
Olvasónaplómból
Deme Zoltán két újabb kötetéről

Az új esztendő fordulója körüli na-
pokban két formás, kisalakú kötet
hagyta el a Verseghy Könyvtár sok-
szorosító műhelyét. Deme Zoltán a
Verseghy kutatásairól ismert fiatal szol-
noki irodalomtörténész a különböző fo-
lyóiratokban eddig megjelent tanulmá-
nyait gyűjtötte össze Arpeggio címen.
Mikrokozmosz című könyvével pedig
szépíróként mutatkozik be munkássá-
gának eddig kevésbé ismert oldalát vil-
lantva fel.

Az összefoglaló cím, az Arpeggio nyil-
ván tudósi tudatossággal került a ta-
nulmány élére. A Zenei Lexikon sze-
rint ugyanis olyan játékmódot jelent,
amely a zongorán vagy a vonós hang-
szerek valmelyikén „hárfaszerűen" fel-
bontva, „törve" intonál egy-egy akkor-
dot. Nos Deme Zoltán tanulmányai is
így, egymástól elkülönülve, a tudomány
sok területének egy-egy húrját pendít-
ve hangzanak fel. Egységbe, egy ak-
kordba fogja mégis őket a bennük rez-
gő mélységes humánum. Mert akár et-
nográfusként szól az őrségi kerámiák-
ról, vagy a békési temető sajátos em-
beralakú faragvány-fejfáiról, akár egy-
kori patikusok gyógyborainak vagy ré-
gi falusi cukrászok édességeinek ízeit
sőt receptjeit idézi, ott érződik sorai-
ban az együttérzés, a megértés hajdan
volt emberek életvitele, szokásai iránt.
Ugyanazon tapintható ki magatartás-
történeti vagy éppen zenei tanulmá-
nyaiból is, szóljanak akár a klasszicis-
ta attiüdről vagy Szindbádnak, Krúdy
hősének szinte gyermeki rácsodálkozá-
sáról az élet sokezernyi megismételhe-
tetlen pillanatára, akár a későrene-
szánszkori paloták lakomáit kísérő ze-
ne etikettjéről vagy a későrokokó kas-
télyok hangszerkülönlegességeiről.

A kötet legfajsúlyosabb tanulmányai
az életfilozófia, az irodalomtörténet és
a filológia köréből valók. (Verseghy il-
letve Petőfi korai verseinek verstani
problémáival foglalkozó írásai nyilván
még egyetemi éveit idézik.)

A 40 esztendővel ezelőtt Ameriká-
ban elhunyt németalföldi festő, Mond-
rian képeiről és életszemléletéről írt
tanulmánya a z úgynevezett tiszta mű-
vészet legjelesebb alkotójának életút-
ját elemezve a r r a hívja fel a figyel-

met, hogy az élet ránk törő kegyetlen-
ségeit, mérgező savainak ártalmait ke-
mény belső ellenállással, az élet és a
művészet lényegéhez ragaszkodva küzd-
het j ük le.

„Humanizálható a világ vagy ab-
szurd?" Erre az önmaga által feltett
alapkérdésre keresi a váiaszt Szemben
az abszurditással c, rendkívül gazdag
ismeretanyagot szintetizáló, a modern
művészet mélyebb megértését segítő
terjedelmes tanulmányában.

Érdekes és fölöttébb olvasmányos az
Ómagyar Mária-siralom és a Halotti
beszéd modern adaptációiról szóló írá-
sa, amelyben Weöres Sándor Mária si-
ralmát, Rákos Sándor Siratóját illetve
Kosztolányi Dezső Halotti beszédét ve-
ti össze legrégibb összefüggő szövegű
nyeivemlékezeteinkkel.

Nekünk, szolnokiaknak külön is ér-
dekes Verseghy Rikóti Mátyásának
életrajzi hátterét filológus pontosság-
gal boncolgató esszéje.

A továbbgondolkodást, esetleg az
egyes témákban való elmélyülést gaz-
dag irodalomjegyzék, a könnyebb meg-
értést a tudálékosságtól mentes, köz-
vetlen nyelvezeten kívül bőséges jegy-
zetanyag is segíti.

Csak sajnálni lehet viszont, hogy a
szerző nem jelzi az egyes tanulmá-
nyok, esszék, elsődleges megjelenésé-
nek helyét és idejét. (Deme Zoltán:
Arpeggio. Bp. 1984. 234 1.)

Kissé problematikusabb szólnom az
előbbinél jóval vaskosabb, az esszék-
nél bizonyára későbbi fogantatású
szépirodalmi miniatűröket tartalmazó
Mikrokozmoszról. A cím ismét találó.
A kötetben ugyanis szinte minden iro-
dalmi műfaj képviselve van — több-
nyire miniatúrák formájában. Versek,
saját versgrafikák és versplasztikák,
hulladék- és töredékes novellák, egy-
oldalas regénykötetek, mini-tévédrá-
mák, filmszüzsék, német, francia, an-
gol, amerikai és japán versplasztikák,
szöveges versmobilok, frottázsok és
versplakátok műfordításai (?), adaptá-
ciói töltik ki a kötet több mint felét.

Ezek sokkal inkább újszerűségükkel,
eredetiségükkel, modern látásmódjuk-
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kai mintsem tartalmukkal ragadják
meg az érdeklődő olvasó figyelmét.

Számomra a könyv legértékesebb
részét az úgynevezett parabolakötetek
(Carslbad, Öpium, Rulett, Morfium)
jelentik, amelyek valahol a showdrá-
ma, a filmforgatókönyv, az operalib-
letto, a bábjáték, méginkább az érzéki
színház határán mozognak. Színek, il-
latok, mozgások, hanghatások, együttes
jelenléte és harmóniája adja meg a
sokszor bizarrnak tűnő drámák sajá-
tos hangulatát. Talán azért is megra-
gadóbbak ezek az alkotások, — s a kö-
tet más forgatókönyvszerű darabjai is
—, mert bennük a már említett hu-
manizmus, ha jelképesen is, de annál
határozottabban érződik. És érződik
természetesen az a vizuális feltöltődés,
amelyet Deme Zoltán számára a Szín-
ház és Filmművészeti Főiskola f iln*- és

tévérendezői szakának sikeres elvégzé-
se, egyáltalán a vizuális művészetek
iránti vonzódása jelent. E vonzalom
jele az is, hogy a két könyv címlapját,
tipográfiáját is a szerző-kiadó tervezte.
A szinte nyomdai hatást keltő sokszo-
rosítás és kötés pedig a Verseghy
Könyvtár nyomdaüzemének és köté-
szetének munkáját dicséri. (Deme Zol-
tán: Mikrokozmosz. Bp. 1984.)

Talán túlzásnak tűnik, hogy két,
mindössze 2400 illetve 1600 példány-
ban, ilyen részletesen írtam. Szolgál-
jon azonban mentségemül az az öröm,
amelyet mindig érzek akkor, amikor
egy városunkból indult, itt szerzett
alapokra építkező, tehetséges fiatal si-
keres jelentkezéséről szólhatok.

SZURMAY ERNŐ
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