, 
holott éppen erről kellene minél többet tudnunk. 
Mert: miféle hős ez — töprengünk el rajta mindhiába 
—, •akinek :az énje és az élete nem azonos? Vajna al-
vajáróként mozog, de a regényben csak alkalmi kité-
telek adnak hírt az illegalitás álital kiszorított, jobb 
sorsra érdemes énj• гбl. Vajna jóindulatú, művelt, 
emberiségi méretekben gondolkodó humanista, aki egy 
bizonyos — fogalmunk sem lehet, hogy milyen —
kényszerhelyzetben tanulmányainak és korábbi élet-
formájának megszakítására kényszerült. Azt sem sejt-
hetjük, hogy külső  vagy belső  okok (esetleg a hatá-
sok együttese) váltotta-e ki bukását. Egykori énjét 
esetenkénti elmefuttatásain kívül — a kútba esetthez 
hasonlítható —életérzése tanúsítja. Honnan tud Anna 
e belső  kiegyensúlyozatla.nságгбl, a látszat és valóság 
különbözőségéről , arról, hogy e gyámoltalanság nem 
eredend ő, hanem az életelem elvesztésének következ-
ménye, ami csak a helyreigazító és életlendületet ,adó 
asszonykézre vár? — nincs tudomásunk róla. 

Úgy véljük, igaza van Alain Bosquet-nak, mikor ,azt 
vallja , hogy „a regényíró beérž azzal, hogy nem követ 
el árulást a szereplők és azonosságuk, minem űségük 
által megszabott saját konvenciói ellen; aryгі4ről már 
tájékoztatott, ahhoz a továbbiakban hűnek kell ma- 
radnia" Regényünkben ezzel szemben állandóan a 
másodlagosnak , a következménynek a mozgóképe im- 
bolyog előttünk, holott minket —éppen az írói mód- 
szer logikájának buzdítására — az ok és az okozat 
egységes láttatása érdekelne. Mert Holti Mária ábrá- 
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írói énnek a hős énjével való abszolút azonosságát 
választotta, mint teszem azt Faulkner Míg fekszem 
kiterítve című  regényében , vagy — ne menjünk olyan 
merszire — Domonkos a Kitömött madárban, hanem 
a bölcsebb beleérzést (Leon Edel kifejezésével: em-
pathiát), mely azonban eleve megköveteli a tárgy 
dialektikus többoldalú, kauzalitást érvényesít ő  meg-
jelenítését. (Az írón ő  ábrázolásmódját csupán árnyal-
ják az idбnként közbeékelődő , tudatperemig — soha-
sem a tudatalattiig — fúródó mondatok — nem lé-
nyegítik át.) Többnyire .az .az érzésünk, •hogy Holti 
Mária a kevésbé fontosról cseveg sokoldalian és szel-
lemesen, a jelenséget írja körül, miközben a lényeg 
kibontakozatlan marad. Így aztán nem szervesen 
epikai, kívülről betűzdelt állításokkal találjuk szem-
ben magunkat igen gyakran. Nem tudjuk például, 
hogy mi az oka Vajna gyakori lelkiismeretfurdalá- 
sainak (az utalások figyelmeztetnek, hogy nem kóros 
hajlamról van szó, hanem az érzékenységet túlfokozó 
meghatározott eseményr ől). Nem a kíváncsiság kér-
dezteti ezt velünk, hanem a regényben tapasztalható 
belső  aránytalanság, mely onnan ered, hogy h ősünk 
olyanokat gondol magáról, illetve : leendő  élettársa 
olyan kivételes véleménnyel van róla, amit nemcsak 
a regénybeli valóságban elfoglalt helye alapján, de 
még az ő  — legtöbbször a magánélet apróságaiba 
süllyedt — öntudata révén sem feltételeznénk róla. 

Ezért váratlanul és indokolatlanul — nagykép űség-
ként — hatnak az efféle gondolatok: „A közlés öröme 
nemcsak könnyebbé teszi, de sokkal optimistábbá, 
bizakodóbbá is; fegyverszünetet ígér magával és a 
'világgal. Nem passzív fegyverszünetet, de egy új tar-
talmú igényességet magával szemben" Bizonytalan 
sбgunkat még fokozza az írón őnek a könyv fülszö-
vegében adott vallomása: „Vajna? A többiek? Köz-
napi emberek, amilyenekkel százával is találko-
zunk.." Vajna személyének jelentőségével tehát al-
kotója sincs teljesen tisztában, hogyan lenne akkor 
az olvasó?! Ezzel pedig sokat veszít értékéb ől az :az 
okos humanizmus, mely arra a kérdésre, hogy „Fel-
adata-e valakinek éberre rugdosni őket?..." a regény 
befejezése által nemet mond, tolsztoji módon raha-
gyatkozva az élet természetes mozgásának gyógyító 
irányítására, bízva a jellemnek a Háború és béke 
Pierre-jéhez vagy az Anna Karenina Levinjéhez ha-
sonló kiforrásában. 

A regény tehát két egymással :szembenálló isik között 
billeg: egy jóravaló, de gátlásos fiatalember életfor-
ma=keresése, s egy bukott forradalmár (?) talpra-
állása, hitváltása között. S őt, még a harmadik értel-
mezési lehetőség is felmerül: az ti., hogy egy élhetet- 
len és gerinctelen, inkább gyáva, mint becsületes 
fickó támaszt lel egy fiatalasszonyban, akinek ere-
jéből m•ég arra is telik, hogy felfedezze és életben 
tartsa a jó szóra azért végül is hallg•ató párja pozitív 
tulajdonságait. Ha tovább folytatnánk elmefuttatásun-
kat, könnyen meglehet, hogy a leitmotívnak egy ne-
gyedik változatát is kitapintanánk, ezért meg kell 
elégednünk azzal a megállapítással, hogy Holti Mária 
regényének bels ő  egyenetlenségét , feltevésünk sze-
rint, a költ ő ileg (s e mögött: filozófiailag) kidolgozat-
lan hős okozza, az: hogy h ősét — talán a sokakat 
zavarba hozó társadalmi események hatására is? —
nem tudta kihámozni az egyedi eset, a dokumentum 
béklyójából, s ugyanakkor így, egyedi voltában sem 
merte beiktatni regénye világába. Ez az ellentmondás 
rejlik az írónő  csiszolt stílusa és kiegyensúlyozott el-
beszélő  modora mögött. Ezen őszintén sajnálkoznunk 
kell, mert hozzá hasonló felkészültség ű  író nemigen 
van a jugoszláviai magyar irodalomban. 

Ha a mű  egésze többféleképpen бsszerakható mo-
zaikok össxessége, annál inkább helytállnak önmaguk-
ban a részletek. Szellemes és találó a f őhősünk be-
gubózottságához képest fiatalosan , sőt, szenilitás felé 
hajlásukban is lelkesen cseveg ő  öregurak jelenete, 
amikor akaratuk ellenére ítélkeznek fölötte, s lec- 



két adnak számára életrevalóságból. Nem új kora-
vén fiatalok és vitális öregek kontraszt hatású egy-
más mellé állítása, itt mégis helyénvaló ((jóllehet, a 
beszélgetés közben induló belső  monológ ismét két-
ségben hagy bennünket •hősünk jelentőség:ét, éntékét 
illetően). Éva típusának egy-két változatát is ismer-
jük már — főleg Stendhal regényeiből —, ez azon-
ban nem homályosítja el kontúrjának élességét és 
arányosságát. Anna, a gondos feleség egyidej ű  há-
ziasságában és művészi lelkületében ugyancsak nem 
képletszerű  típus. A két nőben — a férfi perspektí-
vájából — nem a jó, önfeláldozó és az érzéki, áldo-
zatot követelő  áll egymással szemben, mint Móricz 
regényeiben (mondjuk, ,az Erdély-trilógiában), hiszen 
Anna értékesebb ember 1 vánál. Ezt azonban nem 
az írónő, hanem az olvasó állapítja meg, ami annak 
a jele, hogy Holti Mária regénye a f őhős alkotói 
megoldatlansága ellenére is figyelmet érdeml ő, igé-
nyes olvasmány. 

vajda gábor 

a jugoszláviai magyar novella 
patolog іaјa 

К iilönös ajándék (Jugoszláviai magyar 
eњ eszél ő k). Forum, újvidék, 1975. 

(Dsszkép és fejl ődésvonal. Hiányérzetek.) 

Háború metáni első  nоvsllaantdlágtiámk ölSSzебUitói, Bori 
Imre, Juhász Géza és Szeп  István komoly feladatot 
vállaltak magukra, amikor egy félszáz novellát egy-
befoglaló gyűjteményben fel akarták rajzolni a m ű-
faj harmincéves (pontosabban mintegy félszázados) 
fejlődését, ugyanakkor összefoglaló képet akartak 
adni a jugoszláviai magyar kisepika mai állapotáról. 
A feladat vázolt kettőssége elemeinek egymásrautalt-
ságából következik — az egyik legkisebb deformá-
ciója menthetetlenül magával hozza a másik elferdü-
lését is. Figyelembe véve azt a tényt, hogy irodal-
munk háború utáni története éppen az az id őszak, 
melyben szinte valamennyi irodalmi műfaj (így a no-
vella) hirtelen men_nyis.égi (de okvetlenül minőségi) 
gyarapodásával kell számolnunk, logikusnak és vár-
hatónak látszik, hogy egy tizenegynéhány szerz őt fel-
vonultató gyűjtemény által megrajzolt összkép (még 
ha — megbízva rangos irodalomtörté лeszeink ítél ő-
képességében — el is fogadjuk azt az esetleg szintén 
vitatható állítást, hogy a szerz ők opusának legjobb 
darabjait tartalmazza) teljessége és színgazdagsága, 
de még inkább „eligazító" volta kapcsán kérdések me-
rüljenek fel. S mihelyt ilyen irányú :kérdések vagy 
kételyek merülnek fel, számolni kelll azzal, hogy az 
ábrázolt fejlődésvonalat vagy az ennek eredményét 
képező  pillanatnyi összefoglaló képet csak fenntar-
tásokkal fogadhatjuk el. 

Mert kérdések eddig is merültek fel (Bányai János: 
Különös antológia, Magyar Szó, Kilátó, 1975. nov. 22.), 
s föltehetőleg a jövőben is akadnak majd. 

Méghozzá nem is alaptalanul, mert a jugoszláviai ma-
gyar elbeszélő  irodalom háború utáni megvalósulá-
sainak szentelt igényes kiállítású gy űjtemény — ren-
deltetésénél fogva is — kérdések feltevésére ösztönöz. 

S ezek a kérdések nemcsak a kötetben szerepl ő  al-
kotókkal, hanem a kötetb ől kimaradottakkal is kap-
csolatosak lehetnek. A kiadvany alcíme Jugoszláviai 
magyar elbeszélők, s a szerzők névsorának áttekin-
tése után jogosan vetődik fel a kérdés: vajon az al-
címben hirdetett gyűjtőfogalom körébe nem tarto-
zik-e Tolnai Ottó, Podolszki József, Végel László, 
Domonkos Istvan, Juhász Erzsébet, Bognár Antal 
(közülük néhányan kötetet is adtak ki!)? 
A másik kérdés, melynek felvetésétől szintén nem 
tekinthetünk el, ugyancsak nem azzal kapcsolatos, 
ami a könyvben van, hanem azzal, ami belőle kima-
radt, konkrétan a modern próza. Mert a hagyományos 
novella vitathatatlanul képviselve van, ellenben a 
(tartalmilag, szerkezetileg, .nyelvében, írói magatartás 
tekintetében) modern elbeszélés alig, s ami van, pa-
radox módon az is a két legid ősebb, Sinkó és Szirmai 
tollából. Ide sorolhatjuk még esetleg Deák és Major 
Nándor néhány írását (az utóbbiét különösen az id ő  
kategóriájának merészebb alkalmazása folytán), to-
vábbá lion és Brasnyó prózájának bizonyos vonat-
kozásai mutatnak újító tendenciát. 

E hiányérzet kifejezésre juttatása korantsem azt 
akarja jelenteni, hogy a jó hagyományos novella nem 
vetekedhet a modernnel, hanem annak a meggy őző- 
désnek a kinyilvánítása, hogy a formabontó és kísér-
leti novella kihagyása folytán az antológia összképé-
nek hitelessége csökken. Csökken annál a kézenfek-
vő  oknál fogva is, hogy irodalmunknak a hatvanas 
években lejátszódott konfrontációja, az esztétikai 
szemléletnek és 'a világképeknek az az élethalálharca 
mely még ma is tetten érhet ő, az antológián nyomot 
sem hagyott. (Különösen, ha nem vesszük figyelembe 
lion és esetleg Brasnyó írásait, meg a nemzedéki 
harc hatásának közvetett megnyilvánulásait • az al-
kotói világképek változásán; ez utóbbinak azonban 
szintén nincs dokument "alható nyoma a kötetben.) 

Az összkép hitelességét nem гehabilitálhatja az a 
szerkesatőt érvelés  aim,  hogy csak a megvalósult ér-
tékeket igyekeztek összegy űjteni, mirt ezzel •nemcsak 
hogy elhallgatták a kísérleti novellát, hanem a volta-
képpeni értékeit is megkérd őjelezték. 

A kötetet záró jegyzet egyik-másik mondata pedig 
ellentmondásokba látszik kerülni a válogatás anya-
gából leszűrhető  következtetésekkel: 

,.A válogatás során — írja a szerkesztő  bizottság —
mindenekel őtt a novellát, esetleg kisprózakötetet pub-
likáló szerzők közül azok szerepehetése mellett dön-
tött, akiknek a munkássága, elbeszél ő  opusa jelentő-
sen hozzájárult a jugoszláviai magyar novellairoda-
lom kibontakoztatásához, akik új tartalmi, formai, 
szemléleti sajátságokkal gazdagították ezt a m űfajt." 
(A kiemelés tőlem — B. F.) 

Eltekintve azonban a kötet nyújtotta összkép ilyen-
fajta deformációitól, s respektálva azt a tényt, hogy 
egy ilyen antológia valóban kiinduló pontjául szolgál-
hat a kritikai értékelésnek, érdemes néhány szót szól-
ni a jugoszláviai magyar novella állapotáról, értékei-
ről és értéktelenségeiről, különös figyelemmel a műfaj 
patológiájára, -a sokhelyütt fölbukkanó, s ezidáig is 
sokat bírált értéktelenségek fikaira, ismételten is 
hangsúlyozva, hogy a vizsgálódás alapját az antológia 
képezi, az esetleges általánosítások az általa nyújtott, 
s az említettekben árnyalására szoruló „összkep"-re 
vonatkoznak. 92 



Az egyéni stílus nehezen tudja megvalósítani a han-
gok, szavak, mondatok, szerkezetek egyediesített egy-
ségét, mely alapvet ő  jellemzője kellene, hogy legyen. 
A konvencionál•is közlésformak tehát minduntalan 
előtérbe kerülnek, határaik tudatos és szándékolt b ő-
vítése, elmozdítása bátortalan, esetleges, bizonytalan, 
az ily módon létrehozott m űalkotás . ennélfogva hét-
köznapian egysíkú, a közlemény dekódolása legin-
kább nagyon is egyértelmű, megcsonkítva ezzel az 
irodalmi alkotás többértelműsége által létrejött in-
tellektuális élményt a befogadóban. 

Jól látható tehát, hogy a nyelvi egysíkúság a novel-
lák gyengeségének egyik legalapvet őbb oka. Még az 
egyébkém.t jó novellista, Szirmai Károly írásai is so-
kat veszítenek értékükb ől <a  nyelvi megformálás tö-
kéletessége hiányában. 

Vigasztaló azonban .az a tény, hogy nemcsak Sinkó 
Ervin, hanem a pályájuk talán legtermékenyebb sza-
kaszában levő  Gion éš Brasnyó írásaiban • is  (különö-
sen Bnasnyónál) biztatóan van jelen egy adekvát 
nyelvi megformálás igénye s egyúttal készsége is. 

(struktúra. Az epikus elemek egybejátszás+n.) 

Mint minden irodalmi műfaj, •a novella is a •nyelv 
anya;gából épül fel, ennélfogva a műalkotás-struktúra 
létrejöttének első  számú feltétele az adekvát nyelvi 
szintek ellentetts:ége és összejátszása. Enélkül nincs 
műalkotás, nincs novella. Már azért sem, mert az 
epikai történet magában m.ég kevés ahhoz, hogy no-
vellává szerveződjön. 

Az epikai költészet teoretikusai szerint a novella a 
meglepetés, a véletlen, a csattanó m űfaja, ennélfogva 
struktúrájának felépülése is :alá van rendelve a meg-
lepetés, a véletlen, az irracionális stíluskategóriájá-
nak. Mindem egyes mozzanat a befejezés el őkészítését 
szolgálja, de ebben sohasem lehet analitikus jellegű . 
A novella alapvető  nehézsége abban van, hogy a szer-
zőnek meg kell találnia azt ;a megfelel ő  (nyelvi) utat, 
amelyben haladva a cselekmény (történet) kibontása 
sórán a tökéletességig el ő  tudja készíteni a majdani 
meglepetést, csabtanót, anélkül, hogy az a műalkotás 
egészérnek ismerete nél:kül a legkisebb mértékben is 
gyanítható legyen. Ennek .a követelménynek sok 
„mesterségbeli" fogás segítségével eleget lehet tenni 
— ez már mindegyik író ,egyedi adottságaitól, alkati 
sajátságaitól függ. 

Egyedüli fontos tány az, hogy ,a feladat kett ősségének 
minél jobban eleget tegyen. Mondanunk sem kell —
az irodalomban annyira releváns másodlagos jelentés 
jut itt döntő  módon kifejezésre. 

Nézzük most már, hogyan valósulnak meg az elmon-
dottak a Különös ajándékban. Előre kell bocsáta-
nunk, hogy az eredményes struktúraalkotás alap-
vető  feltétele szintén a nyelvi megvalósulásban (m•eg-
valósításban) rejlik. Egysíkú nyelvi megoldások nem-
igen eredményezhetnek stabil struktúrát, szilárd m ű- 
alkotást. 

A novellák többsége, úgy érezzük, fél a meglepetés-
től, kerüli az irracionálisat, a különöset, s mindun-
talan enged a hétköznapok világának. E bizonytalan-
ság döntő  módon rányomja bélyegét a m űalkotás 
„belső  világára", a hétköznapok minduntalan er ő-
sebbnek bizonyulnak amannál, •olykor háttérbe is ;szo-
rítjá'k, veszélybe hozva, •esetleg (nem ritkán) le is 
rombolva a műalkotás önálló világát. Ha azonban 
nem  Is  kerül .sor ilyen lebontásra, a fogalmi valóság 
és .a műalkotás .autonóm belső  valósága közötti dis-
tancia híján nem kerülhet sor az autentikus „no-
vellai" világ :kiép гtésére sem. Mint ahogy olykor az 
író hétköznapi lényén sem emelkednek túl b ősei. Az 

(Kiinduló megállapítások) 

Mindenekelőtt abból .a vitathatatlan tényb ől kell ki-
indulnunk, hogy a jugoszláviai magyar irodalom fej-
lődése megkésett fejl ődés, megkésett magához a nem-
zeti irodalomhoz viszonyítva is, nem beszélve a szé-
lesebb egységekről. Ez a megállapvtás hatványozottan 
érvényes a prózára, mivel költészetünk (s egyúttal 
költészetelméletünk) mind értékei, mind pedig hatása 
szempontjából előtte jár amannak. 

A Különös ajándék іnіvі1Іі  is ezt látszanak bizonyí-
tani. Elsősorban azért, mert szinte nyomtalanul múlt 
el felettük a század, Krúdy, Kosztolányi, Déry novel-
lisztikájának újszerűsége .alig hatott rájuk valamit 
(vagy ha mégis, nyomai halványak vagy egyenesen 
kimutathatatlanok). Legfeljebb ha Móricz naturaliz-
musának vérszegény újrajátszása lapul meg egy-egy 
novellakép homályáb:an, vagy a század polgári vilá-
gának képei oldódnak belé a prófán hatáskeresés 
naturalizmusába. 

A magyar irodalomban szép számmal fellelhető, s né-
mely szerzőknél, pl. Kosztolányinál, olyan sok remek-
lésre módot adó ,;kisember-témák" íróinknál is fel-
bukkannak, megformálasuk, kiaknázásuk tekintetében 
azonban messze elmaradnak .amazok mögött. S e ta-
lán kissé túl .szigorúan is megítélt hiányosságoknak 
könnyen kimutatható stilisztikai és egyéb okai 
vannak. 

(Nyelvi egysíkúság) 

Első  helyen kell szólnunk a művek nyelvi anyagáról, 
annál is inkább, mert a novella a különböz ő  nyelvi 
rétegek egy szintre hozasának, m űalkotássá rendezé-
sének :a műfaja. Bányai János már említett írásában 
érinti ezt a kérdést, s megállapítja: 

„A novellák nyelve, úgy látszik, lemaradt köznyelvi 
fejlődésünktől, vagy egyszer űen a hagyományos for-
ma igézetében szerz őink a hagyományos mondatszer-
kesztés törvényeit látják egyedül célravezet őnek. 
íróink (...) túlságosan is szigorúan veszik az iroda-
lomban elhanyagolható, sokszor gátló törvényeket: 
mindent végig akarnak mondani, mindent szabatossá 
kívánnak tenni, a nyelvi lehet őségek közül •a jól is-
mertet, a formaiak közül a jól bejáródottat választ-
ják." 

Kiegészíthetjük ezt a tömör megállapítást annyival, 
hogy •ebbéli igyekezetükben egyes írók a banalitás, 
mások a közhelyek zsákutcájába .kerülnek, nem be-
szélve az olykor nehézkesen gördül ő  mondatokról, a 
nyelv ritmikája, zenéje, képszer űségre való alkalmas-
sága stb. nyújtotta rengeteg lehet őség nagyon rész-
leges kiaknázásáról, következésképp az irodalom 
anyagával való bizonytalan, nem kim űvelt bánásról. 

A Különös ajándék •novelláit olvasva önkéntelenül is 
úgy érzi az ember, íróink egy része nem tud úrrá 
lenni a sablonos nyelvi formákon; :ahelyett, hogy ő  
irányítaná a mondatokat, ,a köznapi nyelvi normák 
lesznek úrгá rajta, kerítik őt hatalmukba. 
đncélú szójátékok, kissé félirodalminak, el őregyár-
tottnak tűnő  nyelvi fordulatok, esetleg élettelen, vi-
tatható ábrázoló funkciójú jelenetek, érezhet ő  stilisz-
tikai botlások, olykor gyengén fogalmazó középisko-
lásra emlékeztető  mondatok olvashatók az írásokban. 
Elmaradnak az ábrázoló célú sémavariációk, minden 
a konvencionalitás szintje felé tendál, jóllehet, ter-
mészetéből kiindulva, épp ellenkező  irányba kellene 
haladnia. Stilisztikailag így kevésbé lesz releváns, 
aminek következtében olykor m űalkotás-volta válik 

9$ kétségessé. 



epikai hős sajátos epikai környezetben valós mozgása 
paradox módon ,közel kerül, olykor .ki is egyenlítő-
dik ,a :hétköznapi ember praktikus világában való 
mozgásával. Ѕ  ez minden tekintetben a novella ro-
vására írható. Ha magyarázatot akarnánk keresni a 
kérdésre, önmagunkat kellene ismételnünk — megint 
csak a nyelvi megformálás gyengeségének hatásáról 
kelleme beszélnünk. 

Korábban szóltunk már az ún. „kisember-témáról", 
s arról, hogy mennyire korlátozott a kínálkozó lehe-
tőségek kiaknázása. Most már választ adhatunk arra 
is, miért. Egyrészt az említett distancia hianya miatt, 
másrészt az autonóm novellai világ .és a mindennapi 
valóság egybefonódása, harmadsorban pedig a meg-
lepetések, az irracionalitástól való indokolatlan ret-
tegés folytán. 

Hogy ez utóbbi krónikus probléma, s a •kritika is té-
vesen viszonyom hozzá, .abból is jól látszik, hogy Var-
ga Zoltán Gran Nándor elbeszéléskötetér ől írva ,;az 
öncélú bizarrság megnyilvánulásainak" nevezi Gion 
irracionalizmusait, hőseinek mániákként megnyilvá-
nuló tudatalatti vagy félig tudatos létmegnyilvánu-
lásait, mondván, hogy „azok nem fejeznek ki semmi-
lyen ,mélyebb' vagy ,magasabb' realitást". (Híd, 
1975/10.) 

Ugyanakkor Varga novelláiban is találkozb гatunk 
irracionális mozzanatokkal (A kötébtáneos). Ezek —
alkalmazásuk nagyfokú mértékletessége ellenre —
funkcianálisan épülnek a novellia.i világba, s egy ,tűr-
hető  ,;kisember-novellát" eredményeznek. A hasonló 
célzatú, s nem is annyira mértékletesen alkalmazott 
irrealitáвok (Gobby Fehér Gyulánál) .már hírül sem 
olyan eredményesek, s er őltetettségük folytán eléggé 
megbontják az írás bels ő  egyensúlyát. Itt kell meg-
jegyeznünk azonban, hogy Gu a irracionalitásai, bár-
mennyire is az „öncélú bbarrság" látszatát keltik 
(mi nem érezzük e bizarrságot öncélúnak), egyálfialán 
nem mennek az írás belső  egyensúlyá!гak rovására, 
sokkal inkább hidat hépeznek a тnű  ianyaga adta bel-
ső  feszültségnek az írás különböző  kulcspontjain való 
kiegyenlгtéséhez, ami szintén fontos eleme a jó no-
vellának. S itt kell megjegyeznünk azt is, hogy a 
meglepetés, úgy Sziamai írásaiban, úgy Brasnyónál 
is eredményesen van jelen, Sinkó felvett írása pedig 
példa lehet arra,, hogy az említett „kisember-témát" 
is eredményes іen ki lehet aknázni. 

(Alak- és kđrnyezetrajz — az 6br ~zol6s 
szegényessége) 

A „kisember-téma" eml'tésével eljutottunk a jugosz-
láviai magyar novella következ ő  kulcsproblémájához. 
A 'kérdést közvetve már több helyen érintettük, most 
csupán summázni, esetleg á гnyalni szeretnénk a le-
vont következtetéseket. 

Mindenekelđtt abból kell ;kiindulni, hogy a felvonul-
tatott írások h ősei — kevés kivétellel — nagyon: is 
égysí'kú, kеvёѕьё  kidolgozott, s egyéniségük összetett-
ségének egy-két vonásában is csak durvám, nehézkes 
vonalvezetéssel árnyalt figurák. 

Ugyanez szinte szó szerint elmandható a történe- 
tekre is, s érvényes a hős és a történet egybejátszá- 
sának, egymásból való levezethet őségének szintjén is. 

Ismerve azonban a műfaj sajátságait, nem hallgathat-
juk el azt a tényt, hogy a novella nem t űri meg a 
terjengőséget, a kitérőket, az ábrázolás mellékvá-
gányra terelődő  vonalat. Azonban hiányérzetűnk 
nem is ebből a szempontból következett, sokkal in-
kább abból, hogy ,az epikai történet és a novellai 
hős, az autonóm •bels ő  világ és a benne egzisztáló 

ember kapcsolata nem szerves, ennélfogva egymás-
ból való következíethetőségü'k olykor esetleges, vélet-
lenszerű, profán. 

A hősök emberi ;egyéniségük puritán elrejt иse folytán 
túlontúl „éle'tszeтűvé" válnak, sok bennük a ,;való- 
ságos", a „köznapi", megtagadva ezzel .az irodalom 
természetéb ől eredő  .sajátságokat: a világ újraterem-
tésének, a valóság revíziójának, a köznapi „fejtét őre 
állításának" évszázados kbvetelméroyét. Ezek az em-
berek a teljességig józan és praktikus, tipikusan 
„vajdasági" emberek, akik a konkrét jelen ta:lajából 
kinőve paradox módon szemben állnak a voltakép-
peni jelennel, ellentmondva annak a mindmáig helyt-
6116  lukácsi mіegállapításnak, mely szerint „a stílus-
kérdések mindig — és mindenekel őtt közvetlenül —
a jelen > ajátos .kifejezésének problé тdi" (A kiemelés 
tőlem — B. F.) 

E tényből immár logikusan következik ,az is, hogy 
az a környezet, amelyben mozognak, s az a történet, 
melynek részeseivé lesznek, nehezen tud magában 
úrrá lenni a hétköznalpiságnak a művészetben —így 
az irodalomban is — annyira bántó egyhangúságán. 
S ezért hat a felfrissülés erejével egy-egy Szirmai-, 
Majtényi-, Sinkó-, Nemeth-, Gicn- és Brasnyó-no-
velia, amely, mintegy megragadva kötetbeli környe-
zetét, autentikus világot tud teremteni autentikus 
hősö'kkel. 

(üsszefoglal бs) 

Az elmondottakat summázva leszögezhetjük, hogy a 
hézagpótló novellaantológiánkkal fölvázolt, a vajda-
sági novella mai állapotát ttikrözni szandékozó össz-
kép, talán épp ,a válogatással kapcsolatban említett 
hiányosságok folytán, meglehetősen egysíkú, de mint 
ilyen, kitűnő  alapot szolgáltat ahhoz, hogy az iro-
dalmunkban annyira reprezentánsinak számító m űfaj, 
s a kissé elhanyagolt, de olykor élesen birált próza-
írás néhány aktuális .kérdése kapcsán válas•zadás гa 
késztesse az embert. 

Jelen írásunk célja sem az volt, hogy növelje az el-
maraszt,aló ítéletek számát, sokkal inkább az, hogy 
véleményünkkel megpróbáljunk rámutatni ,a vitatha-
tatlanul meglevő  értéktelenségek okaira, el ősegítve 
ezzel majdani kiküszöbölésüket. Szándékunk -hihet őleg 
igazolja, hogy a szintén létez ő  valós értékek elem-
zése helyett (ami talan még megfelel őbb eszköze le -

hetett volna célunknak), ezt az utat választottuk. 

(újvidék, і 976.  I. 20. 

beretka ferenc 
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etikusról etikusan 

Bosnyák István: Vázlatok egy portréhoz. 
Forum, újvidék, 1975. 

Bosnyák Istvánt a jugoszláviai magyar irodalom 
egyik legharcosabb értelmiségijeként ismerhették meg 
olvasói. Olyan embernek, aki nem annyira  61 1, mint 
inkább hirdeti és számon kéri a teljes életet; aki 
következetes forradalmi hevületben, egy etikus esz-
mény magasságából mennydörögve, Krleža szavaival: 
„fülekbe ugatva", igyekszik ráébreszteni az embereket 
jelszavakban hirdetett eszméik iránti közönyükre, a 
szavaikkal akart világ es valóságos életük nagy kü-
lönbségére. Érthet ő  hát, ha legújabb könyvét, szere-
tett resterér ől, Sinkó Ervinről írt tanulmánykötetét 
méltatva is e magatartásából indulunk ki, mely több 
mint tíz év óta nagyobb törés nélkül alakult ki mun-
kásságában. 

De ha nem akarnánk is így tenni, könyve bevezet ője, 

az „előszó helyett: részlet egy interjúból", kimondot-
tan erre figyelmeztet bennünket: ,, .. a sinkóž életm ű  
számomra minden, csak nem „szaktéma", következés-
képp semmi kilátás sincs arra, hogy vonzásából egy-

hamar — „kitörjek". A sinkóž életmű  drámája a szá-
zadnak, a mi századunknak, a fasizmusok és sztáliniz-

musok között morzsolódó, emberségével inkognitóba 
szorított embernek. A XX. század magyar irodalom-
történetének, s őt a „tizenkilences" írónemzedéknek is 
vannak Sžnkónál nagyobb, er őteljesebb írásművészei, 

de a szóban forgó dráma — korunk történelmileg 
legrelevánsabb „témája"! — egyetlen magyar író élet-
művében sincs jelen akkora intenzitással és olyan 
teljességgel, mint Sinkónál. (...) A sinkói életm űhöz 

való kötődés tehát egyúttal hűséget jelent ehhez a 
(ti. az  1919-es — V. G.) történelmž-emberi kržtéržum-
hoz is; miután ezt felismertem, csakugyan „foglya" 
lettem Sinkó Ervin életművének: benne találtam meg 
azt a szellemi fix pontot, amelyre építeni lehet, s 
amelyre talán építeni is tudok." Bosnyák tehát irtó-
zik a tárgyilagosságtól, a h űvös és a langyos mérle-
gelésektől, s a mesterrel való teljes azonosulást vá-
lasztja, miközben tudatában van, hogy eszményképe 
esztétjkailag nem feddhetetlen. Mindkett őjükhöz az 
etika áll legközelebb, a forma csak ezen keresztül 
válhat lényegessé. 

Bosnyák az Ecce homo című  tanulmányában rangso- 
rolja értékfogalmait. Közöttük a „poéta" kerül az els ő  
helyre, aki szerinte csak ideig-óráig örülhet megva- 
lósulásának, mert hiányérzete újabb küzdelemre sar- 
kallja az anyaggal. Utána az esszéista következik, aki 
örökös kérdésekkel küzd, mert nincs tisztában saját 
műfaja jelentőségével. A harmadik helyre szorulnak 
az irodalom „szakspecialistái". Nekik Bosnyák felfo- 
gásában az a közös fogyatékosságuk, hogy egzakt 
műközpontúságuk figyelmen kívül hagyja az irodalom 
életességét, az életm ű  személyi fedezetét, megszen- 
vedettségét. Szerintünk is ostobaság a hagyományos 
és a legújabb elemzésmódok merev szembeállítása 
az utóbbiak javára, de .az sem kevésbé medd ő, ha az 
irodalomtörténetet emeljük ki az el őítélettel egy ka- 

95 lap alá vett módszerek rovására. Avagy ismernem 

kell-e a kagyló történetét ahhoz, hogy a gyöngyöt 
a valódi értéke szerint becsüljem? Nem feltétlenül. 

A іkыtбk persze az ősi hasonlat ellenére sem kagylók, 
s különösen a tér és id ő  valóságában él ők művei 
igénylik a társadalomtörténeti, s esetenként az élet-
rajzi magyarázatot is. Mondanunk sem kell, hogy 
Bosnyákhoz ezek állnak közelebb. De közöttük is el-
sősorban az, aki élete minden percében grandiózus 
harcot vív egyénisége teljességéért. Műve nem több 
az állandóan változónak pillanatnyi keresztmetszeté-
től, melytől az életer ők nyomban elrugaszkodnak, 
mert újabb teljességre vágynak. Az ilyen nietzschei 
ihletésű  alkatok szenvedélye sokkal intenzívebb és 
nagyobb formátumú annál .a képnél, amit egy-egy 
állomásuk összefoglalója nyújt. Sinkó élete úgy 
aránylik 'egy-egy művéhez, mint a patak csodája a 
belőle kimert vízhez. (Hadd emlékeztessünk itt arra, 
hogy Sinkó eszményképe, Ady is a vers, a „cifra szol-
ga" fölé helyezte egyéniségét.) 1Jrthet ő  és elfogadható 
tehát, ha Bosnyák a különféle szövegekben, azokon 
innen és túl magát a :szellemi törekvést igyekszik 
felkutatni, miközben különféle szempontokat érvénye-
sít: társadalomtörténetit, pszichológiait, életrajzit és 
komparatisztikait. 

• 
Sinkó Ervin az egyetemes magyar irodalom jelentős 
szellemisége, aki mindenkinél hatékonyabban befolyá-
solta a jugoszláviai magyarság öntudatát, saját ma-
gáról, a világról s a vele él ő  másajkúa.kkal való kap-
csolatáról kialakított nézeteit. Még akik személyesen 
ismerhették, azok sem lehettek teljesen tisztában 
múltjának súlyával, életútjának tanulságaival és élet-
műve arányaival. Emberként akart hatni, mégis mí-
toszként volt (és részben van is) jelen közöttünk. 
Allandó forradalmisága, tapasztalattal szerzett világ-
irodalmi műveltsége és nevel đ  jósága nemzedékekre 
pazarolta emberi tartalmait, elindítva, serkentve és 
kísérve erkölesi és szellemi növekedésünket. 

Bosnyák István Sinkó legbuzgóbb tanítványaként in-
dult, őt ragadta leginkább magával Sinkó tanítása 
az emberről és annak hivatásáról, természetes hát, ha 
mestere halála után ő  látott hozzá az életút megraj-
zolásához, Ekörüli tevékenysége rendkívüli fontossá-
gú, hiszen Sinkó életműve nemcsak szűkebb irodalmi 
és esztétikai szempontból, hanem ideológiatörténetileg 
is évtizedeken át a tudomány fehér foltja volt. A fel-
mérést a reális emberi méretek kialakítása is sür-
gette, ezért Bosnyáknak külön érdeme, hogy — szá-
mos döntően fontos életrajzi elem beiktatásával, ami-
lyen például Sinkó gyermekkori sérelme zsidósága 
miatt; ember- és életismeret hiányára valló vulgáris 
marxizmusa a Tanácsköztársaság idején; a két há-
boró közötti egyetemes kilátástalanságok alatt még 
erősebben kifejezésre jutó •alkati tulajdonságai —
pszichologisztikus •túlzások nélkül a szellemi arcot 
hozza közel, miközben cáfolja a mítoszt, amelynek 
sokunkkal együtt, saját maga is áldozott. Bosnyák 
persze nem esik .az ellenkez ő  végletbe, nem a csaló-
dottság vezeti tollát, hanem a megismertetés és a do-
kumentálás szándéka. Amit kifogásolnánk, az talán 
inkább a szerző  elfogultsága, véd đbeszédet tartó gesz-
tusa lenne, amikor .a rokonszenv mestere és a tények 
közé állítja és túlbeszélteti. 

A Vázlatok egy portréhoz nem a szokásos értelemben 
vett monográfia, nem az életrajzi tények vanulatát, 
az alkotó külső  eseményektől is feltételezett szellemi 
érését, a művek keletkezés szerinti sorrendjét követi, 
hanem —egymástól többé-kevésbé független, az élet-
mű  valamely fontosnak vélt vonatkozására összpon-
tosító —esszék sorozata. A monográfiák általában a 
teljes életmű  ismeretében íródnak, de úgy, hogy .a 
korábbi szakasz leírásában leginkább rejtve van a 
későbbi fejlemények ismerete vagy legfeljebb csak 



utalást találunk rájuk vonatkozólag. Bosnyák ezzel 
szemben majdnem mindegyik tanulmányában •a teljes 
sinkói opusról beszél, az adott korszak vagy •a konk-
rét élettény ürügy, hogy a feltételezett és a sajátjának 
vallott senkóe lényeget új megközelítésben mutassa 
fel, s hogy ezzel önmagát is buzdítsa: „f ine, az em-
ber." Ezt nem is tagadja: „Van valami különös roa-
rázsa egy-egy olyan életm űnek, melynek bármely 
időszakában és bármely formában létrejött alkotásá-
hoz nyúlvc, egyszerre az egész kezd élni az olvasó-
ban: a régi vers az új novellát, az új novella a régi 
regényt, a régi regény a nemrégž esszét is életre kelti 
mágikus erővel, s a rokon, de mégis mindig új, egymást 
újabb és újabb színnel vagy árnyalattal gazdagító él 
ményszálakból egy széttéphetetlen, monumentális m ű  
körvonalai rajzolódnak ki." E magas hőfokú tömörség 
egyúttal azt is jelenti, hogy minden sora leplezett —
retkábban pedig nyílt — vita •azokkal, akik .naivnak 
bélyegzik az örökös nyugtalanságra kárhoztatottat, 
mert ennek kivételes szüksége van az önbecsülésre 
és az emberek tiszteletére. Bosnyák zaklatottan fúj-
tató, a stílus gondjait lebecsül ő, rosszalló jelentéssel 
-- vagy a részletesebb kefejtés elkerülése céljából, 
esetleg csak rossz szokásból — idéz őjelbe tett szavak-
kal tűzdelt, de mindig világos soraiban állandó sér-
tettséget és vádat érzünk azokkal szemben, akik ér-
tetlenek és .éretlenek a sinkói tanítás befogadására, 
s akik akár együgyű  harmóniájukban, akár ciniz-
musukban emberfelettinek vagy csak sziszifuszi kín-
lódásnak látják eszményképe nemes sorsvállalását. 

Ilyenkor az emberek napipolitikai osztályozásától sem 
riad vissza, s a sinkói életvitel ellentéteként néhány 
mondatban a kispolgárit és a nyá гspolgárit határozza 
meg, miközben a jelenség társadalmi és emberi gyö-
kere, az árnyalatok iránti érzékenysége hagyja cser-
ben. Sinkó és én — mi ketten, ezt az olvasó számára 
olykor már fárasztó dacot érezzük igen gyakran Bos- 
nyák esszéiben. 

Ennek ellenére Bosnyák erős kritikai éllel boncolja 
a sinkói életművet. Nem hallgatja el a tévedéseket, 
a botlásokat és .a látszólagos ір lfогdul ѕоkat sem. 
Bátran teheti ezt, hiszen •az esetleges fenntartásokat 
eloszlatja a sinkói lélek mindenkori. tisztasága; ha 
pedig ennek mеtannorfózesai mégis kétségeket támasz-
tanának, •akkor a• reáliának és ideálnak az az egysé 
ge, amit a népfelszabadító háborúhoz való csatlako-
zásától kezdve a szocialista realizmusnak tett enged-
ményétől eltekintve töretlenül vitt végig. Bosnyák 
tehát olykor szinte •túlbuzgón 'tárja elénk a sinkói 
tévédéseket, hogy annál nagyobb nyomatékkal emel-
hesse ki a sinkáe világ végül is megvalósult teljessé-
gét, többek között egy ma is helytálló esztétikai szem-
léletet. Igaz, hogy olykor még az átlagembernél is 
esendőbb volt, de .éppen mélypontjai szülték álmait 
a legmagasabb csúcsokról, melyek magasságát élete 
utolsó két évtizedében sikertelt is meghódítania. Kár 
azonban, hogy Bosnyák csupán a kiteljesült élet tükre 
elé állítja a fejlđdő, válságokban verg ődő  senkót; a 
mércéje is azonos a mesterével, s ezzel lemond egy 
szélesebb igényű  tipológiáról, aminek elemei a Kas-
sákkal illetve Déryvel folytatott vitában már a té-
mából eredđen is adottak. Mintha megfeledkezne 
arról, hogy a mi Sinkó Ervinünkön kívül más fontos 
messiásai is voltak még a huszadik századi magyar 
irodalomnak, akik részben hozzá hasonlóan, részben 
vele ellentétes módon keresték énjük egyensúlyát a 
nagyvilágban.:Elég ha itt csak Lukács György, Ba•' 
lázs Béla és József Attila nevére hivatkozunk. sze-
repelnek ők az esszékben — Lukács Esztétikai kultú, 
rája megkerülhetetlennek bizonyult de inkább csak 
alkalomszerűen. Ha Bosnyák tágabb horizontokat 
kapcsol a látószögébe, ezzel nem idegenítette vólna 
el feltétlenül az embert a m űvétől, hanem sokol-
dalúbban láttathatta volna annak a rokon törekvé-
sektől elütő  jegyeit. Akkor talán azt is sikerül bebi-
zonyítania, amit kategorikusan kijelentett: „korunk 
történelmžleg legrelevánsabb „témája"! — egyetlen 
magyar író élвtművében sincs jelen akkora intenzi- 

tóssal és olyan teljességgel, mint Sinkónál." Igy 
azután Bosnyák esszéi gyakrabban hatnak egy rajon-
gó vallomásaiként, mint egy nagyszabású monográfia 
alapvetéseként. Pedig ennek elemei is megvannak 
bennük, s talán Bosnyák csak azért tagadja oly han-
gosan a rendszerező  tudományosságot, mert tudat 
alatt érzi, hogy előbb-utóbb engedni kell a vónzásá-
nak. Ennek az attitűdnek, a diadalmaskodása után 
sinkó szocialista realizmusával kapcsolatban nem 
kellhet védőbeszédet mondania •a létez ő  vagy a felté-
telezett vádak ellen, hanem, a háború utáni jugoszláv 
szellemiségben tett kirándulás, valamint egy történel-
mi korszák tömeglélektanilag szükségszer ű  optimiz-
musának tudomásulvétele után, rokonszenvét leplezve 
jelölheti ki Sinkó helyét az akkori vitákban. Mert 
logikai ellentmondásnak tűnik az •a bizonyítatlan áш-
tás, hogy a hitre és hazára, befogadó közösségre és 
értő  olvasótáborra vágyó Sinkó nem tette teljesen 
magáévá az akkori ideológiát, mégha esztétikai érzé-
kenysége a saját nyelvére ültette is át az ízlést is 
sértő  egyszerűsítéseket. 

Bosnyák a legsokoldalúbban Si.nkó szabadkai korsza-
kát s a Tanácsköztársaságban való részvételét közeli-
tette meg. Harmadik ciklusát, A forradalmár útjait 
többségében ilyen variációk alkotják. Itt els ősorban 
Sinkó szabadkai naplójára, a verseire és az Opti-
mistákra támaszkodva jelöli meg a még csak tapoga-
tózva tájékozódó ifjú szellemi koordinátáit, valahol 
Nietzsche, France, Tolsztoj, Buddha és Maeterlinck 
között, Ady, s egy időben K•assákék közvetlen •közelé-
ben. Az emigráció évei azonban csak körvonalaikban 
szerepelnek mindössze három tanulmányban. Sinkó 
szépprózája. szintén három írásban nyer képviseletet, 
sajnos, az esztétikai szempontok éтvényesítése nélkül. 

Mondtuk már, hogy Bosnyák minden sorában a teljes 
vagy legalábbis a teljességre áhító Sinkóról beszél, 
ezért gondolatai sokszor kötetlenül csaponganak az 
időben és a művek •között, .aminek következtében a 
ciklusok nem az életmű  időrendjében követik egy-
mást. A tájékozódást ennek ellenére a könyv végén 
található jegyzetanyag, névmutató és a Sinkó-művek 
mutatója könnyíti meg. Figyelemre méltó Bosnyák-
nak az a törekvése is, mely Sinkó irodalmi hagya-
tékának kiadását sürgeti. Akár a teljes, akár a válo-
gatott életmű  kiadására kerül is sor, nemcsak a sz ű-
kebb értelemben vett irodalom nyeresége lesz. 

vojd+a gábor 

város és falu 

„Itt még egy novellának sem lehet hátteret találni" 
— fakad ki szenteleky Levél D.  J.  barátomnak a 
„vajdasági žrodalom"-ról c. írásában. Ez a mondat 
motoszkál kérdve-tagadó vagy felkiáltva-állító for-
mában a jugoszláviai magyar kispróza megvalósuló- 
saiban'és kudarcaiban. szenteleky objektív lehetetlen-
ségről panaszkodik, s alighanem szoros összefüggés-
ben állítja negatív leltározásában a hiányzó múlt 
mellé a hiányzó hátteret, hisz ez utóbbinak a mili ő  96 



a szinonimája írásában. Felfogásának kés őbbi alaku-
lását figyelmen kívül hagyva is hiba lenne statikusan 
értelmeznünk ezt a hiányérzetet, annál is inkább, hi-
szen kisepikánk nemegy régebbi és újabb darabja 
lehet a példa rá, hogy termékeny nosztalgia, elvágyó-
dás híján a „háttér" minden áron való elő teremtése 
valóban annyi, mint „unalmas, szenvtelen szürkébe 
ágyazni mondanivalónkat csupán azért, hogy a „vaj-
dasági" jelzőt kiérdemeljük", s arra is, hogy a hát-
térről való lemondás, az elrugaszkodás sanda, ám 
teljességgel haszontalan alkudozás az örökkévaló-
sággal. 

Nem értelmezhetjük ezt a kulcsfontosságú mondatot 
helyesen (tehát dinamikusan), nem támaszkodhatunk 
rá, s nem lehetne örök vitánk vele, ha nem vesszük 
mellé az elmulasztott írói lehet őségek, azaz a szubjek-
tív lehetetlenség (a tehetetlenség) példáit is. Szeli 
István írja Milkó Izidor Gesztenyefám c. kötetének 
bevezetőjében: „Egy-egy kötete valóságos temet ője az 
elmulasztott írói tehetőségeknek és vissza nem tér ő  
alkalmaknak. Cs~rk ízelít őnek vettük fel a Részvét 
és a Vilđg vége című  kisnovellákat, amelyek témá-
jukban és anyagukban egy Déry- 'vagy egy Camus-m ű  
magvait hordják, egy-egy nagy alkotás megvalósulá-
sát ígérik, de amelyek az író Prokrusztész-ágyában 
jellegzetes Milkó-írássá zsugorodnak." 

Úgyszintén ő  hasonlítja össze a Barbárok egy lehet-
séges modelljét, Móra István Párbaját a XX. század 
legjobb magyar novellái közé tartozó Móricz-novellá-
val. „ .. Móra epikusan terjengős, festeget ő, leíró 
modorú elbeszél ő; topográfiailag és időbelileg rendkí-
vül pedáns; a hitelesség látszatát a szereplők nevével 
is alátámasztó előadása semmi kétséget sem hagy a 
történtek tárgyi igazsága, hitelessége és valódisága 
felől. Minden mondata az objektív beszámolóé, aki 
a tapasztalást, a valóság közvetlen érzékelését és ér-
zékeltetиsét fontosabbnak tartja, mint a művészi igaz-
ságot, ami belőle adódhat ..."; „A Barbárok művészi 
lényege semmiképp sem azonosítható azzal, ami benne 
anyagi elem, a táj, a puszta vagy akár az ember vo-
násaiban adott világ képe, tehát a materiális v а lб-
ság, hanem egyedül azzal, ami a novellában Móricz 
etikai nyugtalanságaként, személyes erkölcsi és gon-
dolati drámájaként van jelen." (Ugyanígy, az Akácok 
alatt Kisbéry-novellája, a Rend őr igazoltat például 
csupán elj đtszadozik — s hozzá nem is túl szellemesen 
— a személyazonosság, az általános gyanakvás, az 
aktalan bűntudat kérdésével, s alig valamicskét vil-
lant fel a XX. századi kisember lélektanából.) 

Eképpen kiteljesedhet az objektív és szubjektív lehe-
tetlenség dialektikájáról szerzett képünk, ha csak 
annyira is, hogy nézőpontunkról beláthassunk a ju-
goszláviai magyar kispróza zsákutcáiba, a novella-
írás légváraiba és vakondtúrásaiba. 

— amit Szenteleky el őbb még szenvedélyesen megta-
gadni sem tartott érdemesnek, s aminek kés őbb tu-
datosan (nemes) szolgálatába szeg ődött s még 
inkább a jövő , eleve adott lévén mintegy magától fog 
megmutatkozni, megszólalni. (Az erjedés korán meg-
kezdődik, Bori Imre Sinkó elbeszéléseire hivatkozva 
kéri számon „a lélektani kidolgozottságot, ami íróink 
megkerülnek", és Lőrinc Péter is 1950-ben már a szó-
lam-irodalomról ír, amelynek hősei „nem egyének, 
sőt nem is emberek, legföljebb is csupán egyedek" 
— ám a tanulságok lassabban emészt ődnek.) 

Mi is hát az a háttér, ami —élezzük ki a kérdést —
hol puszta általánossággá szürkülve vész el az önma-
gában is általános alakok és szituációk mögött, hol 
a maga általános szürkeségébe olvasztja, el őtérbe 
nyomulva, az alakok és szituációk minden sajá-
tos vonását? (Móra István példáján láthattuk, a 
nyelvi invenció, az alapos tárgyismeret még koránt-
sem elegendő .) 

Mi egy Bosch-kép háttere? — kérdezhetnénk. Tolnai 
Ottó Fakorcsolyán a pokolba c. novellájában egy 
Bosch-kép egyik mellékalakjának a képe egy telepi 
kiskocsma falán jelenik meg. Szép tanulmány ez az 
írás a háttér kérdésére: a képzeletbeli mellékalak 
mintegy a különösség emblémája itt, pontosságra tö-
rekvő  leírása éppen a valós környezet l đ tomásként 
való megjelenését indokolja ellenpontozza, s a no-
vella ezzel adekvát párhuzamossága által, azáltal, 
hogy a részlet kinagyítása a környezetet mint össze-
sűrített egészt tételezi, a novella legmélyebb m űfaji 
kérdéseibe világít be. A mellékesre irányul itt a figye-
lem, s így lesz fontossá a torzultan megjelen ő  kör-
nyezet, amiből, mert látásunkat tompítva mindig sze-
münk előtt van, ha rászögezzük tekintetünket, nem 
láthatunk meg semmit; mert hiszen maga az az elv 
mutatkozik meg itt m űködés közben, hogy nem lehet 
az egész egyszerű, ha a részlet is összetett. (Csak 
sajnálhatjuk, hogy Tolnai korai novellái nincsenek 
kötetbe gyűjtve.) Nem lehet véletlen, hogy Szirmai, 
Herceg legjobb novellái, Tolnai, Brasnyó, Gion szinte 
egész prózavilága már-már kihívóan egy egészen 
konkrét, mégsem egyedi különösséget példáznak. (Re-
gényírásunkat is, a nagyobb kompozíciós ar đnyoknak 
megfelelő  módosulásokkal persze, a másság nosztal-
giájának dinamizmusa, a hitelesen tipikushoz képest 
valóban torzító rálátás termékenyítette meg — ele-
gendő  itt Major Nándor Dél vagy Domonkos István 
Kitömött madár c, regényére utalnunk.) a Párbaj a 
valódi, a Barbárok az igaz. A novella különös forma: 
a különösség formája. 

A legfiatalabbakról, a hetvenes években induló, ver-
set tetemes mennyiségben publikáló tízegynéhány fia-
talról többen is egybehangzóan megjegyezték, hogy 
megrekedtek az írogatás egy kezdeti fokán. Elhamar-
kodott dolog lenne efféle kétségtelenül túlságosan 
egyszerűsítđ  megállapítással napirendre térni fölöt-
tük, nemcsak azért, mert hol egyiküknek, hol a má-
sikuknak sikerült ki-kilendülnie a holtpontból, hanem 
azért is, mert náluk valóban nemcsak hogy semmi 
nem végeztetett be, de jószerivel alig is vette még 
kezdetét. Altalános benyomásunk mégis az, hogy ala-
kulóban levő  világszemléletükről, tájékozódásukról, 
élmény- és ízlésvilágukról — akár a legközvetetteb-
ben is — szinte semmi sem tudható meg kamaszos 
szertelenséggel, nemegyszer szikrányi önkritika nélkül 
rögzített szövegeikb ől, felkavaró hatások helyett  is  
legfeljebb másodlagos, harmadlagos utórezgések nyo-
mait találjuk bennük. Verseik zömének nincsen fede-
zete (kritikában, esszében, publicisztikában stb.) és 
nem autentikusak —sommázhatnánk. Tünetszer ű  je-
lenség ugyanis, hogy a (sokszor talán nem épp a leg-
okosabban, de majd mindig maximálisan felelősség- 
teljes) véleménymondásnak, állásfoglalásnak az a he-
ve, ami a korábbi nemzedékeknek még a „leghal-
vérűbb" tagjait is szólásra késztette (ha másképp nem, 
hát a leglátványosabban: kiáltványban), eleddig szin- 

A Téglák, barázdák c. antológia szerkesztőinek, írói 
zömének feltett szándéka és meggy őződése, hogy —
az élet, a valóság nevében — mindenestül elsöprik a 
hétmérföldes léptekkel száguldó irodalom útjából a 
fenti és a hozzá hasonló mesterkélt dilemmákat 
(szimplifikáló szemléletükre jellemz ő, hogy a couleur 
locale összemosódik benne az élet „valóságtól elvo-
natkoztatott, hazug képeit" adó irodalommal), Szen-
teleky „széplelkeknek 'való füves kertecskéjével" 
együtt Dettre János Szentelekynek címzett ellenve-
tését is, amelyben a miliő  helyett a lelket javasolja 
(holott épp itt lehetett volna — nem oly sommásan 
persze — vitába szállni 'Szentelekyvel): Annak idején 
Szenteleki táj-lélektani egységet keresett írókban, 
hogy egy köteitbe hozhassa őket. Itt nem kell egységet 
keresni, nem kell azon t űnődni, lehet-e, szabad-e 
ezeket az írókat, költ őket egy kötetbe f űznг." Csak az 
nem fordul meg a fejükben, hogy amit propagálnak, 
negatív eljárás (s így nem is válhat programszer űen 
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te egyáltalán nem fűtötte legfiatalabbjainkat: hogy az 
irodalmi élet, vagy az irodalomtudomány konkrét 
kérdései, sőt, hogy egy-egy könyv (hogy más művé-
szetek vagy a közélet kérdéseir ől ne is beszéljünk) 
foglalkoztatta volna őket, annak szinte nincs is nyo-
ma —még uralkodó műfajukban, a versekben sem. 
(Az utóbbi időben fiatal kritikusok jelentkezése és 
kđtalizáló hatása révén némi javulás észlelihet ő .) 
Ebben nem a felkészületlenség bénultsága akadályoz-
hatta đket, hiszen amit ettől ajándékba kaphattak 
volna: a mértéktartás — verseik alapján — nem eré-
nyük. De nem gátolhatta őkét az „ őstehetség" láza 
sem, akit az a veszély fenyeget, hogy emberileg tra-
gikusan, de művészileg egészen eredménytelenül bele-
fullad a magával hozott sűrű  alaktalanságba: ők, 
amennyire megítélhető, annak nagyon is tudatában 
voltak (ha nem is voltak vele egészen tisztában), hogy 
irodalmat akarnak csinálni. De mib ől és hogyan? 
— fogalmazódhatott volna meg bennük a .kérdés, ha 
nem téveszti meg őket az •az egyébként nagyon is 
pozitív, a gyakorlat által nap mint nap meger ősített 
esztétikai-irodalompolitikai vezérelv, hogy irodalmat 
mindenből éš mindenhogyan lehet csinálni; nyilván 
mert nem volt minek ellenében lendületet kapniuk 
ettől a felszabadító, lappangó energiákat felszabadító 
felismeréstől, Igy későn, ha talán nem :is minden ha-
szon nélkül való, . de mindenesetre felesleges varga-
betűvel jutottak, juthatnak el az igazi .kezdetekhez; 
mert a gyanútlanul megkerült kérdésre a válasz —
kinek-kinek amiből képes, és ahogyan lehetséges —
ha látszatra szűkít is a határtalannak ismert, s ily-
képpen elblzonytalanítáan egynemű  közegen, egy be-
felé táguló világba vezet, melynek dimenziói az ön-
megismerés és az anyag tulajdonságainak, az anyag-
formálás lehetőségeinek kitapasztalása. S mint látni 
fogjuk, ennek a világnak a harmadik dimenziója a 
háttér, a miliő, a valóság. 

Aki végigolvassa e fiataloknak a hetvenes évek fo-
lyamán közölt több mint száz kisprózai írását, alig-
hanem módosítani kényszerül kedvez őtlen vélemé-
nyén (mert hiszen magam is el őbb, általánosítva, a 
grafománia kórtüneteit rögzítettem a fiatalok alkotó 
tevékenységének külön-külön és együttesen is közel 
sem ilyen egyértelmű  képletéből). Nemigen bukka-
nunk itt „igazi" novellára, elbeszélésre, korszer ű  ér-
telemben vett, zárt szituációjú, vagy különböz ő  mű-
veletekkel „megnyitott" szövegekre még •kevésbé, 
zömmel prózaversek, lírai futamok, „et űdök", élet-
képek, irodalmi riportok stb. vegyesen. A műfaji 
határok fellazítására példáért nem kellett messzire 
menniük, s érzésem szerint ezzel ösztönösen ráéreztek 
arra, hogy nem elég a kötetlenségben való (sápadt) 
tobzódás, a kifejezéshez (hogy ezzel az ósdi kifejezés-
sel éljünk) — szabad formát kell kikísérletezniük. 

Altala közelebb férk őzhetnek tárgyukhoz. Az (lehet) 
a meglepđ  ugyanis, hogy mihelyt valamelyest is ép- 
kézláb mondatokban érzik szükségét beszélni, koránt-
sem bizonyulnak olyannyira széftutó figyelm űnek, 
mint sok versük alapján hinnénk. (Soha több vissza-
élést, mint az élményiséggel! Németh Laszló írta le, 
hogy az ember azt tudja igazán, amit igen fiatalon 
elsajátított — amiben benne élt —; ám hogy mihez 
kezd vele, az rajta múlik, hogy mihez lehet kezdeni 
vele, arról meg csak az tanúskodhat, amivé lett, nem 
fordítva.) Majd mindegyik őjük alapélménye — szö-
vegeik javarésze, s azok közül is a sikerültebbek ezt 
mutatják (csak itt-ott nagyobb fokú áttételességgel) 
— egy alapvetđen szociografikus vonással határozható 
meg: a város és a falu ellentétével, a városiasodás 
fogalmával. Az átmeneti életformák, .a (meghasonlott) 
periférikus egzisztenciák világa az ő  világuk. S ennek 
a világnak a megragadása valóban elképzelhetetlen 
átmeneti formák alkalmazása nélkül (az újabb ma-
gyar prózáról folyó vitákban is újra meg újra fel-
merül ez a kérdés). Szemléletük is itt mutatkozik 
meg legnyíltabban: a romantikus, már-már retrográd 
nosztalgiától a nyitott szemmel való járásig a maga-
tartások igen eltérő  változatainak adnak hangot. 

Bálint Béla helyenként jó •kompozíciós készséget meg-
villantó életképei mellett (p1. A kutya) A gödör c. 
hosszabb lélegzetű  elbeszélésében a „jelen el ől kitér-
ni", a „történés sínpárjáról letérni" akaró fiatal ér-
telmiségi alakját rajzolja meg, aki „eltorlaszolja az 
utolsó járható utat is a valóság felé" — sajnos ter-
jengősen és nyelvi szempontból igen hevenyészve; 
Tari István „etűdjei" és Magángazdálkodás c. soro-
zata jobb darabjaiban a hajhulladékban, az árvíz 
megroggyantotta házak keresztjeiben, a kútásásban, a 
vízsugár szoborrá gyúrásában vagy egy cšavargó 
alakjában a gyermekkor csodáit faggatja; Benedek 
Mária, főképpen újabb, közöletlen terepi naplójegy 
zeteiben (egy részletük Maga egy barbár címmel je-
lent meg) a tények költészetéig jut el; Beretka Fe-
renc a kék vonatok krležai ,ihletés ű  látomásában és 
pályadíjnyertes novellájában is az ingázók rajzával 
ragadja meg ezt az átmeneti életformát; de még a 
prózával esetlegesen foglalkozák közül is Sziveri Já-
nos jó szöveget közölt az .  „összeszűkülő" városról, 
Lantos László egy eltűnő  világ ízeit mentette át nagy 
nyelvi leleménnyel „ómama" tárgyainak leírásával. 

Régóta foglalkoztat a kérdés, kitelne-e ebb ől az 
anyagból egy füzetre való. Egyenetlen színvonalú 
válogatás lenne, annyi bizonyos, mégis fontolóra kel-
lene vennünk, nem szorí@hatnánk-e helyet — meg-
késve is — az els őkötetesek most induló sorozatában 
egy ilyen antológiának. Tematikailag igen egységes, 
ugyanakkor igen eltérő  szemléleteket prezentáló gyűj-
temény állhatna össze bel őlük, különösen ha nem 
fiatal prózaírók antológiájaként képzeljük el (hiszem, 
hogy írásom eddig sem ezt sugallta), hanem olyan 
szöveggyűjteményként, amelyből többet tudhatunk 
meg róluk, fiatalokról, s ők is magukról, és a válo-
gatást ki еgészítjük pl. Kopeczky Csaba Jegenyefák, 
futurizmus c. útiesszéjével, Menyhárt Katalin, Kókity 
Rozália jól sikerült riportjaival •a becsei vetélked ő  
anyagából. 

A Symposion első  nemzedéke számára a hábtér, a 
miliő  kérdése javarészt a kisváros—nagyváros relá-
ción merült fel — a falu így sokáig megmaradt az 
állandóságot, idealizált természetességet hajhászók 
vadászterületének, holott ennél már a „szólam-írók" 
is lényegesen többet akartak. Megítélésem, szerint 
taktikai tévedés a kispolgáriasságtól való elrugaszko-
dással szállni harcba a kispolgáriassággal, hiszen a 
kispolgár kisszerű, de láthatatlan, megfoghatatlan el-
lenfél. Alkalmazkodóképessége úgyszólván korlátlan 
(mert a legtökéletesebb „fogyasztó"): mindent befo-
gad és minden lepereg róla; nincs mit bontani rajta 
— mint réteg, úgyszólván nem is létezik. Ilyen kísér-
letre nem létében, hanem csak vágyálmaiban, kép-
zelgéseiben csorbíttatna meg, de mert megkülönböz-
tető  képessége csekély, létében érzi fenyegettetve 
magát. A külvárosokon keresztül, úgy t űnik, ezek a 
fiatalok is eljutottak a valóság legváltozékonyabb 
(s mégis az időtlenség illúziójával terhelt) szegmentu-
maihoz, ahol alakulásában vehetik fel a harcot a kis-
polgáriassággal, a kispolgári életvitel és tudatformák 
rögzítődésével, alakulásában rögzíthetik a spontán 
ellenszegülés mozzanatait. Tudnak hátteret találni. Ez 
a háttér a mozgás erővonalaiból és felbomló-kiala-
kuló tudatformák alakzataiból tev ődik össze. Ezt ábrá-
zolják és ezt ti krözik írásaik. aVgyis a meghasonlás-
ban az értelmiségi meghasonlását. 

Válogatásunk tágabb (de kiegészíthet đ) kerete a következđ  
lehetne: Bálint Béla: Vadorzók — Benedek Mária: Vége; 
A vendég; Vérig sértve; Maga egy barbár — Beretka Fe-
renc: Hajnalban kék vonatokkal álmodom; Reggel; Körök 
és falak; Abban az utcában; Keresel valamit; Az öregasszony 
— Dudás Ida: Egyilgyi/ dal — Kopeczky Csaba: Jegenye-
fák, futurizmus — Kókity Rozália: 

Lantos László: Hбtt; A szakadár —Menyhárt Katalin: Zug-
kocsmák — Nyári Antal: Harminc kilométeren — sziveri 
János: Ljssxeszfikül a város — sztigyi Zoltán: A szobrok 
ölében — Tari István: Magángazdálkodás (3.); Etíídök (II., 
IV., VI.); Kihullottak a fésiik; A kórnyék sakkozói; Dobba-
nósaiban világra hozni. 

bognbr antal 	 98 



еurбpа  5zёgyene — európa 
;zёр fa 

Bognár Antal : Európa szépe . új Symposion, 725. 

Fiatal író első  drámáját olvashattuk az Űj Symposion 
szepteinlberi zzá¢nálbam. В  gtnóх  Antalt edddg sвiЖit jó 
novellaírót ismerhettük, most drámájával bizonyította, 
hogy .nemcsak novellistának jó. A mély társadalmi 
problémákat feszeget ő  •dráma •valószínűleg nem szín- 
padra készült, tekintettel nyelvezetére, dramaturgiai 
felépítésére, :az elég s űrűn ismétlődő  túl hosszú mono-
lógokra, de ha mint olvasásra szánt drámát vesszük 
a kezünkbe, végs ő  konklúziónk csakis pozitív lehet. 

A nacionálsoviniszta eszmék térhódítása, a gazdasági 
válságok, a fasizálódás korának Magyarországába csöp-
pent bennünket Bognár a dráma expozíciójával. 

Az affektáló, egymást csak felületesen figyel ő  nagy- 
ságosok, méltóságosok és kegyelmesek pszichikai im- 
potenciáját igyekszik bemutatni az els ő  felvonás els ő  
jelenete. Az üres beszéd, a „fölösleges" szószaporítás 
nem is annyira fölösleges: Bognár már itt világosan, 

sőt ironikusan kitárja elénk az álnemzeti szólamok 

alatt rejlő  butaság és tájékozatlanság latens tüneteit. 
Az urak kipellengérezese, kinevettetése, a személyeik 
köré vonódó irónia jellegű  a drámában. Ha szerepel-
nek, vagy pletykálnak, vagy butaságokról beszélnek, 
természetesen a mímelt informáltság szintjén teszik. 

A saját közhelyszerű  frazeológiájukon kívül képtele-
nek tájékozódni. Gondoljunk csak arra, hogy miután 
András és Bolha mint Vitéz Mátyás és Ludas Mátyás 
mutatkoznak be, az urak nem reagálnak, és kés őbb 
sem amikor Fodor András és Bolha nagyon is kétér-

telmű  szavait hallják. — Mit komédiáznak, jó urak?! 
— kérdezi minderre a Méltóságos úr. 

A lopásról avagy sikkasztásról folyó vita méginkább 
tanúskodik ennek az osztálynak pszichikai tehetetlen-
ségéről, és arról is, hogy mennyire nem volt helyük 
a kor társadalmában, mennyire nem :abba az id őbe 
tartozott ez a feudalizmusból visszamaradt csökevény 
osztály. Összehasonlítva őket Koresollyal azt látjuk, 
hogy Koresoiy világa szélesebb, habár Bognár kife-
jezetten negatív alaknak festi, aminthogy valójában 
az is, látóköre tágabb és sokkal inkább. felismeri a 
társadalom törvényszér űségeit, habár kispolgári csö-
kevényeitől sohasem menekülhet. Az els ő  két felvo-
násban az urakkal szemben senki és semmi, And-
rásékkal fölényes, de morális vereséget szenved, vi-
szont a harmadik felvonásban kimutatja méregfogait, 
megmutatja igazi arcát. 

Tulajdonképpen három csoportba oszthatók a sze- 
replđk, és a konfliktus is e három csoport között ki- 

99  resendő. Az elsđ  Ancsa, Fodor András, Bolha Bandi 

és Balló József, a másodikat Korcsoly, a Kozmetikus 
és a Szabómester, (azaz az Őrnagy és a Technikusok), 
a harmadikat pedig az urak képezik. Bognár ezzel 

felvonultatta előttünk a korabeli Magyarország leg-
főbb embertípusait (a kispolgárság, a „nemesség"). 

A szereplők, akik ezeket az osztályokat képviselik, a 
társadalom értékviszonyaival predesztinált sorsú és 

felfogású személyek, és az ő  pszichikai alkatuk vetíti 
elénk :a konfliktust. E konfliktus megvan már a drá-
ma elején, végigvonul az egész drámán, nem oldódik 
fel, és András forradalmi felismerésében csúcsosodik 
ki a harmadik felvonás végén, mintegy a drámán 
kívül Is tovább hat. Fodor András, a „proletárfilozó-
fus" alakja köré fonódik a eselekmény. Andras túl 

hosszúra sikerült els ő  monológjából (a dráma folya-

mán később is sűrűn találkozunk zavaróan hosszú 

monológokkal, ami a mű  dinamikáját nagyban csök-
kenti) megismerjük szülei és saját életútját. A szim-
bolikus értelemmel bíró kabáttal együtt örökölte And-
rás a nincstelenséget, szegénységet, az igazságtalan-
ságot és mindazt, amit apja volt kénytelen elviselni 
életében. „Idebenn e .szövettel szilárdan összefogva 

együtt van az életem, s amott kelön a közege az éle-

temnek, mely ha tehet is ellenemre, vagy átitathat 

teljesen, de belőlem semmit el nem moshat, nem tör-

het dirib-darabra úgy, hogy minden porcikám, amit 

letép, külön-külön is az egész életem kínjával rán-

gatózzon." 

Miután Bognár ilyen egyértelm űen kimondatta And-
rással, hogy teljesen tudatában van társadalmi hova-
tartozásának, a következ őkben nem cselekedtet vele 
semmit, majdnem csak .a cselekmények .szemlél ője-
ként és sztoikus tolmácsolójaként szerepelteti. Termé-
szetesen András nem veszti el jelent őségét. Mindig 
jelen van, mindenről véleményt mond, de nem cse-
lekszik. Elmélkedik, filozofál. Bognár a tudatos tár-
sadalmi elkötelezettségén kívül, a dráma elején, két-
szer is kimondatja vele a shakespeare-i kérdest: „Vi-

seltes ruhában állok itt méltatlanul a perchez, mely-

ben háromszor elhangzik a kéтdés: akarom-e, aka-

rom-e, akarom-e ezt a világot itt?", majd valamivel 
később: „csak azt tudom tehát, hogy itt vagyok, és 

lépnem adatott... Rajtam áll ..." A dráma folyamán 
András erre a kérdésre keresi a választ. A harmadik 
felvonás végén András (szintén egy hosszú monológ-
ban) kimondja a látottakból és átéltekb ől levonható 
konzekvenciót, elismeri, a forradalom helyességét. 
Ezután bekövetkező  halála már nem is saját sorsanak 
függvénye, hanem •az Őrnagy tehetetlen dühének ki-
fejezője. 
A kispolgárság megtestesítője, Korcsoly (Őrnagy) fon-
tos szerepet kapott a drámában. Az els ő  két felvo-
násban ide-oda hányódó, a gúny és irónia tárgyát 
képező  személy .a harmadik felvonásban szörnnyé vá-
lik, olyan szörnnyé, amilyen csak a fasiszta diktatúrát 
szimbolizáló személy alakja lehet. És ez a személy 
az, aki életben marad, aki menedéket a közönség kö-
zött talál. A mitikus képletességekt đl hemzsegő  drá-
mában nem ez az egyedüli „fekete szimbólum". Gon-
doljunk csak arra, hogy a forradalom, a forradalmi-
ság szimbólumaként Bognár a spanyol forradalmat 
választotta, azt a forradalmat, amelynek bukása után 
Spanyolország még ma is Európa szégyenfoltjaként 
lebeg előttünk, azt a forradalmat amelynek bukasa 
után a fasizmus még ma is érezteti hatását Sp.anyol- 



országban. Tulajdonképpen ez az ,a két momentum, 
ami miatt a konfliktus folyamatos marad, nincs felol-
dódás, hisz a rossz itt van köztünk, ide menekült a 
nézőtérre. 

Mivel a konfliktus magában a társadalomban keresen-
dő, Bognár nem is próbálta a személyekbe önteni, és 
ezért a folyamatosság teljesen természetesen hat, s őt 

a konfliktus a szó szoros értelmében vett drámaivá 
élezése zavarólag hatott volna. 

Külön említést érdemel a dráma nyelvezete. Az a 
könnyed, különös zeneiség, amelyet már megszoktunk 

Bognár prózájában, most .a dráma h őseinek szájából 

hallható. Sajnos, nem mindegyik alak szájából hang-
zanak jól a mesterien megformált körmondatok. 
A hasonlatok, amelyek prózában kiváló hatást kel-

tettek volna, a Kozmetikus, vagy Bolha által kimond-

va értéküket vesztik, s őt természetellenesek, és ezál-

tal hipotrofálódnak. 

A címben szerepl ő  Júlia az egész dráma folyamán 
úgyszólván meg sem szólal, és személye nem játszik 

szerepet a cselekmény bonyolításában. Ő  csak eszköz, 

amelyhez a történet kötődik, de Bognár simmilyen 

jelentőséget nem adott személyének. 

A cselekményformálás, a szerkezeti felépítés tudatos 

szerkesztésről vall. Az első  és a második felvonást a 

Kozmetikus „nyitja meg", majd a hölgyek és az urak 
beszélnek. Ezek a dialógusok sohasem üresek, Bognár 
bírál, ironizál és néha már a komikum határát sú-
rolja velük. Ezek után jelennek meg a színen Ancsak, 
Bolha és András, majd Korcsoly, minekutan az urak 
ismét visszatérnek. Most már mindannyian a színen 
vannak és lehetőség nyílik a teljes kontraszt felállí-

tására és kidomborítására •a három tábor között, amit 
Bognár .ügyesen meg is tesz. Az els ő  felvonás végén 

kiéleződő  kontraszt még csak a szökött fegyenc lo-
pás-sikkasztás vitájában nyilvánul meg, míg a máso-
dik felvonás végére Bognár még egy alakot kompo-
nál be. Balló József .az ,a személy, aki betetézi a már 
eddig is kimondott, megrajzolt ellentéteket, aki meg-
adja az utolsó lökést, akinek a megjelenése után már 
másként nem kezdődhet a harmadik felvonás. A fe-
szültség fokozatosan emelkedik, ami egyfajta termé-
szetes folyamatosságot biztosít. Bognár lassan, de biz-
tos kézzel vezeti célba a történetet. A harmadik fel- 
vonásban változik a sorrend. Az urakra már úgy-
szólván nincs is szükség, csak egy egész rövid id őre 
jelennek meg és az ellentét már csak a proletariátus 
és a polgárság között létezik. Ez egyben a legdina-
mikusabb felvonás is, a leszámolás, a forradalom fel-
vonása ez. Az eddig „nyugvó" energiák felszabadul-
nak, kitör •a forradalom, Reális következménye ez 
mindannak, amit az '_s ő  két felvonásban láttunk-hal-
lottunk. 

A másik leszámolás individuális jelleg ű. Itt számol 
le András önmagával, eszményeivel, hitével és mond-
ja ki a forradalom eszméjét. Habár színpadi el őadásra 
aligha alkalmas, Bognár drámája örömmel üdvözöl-
hető  szerény drámai hagyományokra visszatekint ő  
vajdasági irodalmunkban. A könyvdráma műfaját bő-
vítő  mű  a maga nemében nagyon is kielégít őnek 
mondható. 

öreg dezső  

az ember vívódásai a térben 

Benes József grafikáiról 

Benes József grafikáiról már eddig is sokan és sokat 
írtak. Helyük már régóta be van biztosítva képz ő-

művészeti értékeink kőzett. irásunk legújabb, újvidéki. 
tárlata kapcsán készült és nem elvitatni, hanem 

megerősíteni igyekszik azokat a nézeteket, melyek 
képzőműivészünk alkotásait pozitívan értékelték. 

A képzőművészet alapvető  szerepe abban áll, hogy 

befolyásolja az ember viszonyát a valósághoz. A szem, 

az érzés örömére van, de az emberi tudat, az emberi 

értelem is legalább olyan mértékben szükséges té-
nyezője a műalkotás befogadásának, mint az emóció. 

A mai művésznek, művészetnek már nem a puszta 

érzelem az éltető  eleme. Létezésének biztosításában 

a rációnak döntő  szerep jut. A tartalmi elemek (a 

formaiak úgyszintén) min őségi változásokon mentek 
keresztül, az újabb kifejezési formák .létrehozásához 
nem annyira a gyakorlat, mint inkább nagyobb szen-
zibilitás szükségeltetik. Egyfajta érzékenység, fogé-
konyság, a világ dolgaira való tudatos reagálás. A 

legújabb törekvésekből mindinkább kivehetđvé válik 

az a. tendencia, hogy a művészet igyekszik kiszélesí-

teni határait. l гdeКTđdési köre kitágult, sok olyan te-
rületet magáévá tett az utóbbi id őkben, melyek meg-
hódítása a mu""vészetek előtt korábban fel sem merült. 
Egyes posztmodernista teoretikusok a. múvészeteket 
egyenesen a filozófia helyére igyekeznek beépíteni. 
Mindezektől eltekintve is azt tapasztalhatjuk, hogy a 
művészet univerzalitásra törekszik. Ma, amikor min-
denütt a művészet szocializálódásáról beszélnek, nem 
szabad szem elől tévesztenünk azt a. tényt sem, 'hogy 
a művészettel párhuzamosan a művész szerepe és 
feladatai is átminősшlnek. Megszívlelendő  Fenyvesi 
Ottó egyik írásának néhány mondata, melyekben 
olyan, a mai művészt érintđ  problémákra hívja fel a 
figyelmet, mint a médium és az anyag konfliktusa 
és a minél közvetlenebb katartikus állapotok lietre-
hozása. A mai művész tehát új dimenziókkal és új 
horizontokkal találja magát szemben, illetve ezek ke= 
resését tűzi •ki művészi céljául. A technikai eszközök 
rohamos fejlődésével párhuzamosan változnak a mu= 
vészi kifejezőeszközök is. Sőt a művész és a közön-
ség viszonyában is jelent ős változások tapasztaiihatók: 

Egy ilyen időszakban, amikor a kezdeti avantgard 
törekvések már nagyobbrészt csak a dokumentumok 
erejével hatnak, tehát a neoavantgarde rés a posztmo-
dernizmus időszakában, Benes Józsefr ől mint a hagyo-
mányos művészi lehetőségek folytatójáról lehet és kell 
beszélni. lvfilos Arsіć  Benes stilusát, igen talál'óan, az too 



optikai strukturalizmus határain belül helyezi el. Mint 
mondja, Benes analízissel elemeire bontja a látványt, 
vagyis іamnak ki аs 1 1t ат  fívumát illetve szflm јbó-
lumát. Az így megformált plasztikus egésznek végs ő  
eredménye az emberi figura konstrukciója, melyet 
geometrikus és amorf részegységek fegyelmezett épí-
tésével kapott meg. Ez a végletekrg leegyszer űsített 
emberi figura képeinek áldandó szimbóluma. Akkatásai 
szervezőelemei a műveken belül lépnek egymással 
kölcsönviszonyba, s a mű  úgy jelenik meg elő ttünk, 
mint entitás, mintha tulajdonságai egységes és oszt-
hatatlan egésszé álltak volna össze. A m űvek tehát 
önmagukat jelentik, nem utánzó, imitatív er ővel bír-
nak, hanem önmagukkal azonosak. A lényeges jelen-
tést nem a képen látható néhány tárgy vagy dolog 
hordozza, hanem a színek és formák játéka, struktú-
rája, dinamikája. „A műalkotások a maguk megfor-
máltságában az intencionáltság jegyeit viselik és arra 
szolgálnak, hogy önmaguk céljai legyenek. A műal-
kotás arra késztet, hogy az ember a puszta szemlélő , 
befogadó szerepét vegye föl vele szemben" (Jan Mu-
karovsky) A mű  alkotóelemei (síkok, formák, foltok, 
vonalak, színek stb.) önmagukban is és a többivel 
együtt is többszörösen jelentéshordozó és jelentés- 
alkotó tényez đk. A műalkotás tehát nem irányul 
semmifбle külső  dologra, hiszen nem kiszolgáló, ha-
nem autonóm jel. Ennek tudatában kell Benes József 
grafikáinak értékeit is keresnünk: az alkotóelemek 
összjátékában, egymáshoz való kapcsolódásukban. 
Egyéb viszonylatok, viszonyrendszerek, mint például 
a szemlélő  és a mű, vagy az alkotó és a mű  stb. kap-
csolatának vizsgálata csak a fentiek megismerése 
után lehetséges. 

Benes József műveiben objektivitásra törekszik, vég-
sđ  célja az élet univerzális igazságainak feltárása. 
Társadalmi-pszichológiai próblémákat feszeget. Alko-
tásainak •azonban csak helyzetfelmér ő  funkciójuk van: 
megállapítanak, de nem tartják feladatuknak a válasz-
adást a felvet đdött kérdésekre. A művész egyrészről 
egy elgépiesedett kor legjellegzetesebb sajátosságait 
igyekszik művészi formában megjeleníteni, másrészr ől 
pedig a táj és kar•akterisztikumai, illetve •a táj és a 
tájban élő  ember jellemző  vonásainak megformálása 
foglalkoztatja. Művein az ember mint az elgépiesedés 
áldozata jelenik meg: a szemlél ő  az elgépiesedett em-
berben önmagára ismer. Benes apró figurája, szinte 
alig van jelen. A kép aljára szorult, egyéb struktúrák 
foglalták el helyét, a képen éppúgy, mint a valóság-
ban. A minimálisra törpült figura fölött nyomasztó 
rácsozat, hatalmas geometriai forma, alaktalan go-
molygás. Vagy másutt: összecsavarodó bélrendszerek, 
mintegy azt példázva, hogy tájunk embere el őtt a 
gondolattalanság, a gyomor-probléma is legalább 
annyira megoldatl•axi feladatnak számít, mint az el-
gépiesedés. Más alkotásokon a hájbugyros ember-
oszlopok szimbolizálják ugyanezt a mondanivalót. 

Ismeretlen és ismert veszélyek. Félelem. A semmibe 
emelkedő, már-már könyörgő  karok. A végtelenbe 
lógó lábak. Az emberi egzisztencia, az emberi lét 
problémái kerülnek előtérbe: az ember vívodásai, 
megmaradása a térben. Mindezt sajátos képszerkesz-
tésével is igyekszik nyomatékosítani: a kép fels ő  ré-
sze a tömött és az alsó a leveg ős, szellős. Egyik-má-
sik újabb alkotásán már önnön képmásával találja 
magát szemben a figura. Hullámzó teste ugyanazt •a 
bizonytalanságot igyekszik sejtetni, mint a többi •alko-
tásokon is. A képzeletbeli vagy valóságos tükörképek 
az emberi létezés ember által való felmérését pa-
rafгazálják. 

Benes alkotásain dönt ő  szerep jut az egyensúlynak, 
ami a fegyelmezett építkezésb ől következik. A formai 
és tartalmi egyensúly dialektikusan kiegészítik egy- 
mást. Képeinek főbb értékhodozója ezenkívül a színes 
felületek összjátéka is. Benes egyidej űleg foglalkozik 
festészettel és grafikáva•1. Képein a testek tömegét 

101 hangsúlyozó látásmód érvényesül'. Nem vonalakra, 

hanem a tömegre, határozott körvonalú tömbökre 
épít, ahol jelent ős szerepük van a színeknek. A plasz-
tikusságot nem a fény és árnyék alkalmazásával, ha-
nem azzal éri el, hogy a testeket úgy helyezi e1 a tér-
ben, hogy reliefszer űségük önmagukból következzen. 
Mindezek ellenére a körvonalaknak is fontos a felada-
iuk, noha a figyelem nem a formák széleire irányul; 
a dolgok foltszerű  megjelenése jelenti az els ődleges 
élményt. Szerencsés párosításra talált a lineáris és a 
festői stílus Benes József gr•a.fiká њ . Ebből következik, 
hogy alkotásai esetében nem csak a szemb ől (a látás-
ból) indulhatunk ki, nem csak a szemnek szólnak ezek 
az 'alkotások; az érteremnek a szerepe legalább annyi-
ra jelentős, mint az érzelmekéi. És ez az a tényez ő , 
mely grafikusunk műveit oly időszerűvé teszi nap-
iainkban is. 

Szólnunk kell még talán arról is, .hogy a szeriog гбfia 
(a szitanyomás) — .a m űvész által legtöbbet alkalma-
ott technika — olyan eljárás, amely nagyban el ő-

~egítheti a képzőművészet minél hathatósabb szociali-
zálódását. Ennek a technikának az el őnyei közé tar-
tozik pl, az is, hogy viszonylag sok képet lehet vele 
elkészíteni ugyanarról a m'intáról, anélkül, hogy m ű-
vészi értékükb ől veszítenének. Véleményünk szerint 
Benes József művészi mondanivalójához ez a leg-
adekvátabb forma. 

sziveri j бnoв  



foghíjas törlesztés 

	~ 

Кéр /Költemény/Képköltemény . Forum , ú jvidék, 

1970,!75. 

Régi adósságát törlesztette a Kiadó a képversek 1970 
óta (valójában még régebben) halogatott kiadásával, 
ha erősen leszűkített keretű  válogatást prezentált is. 
Képzőművészeti életünknek nyeresége, hogy végre-
valahára megjelent egy képz őművészeti vonatkozású 
könyv, igen jó kivitelezésben — felmerül azonban a 
kérdés, mennyire idđszerű  mindez most, 1976-ban, 
amikor a vizuális költészet. nemzetközi, de országos 
viszonylatban is messze-messze túlszárnyalta mind-
azt, amit e kiadványban találhatunk. Mert hat év 
alatt bizony elég sok minden megváltozhatott) még 
itt Vajdaságban is. 

Az alkotók (néhány kivételével) tanújelét adták, hogy 
a lehető  legkönnyebben, legegyszerűbben viszonyul-
nak a képvers problémájához. Túl óvatosan, félénken 
közeledtek a „költ ő  bajtársak-testvérek" nyelvi anya-
gához, a felszabadult kísérletez ő  szellem/kedv hiányá-
ban. A képzőművészek körülhatárolt formavilágukba 
megszokott, jól bevált móddereik alkalmazásával 
beplántálták a verseket. gy látszik, formaviláguk 
megállapodott, megmerevedett; nehézkeseknek, bátor-
talanoknak bizonyultak, az új kísérletekkel, áramla-
tokkal nem tudtak .Tépést tartani. A legtöbb a[kotáson 
megfigyelhető  „textusábrázolás" arról tanúskodik, 
hogy képzőművészünk •a vers világának kü15 đ  szemlé-
lője, egyszerű  illusztrátora — vajmi kevés köze van 
az egésznek az igazi képvershez. A m űvészek sutba 
vágták a költészet és a vizuális kommunikáció kap= 
csolatából, társításából adódó lehetőségeket, kísérle-. 
teket. A szöveg sehogyan sem épül be a képi világ-
ba, kilóg bel'đle. A költészet és a képzőművészet hibrid 
áthatásáról, puszta, értelmetlen szintézisr đІ  van szó, 
és valójában semmi közük a művészet fiziognómiájá-
nak megváltoztatásához. 

A 23 képköltemény közül kiemelkedik Böndör Pál 
három képverse, mint a kötet Iegradikálisabb kísér-. 
letei. Ács József képversei képviselik a hagyományos 
mintapéldányokat. A sikerültebb képköltemények 
közé sorolható Benes József szines képverse, Csernik 
Attila, Kapitány László és Markulik József egy-egy 
alkotása. Böndör szabadult meg legteljesebben a kon-
vencionális „művészi érzékenység" fámájától, kerék-
kötőitđl. Munkáiban a nyelv nemcsak kommunikációs 
eszköz, hanem olyan szuverén és immanens anyag, 
mely esztétikailag is változatosan formálható, gyúr- 
ható. Nem a nyelv jelentésbeli értékei a fontosak 
„a beszélt és írott nyelv általános inflációjában, a 
szószátyárkodások, fecsegés és nyelvi misztifikáció 
idején az irodalomban, de főleg a költészetben." 

A vizuális költészet a szavak teljes lingvisztikai re-
dukcioзaert küzd. Böndör igen komolyan elszórako-
zott az írógép lehetőségeivel és a letraszettel, és egy-
ben szétrombolta a tradicionális költészet logikai 
struktúráit. Tipográfiai-vizuális költeményeiben té-
mákat dolgoz fel, olyképpen, hogy a tipográfiai jelek 
nem állnak össze szavakká, szavak galériájává. 

Acs József képverseiben a mondanivaló kifejez őesz-
köze a kontraszt (a kisebb és nagyobb bet űk variálá-
sa, kombinálása), mely hatásosan feler ősíti és kidom-
borítja a kifejez ő  funkciót. A kontraszt által Acs 
eléri azt, hogy a szavak, mondatok jelentésén túl vi-
zuális információtöbbletet sugalltat, ami a struktúrát 
esztétikailag relevánssá teszi. A szavaknak, szóalakok-
nak, a költői nyelv szupraszegmentális szintjének 
kiemelésében is fontos funkciót töltenek be a kont-
rasztok. A hagyományos képversek olvasója az eszté- 
tikai információtöbblet érzékelésére a témán keresz-
tül hangolódott át, a vers szavai, mondatai, szóállo- 
mánya hat rá els ődlegesen, de a szöveg ešztétikai 
velejáróját a vizuális elemek is kifejtik, végeredmény 
ben azok erősítik fel. A kontraszt formájában jelent-
kezik a feszültség és a képvers esztétikai értéke is, 
ami a kontraszt hitelességének, hatásosságának, inten-
zitásának és polarizáltságának az eredménye, egye-
nes következménye. 

Benes és Csernik alkotásain a költői szöveg a képző-
művész formavilágának sikeres kohéziójáról beszél-
hetünk, míg Kapitány és Markulík egy-egy jó, ötletes 
munkát produkált. A kötet többi alkotójánál (Bíró 
Miklós, Maurits Ferenc, Torok Sándor, Baráth Fe-
renc, Petrik Pál, Petrik Tibor és Benes József feke-
te-fehér munkáin) a képvers „innoválási" lehet đségei . 
mind •tematikai, mind vizuális szinten kiégtek, auto-
matizálódtak. 
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svi prilozi  U ovom broju posvečenf su književnosli jugo к lovenskjh Mađara. 
U okvfru foga lematski ке  raspravija 0 sivaralašfvu natih mladih i naj- 
mladih pesnika I prozaista. 

Naši mladi pesnjci гаросе l ј  su svoje karijere pod zašljtom prve generacije 
sympozjona. • Iv' mladi su jednako огеса l ј  teško breme duhovne ktime 
koju su namelnuli njihovj prethidnjcj, jer su osivarena dala zahtevala ve će 
pišfovanje, istovremeno je, me đutim, svest  O siobodi mogla pruiiti stimulans 
za sopstvenu deiatnosl, koja ii ujedno ibavezala  fi krjtj č kj stay prima 
usmerenjjma prethodnika, prima njjhovim pogledima, pa i aki  ii za for- 
miranje ovakvog stave bib o polrebno odredeno vreme za ггепје /osamosta-
Ijivanje. • mi su  a već ini slučajeva, duge procese traganja za sopslvenim 
putevima, sfagniranja krize, prices pesnj čkog sazrevanja, doživljavali usam- 
Ijeп i, da bi — iaki su pošli u sasvim razli č itim smerovIma — došli do 
manic vjše slj čnjh ishodjšta. •  Upravo povodom toga ovaj lekst pokušava 
osvetlili pre svega dodjrne fa č ke  tik iinija, lаспјје , da jstražj i opjše medu-
zavisnisti koje se okupljaju oko fedne dodirne ta č ke.  (Ix uvoda teksia 
Gabora Turija 0 najmladoj pesni čkoj generacfjf Új simpeaionaj. 
Pesnj čkj model  Kupica, umeslo samoíspitivanja sopslvenog pesnj č kog ја  — 
iskazuje samu sebe. Dok pesnj čko ja Havarije od meteia neiskazavnosti/ne- 
iskaz ~jvosii sa samomuč jlačkom pretenzijom sisiemaiiziranja bukvalno „osvaja 
јисј " ostvaruje sopstvene jezj č ke-тјгаопе  isfine rukovoden pretenzijom pot- 
punosti, dotie Kuple uzima u obzir, etiketira dešavanja svog vidljivog, 051-
time dostupnog bj ća. 5ledstveno pesni čkom modelu Kuplea — izazivno 
najavljuje pesnj č ku iníeriornost svog poetskog govora, jezi č kj kinzervalivj- 
zam, skin o rjtmj čku ograni čenosl,  fi  jest, vodvitjsko o бeležje. 	Ovo pes- 
ni čko ponašanje, koje  ii u Kupleu poslalo modeliraju ć i princip pesni č kog 
govora, daleko prevazilazi tormalne kvalitele pesme, i usled  liga  nepo- 
sredno intormiše i  0 egzislencijalnim slojevima modela. (Magdolna Danji  O 
najnovijoj poemf 1Jlvana Domonkoša) 
Plodovi igre su zasreli. Ni pređ eni put nije bio uzaludan: slutnja postaje 
zve stvarnija, da dobra десја  pesma nije zaista njšta drugo nego — pesma. 
~ Opšte karakleristike десје  pesme kid nas možemo prona ć j uglavnom u 
zbirkama tštvana Brašnjoa: Nebeska laboda i Karolja Junga: tarobnjak. U 
zbirci Brašnjoa ogleda se uticaj Šandora vereša a a zbirci Karolja Junga 
uticaj narodne poezije, me đutim, pesme Čarobnjaka pokazuju više original- 
nostj, čak se i sa íormalnim elementima mnogo sigurnije barata nego što 
ii to slu čaj u Nebeskoj labodi. (Gabor Turf 0 десјој  poeztjt). 
Dimenzije kije nedostaju u prozama Antala Bognara i Erže6et Juhasa, ujedno 
predstavljaju dimenzije koje nedostaju u č jtavoj našoj novijoj prozi, šta- 
više,  ii sari u njoj, nego i  a poeziji. Parcijalizacija, odustajanje id po- 
smalranja u opšijjim konstelacijama, pomirenje sa konslruisanjem mikro-sve- 
fova jesfe opšta pojava  a našoj knjjževnostj, šlavjše, fo ii karakteristjka i 
same moderne umetnostj. Posmatraju ć j та  tog slanovjšla tormiranje ova dye 
prozna sveta, moramo primetitj, da svojim pretenzijama, intencijama, ipak 
daleko prevazjlaze jedan č jtav niz prihva ćenjh, koditikovanih proznjh stru- 
janja, i nedvojbeno ilvaraju nove puteve,  re semi za sebe, negi i za 
našu suvremenu prozu. (Beafa Torka  0 najnovfjoj prozi) 
Zahvaljuju ć j komponovanosli zbirke, pripovesti Bognarove Tekstitije jesu tek- 
stovi koji iedan drugog nadopunjuju i oboga ćuju. Us1ed njihove lan čanosli, 
bogaisiva i raznovrsne slojevitosii, то9 иса  svođenja гасипа  0  suta, koje 
se dešava a prozi, prelaze nepatvorene pokušaje. (Eržebel  Juha'  0 rbfrcf 
novela An1a1a Bognara) 
Ovi tekstove, isto kao i njegove samopregorne junake, njihove meditacije 
i emotivne tokove (kid njih ii emocija prices, a  fi stanje) njihiv odnos 
prima spiljnom svefu karakferjše dijalekiika visokog stepena, bar foliko, 
koljko ii to njjhov autor. Erže бel Juhas negira tradicionalnu forma, ali time 
sivara jednu nova lormu, negira iradicionalne odnose sadržaja, da bi mogla 
родјсј  na pijedesfal onaj sadržaj koji  ii  ina ostvarila; negira i Samu novelu, 
da bi napravjla mesla za novelu koju  ii  ina nanovo stvorila. (Ferenc Beretka 
o novelama Eržebel  Juha') 
saslavlja č j naše prve posierafne antologije prjpovedaka prjhvalilj su Si 0Z 
bjljnog zadatka kada su jednom kolekcijom koja obuhvata pedesetak novela, 
hteli da skiciraju trjdesetogodišnji razvitak tog žanra, nameravaju ć j islivre- 
meno pružjlj i jedno sveibuhvatnu sliku  m današnjem stanju kratke prize 
jugoslovenskjh Madana. Iz singe uzajamne upu ćenostj elemenata skicirane 
dvojakosti zadatka proizitazj da i najmanja delormacija jednog nepovratno 
povla č i za sobom jskrivljenje i drugog elementa. •... ukupna slika koja 
namerava da reflektuje današnje stanje vojvo đanske novele skicirana ovom 
antologjjom, možda upravo usled nedostataka  a izboru pi mnigo č emu 
jednostrana, ali kao lakva, pruža odlj č nu osnovu da se povodom akluelnih 
pilanja žanra koji se ra čuna reprezenfalivnjm u našoj knjjievnosfi, i pomalo 
zanemarene alj česlo ošfro krifikovane prize čovek podslakne na davanje 
odgovora. (Ferenc Beretka) 
skfce za jedan portre nije monogratija u иобјсајепот  smjslu re č i, koja bj 
pratjla greben bjografskih čјпјепјса , i spotjnim dogadajima uslovljeno du- 
hovno sazrevanje aufora, hronološki pratila niz dela — to ii niz eseja 
manic viii nezavjsnih, koji se koncenfrišu oko ponekog stanovišta za koje se 
prelposlavlja da je bib o гпасајпо  u žjvotnom opusu. Monogralije se pjšu 
uglavnom s poznavanjem celokupnog žjvotnog dela, alj tako š10 u opisu 
ranijeg perjoda naj češće stoji skriveno poznavanje kasnijih dešavanja ihi 
najlazimo bar na ukazivanja  a vezi sa njima. Nasuprot tome, Bošnjak skino 
a svakoj studjjj govori o č jtavom opusu Ervina Šjnka, dafj perod i Ii  kon- 
krelna žjyotna сјпјепјса  јеги  samo povod da pretpostavljenu 1j drugu 
sušlinu Ervjna $inka pokaže u jednom novom pristupu. (Gabor Vajda  e 
knjizi lšfvana Bošnjaka posvečenoj opusu Ervina Š1nka) 
Teško najlazjmo ovde  nu „pravu" novelu, pripovetku u savremenom smjslu, 
na tekstove sa zalvorenim sjluacijama, a na tekstove otvorene razlj č jfjm 
operacjjama  jot manje; u ve ć jnj slu čajeva to su pesme a prozi, 1jrskj zaleti, 
„etjde", žjvotne sljke, knjjževne repirtaže itd. mešano. Za brjsanje i Iabav- 
Ijeп je granice između žanrova nisu moralj dugo tražjtj primere, i po mom 
ose ćanju, Of su inzlinktivno osetjlj da moraju izeksperimentisati sopsfvenu 
slobodnu forma. Preko nje su u stanju da bljže dopiru do objekta.  Inni-
naduje (možda) сјпјепјса , da aki progovaraju u prozi ni izdaleka nisu toliko 
rasiesiti  a posmafranju, siromašni a doživljajima kao što bismo poverovali 
0 mnogim njjhovim pesmama. (Antal Bognar  0 prozi najmladih) 

o drami Antala Bognara (obavljena u br. 117-118. Úi symposjona) pile naš 
mladi krftf čar Deže Ereg 1 konslaluje, da drama, iako u ovoj formi nlje 
pogodna za scenu,  Pl :vojoj problematici a pogolovu, jezj čkoj obradenosti, 
predslavija zanlmijiv eksperimenf nate dramske književnoslj. 

/to Fenjvetí krilikuje priii čno zakatnjeno izdaiu, dosta nepotpunu i  sari 
po nekim oslvarenjima uspelu anfologiju vizuelne poezije. 

U jednom takvom periodu, kada росе lпа  avangardna nasiojanja deluju ve ć  
sari snagom dokumenla, dakie a periodu neoavangarde i postmodernizma, 
o ložefu Benešu se može i freba giviriti kao  0 nasfavlja č u tradicionalnih 
umetni čkih mogu ćnostj. Mi1oš Arsi ć  veoma zgodno smešta Benešov sti1 unu- 
tar granjca optj čkog stukturaljzma. Kao što kaže, Bend š ротоси  analize, 
viđenje prefvara u elemenie, iii a jedan njihov izabrani moljv, odnosno 
simbol. Krajnji rezultaf ovako otormljene plasij čne celjne jeste konsirukcjja 
ijudske figure, koju ii dobio discjpiinovanom gradnjom geometrj č kjh i 
amorfnih sasfavnjh delova. To ii slalnj simbol cli krajnostj pojednostavljenih 
slika ljudske tjgure.  (Janit slveri  e  grafici Jožefa Beneša) 





e számunkban benes józsef grafikáit közöljük 


