
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. 
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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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hoz maga rajzolt, illusztrációkat). S rendszeresen közöl rövid publicisztikai írásokat, 
esszéket is; Ady Endre válogatott verseinek pár éve megjelent Paul Drumaru-féle 
fordításához ö írt utószót. 

Verseiben a közvetlen költői személyesség hanghordozását ironikusan szemléli, 
de az effajta iróniáról azt olvashattuk valahol, hogy a kifordított kabátzsebhez 
hasonlatos, a zseb és a szövet a kifordítás után is ugyanaz. Sorescu későbbi írásai-
ban ezért sokszor olyan jellegű kísérlet folytatódik, mint amilyennek első kötetében 
tanúi lehettünk. Egész kötetnyi verset ír például az idillinek mondott falusi életről. 
A falu életének ábrázolásától a román irodalomban is tökéletesen idegen a groteszk 
szemlélet. Idill vagy tragédia színhelye volt ez a környezet hosszú ideig, s egyfajta 
irodalmi munkamegosztás szerint szinte kizárólag az úgynevezett tradicionalisták 
műveinek színtere. Párhuzamosan és egymással feleselve bontakozott ki a század 
elején a falu mítoszának és a városlakó személyek analízisének irodalma. Az előbbi 
pedig a tartós idillizálás következtében olvashatatlanná sekélyesedett. Sorescu e ha-
gyományos, pontosabban: konzervatív líra minden rekvizitumát fölhasználja és 
diszkreditálja őket, hogy a hitelétől megfosztott nyelvi stílus függönyét szétszabdalva 
észrevegye: a mítosz mögött — korántsem meglepő módon — tartalom lakozik. 
A fölfedezéshez illő egyszerűséggel: a természet mítosza nevetséges, de a természet 
nem az. Ilyen és ehhez hasonló elemi fölfedezéseinek közléséhez Sorescu kialakított 
egy mímelten egyszerű versbeszédet, mely nemcsak arra alkalmas, hogy a különböző 
— például történeti mítoszokat megfossza aurájuktól, hanem arra is, hogy át-
értelmezze őket (egyebek közt Manole mester, a román Kőműves Kelemen mítoszát 
a Manole mester című versben), s így kikerülje a demitizálás műveletének mítizá-
lását. Verseiben mindig van valami rögtönzésszerű, nem végleges, alkalmi jelleg, a 
köznapi beszédre emlékeztető egyszerűség és játékosság, azzal a lényeges különb-
séggel, hogy a köznapi beszéd nemigen tud ilyen egyszerű lenni. A puszta szóhasz-
nálat szintjén látszólag pongyola szöveg Sorescu jó néhány írása. Nincs bennük 
semmi „költői", időnként a szó szoros és átvitt értelmében egyaránt képtelenek. 
A szándékosan köznapi szöveg egésze szerveződik nála valamilyen sűrű és több 
értelmű metaforává, mind a versek, mind a színpadi művek esetében. Az utóbbiakat 
ezért nevezhette a mai román egyfelvonásosokat bemutató magyar antológia, a 
Modern Könyvtár-sorozatban megjelent Az esti futár című kötet Sorescut jellemző 
jegyzetében „groteszk-szimbolikus tragédiáknak" Belia György. Például a rádióban 
műsorra kerülő Sorescu-színmű magyar címe: Forrás — a darab egyik motívumára 
utal. Az eredeti már címével is többféle értelmezési lehetőséget kínál: a Matca 
folyómedret, forrást, folyóvizet, őskezdetet, anyaméht, méhkirálynőt és törzset jelent, 
lefordíthatatlanul sok irányban villantva föl már előre valamit a rendkívüli erejű 
játék jelentéseiből. Ugyanígy legújabb színjátékának, a XV. században, Bizánc eleste 
után, a törökök balkáni előrenyomulása idején játszódó kétrészes műnek a címe sem 
csak elvont szótári értelme, hanem a dráma egészétől nyert jelentése szerint is 
többféleképpen fordítható: megfázás, hűvösség, közöny. Ily módon a szép, „költői", 
„képes" beszéd egyik szintjéről lemondva, a trópusoktól elbúcsúzva Marin Sorescu 
a művek elemi részecskéinek s a belőlük megkomponált egésznek a többértelműsé-
gére figyelmeztet, s ezáltal radikálisan viszonylagossá tesz mindenféle szokványt, 
szabványt és előregyártott mítoszt, tehát azokat a kellékeket, amelyeket folytonosan 
át-átalakít, hogy belőlük meghökkentő, eredeti s a román irodalom hagyományaira 
sikeresen építő műveit megalkossa. 
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