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Dolgozatomban négy jugoszláv költő, a szerb Marko Ristié és Todor 
Manojlovié, valamint a horvát Tin Ujevié és Dragutin Tadijanovié háború 
után közzétett költészetének értelmezésére vállakozom. A háború utáni 
költői publikációk kivétel nélkül jórészt a háború előtti termésből való 
válogatások is, ha nem épp egész költészetüket bemutató válogatott versei-
ket adják ki - a megújult körülmények között mintegy újra bemutatkozva 
olvasóiknak. Nehéz tehát egyenes határvonalat húzni a két háború közti és a 
háború utáni költészetük között, a határvonal, úgy tűnik, sokkal inkább 
valahol a harmincas évekre esik, Marko Ristié költészete esetében talán a 
harmincas évek eleje, Tadijanoviénál, és Tin Újéviénél a harmincas évek 
vége, Todor Manojloviénál pedig csak az egészen szubtilis elemzés mutat-
hatna ki határvonalat a korai és a kései versek között. 

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

A szürrealizmus nagy hulláma a szerb költészetben a harmincas évek 
elejére nyugvópontjához közeledett; maga Ristié, a szerb és jugoszláv szür-
realizmus vezéralakja is nyíltan szól a szürrealizmus hanyatlásáról, Breton-i 
gesztusok sznobisztikussá válásáról. Ez azonban nem jelenti azt, hogy Ristié 
megtagadta volna a szürrealista versépítkezési eszményt, csupán azt, hogy 
átérezte a szürrealista tendenciák elégtelenségét, esetenkénti anakronizmu-
sát. Marko Ristié költészete szürrealista költészet maradt a harmincas évek 
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második felében is, felerősödik azonban költészetében a költészet és a 
forradalom egységét kívánó intellektualitás. A költészet és forradalom egysé-
gének kívánását, mi több, imperatívuszát egyes versei tematikusan is megfo-
galmazzák. Egyik legteljesebb, programatikus szövege az 1943-ban íródott 
Filijala jave vers, mely teljessége okán, valamint annak példázataként is, 
hogy a húszas évek anarcho-szürrealista költője milyen magas fokú elkötele-
zettségig jutott el a háborús évek közepette, megérdemli, hogy Marko Ristié 
utolsó kiteljesedett költői korszakáról beszélve, őt elemezzük. 

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

„Zalosni dani jednog zivo-mrtvog olicenog sustog anahronizma 
ProSlost je jos uvek tu 
Kao kamen 
Kao krst 
Kao guma 
ProSlost je lepljiva glomazna rastegljiva..." 

Az első versszak utolsó verssorában a múlttól való elszakadás nehézségét 
és problemtikusságát fogalmazza meg /„Uzalud pokuáavam de se oslobo-
dim"/, hogy az ezt követőm magányos közlésben /„Treéi mesec u godini za 
koju su nam obeéali zlatna brda"/ a múlt visszahúzó erejeként manifesztáló-
dó, szüntelenül megújuló csalóka remény képzetét vezesse be, mellyel a 
második versszak feladata lesz leszámolni /„Zlatna je beda... I dok plete i 
savija potoke od zlata/ Gubi se u mraku na dnu gladi sama"/. A leszámolás 
azonban, mint láttuk, a szellemiek síkjáról átvezet az élet egészének a 
síkjára, a nyomorról szólva, mely nem csupán a szellemiekre vonatkozik. A 
versszak utolsó két sora metaforikusán utal a lét egészét átfogó problémák 
megnevezési szándékára, a köztük való eligazodás igényére /„Rasőupano drvo 
bez korena u oluji/ Konj propet na obali izbezumljenog mora"/, s az utolsó 
verssora egyben a harmadik versszak bevezetéséül is szolgál, hiszen annak egyik 
központi kifejezése, témaszava a metaforikusán értett „hajótörés" lesz: 

„Reő brodolom tgubila je svoj misao 
I reő zemljotres 
Brodolom ne pripada nijendoj naciji 
Zemljotres ne pripada nijednoj naciji 
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Ni anahronizam 
Ni oluja ni konj ni drvo ni more 
Rec je o reci nacija 
Rec je o naciji" 

A hajótörés nem az egyes nemzetekre, egész Európára vonatkozik /„Brod 
se zove Evropa 1943"/, közvetlenül utalva a második világháború valóságára; 
az „eszeveszett tenger", a „földrengés" metaforák első számú jelentése tehát 
maga a háború. A háborús utalások ugyanakkor a legközvetlenebbül is 
megjelennek a negyedik versszakbar: 

"Ovo nije ni endofazija ni izvestaj vrhovne komande 
Ni delirijum cetveromotomih bombardera 
Ovo je anahronizam 
Ima li nade? 
Tu 
Nad rusevinama ovim unutra i spolja i posle i sve ove krvi ove 
proslosti ove sluzi krvave ove prasine ove bolesti 
Ima li nade?" 

A hangsúlyosan feltett kérdés egyszerre utal a háborús létvalóságra és az 
emberi bensőség kiteljesíthetőségére az emberi életben /„spolja"/ és a költé-
szetben. A ristiéi szerkesztésmód a szabadversben a komplex megfogalmazás 
teljességigényével érvényesül, a lazán, mozaikszerűen egymás mellé illesztett 
közlések illetve kifejezések az intellektus belső logikájának egységét hitelesí-
tik. A magyar költészetben Kassák konstruktivizmusa hozható vele egyedül 
kapcsolatba. 

Az ötödik és hatodik versszak közlései a k."Ítészét helyzetét világítják 
meg, a világirodalmi /„Maldoror gleda/ Zna"/ és saját költészetére való 
utalásokkal /"Za Turpitudu"/, valamint a Rastko Petrovié egy az „ÚJ IDŐ" 
igézetében íródott versének részleteiben való beiktatásával. A szabadvers az 
esszé határáig jut el: 

„ Tako je pevao Rastko Petrovic juce pevao JUCE IDANAS 
Ima li nade za sutra za nas az kermese jos jednom 
Sad kad je zaista jos jednom opet sve svrseno is sve 

kadpocinje iznova..." 

A világirodalmi utalások folytatásaként a hetedik versszak Kafka világát 
/a bogárrá változást/ idézi fel, valamint a betegség fogalmának példázatára a 
viviszekciós fogalmazás pontosságával Proust alakját, mindezt eltolva magá-
tól, a költői intellektus Rastko Petrovié megnevezéséhez visszatérve az „új 
idő" megszületésének a mikéntjéről gondolkodik. Itt jut el a Breton-i 
gesztus megtagadásában („Ne / Ne / Ne / to je zaista dekadencija i tu se 
novo vreme sigurno ne stvara..."), valamint több más művész elutasításában 
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a meredek felismerésig, hogy egyedül a forradalom, a népfelszabadító hábo-
rú az mely az „új idő" letéteményese lehet: 

„Nego se stvara na Donjecu ili na Neret\'i 
Kod Glamoca ili kod Drvara 
U Prozoru a ne na prozoru" 

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

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

Todor Manojlovié a vajdasági szerb költészet magányos alakja, aki 
kezdettől fogva a szabadvers elkötelezettje, majd a szerb szürrealizmus 
sajátos hangú képvislője volt. A sajátosság bizonyos fokú magánosságát is 
jelentette, jóllehet az írótársak elismerése sohasem maradt el. Többek 
között Isidora Sekulié, MiloS Crnjanski és Marko Ristié írt költészetéről 
értően és elismerően, az újabb költői nemzedék tagjai közül pedig nem más, 
mint Branko Miljkovié, a jelentős modern szerb költő. Magánossága bizo-
nyára költői létfelfogásából is következik, fiatalon meghirdetett költői prog-
ramjából, miszerint a költőnek a lét örömös tartalmairól kell szólnia, 
melyhez késői költészetében is igyekezett tartani magát, késői költészetében 
azonban az örömös tartalmak megszólaltatása helyett szükségszerűen az 
öröm utáni nosztalgia lesz alaphangjává. Az 1958-ban Újvidéken újra 
kiadott Pesme moga dvojnika kötet versei már ezt a nosztalgikus hangvételt 
előlegezik. A költő „mása" a költőből kivált, önállósult egyéniség, aki 
megőrizte fiatalságát, vitalitását a lehetőségeti - utazni, látni, élni /Todor 
Manojlovié életelemei ezek!/, s aki a költőt meg-meglátogatván - ébrenlét-
ben, gondolatban, álmában - arról az életről, létről beszél, amelyet valaha a 
költő is magáénak tudhatott. Valójában megteremtődik e versekben a 
lehetőség, hogy arról beszéljen /az élet örömös tartalmairól!/, amiről beszél-
nie egyedül kedve van, bárha a distancia tudomásulvételével, sőt tudatosítá-
sával is. A nosztalgia azonban legalább annyira alapja Manojlovié költői 
létfelfogásának, mint a tragikus tartalmak elől való elzárkózás, a szomorú-
ság, a borúlátás elutasítása. 

Ristié Todor Manojlovié rendkívüli műveltségét dicsérte, mely biztos 
érzékkel van jelen költészetében, „tökéletes lelki egyensúlyról" tanúskodva, 
ahogyan ő írja, „a gondolati lehetőségek eufóriájának és az érzelmi tények 
egységében". 

Todor Manojlovié, Ady és Apollinaire elkötelezettje, miként fiatal korá-
ban, kései költészetében is az akadémizmus elszánt ellensége, a költői 
akadémizmus tünetei közé sorolva magát a költői képet is /azt állította, 
egyetlen költői kép sincs egész költészetében/. Zrenjanini doyenje a modern 
szerb költészetnek azonban kétségkívül azok közé a költők közé tartozik 
/nagy megtiszteltetés lehet ez számára!/, akiket Ristié előbb idézett versében 
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az „új idők"-ből kizárt, a múlthoz tartozik, ha kétségkívül legnemesebb 
költői hagyományainkhoz is. Van ugyanis valami anakronizmus nosztalgiá-
val átszőtt szabadverseiben, mely már nem tud együtt lélegezni kora valósá-
gával, bármennyire akarná is a „valóság poézisét" megszólaltatni. Már csak, 
mintegy megzenésíteni tudja a valóság bizonyos tartalmait, jóllehet a megze-
nésítés szó egészen találó kifejezés lehet Manojlovié költészetére alkalmaz-
va, hiszen az a lét melódiáját hivatott a kezdettől fogva megragadni. Nem 
értetlenségről van tehát szó, hanem a költői program bizonyos fokú alkal-
matlanságáról, arról, hogy a megjött „új idők" láttatása más hozzáállást 
követel meg, mint a manojlovié-i nosztalgikus öröm-keresés. Példaként 
idézzünk a 1968-ban Blize velikom suncu Zrenjaninban kiadott válogatott 
verseit is tartalmazó kötet egyik verséből, a Sumor i radost naseg doba 
címűből: 

„Da lije to joS uvek vrtoglavica 
Onogpetogodisnjeg apokalipticnog loma i ludila? -
Ilije od onda odista svet izgubio kocnicu 
I, izbacen zanavek iz koloseka od nekada, 
Sada juri, tetura mahnitim pijanim trkom 
Kroz neke beskrajne olujine i pustolovine, 
Iz cijih groznicavih urnebesa i utvara 
Uzalud ceznemo, pruzamo ruke i srca 
Za pitomim rumenim suncima 
I halkionskim lukama 
Potonulih bivsih predvecerja - ? 

Ali naSto jalove zalbc i sumori? 
Budimo hrabri i dobre volje, savremeni i buduci 
/Kao sto smo vazda to propovedali/ 
I radujmo se novome ritmu vremena 
Kojim lete oni divni daljni konjici neba: 

Aeroplani -
I oni gromni gizdavi bumbari zemlje: 

Autoniobili -" 

A versidézet érzékletesen példázza: Marojlovié kzvül van kora valóságán; 
akkor is, amikor félelemmel áll jelenségeivel szemben és akkor is, amikor 
ámuló örömmel tekint bizonyos tárgyi elemeire. Ez a „kívülállás" sem 
tudható be azonban egyértelműen öregségének, sokkal inkább „itt-mara-
dottságának" a megváltozott időben. Manojlovié költészetére mindig is 
jellemző volt egyféle kívülállás, ő a világ tényeit, tárgyait megcsodálta, vagy 
felpanaszolta, de nem tudta őket belülről megközelíteni, tárgyi mivoltukban 
nem lettek egzisztenciális világa építőelemeivé. Avantgárd szemléletéből 
erre nem futotta. 
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Tin Ujevié Mamurluci i pobesnjela krava verskötete 1956-ban jelent meg, 
a zágrábi Lykos könyvkiadónál, mely időközben már több jelentős fiatal 
horvát költő, így Slavko Mihalié és Ivan Slamnig köteteit is kiadta. A kötet 
1935-től közli Tin Ujevié eddig kiadatlan verseit. Nem avantgard költészet 
ez, de nehéz lenne a hagyományos költészet közé is besorolnunk, akko is, ha 
versépítkezési módszerei és tematikája alapján sok szempontból oda is 
kívánkozik. Tin Ujevié rímes versket ír, rendkívül kultivált, gazdag rímtedh-
nikája van, szabadversei is rímesek. Itt kell megjegyezni, hogy a harmincas 
években több szabadverset ír, mint a felszabadulás után, amikor mintegy 
misszatér a szabályos versszakolású vershez, a hagyományos versformához. 

Az 1950-ben íródott kötetnyitó vers, a Hymnioda to mou somati szép 
példája lehet annak a paradoxonnak, miszerint a leghagyományosabb vers-
formán is átüt Tin Ujevié szemléleti eredetisége. A vers, miként címe is 
mondja, himnusz a testhez, a meztelen testhez, önnön testéhez, a halandó-
hoz. A vers 21 négy soros versszakból áll, 21 versszakon át méltatja a testet, 
megemelt, himnikus hangvétellel: 

„O moje tijelo! i ti si őestica eterskoga mesa, 
a tvoja grada predstavlja cudesnu zgradu kosti; 
ne slavim te - no u tebi su i zvijezde i nebesa, 
prah zemlje, sjaj sunca; sav zivot, pun iprosti" 

„Pa ovi zivci, po kojima svemir svira; 
pa ova pluca, kojima bahato bostvo dise; 
Sve, sto bje ijeste i biva, na grud se privi, nju dira, 
ja jesam prah i zivot, i cijelost svjetlosti, i nista vise." 

Másképp, de ugyanezzel a paradoxonnal találjuk magunkat szembe a 
Munje vers olvastakor is. A harmincas évek második felében írt vers a címbe 
emelt "villám" felmagasztalása, nem metaforikusán értelmezve azt, hanem 
leíró jelleggel: a villám értelmezése ez, himnikus hangvétellel, ahogyan a 
verskezdő sorok is tanúsítják: 

"Munje su srz svjezine, mjerice etera. 
Gnjev oko divova. 
Bes njih se ne mijenja teski zapareni zrak 
Munje su crvena slova na mracnom nebu, prevratni znak" 

Tin Ujevié költészetének jellemzője ez a felfokozottság, mely a választott 
témát átlelkesítve, költői szemléletének egész gazdagsága horodzására képe-
sül minden egyes versében. így pl. az 1946-ban írt Nocni cvrcak kötött verse 
az éjszaka magában éneklő részegről szól, amelyben a leíró vers himnikus 
emelkedettségét példázhatja a vers első és utolsó versszaka: 

"Kad lijeno nocu umorni pijanac 
polaganim hodom dotetura kuci, 
cijeli kraj se cini skamenjen pospanac 
ijedan jedini glas mu prijeci ucL" 

2 



A HÁBORÚ ELŐTTI MODERNEK 1945 UTÁN 125 

"I u jaru noći on je znamen sunca 
kroz te okoline vrelih suncokreta. 
I sve opojnosti rječit polet bunca: 
biti će pjevača sve dok bude svijeta." 

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

1956-ban jelentek meg Zágrábban a Zora kiadónál Blagdan žetve címmel 
Dragutin Tadijanovié összegyűjtött versei, a kötet 1955-ig követi Tadijanovié 
költészetének alakulását. Háború után írott költészetéből két hosszabb 
versciklusát emelném ki, az Intimna izložba. Crteža iz Raba 1954-ben írt 
versciklust, s a Crne vode 1955-ben írt versciklust. A két versciklus közti 
rokon vonás a versek rövidsége, tömör plaszticitása; bennük Tadijanovié 
tehetségének legjellemzőbb vonásai teljesednek ki: a kimért, pontos fogal-
mazás, a tárgyát néhány pontos szóval közel hozni tudás képessége, a 
fegyelmezett versmondat. A két versciklus között az alkotói hozzáállás 
szempontjából lényeges különbségek vannak. A Rab szigeten írt versek 
tematikaiig különböznek egymástól; a költő egy kőasztalnál írja verseit (egy 
nap alatt mind a 13-at), s amit véletlenszerűen lát, illetve amit azokban a 
napokban, aznap látott, az lesz verseinek témájává, pl. a reggel látott idős 
asszony, aki csokor vörös rózsát vitt kezében, míg a Crne vode ciklus versei 
a nádas, a vízpart világát figyelő, növény s állatvilágának rezdüléseit számon-
tartó gyorsfelvételek. A rábi versek egyszerűségét, plaszticitását példázandó 
ideírom a Nevidljive ptice címűt: 

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

Ez az egyszerűség Tadijanovićot egy egészen modern verseszmény köze-
lébe juttatta el. A Crne vode ciklus verseiben ugyanez az egyszerűség 
dominál, ám a tartalmi összetettség - pontosan követni a vízpart élővilágá-
nak rezdüléseit - modulálja azt. íme a 13. vers: 

"Kiša, jesenja, sumorna kiša 
U sivilu nad krajinom 
Brše jasnoću odsjeva 
Uspavljajući stare vrbe 
I široko lišće lopoča. 

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

A Crne vode ciklus verseiben minden versszak mondathatárt jelöl, min-
den versszak egyetlen mondat. A mondathatárnak ez a kiemelt szerepe a 
versnyelvi fegyelmezettséget hivatott megvalósítani, s általa a versbeli törté-
nések lezártságát, mely révén a versek, melyek sokszor egyetlen mondatból 
tevődnek össze, maximális tömörséggel tudják véglegesíteni a versmondat 
tartalmait - akárha redukció eredményeként formálódtak volna ilyen tömör-
ségűvé. Miközben plaszticitásuk a versnyelvi dallamot is megőrzi, a beszá-
moló, a személyes jelenlét hitelessége ölt "tájképeiben" alakot. Tadijanovié 
"tájképei" bizonyára a legéletesebb, s egyben a legmodernebb "tájképek", 
melyek a háború utáni jugoszláv költészetben megszülettek. 
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