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Tételezzük fel végezetül, hogy Piccini nem kapott Tasso-kötetet Zrínyi Pétertől, és csak azt 
körvonalazták előtte, hogy Castello modorában készült rajzra számítanak. Ez a lehetőség is oda vezet 
el, hogy a Zrínyi-fivérek ismerték a Gerusalemme liberata illusztrált genovai kiadását. 

További meditációk helyett legalább három irányban kellene tovább, folytatni a kutatást. - Minél 
több genovai Tasso-kiadást megvizsgálni, főként az északolasz és bécsi könyvtárak állományából: nem 
azonos-e valamelyik Zrínyi esetleg fennmaradt példányával? - Klaniczay Tibor előremutató jelzései 
nyomán alaposabban feltárni a Siri - Piccini - Zrínyi kapcsolatot, mert bibliográfiai adatai szerint „a 
modenai titkos levéltárban nagyszámú Siri-levél található", s „élete végén Siri bizonyos mennyiségű 
kéziratot III. Cosimo toszkánai nagyherceghez is eljuttatott".2 8 - Végezetül tanulmányozni az egy
mással tartalmilag szinte teljesen megegyező 1590. és 1617. évi genovai kiadások bevezetőit, ajánlásait, 
annotációit, jegyzeteit.19 Ez a munka akkor is meghálálná a befektetést, ha valaha feltételezéseinknél 
nagyobb bizonyossággal derülne ki, melyek voltak valójában azok a Tasso-kötetek, amelyeket Zrínyi a 
Szigeti veszedelem megírásakor keze ügyében tartott. 

Kálmán C. György 

GYÖRGY MÁTYÁS GROTESZK MAGÁNBESZÉDEI 

1. György Mátyás életével és költészetével ez ideig egyetlen tanulmány sem foglalkozott. Irodalom
történetünk, ha valamikor, akkor nyilván csak a Kassák-jelenség és a magyar avantgárd problematikájá
nak megnyugtató tisztázása után kívánja a harmadik vonalbeli avantgardisták munkásságát be
hatóbban vizsgálni. Sőt - szólhatna egy másik magyarázat - György még a harmadik vonalba sem 
igen tartozott, mindössze tízéves munkássága és két vékonyka kötete nem érdemel több figyelmet, 
mint amennyit eddig fecséreltek rá. 

Az 1915-17-es évekkel és a magyar avantgárddal kapcsolatos munkák nagy része Györgyöt 
kizárólag mint a Ma köréből kiváltak egyikét említi, s hogy egyáltalán említik, feltehetően csak annak 
köszönhető, hogy Révai József, Komját Aladár és Lengyel József vele együtt váltak meg Kassák 
lapjától. Míg azonban a többiek tevékenységéről és életéről elég sokat tudhatni, munkásságukat 
tanulmányok egész sora elemzi, a negyedik „pártütő"1 alakja a legmélyebb homályban maradt. 

Pedig György talán nem olyan érdektelen költő, mint arra ez az ignoráció következtetni engedne. 
Meglehet, elfelejtettük; ám Kassák és Lengyel több ízben is elismerően nyilatkoztak róla.1 s ez nem 

2! KLANICZAY T., /. m. ItK 1970. 689. 
19 Castello illusztrációi sokáig rendkívül népszerűek. íme egy XVIII. századi fényűző londoni 

kiadás Castello rajzai nyomán készült metszetekkel: La Gerusalemme liberata di Torquato Tasso con le 
figure di Bernardo Castelli e le annotationi di Scipio Gentili e di Giulio Guastavini Aggiuntovi La vita 
deltautore seritta da Gio. Battista Manso, marchese di Villa, E la távola delle rime, con altre aggiunte e 
correttioni. In due volumi. In Londra, Appresso Giaacob Tonson et Giovanni Watts. MDCCXXIV. 
OSZK 51. 299. Ez a példány Batsányi Jánosé volt! L. bejegyzését a kötéstábla belső felén: Batsányi a 
Paris, Quai Voltaire No 1. 1812. A Gerusalemme liberatának természetesen egyéb illusztrált kiadásai is 
vannak. Ezek közül'az 1628. évi padovai kiadást néztük át: La Gerusalemme liberata di Torquato 
Tasso. Con la vita di lui, con gli argomenti á ciascun canto di Bartolomeo Barbato con le annotationi di 
Scipio Gentile e di Giulio Guastavini et con le notitie historiche di Lorenzo Pignoria. In Padova, per 
Pietro Paolo Tozzi MDCXXVIH. OSZK 606. 716. A padovai Tozzi-kiadónál jelent meg a Zrínyi
könyvárjegyzékben szereplő Scipione Herrico Babilónia distruttája. is. Ez a Tasso-kiadás azonban -
legalábbis illusztrációit tekintve - nem vonható be fejtegetéseink körébe: a V. F. mesterjegyű met
szetek Castello rajzaitól teljesen eltérőek, a XVI. ének illusztrációjának semmi köze a horvát Syrena 
Arianna-ábrázolásához. 

'Kassák Lajos használja a szót {Egy ember élete. 7. köt. Bp. é. n. 115.). 
2 KASSÁK Lajos, Egy ember élete. Bp. 1964. 991.; K. L„ Az izmusok története. Bp. 1972. 211.; 

LENGYEL József, Életem - emlékeim. - L. J., Az őszinteség lépcsőin. Bp. 1974.400.; L. J., Válasz 
az Új írás körkérdésére. - Uo. 430.; L. J., Hagyomány és mérték? - Uo. 383. 
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lehet véletlen. Meglehet, hatása nem volt; de az is érdekes, hogy miért nincs egy magát forradalmian 
újnak tudó költészetnek hatása. Meglehet, György nem jelentős költő; mégis elképzelhető, hogy a 
korhoz, a kor egyes költői irányzataihoz közelebb jutunk, ha éppen a jelentéktelenebb költői 
életműveken vizsgáljuk ezen irányzatok, áramlatok, mozgalmak lecsapódását. 

2. György Mátyás 1887-ben született Szabadkán. Apja, Geiger Mór, a „földbirtokos, törvényható
sági bizottsági tag és hímeves zeneszerző" - operetteket írt.3 György 23 éves korában publikál először 
a Nyugatban, majd 1911-ben és 1913-ban jelennek meg ugyanitt versei, 1912-ben egy kritikája.4 

1913-ban adja ki a Nyugat Irodalmi és Nyomdai Rt. Ligeia című verseskötetét,* majd 1915-től -
miután Osvát felhívta Kassák figyelmét költészetére6 - a Tett közli gyakran verseit, kritikáit. 
1917-ben a Ma kiadásában megjelenik az Új költők könyve, amely György művein kívül Kassák, 
Komját és Lengyel József verseit tartalmazza. Költőnk ekkoriban Pesten él vagy legalábbis Budapest és 
Szabadka között ingázik.7 Az ominózus szakítás után" Komját, Lengyel, Révai és György közös 
antológiát adnak ki Szabadulás címen (Krausz és Tsa. 1918). 

1918 októberében György belép a Magyarországi Gyógyszerészsegédek Országos Szövetségébe, és 
- talán Hevesi Gyula biztatására - elvállalja a gyógyszerészsegédek politikai megszervezését. 1918 
októberének végén a Szövetség vitáján kiáll az államosítás mellett, ekkorra Téri Tiborral már ki is 
dolgozta a szocializálás tervét. Ettől kezdve a választmányi ülések állandó meghívott vendége.9 

György valószínűleg egyike volt azoknak, akikéi Hevesi „régi írócsoportunk többi tagja"-ként 
említ, s-akik - a Mától történt elszakadásuk után - Kilencszáztizenhét címmel kommunista folyóirat 

3 Szombat 1925 XII. 8. 45. A Magyar Színházművészeti Lexikon szerint (szerk. SCHÖPFLIN 
Aladár. Bp. é. n. 2. köt.) György Mór mintegy 200 kisebb zeneművet és hat operettet alkotott. 
Scheiber Sándor arról ír {Egy kéziratos Mózes-dráma. Új Élet 1959 I. 1.), hogy György Mór kántor 
volt, ám erre nem találunk más adatot. A cikk - jellegénél fogva - nem hivatkozik forrásokra, így 
feltehető, hogy a szerző a kéziratot rendelkezésére bocsátó, azóta elhunyt Korach Mór közlésére 
támaszkodott. György családjának komoly földbirtokai voltak, s ezért költőnk kissé idegennek tűnt 
Kassákék körében és a kommunisták között is. (L.KASSÁK, Egy ember élete 7. köt. 46.; SINKÓ 
Ervin, Optimisták. Újvidék 1965. 2. köt. 346. - Györgynek a regényben Török Géza alakja látszik 
megfelelni. Sinkó művét - vállalva minden kockázatot - itt forrásként fogjuk fel.) 

*1910.1. 834-835.; 1911. EL 1105-1106.; 1913. II. 773-774. és 1912. II. 696-697. 
s Életrajzi hátterére 1. R. Mányoky Vüma megjegyzését: „ . . . akkor [ti. 1912 körül] már . . . egy 

nyugatos ifjú költő (György Mátyás) Ligeia-verseket írt hozzám . . . " (Látogatásom Ady Endrénél. 
ItK 1964. 204.) 

6 KASSÁK, Az izmusok története. 173. Lengyel József bizonyára túloz, amikor így ír: „Az öreg 
Osvát [40 éves lehet! - K. C. Gy.] énmiattam jött el jó párszor a Fészekbe . . . Belőlem akart írót 
csinálni..." (Visegrádi utca. Bp. 1957. 20.) Osvát szívélyes viszonyban volt Kassákkal, Györgyöt is ő 
indította (új) útnak, tehát nem biztos, hogy egyedül Lengyel miatt látogatott volna el a Tett-isták 
törzshelyére. Annyit azonban bizonyít a megjegyzés, hogy Osvát nemcsak Kassákot és Györgyöt, de 
Lengyelt is becsülte; erról - sajátos módon — Kassák szót sem ejt. Osvát kiforrott tehetségnek tartotta 
Györgyöt - erről tanúskodik egy 1918-as utalása, amelyre Kahána Mózes emlékezik (Íratlan könyvek 
könyve. Kort 1969. 370.). 

'„György Mátyás Szabadkáról volt Kassák nagy hatású folyóiratának, a Áfának mecénása..." 
(BORI Imre (szerk.), Irodalmi hagyományaink. Újvidék 1973.2 Bevezetés, 12.) Igaz, hogy erről a 
mecénáskodásról Kassák így vélekedik: „ . . . Ez az ember kicsinyesebb a legszegényebb koldusnál. Ha 
nagynéha pár koronát ki tudunk belőle préselni, úgy nyöszörög belé, akárha operációs asztalon 
feküdne." (ggy ember élete. 7. köt. 46.) 

'Erről 1. pl. LENGYEL, Visegrádi utca. 25-26.; BORI Imre - KÖRNER Éva, Kassák Lajos 
irodalma és festészete. Bp. 1967. 65.; KASSÁK, Egy emberélete. 7. köt. 112-114. 

9 L. az elnökség megjegyzését GYÖRGY Mátyás, A politikai feladat c. cikkéhez, Gyógyszerész 
Újság 1918. okt. 16.; továbbá Gyógyszerész Újság 1918. dec. 1. 
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megindítását tervezték.0 Ez a terv vált valóra 1919 elején az Internationale című lap megjelen
tetésével. Az első szám György cikkét is közölte.1 * 

Györgynek a Tanácsköztársaság alatti tevékenységéről nem sokat lehet kideríteni. Két eló'adása 
jelent meg a Gyógyszerész Újságban,13 Sinkó Ervin történelmi regényéből arra következtethetünk, 
hogy a 133 nap alatt a fővárosban tartózkodott, júliustól a Közoktatásügyi Népbiztosság Ifjúmunkás 
Propaganda Osztályának helyettes vezetője lett.13 Haraszti Sándor emlékezése szerint nyáron egy 
ízben a Ma4stákkal tartott irodalmi matinét a kaposvári 44-es dandárnak.14 Arról nem találtunk 
adatot, hogy mikor ment Bécsbe, s hogy mikor tért onnan vissza Szabadkára vagy Zágrábba, mikor 
telepedett le Temesváron, ahol feleségével (Sinkó Ervin húgával) 1936 körül élt.1 s 1922 januárjában 
Bécsben volt, hiszen ekkor találkozott Balázs Bélával,16 1923 végén Szabadkán jelent meg Sinkó 
kötetéről írott tanulmánya,17 de ismét Bécsben lát napvilágot Julius Vischernél, minden előzetes 
reklám nélkül, Ismét csudák című kötete. Ugyanebben az időben megint Kassák egy lapjában 
találkozunk verseivel, Sinkó lapjában egy novellájával.18 Ekkoriban vagy nem sokkal később írja meg 
Mózes-drámáját.19 

1925-től költőnk alig hallat magáról. Ám a „csendes,... visszavonult szabadkai élet és szobatudósi 
életforma",20 mint Bori Imre megállapítja, csak látszólagos és ideiglenes: György először a Csuka 
Zoltán szerkesztette Ut hasábjain tesz közzé egy versfordítást,1' majd 1934 és 1938 között cikkeket ír 
Szerb György álnéven a Korunkba; ezek közül hét fizikai tárgyú, van egy kritikája Brecht verseiről és 
egy írása az oroszországi nagyvárosokról.22 Ugyancsak ezen az álnéven ír 1938 végétől a Hídba, négy 
könyv- és egy filmkritikát.23 1940 végétől azonban már csak „inkább tanácsokkal, mint kéziratokkal 
látta el a szerkesztőséget".2 4 Halálának dátumát nem tudjuk. Ha élt is a felszabadulás után,2 5 nem 
publikált. 

3. Kassák kissé erősen fogalmaz, mikor ezt mondja: György „munkássága éppúgy nem illett a 
Nyugat-ba, mint az enyém".26 mégis: már a Ligeia című kötet is felmutat olyan sajátosságokat, 
amelyek a Nyugat többi költőjének műveitől megkülönböztethetővé teszik György verseit, és amelyek 
előrevetítik a Tett és a Ma későbbi munkatársának költészetét. 

10 HEVESI Gyula, Egy mérnök a forradalomban. Bp. 1959. 173. 
1J HEVESI (i. m. 190.) így ír: Györgynek „sikerült ezt a cikkét mesterkélten formalista stüusával 

ugyanolyan érthetetlenné tenni, akár a legtöbb költeményét, úgyhogy a továbbiakban nem tartottunk 
igényt szerzői közreműködésére". A cikk címe: A produktív munka viszonya a szocializmushoz. 

111919. IV. l .ésV.6. 
1 3L. Dr. Scholtz Oszkár jogügyi főtanácsos jelentését a Dokumentumok a Magyar Tanács

köztársaságzeneiéletéből c. kötetben. (Szerk. ÚJFALUSSY József. Bp. 1973. 479.) 
1 "HARASZTI Sándor,Próbatétel Kort 1977.460. 
15 Kassák (Az izmusok története. 213.). Bori (A jugoszláviai... 68-69.) és Illés László {A magyar 

irodalom története. 6. köt. Szerk. SZABOLCSI Miklós. Bp. 1966. 606.) véleménye szerint György 
Bécsből Szabadkára, míg Scheiber (i. m.) szerint Zágrábba tért vissza. György temesvári tartózkodásá
ról 1. MÉLIUSZ József, Sinkó Ervintől búcsúzva . . . in Az új hagyományért. Bukarest 1969. 
485., 486. 

1 «Balázs Béla naplójából Kr 1975/11. 23. 
1 'Bácsmegyei Napló 1923. nov. 11.8. 
18 György Mátyás versei. 2x 2 1923/1. (okt.); A rend. Testvér 1925. XI. 15.44-52. 
I 9L. SCHEIBER, lm. 
20 BORI, A jugoszláviai. .. 68-69. 
2 »IV. évf. l.sz. 
2 3 1934. 690.; 1935. 398-402.; 1935. 463-8.; 1935. 760-8.; 1935. 937-46.; 1936. 511-4.; 

1936. 597-601.; 1936. 1007-12.; 1938. 871-2. 
2 31938. 419-20.; 1938. 420-2.; 1939. 108-10.; 1939. 152-3.; 1940. 328-36. 
2 4 LŐRINC Péter, 1934-1941. A háború előtti Híd harcai. Híd 1969. 431. 
2 5fgy tudja ui. Scheiber (i. m.) és Kassák (Az izmusok története. 213.). Valószínűbbnek látszik -

amit minden más forrás állít - , hogy 1944-ben meghalt vagy eltűnt. 
2 6 Az izmusok története. 173. 
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Bori Imre így ír: „ . . , mintha a szokványos versalakzatban az érzékelésnek egy új módja is utat 
akarna törni. . ."2 7 A Ligeia verseinek egy részét csakugyan jellemzi egyfajta expresszivitásra való 
törekvés, a Bori említette formában is. Gyakran fordulnak elő e versekben tapintási, szaglási érzék
leteket jelölő szavak, kifejezések, éspedig jórészt kellemetlen, bizarr és erőteljes, intenzív percepciókat 
jelentők. Az ilyen művek legjellegzetesebbike a - Boritól is idézett2 B - Boszorkánykonyha című, ami 
pedig a Koraiak (1907-11) ciklusba sorolódik. Itt a „szép világ" összekotyvasztásához „illatos 
szemét", „bódító esszencia", „a rothadás nehéz parfümje" kell hogy a „híg szürke lé" barnává 
válhasson. Hasonló motívumok olyan versekben is felbukkannak, amelyek egyébként nem koncentrál
nak ezekre (a Boszorkánykonyha „epikus szála" ugyanis már önmagában elkerülhetetlenné teszi ezek 
használatát). így a. Mesterséges álmokból a Város ész Jóslat című versekben („Üveg-napok hideg sugári 
folynak", illetve: „habzó forró test", „elperzselten / Lágy, számyfosztott bábra váltam", „hús meredt 
meg rózsa-mésszé"); a Csalódott gyermekben („tested hideg parfümje"); a Légy és forma vias-
kodásábsn („csigák kiöntni nyalka-testük félnek is"); és a Dombra fel - dombról le című versben 
(„Langy veresbe mártja / Megdagadt tűzhártya / - Éj partján - / A tájt"). 

A Ligeia verseiben előszeretettel „alkalmazza" György a hangutánzó, egyáltalán, a különös hangu
latú és hanghatású szavakat. S noha ez a Nyugat költőitől korántsem idegen, költőnknél, mondhatni, 
ellenkező előjelt kap: „kellemetlen" hanghatású (fonetikai szinten) és (lexikai-szemantikai szinten) 
erotikus, esetleg taszító konnotációjú (néha denotációjú) szavak nyüzsögnek verseiben. Az Éfi dalban a 
zongora „nyársi tompora kimerült-kövéren fúj, szuszog"; „A hang tüdőmre szállt, / Lihegve fúj, sivít a 
rozzant fujtató . . . / A fantóm elrohan, már messze, messze van, / Morogva mélyre vált a hang, az 
átható" - olvashatjuk a Tűz című versben, amelyben egyébként a Düh és a Miracuhtm... után 
harmadszor a kötetben a „kidűlő szemgolyó" motívuma ismét feltűnik. Egészében ideírhatnánk ez 
utóbbi két verset és a Boszorkánykonyha címűt; idézzünk most a Dühből: 

O, mintha . . . agyaras, naiv nürnbergi metszet ördöge 
Tajtékzott volna torzult szája öblén! . . . 
S dohányszín nőszörny homlokán hastáncba kapna . . . köldöke 
Felporzó fátyolával, mint az örvény . . . 
Szenny fátyolával szemvilágot ölvén! 

És hemzsegnek a versekben a „lomha", „langy", „rezgő" jelzők; van „vizes homály" (őszi köd), van 
„dús húsgolyó", amelynek „kéjéhes ajkakon csorog zamatja" (Bánatfa). 

A mondatszerkezet „felrobbantása",2 * összezilálása a második olyan jellegzetesség, amely a Ligeiát 
a későbbi György Mátyás-költészethez köti. A sorok „nyugtalanságára", „szeszélyességére" Tóth 
Árpád is fölfigyelt.30 Bori Imrét idézzük ismét, aki érzékletesen fogalmazza meg mondanivalónkat: 
„ . . . versmondatait... nem tudja azzal az eleganciával fűzni, mint kortársai, akik a magyar vers egyik 
forradalmát vívták éppen. Látszólag nehézkes, s nemegyszer úgy tetszhet, hogy egészen Madáchig 
kanyarodik vissza, verseszményt keresve. . . . S éppen ez a nehézkesség oly tüntető a Ligeia verseiben 
is: György Mátyás ebben találta meg a különbözés lehetőségét.. ."3 ' 

A Düh című vers ismét jó példa. A sorok hosszúak (16 és 11 szótagosak), a rímek már alig-alig 
érezhetők; a sorok - sőt: olykor a mondatok - közepén hármaspontok, felkiáltójelek, gondolatjelek; a 
megértést megnehezítő inverziók („az arca máskoron kinek brahmini tisztaság"). Ezek szúrhattak 
szemet Tóth Árpádnak. Vagy az Uyen mondatok: 

2 7 A jugoszláviai... 69. 
28Uo. 
2 'György később műveiről Kassák ezt írja: „Lengyel József és két társa: György Mátyás és Komját 

Aladár (...) előbb felrobbantja a vers anyagát (...)". (Az izmusok története. 208-9.) Igaz ugyan, 
hogy néhány lappal később már ezt: „György nem fejti ki epikusán témáját és (...) nem is robbantja 
szét versét, mint Lengyel József." (Uo. 213.) 

30TÓTH Árpád, György Mátyás verseskötete: Ligeia. Nyűg 1914.1. 651. 
3 ' BORI Imre, Utószó. In Márciusi zsoltár (Hagyományaink VI.) Újvidék 1973. 520. 
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Nótánk, mely egyszer 
Kibuggyant öntudatlanul, 
Mint drága csepp, szer, 
Mit dús virágbul szapul 
Boszorka tábor, 
Ugy elvarázsol. 

(Szilánkok V.) 

Vagy - ami nem ritka - zárójelek közé szorított, mintegy mellékes hasonlatok, módosítások: 

A por belep 
(Érzem parányi terhét) 
Bennem vonást, mi vert, élt \ 
S meleg. 

(Primitív figura) 
Vagy: 

Mily párhuzam! Rosetti-arc belül, 
(Nagy lady ajkain a bú megül, 
Fán éjmadár . . .), künn: szaggatott sikoltás. 

(Szonett a versre) 

Végül még egy jellegzetesség. Gyakran támad az a benyomásunk, hogy a vers - hangulatilag, 
stilárisan, szóhasználatban stb. - megbicsaklik, megtörik, a fellegekből hirtelen a földön találjuk 
magunkat. Jobb verseknél - ezek éppen azért jobbak - ez furcsa, groteszk hatást tesz; gyengébbeknél 
inkább kifulladást, hangulatteremtésre való képtelenséget érzünk. Az első esetre példa lehet a Háló
papucsok című vers, amely éppen a triviális-hétköznapi és a távoli, különös szépség kettősségén 
alapul.3 2 A Ma, holnap című pedig, „földhöz ragadt" töprengésével mintha az egész kötetet ironizálná, 
annak néhol „kellemetlenül műveltségízű"33 pillanatait. Idézhetjük a Diseurt hallottam sorait: „A 
szellemesség szinte testi / Fájdalmat ont reám"; vagy Az orosz lány ciklus kezdetét: „Oh gyönyörű 
epidermis: / Hold-aranyozta sík!" 

De bővebben akadnak példák fenti második esetünkre, a szándéktalan megféneklésre. Egyrészt a 
költő azzal rontja le a vers hatását, hogy túl sok mindent verbalizál, „túlbeszél". Például aMiraculum, 
a tenger befagyott! annak idején a Nyugatban a sokkal szerencsésebb, mert a vers egy enigmatikus 

3 2 Idézzük itt hosszabban Tóth Árpád elemzését: „Papucsok! - lehetne-e prózaibb s bizarabb téma 
egy vers számára? de nézzük, mit tud a költő? Boszorkányos ügyességűnek látjuk, a groteszk hatás, 
melyre nyilván törekszik, teljes: a két tárgy szemünkben is fantasztikussá válik, sunyin, összeesküvő 
módra lapulnak meg s leskelődnek. A rímek: 'papucs - pucs', 'cipők - ripők' merész és kérkedő 
játékukkal emelik a leírás szokatlanságát és elevenségét. S a furcsa hangulat hirtelen, könnyeden, 
váratlan lírába halkul át: a sunyi, apró tárgyak, az ezeregyéji csőcselék fölött meleg sóhaj remeg: 

Én meg, a király, a hányatott 
- Régi mesekönyvből felcsapó 
Illat ez? -
Haj, hiába járom Bagdadot... 

íme: Bagdad! Egy messzi, mesés városnév, amibe bele van zárva egy most, hideg és unt realitások 
között halkan szenvedő lélek vergődése, óvatosan, fukarul és bizarrul!" (/. m. 650.) - Itt kell vitába 
szállnunk Pomogáts Bélával, aki szerint ebben a bírálatban az avantgárd iránti megértés hangzik fel, (A 
magyar avantgárd dokumentumai között. Jel 1971. 1119.) György Ligeia-versei ugyanis nem tekint
hetők avantgárd műveknek. - Egy levelében, 1917 márciusában Tóth Árpád így említi Györgyöt: „Az 
a György Mátyás tényleg az a György Mátyás, véleményem szerint az ökör »Má«-sok közül való." 
(Tóth Árpád Összes Művei, 5. köt. Bp. 1973. 130.). 

33 TÓTH, Ligeia. 
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pontját nem szavakba öntő címmel (Miraculum) jelent meg. Másrészt a hétköznapisághoz közeledés 
allegorizáló vagy egyszerűen sokatmondani-akaró gesztussal párosulhat, ezáltal az ironikus kettősségből 
szervetlen kettéosztottság válhat. (Az Opál lámpa című verset például az utolsó sor teljesen átallegori
zálja.) Elidegenítőek a nagyon éles rímek: „oroszlán - szoros fán" (Szilánkok L); „bicsaklík - valami 
vak lik" (Éji dal); „gerjedés - cserje rés" (Corot, karó) stb. 

A Ligeia-kötet részletes esztétikai értékelése nem célja ennek az írásnak. Elegendő megállapítani 
annyit, hogy a sok gyenge, Babits és fóleg Kosztolányi korú verseire emlékeztető mű mellett költőnk 
saját, újszerű hangján is megszólal olykor. Űgy tűnik: György egy új költészet igényével lép fel (bár 
talán nem tudatosan), de célját csak részlegesen-részletekben, mintegy maga ellen képes megvalósítani. 

4. Valóban megtagadta-e György első kötetét, mint ahogyan ezt Lengyel József írja? 3 4 A helyzet 
nem ilyen egyszerű. Ha egyfelől igazságtalannak tartjuk Komlós Aladár megállapításának első felét 
„babitsosabb volt Babitsnál", akkor a következőkben a mondat második felét igyekszünk majd 
kétségve vonni: „mikor a Má-hoz sodródott, kassákosabb lett Kassáknál".3 s 

Nézzünk meg egy verset, talán sikerül közelebb férkőzni á megtagadás kérdéséhez. Az Észak-déli 
díván a Tett 1915. december 1-i számában jelent meg; ez az első György-vers Kassák lapjában. 

Oh Philine, oh Philine, ők talán-tán jól emésztenek, 
kik meztelen, kik gömbölyű karod körül fütyürésznek, 
de nekem, de nekem csak az ángol-Sibylla kell. 
És indulok és felkeresem s a muharba feltalálom, 
a háborús saláta közt, a spárga közt, a díszgyepen, a sarjún feltalálom 
erdőt képzelgő rőt vadrepce közt, hol gólyahír kiviháncol, 
s a hegyoldalon, a melyen a nap nagy talpaival 
fel-le ballag, avagy mire széles hátát nyomva hever 
áldást taposva a „Tilosra" - a lejtőn megtalálom, 
amint a megnyergelt út-kígyő felfelé csúszik vélem 
idegen idomok: vülák uradalmai alján. 

íráscsomóm a hónom alá csapom s suttyómba a nap epigonja leszek 
a lábnyomain lopakodva utána:, a meredek veszélyét 
ellensúlyozva kipróbált jó turista kötéllel, 
mit vezető valahonnan lentről igazgat, 
hogy túl magasra ne hágjak, de inkább zuhanjak alábbról 
hol még kultúra csörög meg villamos: „mert szörnyű hideg ott fönn". 
S rémes Jégkirályt hiszek el a svábhegyi bércre. 

A „züllött" nap meg szórja aranyjait, 
hogy a Danaék múld lesznek attól „amúgy" -
s Philine kinyújtva bicepsze játszi rugóit 
szökteti-táncoltatja rajta őket kókleri módon 
jobb- és balkezi társadalom virányatn. 
De „ö Felsége" fanyar mosolyának roncsaival 
ellép és a fennt sibyllával gyanúsított rétnek 
tartja fenn örömének biztos bankjegyeit. 

Ennyit a napról; szóljon az epigon most: 

Léptem a kis Svábhegyre méláz, hogy az Aréna útra jussak. 
(Nincsen másfele út: kövezve a rendes Nagy Tilalommal.) 

3 4 LENGYEL, Hagyomány és mérték? 384. 
3 s KOMLÓS Aladár, Új verseskönyvek. Tűz 1922. VII. 23. 7. 
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Avagy ki mondja, hogy az Aréna-úti villamos nem ide kúszik! 
Mikor én oly rendületlenül hiszem, hogy amint nincs 
idefönn patetikus olajfasátor: úgy itt van ö a babérral 
s a sárga nyugalmas tűzzel. Itt szeret ő pihenni 
kőkocka simáján (oltára a fáradtságnak) 
vagy a földre dőlni s az alkonyi szétszórt fényben 
szétoszlani - soha meg nem fejtett titkaival... 

Vagy sétáltatja tompa ösztöne terhét 
egyenletes léptekkel a sárga fövény tükrös politúrján: 
kifogástalan öltönye a kijelölt formákba redőzik; 
finom árnyék-változatok villannak a ráncok alján. 

A cím Goethét idézi, s a versben sorra bukkannak föl az avantgárd előtti költészet reicvizítumai: antik 
ritmus, erős ritmizálhatóság; mitológiai motívumok, utalások; „panoráma"; természeti tárgy meg
személyesítése; az almanach-líra kulcsszavai („babér", „bérc", ,játszi virány"); töméntelen sok 
metafora; „álnév" alá bújtatott nő megszólítása stt. De valóban „megtagadás" is a vers: hiszen 
mindezek a motívumok, amelyeknek egyike-másika (például a Sibylla alakja) György korábbi költe
ményeiben is megjelent, megkérdőjeleződnek. 

Az Észak-déli diván ironikus módszere: lehorgonyzás az aktualitásba: háborús időről van szó, mi
kor villamos jár. És nagyon is konkrét helyhez köt: Budapesten, a Kis-Svábhegyen (vagy az Aréna 
úton?) vagyunk. Ilyen időben és térben Philine, SibyUa és a Nap már korántsem elvont, titokzatos vagy 
éppen fenséges jelenségek. így azután feloldódik, megfejtődik az egész vers metaforikussága, kettősséget 
érzünk a hétköznapi-konkrét és a metaforikus-költői között. 

Más oldalról ez az ironikus magatartás az élményháttérnek is szól: György a vers klasszicizáló-
magasztoskodó motívumkincse ellenére minduntalan érzékelteti az élmény háttér földi voltát. A vers 
önmagára reflektál, megmutatja magáról, hogy nem képes a „földhözragadt" élményen igazán túlnőni, 
megmutatja magáról, hogy nem képes valami elzárt, „magas" költői világba transzponálni költőnk 
nem-költői élményeit. 

Sorról sorra haladva ki lehet mutatni a versben a klasszikus-klasszicista (mindenesetre: régebbi 
költői hagyományokhoz kötődő) motívumkincs átértékelését, az ehhez való ironikus viszonyulást. 
Rögtön a megszólított Philine mellett az emésztésről esik szó. A „nap . . . ballag" szokványos-metafora 
kibővül, a nap nagy talpakat és széles hátat kap (s a túlrészletezett megszemélyesítés humoros hatást 
könnyen vált ki). György ellene dolgozik az olvasó konvenciókedvelő hajlamainak akkor is, amikor 
egy-egy, allegorikusán is értelmezhető szövegrészt részletez túl; eladdig, míg (például a „turistakötél", 
a „villamos" és a „kultúra" szavak esetében) felszaporodnak az olvasó várakozásának nem-megfelelő 
ezért az allegóriába beilleszthetetlen motívumok. Kizökkentő mozzanat a „bérc" szó a „Svábhegy" 
sajátos budapesti akusztikája mellett, ilyen Philine bicepsze is. 

Többször teljesen váratlan, nem odaillő szinonimát használ György: „a nap epigonja 
leszek | lábnyomán kaptatva utána" írja, holott a „követő" szót éreznénk megfelelőnek; „A züllött 
nap meg szórja aranyjait, /hogy a Danaék mind lesznek attól »amúgy«" - írja: az egyébként (a 
mitológiában is) használatos „terhes" helyett egy egyszerre prűd és frivol eufemizmussal. Olykor a 
„fentebb stílű" szerkezeteken belül a trivialitás világa jelenik meg (például: metafora: a nap „a rétnek 
tartja fenn örömének biztos bankjegyeit"'; költői kérdés: „Avagy ki mondja, hogy az Aréna-úti 
villamos nem ide kúszik? " stb.). 

Jelen van az ironikus gesztus, amit akár költői leszámolásként is értékelhetünk. De ilyesfajta -
többnyire krízist követő - leszámolás vagy leszámolási kísérlet sok korban (és nemcsak a jó költőknél) 
kimutatható. Ennél fontosabb és főleg megbízhatóbb mérce a „hogyan tovább? " kérdésre adott 
válasz. Ezért nézzünk néhányat a Tettben megjelent György^versek közül. Az Észak-déli diván után 
három (részben a szakirodalom szerint is) fontos verse jelent meg itt egy hónap alatt: 1916. január 5-én 
az Éjnekindulás és a Hottentotta nóta, február 5-én pedig a Legény gajdol 
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Az Éjnekindulás36 folytatja az Észak-déli diván ironikus „vonalát", háborús tematikájában pedig 
tökéletesen illeszkedik már a Tett profiljához. (A Tettben nem jelent meg több „háborús" műve 
Györgynek.) Az irónia a versben kettős funkciójú: a költő ironikusan viszonyul hajdani önmagához, 
például a Ligeia szókép- és hasonlattechnikajahoz, allegorizáló tendenciáihoz; másrészt ez társul 
egyfajta ironikusan önleleplező átpoetizálással, megszépíteni-akarással. Például ebben a versszakban: 

Fakad (mint a seb) zuhog (mint a kasza) 
harsan (mint a nép) zendül (mint a fohász) 
zajdul (mint az összecsapás) és búg 
(mint a parancs): az ezred kürtje, 

megtalálhatjuk a Li&eíc-kötetnél már kiemelt zárójeles hasonlatokat; de itt ráadásul halmozódnak ezek. 
S felfigyelhetünk arra is, milyen tudatosan használja György a szavak hanghatását: itt ugyanis, éppen 
az átpoetizálást kiemelendő, a zöngés és zöngétlen mássalhangzók aránya körülbelül megfelel a 
köznyelvinek, szemben az indítás (az előző 12 sor) ósörömpölő, nyugtalanító zöngétlen-dominanciá-
jával. És azt is az ironikus megszépítés folyományának kell tekintenünk, hogy a hasonlítók egy része 
(„seb", „összecsapás", „parancs") a háborúhoz, katonasághoz asszociálódhat ugyan, de ezeknek a 
szavaknak nincs különösebben kellemetlen hangulatuk. (Néhány sorral lejjebb már „forrázott bőrről", 
„reccsenő törzsről" esik szó, feljebb meg a „vagonok ketrecéről".) A hasonlítók másik része meg 
egyenesen „a hátországban kaszával és fohásszal helytálló népre", a monarchia militarista propagandá
jának szólamaira emlékeztethette a korabeli olvasót. 

Az Éjnekindulás minden iróniája mellett természetesen harcosan antimilitarista. A vers folyamán a 
pöfögő veterán banda kedélyes-békebeli képétől a homályos nyugtalanságon és a háborús vízión át 
eljutunk annak felismeréséig, hogy a frontra induló katonák vonata végül a semmibe, a halálba tart. 
Ám ez a konklúzió nem allegóriákon, könnyen megfejthető. ..sokatmondó" képeken keresztül bonta
kozik ki, mint történt volna a Ligeia korszakában. György finoman „adagolja" a kezdetben semleges
nek, „ártatlannak" tűnő motívumokat, hogy aztán ezek észrevétlenül átértékelődjenek. A végső ítélet 
és a vers történésrétegét szimbólummá emelő lezárás már csak ezután következik: 

ó milyen agyafúrt, pokoli, sintérin-
zseniális szimfónia ez: 

(S az égről rájuk zúdul mérhetlen fekete 
kárpit) 

Csak röviden szólhatunk itt a Hottentotta nótától. Különös vers, talán nem túlzás a kor magyar 
költészetében egyedülállónak nevezni. Csoda, "hogy idáig nem figyeltek fel rá a magyar avantgárd 
búvárai.37 

Mi is a Hottentotta nóta? Talán groteszk szerelmi dal; talán valóban a „Picasso »néger periódusa« 
idején népszerűvé lett primitív költészet szellemének jelentkezése".38 Talán vidám nótizás; talán 
varázsmondóka. Visszatér itt a hagyományoshoz közel álló verselés - de a sorok szótagszáma 
rendszertelenül változik, a ritmus áll az előtérben. Az ismétlődő hapax-indulatszavak („zs", „c", „á", 
„há") az alliterációk, a paralelizmusok az erősen hangzó rímek (a rímszavaknál nincs enjambement!): 
mind a „nótázás", „víg ének" benyomását erősítik. Mégis: jelen van valami belső beszéd jelleg; valami 
olyasmi, amit már halványan sejtettek az Észak-déli diván kacskaringós gondolatmenetei, gyors 
hangulatváltásai, nehezen, csak a beszélő számára érthető utalásai. A Hottentotta nóta már tudatosan 

3 6 Néhány sorban ismerteti JÓZSEF Farkas, „A Tett". A Magyar Munkásmozgalmi Intézet 
Értesítője. Bp. 1955. I. 4. 26. Elemzésünkhöz hasonló eredményre jut uő: „Rohanunk a forra
dalomba". A magyar irodalom eszmélése 1914-1919. Bp. 1969.3 59. 

3 'Noha van néhány utalás rá: BORI Imre, A magyar avantgárdé apostolai. (A magyar irodalmi 
avantgárdé III.) Újvidék 1971. 41.; KASSÁK, Az izmusok története. 173-4.; BORI, Utószó a Márciusi 
Zsoltárhoz. 522-3. 

3 eKASSÁK, Az izmusok története. 173-4. 
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tör a belső beszéd szimulálására. Mintha az egész vers csak az utolsó szó („Szeretlek") kimondása előtti 
belső monológot, morfondírozást, félhangosan dünnyögött vagy ki sem mondott szavakat rögzítené. 
(A megszólított eltűnik, majd újra előkerül. Az utolsó versszakig a mondatok, sőt: a versszakok is 
egymás mellé rendelődnek, kapcsolatuk nem világos.) A primitív költészet misztikumát György privát 
misztikummá, a belső beszéd misztikumává teszi; ám ez a versben összefonódik a kollektív műfaj 
hangütésével. 

A privatizáló, ugyanakkor ezt a privátságot új kollektivitássá felnövelni próbáló törekvés a nyelv 
használatában is jelentkezik, ott jelentkezik elsősorban. Bojtár Endre helyesen utal arra, hogy például a 
hangutánzó szavak nagy száma a kelet-európai expresszonista költészetben egy, a jelölt és jelölő eredeti 
egységét visszakívánó elméletet tükröznek.39 És az is kétségtelen, hogy az ilyen koncepciót a háta 
mögött tudó művészetre komoly veszélyként leselkedett, hogy „a műalkotás túl szubjektívre 
sikeredett, mikor az új szó annyira új volt (egy műalkotáson belül annyi új szó volt), hogy mindenfajta 
fogózó híján a műalkotás-szó értelmetlenné vált". Ezzel a gondolatmenettel könnyen összefüggésbe 
hozható Györgynek ama erőfeszítése, hogy egyfajta belső beszéd jelleget alakítson ki, hogy egyre 
inkább „egy pre-nyelv dadogása"4 • felé formálja költői nyelvét. 

A Hottentotta nótában ez a tendencia még nem bomlik ki teljesen; inkább csak kezdeti foknak 
tekinthetjük. Tettenérhetőbb a fenti problematika a Legény gajdol című versben.41 A Bartóknak 
ajánlott vers megjelenése után György állítólag felkereste a zeneszerzőt, aki „szívesen vállalta az 
avantgárdé mozgalommal való fegyverbarátságot".4 2 

A cím már figyelmeztet: helyzetdalról van szó. Egy legény gajdol, s azt várjuk, hogy bővebben 
kifejtessék: kicsoda ő, miért, miről (és jelezze, hogy hogyan) gajdol. 

Miért peckeskedik az én hetykeségem? 
Majoranna nénő. 
Magamba lődörgök az alvégen, a fölvégen, 
Majoranna anyám. 
Hiszen csak ezis-azis a lány botlik az utamba, 
Hiszen csak ezis-azis a lány örül, ha alma 
dagadozik melléből kezem nyomogatására. 
Haj, de hiába cók-mók! hej, de 
kedvet szontyolító dibdáb az élet vására! 
Majoranna anyó. 

így szól az első versszak. Vannak bizonyos benyomásaink: az „alvég - fölvég" falusi környezetre utal, 
ahogyan rusztikus hátteret idéz a mellnyomogatás-pasztorál és a „nénő", „dibdáb" stb. szavak is. 
Érezzük, hogy valami kamaszos kifakadás a legényé: úgy véljük, a szerelemmel és az élet értelmetlen
ségével lehet kapcsolatban. 

Érezzük, véljük, sejtjük: mert a legény szavai nem világosak, amit értünk, az csak a mondat
szerkezetekre, az indulatszavakra, néhány motívumra korlátozódik. Pedig a szóképek nem újszerűek, 
inverziót vagy anakolutiát nem is találunk. Mégis: mit tudunk kibogozni? 

„Miért ?" - szól az első kérdés. Állít mányának és alanyának jelentését nem ismerjük, csak a 
„peckes" és a „hetyke" szavak (a cím segítségével) rögzítenek egy asszociációs kört (helyke, peckes 
parasztlegény gajdol: falusi környezet, talán kocsma. Eltagadhatatlanok némi szexuális képzettársítá
sok.) A „majoranna nénő" és a „majoranna anyám" a megszólítottra is utalhat, de lehet, hogy ez csak 
amolyan refrén, mint a „galambom" lehetne egy népdalban. Az első két sor kijelöl egy ritmust is, amit 
azonban a harmadik sor már meg is tör: hiszen nem dal, hanem gajdolás ez. A „Magamba lődörgök az 

39 Jel és dolog a kelet-európai avantgárdé irodalomban. Lit 1974/2. 75. 
4 ° Utószó a Márciusi zsoltárhoz. 522. 
4»Utalnak rá: BORI, A jugoszláviai... 71. Uő, Utószó a Márciusi zsoltárhoz. 523.; KASSÁK, Egy 

emberélete. 1964. Í006.;V6, Az izmusok története. 174.; NÉMETH Andor, Emlékiratok. -N.A.,i4 
szélén behajtva. Bp. 1973.597.; JÓZSEF F., „Rohanunk a forradalomba". 163-4. 

41KASSÁK, Az izmusok története. 174. 
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alvégen, a fölvégen" sor már a céltalanság jelentésmozzanatát hozza be a versbe, s így az első sor 
kérdésének motívumát véljük benne feltalálni. Akárcsak a következőkben: ezek a szerelem-szexualitás 
asszociációs mezőjét világítják be. A „csak ezis-azis" bizonyos elégedetlenséget fejez ki, amit a 
következő sorok felsóhajtásai, nekikeseredései bontanak ki. A legény küszködik a szavakkal. (Részeg?) 
Homályosan bánatos felérzéseit csak homályosan, darabosan képes kifejezni - dehát bőven elég, ha ő 
maga érti. 

Hiú alatt, lajtorja megett, belül diákplok, 
Jázmin lelkem, 
Ablakon keresztül tubákolom a virágokat, 
Jázmin galambom. 
Egyszer az erdőszélen megcsuklottam - nem ő volt, 
Amerre a bozót haja a sodrásba fonnyad - nem ő volt, 
A kiöltözött fakisasszonyokból kikancsított - nem ő volt, 
Csak ő bujkál, bujdokol fene szívű, durcás Seholba, 
Jázmin rózsám. 

A második versszak egyértelművé teszi a belső beszéd jelleget. Lehet, hogy a költő által kiemelt 
„bélüT' is erre utal, de az első négy sor mindenképpen a magányosság-elzártság-bezártság élményére 
asszociáltat. Mikor azonban ezt mondjuk, nem szakadhatunk el annyira a verstől, hogy valami tragikus 
létélmény kutatása felé lépjünk tovább. A belső beszéd jelleg egzaltált zaklatottságán (és ez György 
egész 1916-17-es költészetében megfigyelhető) a költő mindvégig uralkodik, csak egy lehetséges 
szereppé teszi (a vers helyzetdal!), eltávolítja magától a választott nyelvet. A nyolcadik sor például 
csaknem Ady-paródia: lehetetlen, hogy ennek György ne lett volna tudatában. S ez a sor érdekes 
módon jól megfér az előzőekkel (amelyeket belső beszéd jellegűeknek minősítettünk), a vers mintegy 
bekebelezi ezt a nyelvet is; mint bármit, amit a költő választ. 

A versszak ötödik-hetedik sora valamilyen eseményt jelez (a beszélő cselekvése - helyszín - a 
másik cselekvése sorrendben), ám csak sejtéseink lehetnek arról, mi is történt. De nem is maga a 
történés fontos igazán: hanem az, hogy a vers egy pontján történés bukkan fel. Annak van jelentősége, 
hogy az első versszak kérdése, helyzetrajza és értékelése után itt a helyzet pontosabb, részletezőbb 
képét kapjuk, majd erre következik mintegy új alátámasztásként a meghiúsult (félreértéseken 
alapuló?) kétszereplős akció. A belső beszéd jelleg következtében a beszélő mindössze néhány 
motívumot emel ki (amennyi a maga emlékeztetésére elegendő), a szereplők kilétét számunkra nem 
tisztázza. így nem tudhatjuk, hogy a versszaknak a beszélőtől különböző alanya azonos-e az első 
versszak „lány"-ával, hogy miért változott meg a megszólított, egyáltalán, megszólított-e a „Jázmin 
lelkem" és a többiek, ha az, azonos-e a „lány"-nyal; s ha nem, kicsoda? 

Nagy darabot kivágtak a levegőég húsából. 
Majoranna nénő, 
Híjába nyúlkál az ujjam ki összekulcsolásából, 
Majoranna anyám. 
A nagy tereferébe nincsen kihez szólni, 
A nagy édességekbe nyálam kezd keserűbe szikkadni, 
A nagy jószágokból facsarót kell szippantni, 
JAJ: NEM BÍROM ÉRINTENI, KIHEZ NEM IS AKARÖDZNÉK NYÚLNI 
Majoranna anyó. 

Az előző versszakok valóban „szokatlanul groteszk" hangot ütöttek meg, talán tényleg „őszinte, meleg 
kamaszkori élmény" húzódott mögöttük.43 Ám a beszélő komikusan gyerekes, vélhetően kisszerű 
élményekből táplálkozó világfájdalma, mely csak elharapott mondatokon, az olvasót mintegy ki
rekesztő nyelven keresztül volt képes kifejezésre jutni, itt, a harmadik versszakban egyszerű kijelentő 

4 3 KASSÁK, Egy ember élete. 1964.1006. 
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mondatokban, kamaszos nagyotmondani-akarás nélkül, immár nem Az Életről, hanem az életről szólva 
fogalmazódik meg. 

Ebben a versszakban a horizont kitágul: az „én - ők" ellentéte jelenik meg az első és a harmadik 
sorban, így az 5-8. sorokra is hajlamos az olvasó átvinni e szembenállást. Annál is inkább, mert az 
„ők" alanyú sor (az első) első szava háromszor is visszatér, a harmadik sor állítmánya meg a nyolcadik 
sorban tűnik újra fel. Ez a koherencia arra utal, hogy a belső beszéd jelleg itt tünedezőben van. (Igaz 
ugyan, hogy a harmadik sor hasonlít az első versszak mondataira, de éppen a kontextus segítségével ez 
könnyebben megfejthető.) 

Az első sor valami nagyszabású, erősen negatív és nem-földi dolgot állít. Ezzel áll szemben a 
harmadik sor földi-partikuláris, kisszerű és meg nem valósítható akciója: valami kitörési kísérlet, esetleg 
a vallással, a hittel (összekulcsolt ujjak!) vagy a szexualitással (nyúlkálás - „valakihez nyúlni" - a 
8. sorban) kapcsolatban. Az ötödik sor új értékrendet állít: a „nagy", földi, pozitív dolog az egyén 
számára negativitást hordoz; a hatodik sorban az egyén is belép (birtokos személyragként); a hetedik 
sorban az egyén számára már szükségszerűség és befejezett tény formáját ölti a negatív érték (eddig 
csak nem volt pozitív, illetve jelentkezni kezdett negatív értéktartalmú dolog). 

A nyolcadik sor indulatszavával és alárendelő szerkezetű mondatával az első két versszakra 
emlékeztet. A paradoxon és az „én - ő" szembeállítás (az „én - ők" helyett) ugyancsak ezekhez 
kapcsol vissza, de a belső beszéd jelleg zaklatottsága, szaggatottsága nélkül. A sor részben szemben áll 
az előzőekkel, részben konkretizálja azokat: úgy sejtjük, az emberi kapcsolatokról, ezek objektív és 
szubjektív gátjairól esik itt szó. 

Minden rokolyának az anyja gyötrelmes gádora legyek én, 
Majoranna anyám? 
Minden régi illegetésnek új maskarává gyötrője legyek én, 
Majoranna anyám? 
Gyűlöletem, meg erőm felnedvedzik szemembe, 
Talán a tenyerem az arcomon széjjel is kenyte. 
Jázmin, Jázmin. 
Csak egy levélkéje, csak egy cafatkája hullana az egyiknek vállára, 
Mikor a vízből kiszemérmetlenedik a válla, 
Hogy rágondolhatnék nem tudom én micsodásságára! 
Jázmin. 

Nem csupán a verselemzés illemszabályai mondatják, hogy az utolsó, negyedik versszak: szintézis. 
Benne van az első és második versszak humorosan ható „világrengető" kérdése, felsóhajtásai és 
fájdalmas visszamerengése-felidézése, meg a harmadik versszak hagyományosabb, retorikusabb hangja. 

A záróversszak ismét, az elsőhöz hasonlóan, kérdéssel indul, erre azonban még egy (pontosabb? ) 
kérdés következik. A kérdőjel a „majoranna anyám" mögé kerül, így a refrén megszólítottá minősül át. 
Hogy valóban ez történik, azt az is mutatja, hogy a negyedik sor (az eddigi negyedik sorokkal 
szemben) ismétli a másodikat: így fejeződik ki, hogy a beszélő egyetlen személyhez szól. Világosan 
refrénné váli^ azonban a Jázmin": elmarad mellőle „lelkem", „galambom", „rózsám", amelyek a 
második szakaszban megszólításra utalhattak. A kérdések tehát kifelé irányulnak; ha költőiek is, de 
valakihez szólóak. 

„Minden valaminek az Uyen-és-ilyen valamije legyek én? " - ennyit azonnal értünk az első 
kérdésből. A rá adandó válasz bizonyára nemleges lesz, hiszen az „ilyen-és-ilyen" helyén álló „az anyja 
gyötrelmes..." negatív értékelést hordoz, a „minden" pedig univerzalitásával túl magasra állítja a 
mércét. A második kérdés konkrétabb, de - épp ezért - nem old meg semmit; nem tisztább, sőt, 
bonyolultabb az értékrend: „Minden régi illegetésnek új maskarává gyötrője legyek én? " Itt mind az 
„illegetés", mind a „maskara" („maskarává gyötrő") negatív, ám az „új" pozitív is lehet. Ezek után 
érthető a megoldatlan kérdések közt hányódó beszélő ön-leírása: az erő és a gyűlölet (mi iránt? a 
dilemma gyűlölete?) könnyekben tör elő, s a legény olyannyira csak önnönmagára, problémájára 
koncentrál, hogy saját cselekvéseit is kiengedi ellenőrzése alól vagy nincs velük tisztában („talán"). Az 
erőfeszítéstől még a megszokott strófaszerkezet is felbomlik. 
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Az utolsó négy sor egyértelműsíti a dilemma világát, «gyúttal az előző versszakok jó pár mozzana
tát (például az első szakasz első sorát) átértékeli, egy határozottan erotikus asszociációs mezőt 
kanyarít ki az eddig kaotikusnak tetsző versvilágból, és végeredményként ezt helyezi előtérbe. 

A rusztikus környezet felidézésében újszerűen mértéktartó, a stílusra és más eszközökre többet 
bízó „eljárásokon" túl György a ritmus felfogásában is új utakon jár. A vers ritmusát éppúgy, mint a 
Hottentotta nóta esetében, nem a szótagszám vagy az elvontan létező hangsúly, hanem csakis egy 
lehetséges elmondás, fölolvasás szabja meg. „Nem egyetlen ütemnem elcsépelt ismétlődései, hanem 
rubato recitálás a legfurcsább koloraturakkal, néha négy-öt ütemváltás egyetlen rövid dallamon 
belül"4 * - így ritmizálható a Legény gajdol is. És mint ahogyan a népdal sem létezik előadó-előadás 
nélkül, úgy ezeknek a verseknek a ritmikája, dallamvilága sem fogható meg legalábbis hangos felolvasás 
nélkül. Nem véletlen, hogy Simon Jolán „hacsak tehette, György Mátyás verseket mondott a Ma 
matinéin".4 s Ez a ritmus élesen elüt például Kassák ez idő tájt keletkezett verseinek ritmusától; 
azokénál sokkal markánsabb, erőteljesebb, kiemeltebb, és nem utolsósorban: sűrűbb, aprózóbb. Kassák 
nagy egységekből építkezik, György még a rövid mondatokat is darabokra szaggatja. 

A Legény gajdol friss, egyszerre népi és avantgárdhoz kötődő hangjának nemigen volt folytatása 
György költészetében, és csak jó pár év múlva másutt. Az 1916 májusában megjelent Hamzsoló le is 
zárja az épp csak megkezdett sort; ebben az 1925-26-os József Attila „erőénekeit" látjuk már elő-
legeződni.4 * 

5. A Tett megszűnt. Utódjának, a Afónak György egészen „pártütéséig" termékeny munkatársa 
volt. Verseken kívül egy-két fordítása és számos tanulmánya, kritikája található a lapban. Ez utóbbiak 
elemzése külön dolgozatot érdemelne,47 itt csak Kassákot idézzük, aki szerint ezek „nemcsak a 
megbíráltakat, hanem magát a bírálót is intenzív világításba állítják. Szempontjai átgondoltak és 
igényesek. Ugyanezek a szempontok jellemzik fordításait is".4 8 

A Mában megjelent György-versek színvonala a Tett-beliekénél hullámzóbb. Előtérbe kerül a 
háborús tematika, ekkor már igaz, hogy „költészetében (...) háború van".4' S ezzel jár együtt, hogy 
néhány versében az eddiginél sokkalta közelebb kerül a futurista verseszményhez, ám a futurisztikus 
elemek mintegy megemésztetlenül, nyersen, nem a György-versek képére formálva kerülnek be a 
művekbe. Ekkor keletkeznek a rosszabb művek. 

Három verset mégis kiemelhetünk. Az így volt című a Ma első évfolyamának első számában, A 46. 
B. V. V. balladája című a másodikban, az Idegsokk harmadik évében című pedig a második évfolyam 
hatodik számában látott napvilágot. 

Az így volt Kassák szerint az Unalom nevű tiszti fedezék robbanását választja témául: „szimultán 
képet akart adni arról a borzalomról, amelyet akkor a háború jelentett, s arról a semmittevésről, amely 
a lövészárokban még fokozta az idegfeszültséget. A robbanás pillanatát érezzük, amikor az unalomtól 
ásító arcokat már vér fröcsköli be, és egyiket-másikat örökre elnyeli a végleges Unalom."50 Ez az 
értelmezés helytálló, ám Kassák ezúttal nem fordított elég figyelmet a vers más rétegeire. Például arra, 
hogy korántsem felhívó jellegű, agitáló versről van szó, vagy arra, hogy a fekete humor sem hiányzik 
belőle. Nem csupán a borzalomra összpontosít, sőt elsősorban nem arra: jobban érdeklik az emberek, 

4 4 BARTÓK Béla, Magyarország parasztzenéje. Idézi: POMOGÁTS Béla, Népi „primitivizmus" -
népi „szürrealizmus". Lit 1974/4. 98. 

4 5 LENGYEL, Hagyomány és mérték? 383. 
4 6E nézetünk sok tekintetben egyezik József Farkas („Rohanunk a forradalomba". 163-4.) és 

Bóka László (A magyar irodalom története a két világháború között, in B. L., Válogatott tanul
mányok. Bp. 1966. 1265.) véleményével. Mindketten említik Illyést, József pedig általában a népi 
költőket, mint azt az irodalmi hullámot, amely György, Konyát és Lengyel bizonyos kezdeményeit 
folytatja. 

4'György kritikáiról megemlékezett már: .BANYAI János, Kritika az avantgárd korszakában. 
Lit 1974/4. 103-10. Fordításáról 1. RÁBA György, Verhaeren és a modern magyar költészet kezdetei. 
- VAJDA György Mihály, szerk: Hagyomány és újítás. Bp. 1966. 117-8. 

4 8 KASSÁK, Az izmusok története. 211. 
4 * BORI, Utószó a Márciusi zsoltárhoz, 523. 
s ° KASSÁK, Az izmusok története. 213. 
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gesztusaikat, jellemzőiket mintha a robbanás utáni összevisszaságból halászná össze s venné számba. 
Idézzük egy rövid részletet: 

Valaki rémületében 100 kocsirakomány nyugalmat, 
horizontot, pitykecsontot, dorombhangot és gombolyag -
gáz-zsugorítót harácsolt össze, úgyszintén 3 állást 
6 kiló szappant, meg egy feleséget, aki megsirassa, 
évente gyerekkel 

és elmajszolta az Unalom 
egy Hálaisten és egy Jajafíam átzsuppant a pinceszádon 
az Unalom parádé. 

„Az akasztófa alatt álló ember szemében egyenesen nevetséges az is, amikor valaki romantikus 
kétségbeesésében sírástól eltorzult arccal fogadja az ítélet hírét" - így jellemzi Szabó György az 
avantgárdé humorfelfogását.s' Az így volt nem sirató: nem szánakozik és a kaján vagy siránkozó 
kibicekhez sem csatlakozik („Hálaisten", „Jajafiam"). A „minden ízükben készakart rigolyás képtelen
ségek"5 2 felsorolása még akkor is nevetésre ingerli az olvasót, ha a vers korábban már bevezette a 
háború borzalmaiba. A háborút ki lehet nevetni, ki lehet nevetni a bogarakként rohangáló halálraítélt 
tiszteket. Mi mást is tehetünk? 

A Tett és a Ma számos költőjével, így Kassákkal szemben is, György igen ritkán szólít meg elvont 
fogalmakat, mint Emberek, Anyag, Világ, Élet vagy természeti tárgyakat. Az így voltban nincs 
megszólított; az Idegsokk harmadik évében egyetlen megszólítottja a gyomor. A korai kötet világát, a 
bizarr hangulatú és kellemetlen érzékleteket jelentő szavak világát juttatják eszünkbe az Uyen ki
fejezések: „facsartszagú, áporos bál", „jómeleg-izzadó gyomor", „habarékoknak fortyanója". 

A vers: egy idegsokkos katona monológja. Ez is helyzetdal, ez is belső beszéd jellegű. A fekete 
humor itt is jelen van: „fekete", mert hiszen egy hadirokkant szájából, a háború szörnyűségeiről 
halljuk; és humor, mert himnikus-agitáló vagy higgadt, leíró hang helyett nyelvi tréfák, gyermekvers
részlet, a kívülálló (az olvasó) számára érthetetlen utalások, vidám hangulatú és hátborzongató 
szakkifejezések, szavak, hangok színes kavargása, összevisszasága a vers. Az első versszak szinte 
viccként állítja elénk a gépfegyvergolyók csapkodását: 

áll a langy, jár a huss. ilyen fület! 
minden gépfegyver bele-rröz. 
(répa retek mogyoró) 
Kis kapu, nagy kapu: minden ólom belénkperdül. 
ej, az egyiken be, a másikon ki! 

Már tíz évvel a vers keletkezése előtt Európa-szerte kezdik felfedezni a primitív művészet mellett a 
művészkedő elmebetegek alkotásait.53 De figyeljünk fel arra, hogy György nem azért választ 
mentálisan sérült beszélőt, hogy a „skizoiddá növekvő belső szorongást" adhassa vissza ennek nyelvén. 
Ellenkezőleg: az idegsokkos nem értvén, hogy mi történik vele és körülötte, már csak tréfaként tudja 
értékelni a háború borzalmait. Rímeket, alliterációkat használ, van türelme szójátékokon törni a fejét. 
De az olvasó tudja, hogy ez az értékrendtorzulás éppen a háborúnak köszönhető, erre már a cím 
figyelmeztet, s így meghökkentő kontrasztban áll a beszélő kommentárjának értetlensége és az 
értetlenség okának (háború - idegsokk) érthetősége. 

Az Idegsokk harmadik évében rímelő és alliteráló sorainál valamivel nyilvánvalóbban hozza vissza 
egy régebbi verseszmény eszközeit A 46. B. V. V. balladája.s 4 Rengeteg a paralelizmus, az ismétlés, az 

5 1 A groteszk típusai az avantgardizmusban. MTA I. OK. XXI. 300. 
"BABITS Mihály, Új verseskötetek. Nyűg 1917.1. 700. 
53NÉMETH Lajos, A művészet sorsfordulója. Bp. 1970. 288-9. 
SA

rtA 46-os villamos balladája például lázadó antimilitarista vers, amely abban az időben nagyon 
tetszett valamennyiünknek" - írja KOMJÁT Irén, Komját Aladár élete című tanulmányában, in 
KOM JÁT Aladár, Válogatott művei Bp. 1962.44. 
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alliteráció, a hangutánzó szó; hol gyengébben, hol erősebben, de végig ritmikus a vers. Minden versszak 
- kötött sorszámú versszakok vannak! - refrénnel, ezzel a két sorral végződik: 

jaj, jaj, jaj, jajanyám jajanyám 
Nyugati Keleti Nyugati Keleti 

Itt újra felvetődik a megszólítás, a „kikhez szól? " kérdése. Egyáltalán: megszólítás-e vagy sem a 
,jajanyám? " 

A kérdésre nehéz válaszolni. Éppen arroi van szo, hogy György eljátszik a beszélő helyzetével: nem 
tudni, hogy a beszélő teljes magányosságra van-e kárhoztatva, ahol magában mormogja a refrént, vagy 
kiszól-e a versből, valakihez. Az utóbbi látszik első olvasásra kézenfekvőnek. Ám a beszélő jobban 
kifejezi a világban való magára hagyatottságát, ha senkit nem szólít meg. így értelmezve a refrént nem 
tarthatjuk véletlennek, hogy „jaj, anyám!" helyett „jajányám" olvasható (tehát: tagolt megszólító-
formula helyett artikulálatlan ál-indulatszó). S ekkor a beszélő éppúgy nem nyúl ki A 46. B. V. V. 
balladájából, mint ahogyan nem nyúlt bele az Éjnekindulás és az így volt víziójába. De ha azt az 
értelmezést választjuk, hogy a vers „kifelé" irányul, semmi esetre sem - itt sem! - agitáló, felhívó 
vagy ódái hangot üt meg György. Szögezzük hát le: ez sajátossága költészetének, egyben világképi 
sajátosság is. 

A „balladában" egy villamosutazás motívumaira montírozódik a háborús látomás: erdélyi városok, 
katonák, „húsmocskú kések". Eladdig, míg az utolsó versszakban a villamoson utazó és monologizáló 
beszélő „összezavarodik", egybemosódik a „hadipúpossal". 

Brassó, Nagyszeben, Brassó, Nagyszeben, 
utazik a tükör, utazik a képem 
Hej, ki a varos, a pörkös, a zúzott, 
a szutykos, a férges, a zápos, az ápor, 
hetedhét üszök bélpoklossá: 
a hadipúpos amottan, vagy pedig 
én? 
jaj, jaj, jaj, jajanyám jajanyám 
Nyugati Keleti Nyugati Keleti 

És már az előző versszakokban is sok minden keveredik. Az alapvető sík az utazás; ezzel indul a vers. 
Ám a legtöbbször nem tudjuk, hogy az erre rávetített háborús vízióról vagy egyszerűen a beszélő 
(útjával kapcsolatos) morfondírozásáról, belső monológjáról van-e szó. Gyakran azt hisszük: kibámul 
az ablakon, és monoton hangon, automatikusan mormolja, amit lát - de a következő mondat, szó 
rendszerint rácáfol erre. 

Vérem szöktetése! (menetidő 10 perc) 
Nagy ház, nagy ház, pokolrejtek kuckók, 
vacsora, pipesség, nem ismernek, nem vagyok (...) 

- szól egy résilet a negyedik versszakból. Részei egyértelműen belső beszéd jellegűek, de az utazás és a 
vízió síkjának keveredéséből állnak össze, fgy a „pokolrejtek kuckók" a lövészárkokat, a fedezékek 
képét idézi fel az olvasóban, holott a „Nagy ház, nagy ház" nyilván nem a látomás, hanem a monológ 
része. Visszafelé átértelmeződik a „menetidő tíz perc" betoldás is: már nem vagyunk benne biztosak, a 
villamos vagy a század (esetleg: katonavonat) menetidejét kell-e rajta értenünk. Budapest, a békés 
életet élő, frontoktól távoli város a versben harctérré válik. A „Nyugati Keleti" refrén egyszerre utal a 
hadszínterekre és a döcögő pesti járgány két végállomására; háború van, mindegy, honnan nézzük, 
mert ez a háború rátelepszik még az utazgató civil tűnődéseire is. 

6. Mielőtt György Mátyás 1918-as és későbbi költői tevékenységének vázlatos ismertetésére 
rátérnénk, össze kell foglalnunk a Tett és a Ma költőjéről mondottakat. 

Szóltunk arról az ironikus látásmódról, amely az Észak-déli divántál kezdve jellemző marad 
György műveiben, s amelyet a harcosan háborúellenes versek „korszakában", vagyis a Mában publikált 
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versekben egyfajta „fekete humor" vált fel, illetve egészít ki.s s Jeleztük, hogy a Hottentotta nótában 
és a Legény gajdoPoan összefonódik a népi hangvétel és a belső beszéd jelleg, említettük, hogy ez 
utóbbi jelen van az olyan „háborús" versekben is, mint az Idegsokk harmadik évében vagy A 46. 
B. V. V. balladája. Megállapítottuk, hogy György verseiből (szemben a Kassák-kör többi tagjának 
műveivel) többnyire hiányzik az ódaszerűség, a himnikus vagy agitatív jelleg, s hogy ennek leg
biztosabb jele az „Ember!" vagy „Testvérek!" típusú megszólítás hiánya. Ez természetesen összefügg 
a belső beszéd jelleggel is. 

„György Mátyásnál (...) nem az asszociatív kedv, hanem a nyelvi teremtő erő mond csődöt: költői 
tartalmai kifejezésében szenvedett vereséget, hiszen mondanivalói újdonságát nem nyelvteremtő 
hajlamok, hanem egy, talán etimologizálásnak is nevezhető módszer segítségével akarta kifejezni, s így 
mintegy a nyelv szellemének I?l megkerülésével is. Egy költői ősnyelv darabosságával dolgozott" -
írja Bori Imre.5 6 Noha nem értünk egyet szemléletével (mondanivaló újdonsága - kifejezés csődje), 
utolsó mondatát igen fontosnak tartjuk. Ez az ősnyelv ugyanis - meggyőződésünk - nem csődje, 
hanem vívmánya György nyelvteremtő erejének. György olyan pre-nyelvet akar teremteni, amely 
világosan láttatja jelölt és jelölő eredeti egységét, ahol tehát világosaknak kell lenniük az etimológiai 
összefüggéseknek. Jól érez erre rá Bori Imre ott, ahol e nyelv „etimologizáló tendenciáiról" vagy 
„etimológiai bukfencekről" beszél.5' Végső soron tehát a nem önkényes nyelv létrehozását tűzi ki 
célul György, amely kettős értelemben is pre-nyelv: („filogenetikusán") mert primitív, ősi, nem elide
genedett, eredeti; másrészt („ontogenetikusan") mert a kimondás előttit, a még belső beszédet képvi
seli, s ez természetes, a beszélő számára nem önkényes jelekből áll. 

Még egy kiegészítést kell tennünk. Ha most (óvatosságból) költői világon poétikai világot értünk, 
akkor megállapíthatjuk, hogy György költői világa sokkal több affinitást tanúsít a másokéhoz, mint 
példának okáért a Kassáké. Az az érzésünk - s ezt alátámasztja a tárgyalt versekben is a hajlam a 
rímelésre, olykor bombasztikus ritmizálasra - , hogy Kassákkal ellentétben György nem húzza meg 
erőteljesen világa határait; mintha akár egészen más verseket is írhatna, ha akarna. Közismert a 
történet, amely szerint Kassák felhördült, mikor József Attila rímes verseit vette kézbe. Ez a 
magatartás csak a kassáki határkijelölés konzekvens végiggondolása. 

György költészetének „folyékonysága", fogékonysága viszont nem jelentette azt, hogy verseinek 
akár mások versein vagy munkásságán mérhető hatása lehetett volna. Igaz, Bori Tamási Áront, Balázs 
Bélát és Simon Andort említi, mint a György által először megszólaltatott „bartóki vonal" képviselőit, 
de a hatás szót nem mondja ki.5 * Igaz, Balázs Béla egy ízben Györgyöt, Komjátot és önmagát jelölte 
meg a népi költők mintájaként - de az már nem biztos, hogy „kifakadásában" igaza volt.5' György 
hatástalanságának okát egyrészt éppen költői világának lehatárolatlanságában kell keresnünk. E költé
szetnek számos eleme túl szorosan kötődik Kassákhoz (és már akkor nyilvánvalóan tagolódó, külön
böző elképzeléseket tömörítő) köréhez, de egyben túl változandó, állhatatlan is, nem lehet igazodni 
hozzá. Talán György maga sem ébredt rá látásmódjának újszerű vonásaira, nem tudatosította ezeket; 
így nem is tehette evidenssé különbözőségét. 

A hatástalanság másik oka: az „új nyelvújítás",60 amely a versnyelvet az érthetetlenségig és azon 
túl deformálta, amely a konvenciók elleni lázadásban a nyelvi konvenciók ellen is kikel. Az olvasó 
természetesen csak egy bizonyos határig képes „elviselni" a konvenciók határának kitolását; s ez a 
határ annál messzebb van, minél meggyőzőbben, minél több erővel tudja a költő elhitetni a lázadás 
jogosságát és értelmességet. Györggyel kapcsolatban ezért fogalmaz óvatosan Gaál Gábor: György 

5 5Itt említjük, hogy nem értünk egyet Czine Mihály megállapításával: „( . . . ) a magyar avantgárd, 
ahogy a magyar költészet egésze is, nemigen ismeri a tréfát és a játékot". (A magyar avantgárd. 
Jel 1969. 326.) 

SÉA jugoszláviai... 72. 
S7A szecessziótól a dadáig. (A magyar irodalmi avantgárdéi.) Újvidék 1969.79. és A 

jugoszláviai... 70. 
5 *A szecessziótól a dadáig. 134., 136., 204. 
5'BÓKA László, Balázs Béla, in B. L., Válogatott tanulmányok. 891-2. 
6 "KOMLÓS, im. 
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újításokat eszközölt, „nem sok sikerrel, de figyelemre méltó erővel, itt-ott".6' Györgyöt jó okkal nem 
követték társai: nyelvújító törekvéseit ha nem is gondolták értelmetlennek, de látták, hogy az út igen 
rögös, és sok veszély leselkedik a magányos utazóra. 

7. Györgyre biztosan áll Kassáknak az a megállapítása, hogy miután kivált a Ma koréból, 
„semmiféle szisztematikus munkát" nem végzett.62 A Szabadulás-kötet négy György-verse elég 
színtelen, erősen mutatja Kassák és Komját hatását. E verseknek persze van előzményük a költő 
korábbi költészetében is; csak éppen nem a Legény gajdol vagy az Idegsokk harmadik évében 
vonulatához kötődnek. Igaza van Barta Sándornak, aki akkor még a Ma munkatársaként (tehát mint a 
„cserben hagyottak" képviselője) éles hangú kritikájában azt írja a kötetről:6 3 a jelszószerűség, a 
„jósvádájú röpiratok" verssé-hígítása György költészetének nem fejlődése.6 4 Barta szerint a művészet 
a négy költő verseiben teljesen alárendelődik a „szociális mondanivalónak"; Rozványi Vilmos szerint 
meg éppen ellenkezőleg, a „nemes szolidáris, egyszerű emberi gondolatokat" nyűgözik az izmusok 
„esztétikai princípiumai".*s 

Egyrészt tehát megerősödik, uralkodóvá válik Györgynél is a versek agitatív, felhívó, programadó 
illokúciója; másrészt költőnk egy pillanatra sem adja föl azt a drasztikusan eltorzított (szándékában: 
forradalmian megújított) versnyelvet, melyet ekkorra kimunkált. Az alapvető vershelyzet, az ige
hirdető gesztus sikeressége előfeltételezné azt is, hogy az „ige", a felhívás, a program érthető legyen, és 
hogy ezekkel minél kevesebb „mellékes", hordalékos elem társuljon. (Az érthetőséget elég tágan 
értelmezve ahhoz, hogy a metaforikus nyelv, a szimbólumok, az allegóriák stb. is helyet kaphassanak.) 
Mármost az a fonák helyzet állt elő, hogy György versei ezeket az előfeltételeket nem teljesítik. 
Kísérletet tesznek arra, hogy a nyelv konvencióitól messze kerüljenek, de teszik ezt az „agitáció", 
„programnyilatkozat" stb. beszédhelyzetében, amely nem kevéssé rigorózus konvenciók láncolatával 
béklyózza le őket. És „Minden koncepciója tele van latens mellékmondanivalókkal", „asszonyos 
kapzsiság az, hogy minden mellékötletét is elhelyezi koncepcióiban; tudákos".66 Ezért ezeknek a 
verseknek „kompozíciós centrumába két könyökkel kell beverekednie magát a sok drótárkon, zsák
utcán és tudákosságon át az embernek. Sokszor egyáltalában hiába. "e 7 A Szabadulás verseiben 
Györgyöt még iróniája is cserbenhagyja: „nyersebb képei bántó drasztikumok".6 * 

Az igehirdető, akinek igéje halandzsaként hat, könnyen válhat nevetségessé. De a korabeli kritika 
mégsem tartotta György négy versét komikusnak, mert e művek mögött égetően aktuális vita volt 
kitapintható. A Szabadulás 1918 - mint kötet - azzal az igénnyel lépett föl, hogy összhangba hozza a 
„szociális mondanivalót" a forradalmian új művészet „formáival", „a téma kidolgozásának módjával". 
György és társai éppen azért szakítottak a Ma körével, mert elégedetlenek voltak „azzal a lazának 
látszó kapcsolattal, amelyet Kassák igyekezett kiépíteni politikai mozgalom és irodalom között".6 * 
Márpedig 1918 utolsó harmadában politikai jelentőséggel bírt a politikai és irodalmi mozgalomhoz való 
egyértelmű kötődés hirdetése; ezt láthatták a kötet kritikusai is. Talán ezért olyan pozitív Márai 
Sándor értékelése György verseiről; ő ugyanis a Vörös Lobogó hasábjain publikálta bírálatát.70 

8. Az Ismét csudák verseit mintha nem is az eddig megismert György Mátyás írta volna. Már a 
mondatszerkesztés is erősen retorikus ezekben, a szóhasználat - megőrizve olykor bizarrságát -
emelkedett, patinásán ódon.71 A Biblia nyelvére utal sok kifejezés, szókapcsolási mód, jó pár 

• 
6 *GAÁL Gábor, (kritikája). Jövő 1922. VII. 25. 8. 
6 2 KASSÁK, Egy ember élete. 7. köt. 132. 
6 3 Ma 1918. XI. 20. Megemlítjük, hogy néhány hónappal később éppen Bartát vádolja Rozványi 

Vilmos azzal, hogy Györgyöt utánozza (Nyűg 1919. III. 16.). 
6 4Ezt írja Kassák is: Egy ember élete. 7. köt. 132-3. 
6 s Új költők. Nyűg 1919.1. 1. A kötetről kritikát írt még MÁRAI Sándor, 1918 Szabadulás. Vörös 

Lobogó 1919.1.16. 
6 6 ROZVÁNYI, Új költők. Uo. 
6 7 BARTA, uo. 
6 B ROZVÁNYI, Új költők. Uo. 
6»BORI-KÖRNER65. 
701919. január 16. 
7 ' BORI, A jugoszláviai... 74. 
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nagybetűs főnév, paralelizmus. A „nyelvújító" fogások már nem az aktivista anti-illuzionisztikus 
szenvedélyéből, hanem - mintegy Károlyira emlékeztetve - mintha a hit, a furcsa magánmitológia 
lefordíthatatlan kategóriáinak tolmácsolási kényszeréből erednének. Egy-két vers kivételével még a 
játékosság is eltűnik; e versekben nem a szerepét szeszélyesen váltogató, önironikus beszélő szólal meg, 
hanem szinte végig ugyanaz a komoly, méltóságteljesen prédikáló és gyötrődő személy. A verseknek 
már csak ezért sincs címük: nincs szükség az alaphelyzet jelölésére, a beszélő pozíciójának előre-meg-
határozására. 

A kötet egészének van tehát egy alaphelyzete. Ezt intonálja az első és a második vers kontrasztja. 
Az első: rímes, kötött szótagszámú, három négysoros szakaszból áll; a második: halványan utal a 
Szabadulás-kötet agitatív hangjára, rímtelen, szabad, szaggatott sorokból áll. (A kezdő versen kívül van 
még egy - a tizenhatodik - , amely rímel, és egy - az utolsó - , amelyik ugyancsak négysoros részekre 
oszlik.) A versek egyik közös alaphangját adja az a motívum, amely sűrűségben is, jelentőségben is 
messze kitűnik a többi közül. Már a második versben megjelenik az „alatt - felett" ellentéte: 

Tudom 
Feletted-Alattad lebegve 
betöltők. 

S a következőkben is lépten-nyomon felbukkan: „szédült álmok magosai" (4), „Dübörög a Teljesség 
fölöttem" (7), „Magasság porrá hajol és vergődik / Mélység felé liheg és gyötrődik" (9), „Nehéz, nehéz 
fenn csudásodni" (12), „Magasság lélegzetéből gyűltél / állsz most szemben: Magasság-kihívó" (18). 
Most e motívum köré épül György világa. De fontos szerepet kap egy másik is, a hiány és teljesség, a 
betöltődéi, bezárődás és a kiürülés, kinyílás ellentéte is. A második és hetedik versből már idézett 
sorokon kívül ilyeneket hozhatunk föl példaként: „Jelkép, megszületni akarok. / Magam lehántom 
véresen" (3), „megtellettem súlyos ürességgel, / Magamat bele hiába vártam" (4), „telesek idején ott
vagyok" (4), „A túlról tódul a Minden-Belsőség, / Belüled kiszikkad a Minden-Belsőség" (Ä), „a híjassal 
veled van a Teljes" (12), „Kiket néztet: sírnak az ízek, / s a tagok vele örökre lakottak" (17), „Asszony 
kifeselsz belőlem / sallangjaiddal a világon át" (18). 

Ezek a motívumok azonban, bármennyire átszövik is a kötet minden versét, nem igazítják el az 
olvasót. A beszélő maga is keresi a Helyét, kiútját e kaotikus, minden ízében szorongató világból. Ezért 
nem lehet véletlen, hogy olykor jelszószerűen, így erőszakoltan tiszta e tájékozódási pontok fel
mutatása: 

íme mégis a Fenteken áll 
az ember, 
víztisztára világul, 
szűz az ember, 
minden mögötti az ember 

- szólaf meg egy himnusz az ötödik versben. Ilyenkor ötlenek az olvasó eszébe a korábbi, „aktivista" 
korszak sablonjai. Meg akkor, amikor a beszélő szonokias, bombasztikus képek karéjában adja 
önmeghatározását: „a Figyelmeztetett vagyok. / Ki kell tudnom mindeneket / egyszeriben"; vagy: 
„Zendül ősegem ben nem lelek jó-áltatást, / maguk garázdaságaim csukódtak ellenem: / nem tűr ősegem 
tömlöcöl verembe." (7. illetve 10. vers). Dyen elemek térnek vissza például a 14. vers első hat sorában, 
de nem hiányoznak innen a biblikus allúziók sem. Először prédikáló-agitatív hang szólal meg: 

Bocsássatok el minden latrot! 
Mert hátha latorként fogadnak. 

Engedjenek fel a hideg akaratok! 
Mert hátha Rendtartással fogadnak. 

Majd az „én - ti" alaphelyzetet felváltja a beszélő meditativ, önmaga helyzetét körülíró, csak az 
„én"-re koncentráló hangja: 
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Érzem a szétmorzsoló Hatalmat 
és érzem valami számbajövésemet. 

És ez marad az uralkodó a vers további nyolc sorában is. Általában jellemző ez a váltás: a „kifelé-
szólás" mellett mindig ott van a töprengés, az önelemzés, végső soron ez kerül előtérbe. 

Alaposan megváltozott hát György költészete. Természetesen e változás a nagyobb egységeket is 
érinti, nem csak a motívumokat, és nem is csak a megszólalás alaphangját. Ha a Ligeia-kötettel 
kapcsolatban „túlbeszélésről" eshetett szó, ha a Szabadulás-kötet kritikusai a mellékmondanivalók 
túltengését vethették a költő szemére joggal, akkor jogosnak vélhetjük Komlós Aladár véleményét: 
hogy György „most meg a tömörítést túlozza". De éppen ezért „a sok fölösleges eröltetettség és 
lelkiismeretlen homály mellett igen sok erő is van a soraiban" - írja Komlós - , hiszen György 
„nyelvújításának" „célja a végsőkig menő komprimálásVa Gaál Gábor is a „kifejezésben" látja 
György új verseinek „erejét és értékét", s ő meg is mondja, melyik versekre gondol: kiemeli a 19. és a 
15. verset.7 3 A gyengébb versek „tömörítés-túlzására" álljon itt példaként a nyolcadik első hét sora: 

Levegőtlen térben nincs könyöklőd, 
a magával egyensúlykodó Augusztként eldűl 
(s a teíemség felkajánul), 
megítélésed: verője - hagyott hab, 
törvényt nyeglén Törvény-folyamból markolsz 
(ki hömpölyögsz odébb a hömpölygéssel) 
(s a rémkép világ felkajánul) 

Az egyértelműen jó utolsó vers pedig - a kötet címadója — a másik tizennyolc világképét is segít 
körvonalazni. Lássuk teljes egészében: 

Aki negyven napig böjtölt, 
most leszállhat a Táblával, 
teste napfényes táblájával, 
mely gyönyörűsége a Népnek. 

íme ezalatt kibetűdzött, 
a tágszemű betűket maga vájta, 
(amik minden nyelveken szobiak): 
mart az utolsó Csudára borzadt. 

Most ereszkedik Tenyeredbe, 
mely szállat szárnyatlant világokon által. 
A viskók is Arcodon legelnek, 
s kigyúlt fők fürdik Búsulásod. -

Mindenek várunk ism ét-Csudákat, 
olyanokat, amüyen a rögé, 
meg, aki Veled társalkodik, az ősé. 
Tudók, már lehetünk rögök-ősök! 

Ki emlékszik már 1922-ben a „szociális művészet" jelszava körül dúló harcokra? György minden
esetre láthatóan nem abból az elméleti pozícióból tekinti bécsi kötetében a világot, amelyet négy évvel 
ezelőtt oly markánsan képviselt. Az Ismét csudák jellegzetesen a forradalmak utáni évek terméke, 
tükrözi azt az útkeresést és világnézeti válságot, amelyet György sem kerülhetett el. 

7 z KOMLÓS, Lm. 
73GAÁL.t m. 
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A versek másságának forrása elsősorban nyilván a művek mögöttes költői élményének meg
változása. Nem a készülődés, az „akció" igenlése és hívása, a forradalmas lendület jegyében ír költőnk: 
léthelyzetéhez inkább illik a várakozás és a helyzetfelmérés. Csakhogy a helyzetfelmérés - ez 
olvasható ki György verseiből - azt is megmutatja, hogy a várakozás itt és most: hiábavaló. 

Ez a szívszorulás, ez a szívszorongás kora, 
a rettegtetőn vemhes bozót. 
Ki elég bátor most, hogy gyávaságot merjen? 
Ki elég elepedt, hogy ne erősödjék? 

Az értékek a világban anarchikusak, minden rögtön a visszájára is fordulhat. A prédikáló hang ezért 
vonul vissza szüntelen a töprengésbe. Nem itt van tehát a biztos pont, az értékek tévedhetetlen 
mércéje, a várakozás igazolója. Ezt a gondolatmenetet rekonstruálhatta Bori Imre, mikor arról ír, hogy 
György ez idő tájt - Sink óhoz hasonlóan - az irracionálishoz közeledik,74 illetve, hogy „metafizikus 
költeményeket ír".75 Gaál Gábor is a „metafizikai" terminust használja e versekkel kapcsolatban.76 

Kétségtelen is, hogy világképük egyrészt erről az oldalról jellemezhető. De ugyanígy igaz az is, hogy 
György nem csaic a „iizikán túliba" helyezi értékrendje centrumát. „Az élet meztelen ténye és mivolta 
a legnagyobb csoda és a legintenzívebb hajtóerő":'7 7 az egyes ember megtalálja a fogózót Az Emberben 
- mint erre az ötödik vers idézett ember-himnusza emlékeztet - , de még inkább megtalálja önmagá
ban, a Belsőben rejlő „én-te-ő egy-istenségben" (16). Nem véletlenül idézi Mózes alakját az utolsó vers. 

9. György költői életművének végső lezárása a Versek című, hét rövid költeményből álló ciklus, 
amely 1934-ben jelent meg a Vajdasági Magyar írók Almanachjában, Suboticán.78 Ezek a versek az 
Ismét csudák folytatásának tekinthetők; de sokkal kevésbé „biblikusak", és sokkal inkább jellemzi 
őket valamilyen homályos kollektivitás- és aktivitásvágy. Ebben a hét versben minden eddiginél 
erősebb a kifelé irányulás, a szózat vagy fohász jelleg. Mindegyikben van megszólított: „emberek" (ti), 
„társaim", „asszonyom", „isten" (te), „testem". A címzettekből is látszik már e versek beszéd
helyzete: az emberektől és istentől elhagyott beszélő segélykérését és cselekvésre buzdítását halljuk. Itt 
már nincs helye semmi kisszerűnek, semmi humorosnak - ezek az Ismét csudákban, például a 
6. versben, nyomokban még jelen voltak —, sőt: minden monumentális és végső, minden gesztus és 
dolog univerzálissá tágul. A költemények szerkesztetlenül, sebes váltásokkal rohannak eddig a vég
kifejletig; inkább kivétel a 3. számmal jelölt, amelyet teljes egészében idézünk. 

Barlanghasadékokban kuksoló manók, 
dünnyögjük felfelé a dicsőséged, 
küldjük az üde levegőégen hozzád 
abbahagynatatlanul zúgva magosba, 
szakadatlanul sokszorozva, 
hogy dünnyögésünk himnuszba harsan 
s magunk is kijövünk a kövek alól, 
friss fehér testeket nyújtunk az égnek, 
mik feldanáló kar-kézbe szakadnak, 
s lehulltak rólunk a szőrös lidércek, 
hevernek, mint tüskés tokja a magnak, 
s himnusznak fényes kottái: mi, elérünk, 
végre elcsitulhat az ajkunk. 

7" BORI, A jugoszláviai... 73, 
7 s BORI, A szecessziótól a dadáig. 80. 
767. m. 
7 7 BORI, A jugoszláviai ...74. 
7"Ugyanekkor jelent meg az egyetlen paródia is Györgyről, éppen a Versek 2. darabjáról: 

Bácsmegyei Napló 1924. II. 10., 11., Stella szignóval. 
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Az első két sor csendes iróniáján gyorsan úrrá lesz az emelt, poétikus nyelv: ezt mutatja a 
szóhasználat, az alliteráció, a paralelizmusok, fokozások, ellentétezések. Ez utóbbit figyelhetjük meg 
például a 7-11. sorban: az első személyű, aktív cselekvést jelentő igével („kijövünk", 7. sor) áll 
szemben a harmadik személyű „hevernek" (11. sor); a következő sor (ugyancsak első személyű) felfelé 
irányuló mozgást kifejező igéje („nyújtunk az égnek") pedig a 10. sor „lehulltak" szavával ellen-
téteződik. A negatív értékek passzivitásba szorulnak, lefelé hanyatlanak, a pozitívak megerősödve 
fölfelé törnek: a „kuksoló manók" átlényegülnek „a himnusznak fényes kottáivá", a dünnyögésből 
zúgás lesz, majd „himnuszba harsan", hogy végül elcsitulhasson, létrejővén az egyesülés; ekkor jelenik 
meg az egyetlen „te" tárgyú ige is („elérünk"). Ezeket a verseket ugyanis az egyesülés misztikus vágya 
hatja át; s ez a vágy itt az istenre, másutt az emberekre, a társakra, a nőre irányul. 

Az Ismét csudákban és a Versekben György eljut egyfajta személyességig. „Helyzet-meghatározó 
verseket ír ekkoriban",79 e művek hőse magával és az istennel vívódik, emberi közösségre vágyik, a 
Versekben optimistább, kitárulkozóbb, aktívabb, a bécsi kötetben meditálóbb, magányosabb. A költő, 
említettük, már nem szerepek között válogat és. nem is evidens pozíciójából szemlél vagy deklarál. De 
ez a „személy" sóvárgásában mérhetetlenül és menthetetlenül személytelen is egyben: vágyának tárgya 
elvont, örök, időtlen isten és ember. A vágyakozás, az egyesülés közege színpadiasan jelzésszerű és 
nem-emberi: a versek motívumkincsében a természet dominál. Az ábrázolt világban se ember, se 
társadalom, kultúra nincs jelen. Az olyan motívumok, mint á. „színjáték", a „végtusa", a „bástya", a 
„húr", a „ház" és a „gerenda", a „fal" (a Versek ciklusban): csak mellékesek, és toposz jellegüknél 
fogva soha nem utalnak a beszélő konkrét viszonyaira. György 1922-24-es verseiben kevés a kérdés, 
befejezetlen mondat nincs is; a legszemélyesebb helyzetmeghatározó szándék a legszemélytelenebb 
kinyilatkoztatásban tükröződik, ahol - fűtse bármilyen szenvedély - a beszélő személyessége a 
háttérbe szorul.80 

10. Célunk György Mátyás költészetének bemutatása volt; de talán megérdemel egy elemzést 
Mózes-drámája és kritikai munkássága is. Annyi bizonyos, hogy az 1925-ös Rend című novella8' 
egészen más világ, mint az 1924-es verseké. Nyelve az élőbeszéd csapongását, szerkesztetlenségét 
érzékelteti, a figurák kisszerűek és minden misztikától mentesek, a beszélő „egy ismerős", aki 
önmagát, saját korlátoltságát gyorsan leleplezi. A történet pedig a forradalom idején és nem sokkal 
előtte játszódik; szó sincs tehát az Ismét csudák és a Versek elvontan lebegő teréről és idejéről. 

Ismételve, hogy György 1919 és 1925 közötti tevékenységéről semmi biztosat nem tudni, meg 
lehet kockáztatni azt a feltevést, hogy a költő forradalmak utáni válsága ez idő tájt, a Vajdaságba való 
hazatértekor oldódott. S talán éppen ez a hazatalálás vezetett oda, hogy György nem érezte többé 
szükségét a tisztázásnak, a helyzetmeghatározásnak, a helykeresésnek, ami 1919 utáni költészetének fő 
motívuma volt. Az avantgárdé mozgalmakkal, úgy látszik, valóban elvesztette kapcsolatát,8 2 a Tett- és 
a Ma-korszak verseit így folytatnia nem lehetett. Nem tehetett hát mást, csendesen dolgozott, verset 
többé nem írt. 

1 * BORI, A Jugoszláviai ...74. 
8°E személytelenségről 1. GAÁL, i m. 
8 " Testvér, II. évf. 2. sz.: 1925. febr. 15.44-52. 
8 * BORI, A szecessziótól a dadáig. 80. 
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