
A Dömdödöm-
paradigma
Történeti-poétikai penge- és horizontváltások 
Lázár Ervin Négyszögletű Kerek Erdőjében

„Hiszem, hogy tartozunk egymásnak azzal, hogy meséljünk.”
(Neil Gaiman)

„Ami nincs, arról nem lehet mesélni.”
(Babó Titti)

Lázár Ervin (1936–2006) egyik legnépszerűbb írónk. Életművének
elevenségét hangjátékok, televíziós feldolgozások, színházi adaptá-
ciók is jelzik. Hősei (Mikkamakka, Bab Berci, Berzsián és a többiek)
neve hallatán azok is tudják, kiről/miről van szó, akik a művet magát
netán nem olvasták. Akárcsak a Don Quijote, a Hamlet vagy a Toldi je-
lölő: emblematikus erővel vannak jelen az olvasói köztudatban.
Lázár prózaművészete — meséi, novellái s egyetlen regénye, A fehér
tigris — több stílusregisztert ismer, több esztétikai minőségben ott-
honos. Elbeszéléseinek szociális szürrealizmusa, szociografikus me-
sebeszéde a veretes példázattól (Isten választott embere) a megindító
szociogroteszkig (A grófnő) számos műfaji mintára fogékony. Kor-
szakos jelentőségét azonban mindenekelőtt meséi mutatják (hova-
tovább talán a „felnőttepikája” se egyéb: mesék tündéreknek és na-
gyobbaknak). Ama történetek, amelyek igazzá gyógyítani is (Mese
Julinak), bölccsé betegíteni is (A kislány, aki mindenkit szeretett) tud-
nak; miközben a széppé írt világ tapasztalatába vezetik be ifjú olva-
sójukat. Építő derűvel, meleg humánummal.

Ezúttal egyetlen könyvének egy sajátságos részletét ajánljuk új-
raolvasásra.

A Négyszögletű Kerek Erdő (mesék, 1985) Dömdö-dömdö-dömdödöm
című fejezetében költőversenyre kerül sor. A döntőbírók Mikka mak -
ka és Maminti, a kicsi zöld tündér; de voltaképp mindahány részt-
vevő kommentál és értékel. Elsőként Szörnyeteg Lajos, a legjobb szívű
behemót versenyművét: „A múltkor Mikkamakkával / Fát vágni
mentünk az erdőre, / De olyan szerencsétlenül dőlt / A fa, hogy
Dömdödöm alászorult”. E négysorosban a vallomásos-epikus poé-
tika s a prózára hangszerelt szabad verses irály talál egymásra; az ér-
tékelő olvasat szerint mérhető eredmény nélkül. (A mű nem vers, szól
az ítélet; mégpedig — Mikkamakka hivatalos indoklásában — azért,
mert: „Csak”.) Bruckner Szigfrid, a kiérdemesült oroszlán ismerős ka-
denciával áll a döntnökök elé: „Ej, mi a kő! tyúkanyó, kend / a szo-
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bában lakik itt bent?” A Petőfi eredeti szerzőségét fölemlegető mél-
tatlankodásra válaszul előbb átvariált szórenddel, majd tyúkapós vál-
tozattal szolgál; a bírálókat azonban nem sikerül meggyőznie. Nagy
Zoárd, a lépkedő fenyőfa ötödfeles jambusai a mondókás retorikához
a létbeli fenyegetettség sorsélményét társítják: „Legszebb állat az
anakonda, / de nem tudja ezt ama konda, / ha ráterelnék ama kon-
dát, / széttiporná az anakondát”. (Az „anakonda” jelölő értelmetlen-
ségét — megfelelő zoológiai ismeretek hiányában — fölhánytorgató
közönség rövid úton elhatárolódik a műtől; Aromo „anaménes”-es,
Bruckner Szigfrid „anacsordá”-s változattal gúnyolja ki az opuszt.)
Az ölelkező rímek játékos fájdalma, a létösszegző versbeszéd groteszk
melankóliája teszi emlékezetessé Ló Szerafin, a kék paripa próbálko-
zását: „Ha elpusztul a tulok, / szarvából lesz a tülök, / de ha én el -
püsz tü lök, / belőlem nem lesz tulok”. (Az alkotást a hallgatóság nem
érvekkel utasítja el, hanem — értő fölénnyel — kineveti.) Vacskamati
lírai életképében az absztrakciókra kiterjesztett antropomorfizáció
költői művelete fullad — a hallgatólagos közmegítélés szerint — ku-
darcba: „Szerda ablakában / csütörtök ül, / és ordít / csütörtökül”.
Találmánynak talán jó, ámde versnek biztosan nem — hangzik ezu-
tán az összegző értékelés Aromo, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl enig-
matikus fölvezetésből kibontott természeti lírájáról: „bálömböki bag
u fan / bálombökö big a fún / búlámbákö bög i fan / balúmbaká bög
ö fin / bilambúka bág ö fön / bölimbakú bag á fön / bölömbika búg
a fán”. (A parodisztikus reflexió ezúttal Ló Szerafintól érkezik, aki a
„kómirelű kőtyual” fölütéstől jut el a „kimerülő kutyaól” zárlatig saját
verziójában.)

A sort, hetedikként, Dömdödöm zárja. Epigrammatikus poézise
(„Dömdödöm, dömdödöm, / dömdö-dömdö-dömdödöm”) előbb
zavarba ejti a többieket. A kezdeti lekicsinylő megrökönyödés
(Bruckner Szigfrid gunyoros változata a témára: „Prampapam, pram -
papam, / prampa-prampa-prampapam”) azonban, Mikkamakka her-
meneutikai higgadtságának köszönhetően, csakhamar szertefoszlik:
Dömdödöm megnyeri a költőversenyt. Íme, a vonatkozó részlet: „—
Nono — mondta Mikkamakka —, csak azért kiabálsz, mert nem
tudod, mit jelent Dömdödöm verse. / — Miért, mit jelent? / — Azt,
hogy mindannyiunkat nagyon szeret. / — Engem is? — kérdezte gya-
nakodva Bruckner Szigfrid. / — Persze, téged név szerint is megem-
lített — mondta Mikkamakka. / — Éljen Dömdödöm — kiáltott
Bruck ner Szigfrid —, adjuk neki az első díjat! / — Adjuk! — kiabál-
ták a többiek. / Mikkamakka és Maminti egy babérkoszorút helye-
zett Dömdödöm fejére. / — Te győztél — mondták neki. / — Majd
kölcsönadhatod a krumplifőzelékembe — veregette meg a győztes
vállát Bruckner Szigfrid”.

Mi teszi oly különlegessé e mesei mókának mímelt poétai versen-
gést? Olvasatunkban az, hogy a pályaművek létező költészeti para-
digmákat jelenítenek meg. E nézőpontból Szörnyeteg Lajos a lírát -
lanítás poétikai modelljeire (Kassáktól Krusovszkyig) játszik rá;
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Bruckner Szigfrid műve a szerzőség és az újraírás posztmodern prob-
lematikáját hozza felszínre; Nagy Zoárd, Ló Szerafin és Vacskamati
a klasszikus verstanban (a nyugatos/újholdas hagyományban) rejlő
lehetőségeket példázza; míg Aromo költeménye a Weöres Sándor-
féle halandzsapoézis s az avantgárd/neoavantgárd hangköltészeti
kísérletek mesei megfelelője. (Utóbbi mintha közvetlenül is utalna
Tandori évtizeddel korábbi leleményére: „Lesz vigasz / Lösz vögösz
/ Lasz vagasz / Lisz vigisz / Lusz vugusz” — Hogy ki ne jöjjünk a
gyakorlatból, in Egy talált tárgy megtisztítása, 1973.)

Mindezek után érdemes föltenni a kérdést: miért épp Dömdö -
döm alkotása került ki győztesen a vetélkedésből? A verset övező
értelmezői rokonszenvnek több indoka lehet: 1. Dömdödöm kétso-
rosa hiteles nyelvi produktum, amennyiben abban a szerző lénye
nyelvi lényegét adja. 2. Tiszta, redukált poézisről van szó (amelyet
nem terhel sem a szókészlet fölös bősége, sem a rögzített értelem
korlátozó erőszakossága). 3. A jelentéstani rögzíthetetlenség az ol-
vasó szabadságáért szavatol, a jelsor beláthatatlan többértelműsége
a befogadó szabad aktivitására tart igényt. 4. Az archaikus ritmika s
a keresetlen önrím az irodalom mágikus forrásvidékét idézi föl a
befogadókban. 5. Szeretetre méltó, mert szeretetet közvetítő jelen-
ség — a szerző is, a mű is. Ha jól olvassák Mikkamakkáék. S ha jól
olvassuk Mikkamakkáékat.

Hitelesség, tisztaság, szabadság, mágia és szeretet: nemde in-
terpretációs diskurzusainkban kevéssé használt, mert ott kevéssé
hasznavehető terminusok ezek. Mégsem nélkülöz némi tanulságot,
hogy a bírák és a versenyzők — ideálisan naiv olvasóként — épp egy
efféle értékfogalmakkal körülírható művet tüntetnek ki ünneplő bi-
zalmukkal.

Amint Lázár Ervintől sem meglepő e végkifejlet. Elég, ha — tu-
dálékos poetológiai konklúziók helyett is — csak Naplója (Osiris
Kiadó, 2007) három jellemző szöveghelyét citáljuk ide végül:

„A szeretet nem áldozatvállalás, hanem életszükséglet (nélkülöz-
hetetlen az élethez).” — „Lehetséges, hogy az az energia, ami a sze-
retetünkben, jobbra való törekvésünkben, hasznos munkánkban tes-
tesül meg, az nem vész el — mint ahogy az energia nem vész el,
hanem valami magasabbrendűvé alakul, egy olyan világgá, amit
Isten célul tűzött ki maga elé. Nagyon sok szeretet, nagyon sok jó cse-
lekedet, nagyon sok hasznos munka át fogja alakítani a világot, a ma-
inál magasabbrendűvé. Ez a megváltás. És aki tesz ezért a megvál-
tásért, az részesül is belőle. Aki meg nem, az visszahullik az anyagba.
Por lesz. Fény helyett.” — „Azt írta Pál apostol: »A szeretet nem
múlik el«, és ezt szerintem nem hétköznapi értelemben gondolta,
hanem úgy, hogy a szeretet mint anyag fölötti fluidum összegyűlik,
és megváltoztatja majd a világot. Ha lesz bennünk elég szeretet.”
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