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Egy pozsonyi utca krónikása: Lubos Jurík 

A cím, tudjuk, sohasem véletlen. S ha spontánul került is a könyv fedelére, 
rendszerint gazdag és sokrétű jelentést sűrít magába. A fiatal szlovák írónak, Lubos 
Juríknak első novelláskötete a Mező utcában címet kapta, egy létező pozsonyi utca 
nevét. Alaposabb történeti stúdiumok nélkül is könnyen kitalálható, hogy ennek az 
utcának valamikor a város szélén kellett lennie. Aki ismeri Pozsonyt, ezt a rend-
kívül dinamikusan fejlődő közép-európai nagyvárost, tudja: ez a környék — a' 
Szent András temető és a Medikus-kert közötti utcácskák — ma már a tágabb érte-
lemben vett belvároshoz számít. így az írónk által megidézett városnegyed s a 
kötetcímül választott utcanév akár szimbólumnak is tekinthető. A „kisváros" jel-
képe, melyet fokozatosan elnyelt, magába olvasztott a nagyváros. A beköltözött ú j 
lakók, a foghíjakra épült modern bérházak új életformát, másféle emberi kapcso-
latokat jelentenek, s az öregek, akik még köszönnek egymásnak és a postást is 
megkínálják egy pohár borral, egyre idegenebből szemlélik a fölgyorsult élettempót, 
a hideg fényű neonok alatt didergő akácokat. Akár Budapesten, Bukarestben vagy 
éppen Krakkóban. Ha Jurík novelláinak megismerő értékét vesszük szemügyre, ezt 
kell elsőül említenünk: a nagyvárosban fölszívódó kisváros „fölfedezését". 

Még többre kell értékelnünk ezt a fölfedező utat, ha a szlovák irodalom hagyo-
mányaira, kialakult konvencióira gondolunk. Északi szomszédaink prózaírói — nem-
csak a XIX., hanem a XX. században is — elsősorban a falu és a kisváros közegé-
ben mozogtak otthonosan. A történelmi körülmények ismeretében nincs mit csodál-
koznunk ezen. így érthető, hogy a szlovák irodalmi közvélemény várakozással és 
fokozott érdeklődéssel figyeli a fiatal nemzedéknek azokat a kísérleteit, amelyekben 
a városi életforma, mentalitás ábrázolására vállalkoznak. LuboS Jurík az anyakönyv 
tanúsága szerint ugyan Érsekújváron született (1947-ben), meghatározó élményeinek, 
gyermekkorának és „eszmélésének" helyszíne azonban Pozsony, pontosabban a teg-
napi Pozsony. Szlovákia fővárosának történetében éppen a legközelebbi múltban 
került sor döntő változásokra. írónk számára — sok nemzedéktársától eltérően — 
vállalt szülőföld ez a város, reflexióinak, világszemléletének természetes közege. 

A hetvenes évek elején induló „új raj" képviselői közé tartozik, folyóiratközlé-
sek után az első komolyabb elismerést 1972-ben kapta, a Szocialista Ifjúsági Szövet-
ség és a Smena Kiadó irodalmi pályázatán a próza kategóriában első díjjal jutal-
mazták. Két novelláskötete látott eddig napvilágot: 1973-ban a Mező utcában, 1976-
ban pedig a Hosszú, fárasztó út. 1975-ben Beszélgetések címmel adta közre a szlo-
vák irodalom és kultúra képviselőivel készített interjúinak kötetét. Néhány év óta 
a pozsonyi szlovák politikai és kulturális hetilapnak, a Nővé Slovónak szerkesztője. 
A szlovák prózaírók új generációját félrevezető volna az „új hullám" kifejezéssel 
minősíteni, hiszen a fiatalok törekvései nem jelentenek gyökeres újrakezdést, a kö-
tetekkel jelentkező írók nem sorolhatók azonos stíluseszmény, ábrázolásmód, iro-
dalmi program követői közé. Témaválasztásukat, poétikájukat tekintve találunk 
ugyan hasonló tendenciákat, de a „széttartó vonalak" legalább ennyire jellemzőek. 
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Többeknél hasonló az egyéni élményanyag közvetlen művészi földolgozására irá-
nyuló szándék, az érzékelhető-tapasztalható valóság iránti vonzódás. Sok fiatal író 
elsősorban gyermekkorának tájait kísérelte meg fölidézni, a kamaszkor és a korábbi 
évek élményeit-tapasztalatait. Ezt a világot gyakran egy „visszaszűkített tudat" priz-
máján keresztül szemlélték, tehát ahogyan például egy tizenéves fiúcska érzékelhette 
környezetét. Jurík is „szülőföldjéről" készített novelláiban számadást, 1974-ben nyi-
latkozta a pozsonyi Pravdában a Mező utcáról: „Ott nőttem föl, nemcsak gyermek-
korom, fölnőtté válásom, egyetemi éveim és első szerelmeim is odafűznek. Egy cso-
dálatos utca, csodálatos emberekkel. Ezért kellett róla írnom, mint ahogy mások 
írnak gyerekkorukról." Pályatársaival ellentétben azonban nem a serdülő fiú jól 
vagy rosszul elképzelt optikájával láttatja ezt a világot. „Leltároz" inkább, az i f jú -
ság első szakaszán túljutva s az egykori környezetből kiszakadva teszi mérlegre, 
vizsgálja fölül emlékeit, a korábbi évek tapasztalati anyagát. 

Noha a Mező utca nem esik távol a főutaktól, a nagyvárosi zajtól némileg védett 
környék, terecskék és utcarészletek; a „juríki tá j" kispolgári egzisztenciák sajátos 
atmoszféráját sugallja, azét a rétegét, amelybe éppúgy kerültek lecsúszott elemek, 
mint egyszerű munkásemberek, faluból városba települtek, kishivatalnokok és kisik-
lott életűek, szerény viszonyok között élő családok. Hétköznapi mikrokozmosz, egy-
szerű örömökkel és vágyakkal. A mindennapok egyhangú ritmusát érezzük, csöndes 
tragédiák ki nem mondott fájdalmát. Szürkeség és monotónia — távolról, kívülről; 
az író azonban ismer itt minden árnyalatot, fájdalmat és szépséget. Egy elmúló 
világ krónikása, ahonnan a távozó öregek magukkal viszik a sírba anakronisztikus-
nak tűnő szokásaikat, életformájukat, a teljes személyiséggel megélt emberi kap-
csolatokat, kisszerűségüket és hagyományos munkaerkölcsüket is. Többnyire divatja-
múlt magatartásmintákat, amelyek kihalására talán nem is volna érdemes figyelni, 
ha a metropolissá növekedés folyamata nem zárná egyben sivárabb viszonyok közé 
is az embert. Jurík novelláinak hősei egytől egyig marginális személyek, akik nem 
tudnak kellő rugalmassággal alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, vagy 
elvesztették tájékozódási képességüket, öregeket, félrecsúszott sorsú értelmiségieket 
ábrázol, céltalanul lődörgő, huligánkodó fiatalokat. 

A cinéma vérité tárgyilagosságával figyeli a környéket és lakóit az író, nem a 
kuriózumokat vadássza, a tipikus figurákat és helyzeteket keresi. „Vágást" szinte 
alig alkalmaz, a kamera mozgását a Mező utca ritmusához igazítja, elsősorban re-
gisztrálni és nem kommentálni akar. Jurík visszahúzódik a külső szemlélő szere-
pébe, tudósít az eseményekről, látszólag szenvtelenül. Nem foglal állást, nem ítél-
kezik. A narrátor rendszerint mindvégig egyforma távolságban marad a történés-
től, alakjai sorsától. Szereplői általában harmadik személyben beszélnek, belső mo-
nológjukat mintha magnóra mondták volna az írónak. Le kellett mondania tehát a 
belső ábrázolás lehetőségeiről, lélektani folyamatok érzékeltetéséről. Teljes és objek-
tív metszetet akart nyújtani a valóságról, ezért választotta a leírás módszerét; „fö-
lénybe kerül" így alakjaival szemben, mint a hagyományos próza narrátorai. Amit 
elvesztett az egyén belső világának föltárása révén, azt a vámon szerzi vissza: a 
pontos, tárgyias környezetrajzban. Ábrázolásmódja mutat ja mind a francia nouveau 
román eredményeinek, mind a .legújabb világirodalomban ismét erősödni látszó 
sokadik újrealista iránynak a hatását. 

Inkább történésről, mint cselekményről beszélhetünk Jurík novelláiról szólva. 
„Életdarabokat" szakít ki, akár az öreg postás napi körútját kíséri végig, akár a 
kertészét, a sírásóét vagy a villamos váltóőrét. Megszokott cselekvések egyhangú-
sága, tempós, kiszámított mozdulatok. A hősök meditációi rendszerint nem mozog-
nak tágabb körben az elvégzendő munka konkrét fázisánál és az utána következő 
pihenés vágyánál. Létük dimenziója ennyi: az eszközjellegű tevékenységként vég-
zett munka. S életkoruknál, mentalitásuknál fogva egyre jobban magukra marad-
nak;' a perspektíva pedig: az elmúlás, a halál. Ha nem „kerekíti" is mindig tra-
gikussá a befejezést az író, a történetek általában ezzel a távlattal bírnak. 

Közömbös vagy szenvtelen írónak mondhatnánk Lubog Juríkot, ha „leltára" — 
hogy nem indokolatlan a kifejezés, azt a beszélt köznyelvből építkező egyszerű 

58 



mondatai is igazolják — csak ennyit közölne: néhány idős kisember szociografikus 
hűségű portréját. Tudjuk, hogy ezek a szereplők egy sajátos közeg és mentalitás 
képviselői. Magukra maradásuk, lefokozott létük nemcsak az egyéni sors vonatko-
zásában érvényes, hanem bizonyos emberi kapcsolatokat és életformát tekintve is. 
A velük történő események megismertetnek bennünket a tárgyi valósággal és jel-
képes értelemmel is bírnak. A novellák narrátora az író szubjektív életérzését is 
közvetíti, s ez nem nosztalgikus kesergés, hanem értékek keresése. Jurík természe-
tesen írói személyiségét és eszközeit is keresi. Legsikerültebb novelláiban hű képet 
fest egy pozsonyi, s egyben közép-európai mikrovilágról, figyelmeztet az „egyszerű 
életek" tanulságaira, a rohamos változások között élő embernek arra az alapvető 
szükségletére, hogy saját énje viszonylagos állandóságát megőrizze. 

KISS GY. CSABA 

ROMÁNIA 

Marin Sorescu 
Első kötete paródiák gyűjteménye volt. Huszonnyolc éves, mikor Költők között 

egyedül címmel irodalmi karikatúrái megjelennek. Korábban rendszeresen közölt 
kritikákat is, elnyerte az egyik irodalmi hetilap kritikai díját. Paródiáiban volta-
képp a bennük megkezdett gondolatmenetet folytatja. Nem csupán bökverseket rög-
tönöz, hogy a különböző költői stílusok és modorok ad absurdum vitelével afféle 
„így írtok ti" gyűjteményt állítson össze, hanem többnyire „épp olyan" verseket ír, 
mint azok, akikről a paródiát készíti. Múlt századi alanyi költők és sematikus vers-
faragók hangján egyaránt híven és pontosan szólal meg, végigpróbál különféle 
arcokat és álarcokat, lefegyverző formai biztonsággal. Az utánzás tökéletesen sike-
rül, de — és épp ezért játszotta el Sorescu annyi költő szerepét — a siker igencsak 
kétes és lehangoló. Olyasféle tanulsággal jár, hogy sokfajta vers lehetséges, és a 
paródiákat készítő fiatalember nyugodtan művelhetné bármelyiket, ha a kísérlet 
nem jelentené számára szükségképpen azt, hogy sikeresen élni akármilyen adott 
lehetőséggel — tulajdonképpen kudarc. A líra kudarca, és természetesen nem pusz-
tán a líráé, hisz korántsem új keletű literátorlelemény, hogy ha a vers és a vers-
írás esélyeiről — hangzatosabban: sorsáról — van szó, akkor végső fokon sokkal 
köznapibb kérdések kerülnek a- mesterségéről töprengő lírikus gondolatainak lemez-
telenítő fényébe. 

Marin Sorescu érzelmes karikatúrákat készített. Vonzotta ez a kialakult sok-
féleség, ezért nevezem érzelmesnek kísérletét, de kritikus szemlét tartva fölösleges-
nek kellett minősítenie azt, hogy szépen és folyékonyan beszéljen a mások nyelvén. 
„Engedtessék meg, hogy különbözzem" — jelenti be igényét egyik esszéjében, a Don 
Quijote ifjúsága című kötet utószavában. A bejelentés több, mint a pályakezdő jogos 
igénye. A különböző sematizmusokat utasítja el így Sorescu, nemzedéke, a hatvanas 
években jelentkezett román író- és költőnemzedék legjobbjaival együtt. Az elutasí-
tás nyomán újra felszínre bukkan a korábban elkendőzött kérdés: mit kezdhet va-
laki, ha fölfedezi, hogy — mint Sorescu írja — „a kórus már az ókorban eltűnt", 
és mellébeszélés „patetiko-hetvenkedő módon" szólani arról, hogy velünk történik 
valami, ahogyan háromsoros versében ironikus csodálkozással mondja: „Velem tör-
ténik / Valami. / Egy ember élete." Sorescu tehát erről a „valamiről" akar beszélni. 
Szándékához leginkább illőnek a groteszk hanghordozást, illetve a groteszk-szim-
bolikus tragédia színpadát tartja, valamint a fabulaszerű gyerekverseket (kiadásuk-
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