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Pécsi Györgyi

A létezés szomorúsága
Rövid jegyzet Zalán Tibor költészetéről
Az egykor "arctalannak" minősített nemzedéknek jó ideje Zalán Tibor az egyik

leginkább karakterisztikus, és leginkább nemzedéki arculatot meghatározó költő-
személyisége. Paradox azonban, hogy ezt a markáns, összetéveszthetetlen életművet
igen nehéz leírni, irodalomtörténeti paramétereit bemérni, akár hozzávetőlegesen
is. Az is elgondolkodtató lehet, hogy míg a Mozgó Világ-ban megjelent Ének...
versei revelációként emelték az irodalmi /részben/ közérdeklődés előterébe, s nagy-
jából a nyolcvanas évek /de annak első felének mindenképpen/ magyarországi köl-
tészetének értékteremtő útkeresése nevéhez kapcsolódik, addig az őt és nemzedékét
követő korosztály /a hatvanas évek szülöttei/ esztétikai útkereső próbálkozásai más
irányt, s mindenképpen más hagyományhoz való fordulást látszanak mutatni. Azt
gondolom, Zalán eddigi életművéről sem állapítható meg viszonylagos egyértelmű-
séggel, hogy egy korszak /kisebb-nagyobb intervallum/ lezárása-e /közéletiség,
avantgárd, stb./, avagy egy újabb nyitánya-e. Bizonyos, hogy Zalán régóta tudatában
van /tűíár-helyzetűségének, s tán éppen a határon állás miatt a befogadók bizony-
talansága költészetének értelmezését illetően.

Zalán - nemzedékének "pályán lévő" alkotótársaihoz képest - sokat és sokfélét
ír, és sok módon. Vonatkoztassunk el némiképp a múlt kultúrpolitikájától - egy
évtized alatt hat kiadott verseskötet valójában nem sok, Zalán költészete mégis, így
is grandiózusnak tetszik, belső szervezettsége, szerveződése, építkezése által. Föltűnő
a hosszú versek gyakorisága /Ének... versek, megfigyelések és szabad leírások a
visszavonulás díszletei között - az Opus N3: KOGA kötetben; a Kísérletek Siva
háta mögött, az Onirikus meditáció-k a Hagyj még, idö!-Xxx\J, lényegesebb viszont
az egy ciklusba sorolt versek igen erős koherenciája /akár a verscímek által is
jelölve, mint a már említett Ének... és Onirikus meditáció-k, akár úgy, hogy egyetlen
ciklust emel önálló kötetté, mint az és néhány akvarell, illetve a Borús reggeli
üzenetek/, valamint a kötetek egymáshoz tartozásának, az életmű egységességének,
szervességének a nyomatékosítása deklaráltan is /az Álom a 403-as demokráciában
negyedik ciklusa az és néhány akvarell, a Hagyj még, idő!/ néhány ajánlásos verse
a Borús reggeli üzenetek kötetekké növi ki magát/, az egyre gyakoribbá váló öni-
dézetek által kénytelen az olvasó is visszacsatolni az életmű korábbi darabjaira,
azok szemléletét revideálni, átértelmezni, vagy az értelmezését pontosítani, bővíteni.
Zalán - a Földfogyatkozás pályaindulása kivételével - könyveket szerkeszt, nem
egyszerűen köteteket ad ki. Hogy minden megjelenése alkamából meghökkentően
új módon szólalna meg, csak részben igaz. Éppen az "átvezető" versek mutatják,
hogy a kísérletezés, az újfajta megközelítés, az újabb nyelvi megformáltság hang-
súlyosan egyetlen, nem szegmentált világú költészetben történik meg. Olyan érte-
lemben írja koncepcionális életművét /melynek további irányultsága valószínű szá-
mára sem artikulálódott/, hogy verseinek, könyveinek összességét együtt tekinthetjük
egyetlen, nagy, folyamatos szövegnek, azaz az életmű egészét egyetlen - folyama-
tosan íródó, grandiózus, monumentális - versnek. /Noha természetesen az életmű
egyes darabjai önmagukban is érvényes alakzatok./ A nagykompozíciós igény nem-
zedéktársai közt sem kivétel /gondolok elsősorban Szűcs Géza: Párbaj avagy a
huszonharmadik hóhullás, illetve Markó Béla: Mindenki autóbusza című, utóbbi
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száz szonettet tartalmazó gyűjteményére/, melyet összefüggőnek vélek azzal a tö-
rekvéssel, amit Tőzsér Árpád fogalmazott meg /többek között/ frappánsan: "a rész
élménye helyett az egész élményéből kell verset csinálni. A századforduló és a
századelő káosza után megint az egységes világmagyarázatok foglalkoztatják a leg-
fényesebb fizikus és filozófus elméket. S egységesülő világunkat versként, eszté-
tikumként is el kell sajátítanunk." /De idézhetném Hamvas Bélának a "világ egy"-
ségéről vallott gondolatát is./ Heroikus erőfeszítés arra, hogy a részekre szakadt
világot a költészet tagoltán egybefogja, illetve egy rendező elv alapján megtalálja
az összefogó szálakat.

Nemzedéktársai közül valószínűleg Zalán volt az, aki a pályakezdő első kö-
tetétől, a Földfogy atkoiás" 119801-tól a legmesszebbre is eltávolodott nyelvében,
formájában. A népiség jegyében indulni látszó költő az avantgárd Aörténeti és
kortársi/, az experimentális hagyományokhoz, illetve kortársi áramlatokhoz is
erőteljesen érzékennyé vált, noha ez a fajta nyitottság ellentmondani látszik pá-
lyakezdésének motivációival. Ne feledjük azonban, hogy a nyolcvanas évek Ma-
gyarországában erjedésnek indult egy olyan folyamat, amit talán a hagyományok
átértékelésével jellemezhetnénk. A korábbi monolit fölfogás ellenében, mely a
hagyományt leszűkítette a népi-paraszti kultúra, és a közéleti, politikus, külön-
böző módon, de elkötelezett szellemiséget képviselő irányzatokra, tehát e monolit
fölfogás ellenében megindult egy tágabban értelmezett hagyományhoz való oda-
fordulás. Egyrészt a saját, úgynevezett nemzeti kultúra háttérbe szorított alko-
tóinak, értékeinek a fölmutatása /és folyamatos fölmutatása, hiszen a folyamat
egyre erőteljesebb/ -, például Babits, Krúdy, Hamvas, Kerényi, Kassák, Fülep
Lajos látványos visszatérése a magyar irodalomba, másrészt a /nyugat-/ európai
értékekhez való kapcsolódás, s egyúttal a /nyugat-/ európai kulturális, szellemi
áramkörbe való be-, illetve visszakapcsolódás igénye jelentkezett határozottan
- a társadalmi, politikai demokratizálódás deklarált igénye előtt jóval.

Zalán szövegépítkezésének egyik szembeötlő sajátossága az úgynevezett ven-
dégszövegek gyakori alkalmazása. Többen is figyelmeztettek arra, hogy az idé-
zetek, vendégszövegek egyrészt eklektikus jellegűek, másrészt nem mindig
visszaazonosíthatók. Magam az egymással össze nem egyeztethető poétikai, esz-
tétikai rendszerek elemeinek akár paralell, egy versen belüli megidézését önma-
gában nem tartom eklektikusnak. Fontosabbnak azt a szándékot, amely termé-
szetes gesztussal fordul lényegében bármely világ felé, ahonnan inspiratív erőt
érez, amely felé van, vagy lehetséges kapcsolata, kapcsolódása, s ez egy külö-
nösen mozgékony, kereső szellemre a meghökkentésig igaz lehet. Az eklektikus
jelző helyett valószínűbbnek tartom az enciklopédikust, mely magába kívánja
integrálni mindazokat az értékeket, esztétikai hagyományokat, folyamatokat,
amelyek a szemléletre, világlátásra valamilyen módon hatottak, beavatkoztak,
vagy amelyeket egyszerűen nem kerülhetett meg, nem kerülhet meg a pontosság
miatt. /A vendégszövegek már-már burjánzó idézése vagy megidézése egyébként
szintén nem ismeretlen az újabb kori magyar irodalomban - akár a prózaíró
Esterházyt, akár a két nemzedékkel előtte járó, erdélyi Szilágyi Domokos köl-
tészetét tekinthetjük/. A sokféle szövegidézetből - az induláshoz képest meglepő
módon - talán csak a szűkebb, és tradicionális értelemben vett népiség hagyo-
mánya hiányzik /elsősorban a népköltészet/, de az egyetemes műköltészeti ma-
gyar és /nyugat-/ európai líra jelen van, dominánsan pedig József Attila. A nagy-
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látószögű fogékonyság, s annak megjelenése a szövegben egy új, átértelmezett
hagyományhoz való viszonyt mutat, s a múlt monolit fölfogása ellenében egy
nem-szelektív természetű, nem-kirekesztő jellegű viszonyulást a világhoz.

A megidézések ugyanakkor határesetet is jelentenek. A másodlagos /művelt-
ség/ élmények elsődlegessé lépnek elő funkciójuknál fogva, s olyan élménylíra
jelenik meg, melynek indukáló bázisa virtuális kötöttségre, elkötelezettségre /kb.
otthonom, hazám ez a kultúra/ épül.

Egy sajátos szintézisigényt mutat Zalán sokműfajúsága is, melyre szintén el-
mondható lenne /megszorítással/ az eklektikusság. E téren is szélsőségekig kí-
sérletezik, melynek két véglete a vallomásos, önmegszólító, rétori nyelvezetű
elégia, illetve a képi kollázstechnika művelése, a hagyományos esztétikai rend-
szerekben összeegyeztethetetlen minőségek összeegyeztetése egy életművön be-
lül. Zalán életműve azonban szervesen összefügg, s költészetének természete a
változékonyság, mely egy belső nyugtalanságból, elégedetlenségből fakad. Az
a hiányérzet és hiánytudat, mellyel minden költőnek szembesülnie kell, hogy ti.
minden megfogalmazott szó, vers a megfogalmazás pontatlanságára, töredékes-
ségére is döbbenti egyúttal alkotóját, az Arany János-i "örök kétely". Zalánt
nem a kétely deklaratív kimondására készteti, hanem egy másik /akár szögesen
ellentétes/ formához ösztönzi, végső soron az életmű szövegegészében jelenik
meg a dilemma, illetve kétség. Az alkotó személyiség, miként a világ is, túlfo-
kozottan érzelmes és személytelen, redukált. Az egyidejűség ellentmondásossá-
gának paradoxona egymás mellé kerül, mintegy a tér három dimenziója a két-
dimenziós síkba átírva, nem tagadva vagy elutasítva a különböző megközelítési
módokat, hanem az egyidejű érvényességet vállalva. Szokatlanul /túl/dimenzio-
náltak a szólamok, s a polifónia nem egy versen belül történik meg, hanem
ciklusokból, kötetekből derül ki, valószínűleg csak utólagosan.

Zalán versei - jobb szó híján, s magyarázatra szoruló kifejezéssel élve - lírai
érzelemfutamok. A világgal szembeni viszonyát elsősorban érzelmileg közelíti
meg, s a verset szervező erő, dinamizmus is innen ered, illetve a versszerkesztés,
a belső ív logikájának szabálytalansága is. Radikális formai, nyelvi újszerűsége
egy romantikusnak tekinthető attitűddel párosul, a szubjektivitás meghatározó
voltának elismerésében. A zaláni versvilág érzelme - valószerűtlenül intenzív,
állandósult és fölfokozott. Az érzelmek mérete /ha ugyan használható ez a szó/
körülbelül az életmű grandiózus, monstre méretével áll arányban. /Ahogy az és
néhány akvarell kötet elégiavariációk egy témára verseinek fájdalmas, borongós
hangütésű, egyenként is szokatlanul végletes és végzetes szomorúságot megfo-
galmazó sorai a kötetegészben mintegy összeadódnak, s a világot átfogó, uraló,
lenyűgözően pompázatos rendezőelvvé válnak./

Zalán, verseiben többször minősíti /ironikusan/ is a maga érzelmi alapállását,
intonálását. Kettőt emelnék ki, az egyik a Hát-ország című versből való: "mire
e sok borongás I zalántiborongás I végső győzelmünk közel" - közéleti, társadalmi,
szociológiai okokban meghatározva a domináns érzelmi attitűdöt; a másik A
tárgyak titkos neve, melyben létfilozófiai okokra, tapasztalatokra vetíti vissza
szomorúságát: "VALAKIBEN SZERETNÉK HAZAÉRNI VÉGLEG I MEGÉRKEZ-
NI ÉS NEM INDULNI TOVÁBB SEHOVÁ I MELEGÉBE VACKOLODNI MINT
RONGYÁBA FÁZÓS KUTYA". Az alanyi, vallomásos költő minősítő alapállása
a szomorúság, az ontológiai létezésre és a szociológiai valóságra. A szomorúság
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közötti- állapot. Mindenekelőtt hiányt tartalmaz, értékveszteséget, csonkulást,
sérülést. A szomorúság deffenzfv állapot, visszavonulás, de nem kivonulás, vagy
háttérbe szorulás. A szomorúság nem lemondás, benne van az odadobott kesztyűre
való reflektáló készség. Passzív készenléti helyzet, a pillanat cselekvésképtelen-
ségére /cselekvéslehetetlenségére/ vonatkozik, s mindeközben egy szilárd, biztos
értékben való hit bizonyossága. A jelen totális elutasítása oly módon, hogy alap-
vető értékviszonyítási pontjait nem tagadja meg. A szomorúság ambivalencia.
"Ó ölnek a világban — ölnek /és csak/ ölnek I sa költő: a század legdilettánsabb
bohóca 11 meztelenül kucorog az éjszakában a fagyhalál peremén I bár gondos
homlokával néha hozzákoccan a csillagokhoz" I Mit tettél a repülőmmel, Mar-
garíta I - írja rejtett ars poeticájában, prédikátori ítélői keménységgel. A költő
clown szerepre van kárhoztatva, s ő tudomásul veszi ellehetetlenülését, de nem
mond le arról a jogról vagy feladatról, hogy beavatkozzon, hogy visszanyerje
a vers, a költészet hatalmát. Főleg azért nem, mert a clown helyzet, szerep
ellenére is beteljesít abból a József Attila-i esztétikából ismert küldetésből va-
lamennyit, hogy a világ gyémánttengelye, avagy a megvalósulható harmónia
tárgya vagy eszköze legyen. A szomorúság oka, hogy ezt a föladatot csak részben
végezheti el - a társadalmi valóság korlátozásai miatt, a tradicionális költői szerep
nem vonatik kétségbe. A szomorúság oka IA tárgyak titkos neve például/ az
átmenetiség, ideiglenesség, ontológiai létbizonytalanság, anélkül, hogy a létezés
kétségbe vonatna, a személyiség alapjaiban megrendülne. Nem kétséges, a van
valahová eljutni ún. reális lehetőség is, s az sem kétséges, hogy az ember, a
személyiség az út megtalálásáig megőrizheti önazonosságát, identitását, épségét.

Nem volna szerencsés Zalán költői útjának fejlődéséről vagy állomásairól
beszélni, inkább egy egyre gazdagabb /keserű tanúságokkal gazdagodó/ kitelje-
sedésről, egy egyre inkább állandósulni látszó /ideiglenes, átmeneti/ szomorú-
ságról, melynek során a társadalmi, szociológiai cselekvésképtelenség, mozdu-
latlanság az ontológiai, létismereti síkra is áttevődik, s a létezés egésze válik
szomorúvá.

A Hagyj még, idő! című, időben ötödik, reprezentatív kötetében a létezés
szomorúsága a halál /szimbolikus/ fogalmában kulminálódik, s kötetének leg-
fontosabb kulcsszavává válik. "Átzuhan sorsodon a halál" - írja azonos című
versében, s az élettel, létezéssel szemben végletes deffenzívába vonul /illetve
készül vonulni/: "és lásd én harminc évesen meg akarok halni" IA tenger ideje/.
Azonban minden melankóliája, fájdalmas szomorúsága ellenére sem halálvágyról
beszél, az élet lezárásának belső kényszerítő élményéről, nem végleges hitvesz-
tésről, totális kiábrándulásról, hanem arról a paradox helyzetről, hogy az élet
teljességét igénylő költő nem talál etikus keretet. "Ez hát a férfikor I a takart
sebek és festett vérzések kora I amikor még üzen az élet de már a halál is
megjelöl" IA homály boldogtalanjai/. A költő kiszorul az életből, kiszorul a tár-
sadalomból, az emberi közösségekből, mert morális okok miatt elutasítja, s ki-
szorul az emberi kapcsolatokból is. A halál után a másik legfontosabb kulcsszava
a magány, az egyedül levés élménye. A magány nem a tragikus, önnön körébe
bezárt, modern ember döbbenetes fölismerése nála, nem a személyiség belső
válságából, a saját létében való megrendülés élményéből ered, hanem a kínálkozó
emberi kapcsolatok elutasításának deffenzív magatartásából. Az Episztola című,
lányának ajánlott versében írja: "Te rángatsz ki közönyömből I hová a lehetet-
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lenség lökött I és Te mondod el I nem cinikus és nem volt gyáva az apád I mint
a kor amelyben élt I mint a kor amelybe belehalt egykoron I Te mondod el HA
MAJD EL KELL MONDANOD". Kettévált az én és a világ, a világ gyáva és
cinikus, melyet az én a morális ítélkezés birtokában elutasít - de nem mond le
róla, nem mond le a megváltoztathatóságáról, nem fogadja el az én esetlegességét,
tehetetlenségét, azaz nem vonul vissza a privát szférába, csupán egyfajta belső
emigrációba, készenléti állapotba, ahonnan bármikor kiléphet megvívni a maga
ütközetét.

Kulcsfontosságúnak tartott verse az Alkalmi Versezet Hajdan Élt Költőhöz
című, micsoda hajnal! és milyen reggelek kezdősorú, mely két utóbbi könyvének
nyitó-, illetve záródarabjaként szerepel, közrefogva a két kötet versét, keretbe
foglalva világát. Pontos és félreérthetetlen megfogalmazása annak, miként helyezi
el önmagát a világban, illetve milyen a viszonyulása. Kihívó merészséggel idézi,
deklaráltan vallva József Attilát: "már le merem írni én egész / népemet fogom
s ha jönnie kell jöhet utána bármilyen pofon; akár megölhet - kinek tiszte ez -
néhány szellemi verőlegény I : harminckét éves lettem én". A számvetés, "leltár"
tagolatlanul szélsőségesen fogalmazza meg az én és a világ antagonizmusát: az
adott társadalmi világ az én, az ember ellenében működik, nem pusztán zoon
politicon mivoltában akadályozza, de egzisztenciális, ontológiai létezését is
visszaszorítja, az emberi létezés minden formáját visszaveti. A világ romboló,
agresszív cinizmusával az a személyiség képes fölvenni a harcot, amelyik épségét
megőrizte, s nem hajol el a végső találkozás elől: "derűsen állok I mert nagy
ez a reggel s a rongy sereg eljöhet I gúzsba kötni, nem védekezem, egyenként
fogok a pofájukba köpni". Bizonnyal Zalán költői világában ez a leginkább meg-
hökkentő, szokatlan magatartás: az avantgárd, kísérletező, megújuló költő egy
- mára inkább - atavisztikusnak tűnő költői szerephez tér vissza, illetve találja
meg magának. Itt azonban nem küldetéstudatról, vagy homályosan körvonalazott,
általában vett elkötelezettségről van szó. Ezektől az illúzióktól mentes. Rossz
közérzetének oknyomozó vizsgálata során jutott az egyszemélyes, kizárólag a
maga nevében beszélő offenzív álláspontra. A létezés szomorúságának konkrét
oka van, mely tetten érhető és leírható.

A szomorúság azonban állandósul a mozdulatlan /szociológiai/ világban. Szo-
morúságának oka, hogy a nyelv, a költészet, a leírt szó erejével visszazökkenthető
az idő, de éppennyire esélyes a megsemmisülés, a kiiktatódás lehetősége is.
Zalán költészete ezzel a paradox helyzettel viaskodik: lemondó visszavonulások
és energikus tiltakozások hullámzanak benne anélkül, hogy valami is eldőlhetne.
Valószínű innen ered ennek az elégikus, fájdalmasan szomorú, kifinomultan ke-
serű költészetnek a mcgpaltanás határáig feszült, kimerevített drámaisága. "Ha
nem virrad megművelem az éjszakát I havazáshoz szoktatom magam ruhátlan
fekszem a jégre I és a megvakult menny küszöbén gyertyát gyújtok I hátha elkószált
vacogó csillagunk hazatalál I Én tudom hogy helyemen dudva nő kövér paréj
I hízik s ahol vagyok nincs is helyem I Sem alkohol sem kényes ígéret nem szédít
I többé hogy megérkezem I MIDŐN EZT ÍRTAM alámerült az egyetlen zöld ág
is I melyen megvillanni láttam a sorsomat I Szeretnék lenni - hinni I csak árnyékom
tapossa szét a mennydörgő vonat" /Dolog és szellem/.


