
Ér tel met len ar ra kény sze rí te ni a hang szert, hogy egy
tel je sen más faj ta tó nus ban szó lal jon meg. Mert a köl -

té szet lé nye ge ép pen az, ami nek az ide gen se hogy
sem vet he ti alá ma gát. De ha még is alá ve ti ma gát,
ak kor a mû for dí tó tisz ta fa jú köl tõ, s két kü lön fé le

anyai me ló dia csen dült meg ugyan ar ról a tárgy ról.1

A „ju go szláv” mo dern ség

Az új vi dé ki Fo rum Ki adó a kez de tek tõl fog va
pub li kál ta a vaj da sá gi ma gyar szer zõk mel lett az
exjugoszláv al ko tók mun ká it is. A ki adó „szerb -
hor vá tul” és ma gya rul is adott ki köny ve ket.
Mind ez ré sze volt a Ti to-re zsim „test vé ri ség-egy -
ség” mû ve lõ dés po li ti ká já nak, a „fe lül rõl irá nyí tott
multikulturalizmusnak” (Losoncz Alpár).2 A Ki -
adó nem is tér he tett el a re zsim hû ség kény sze ré -
tõl, mi u tán a párt kong resszus ok anya gát, il let ve
Ti to be szé de it is meg je len tet ték könyvalakban.
Ugyan ak kor a Fo rum a titói re zsi met bur kol tan
meg kér dõ je le zõ mû vek nek is he lyet adott (pl.
Gion Nán dor Test vé rem, Joáb (1969) cí mû re gé -
nye). A Csáky S. Pi ros ka ál tal össze ál lí tott ki adói
bib li og rá fia3 jól ér zé kel te ti azt az el lent mon dá sos
hely ze tet, amely az egy ko ri Ju go szlá via po li ti kai
és kul tu rá lis jel lem zõi kö zé tar to zott. A Fo rum nál,
akár csak a töb bi ko ra be li szép iro da lom mal fog lal -
ko zó ki adó nál, kü lön hang súlyt he lyez tek a ju go -
szláv (több nem ze tû és nem ze ti sé gû, elõ ször kom -
mu nis ta, utá na szo ci a lis ta) irá nyult ság ra. Több
olyan an to ló gia is meg je lent, amely be mu tat ja a
soknemzet(iség)û ju go szláv iro dal mat. Ezek kö zé
tar to zik az Ács Kár oly ál tal szer kesz tett, két ré szes
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to ló gi á ja4 is, amely kro no lo gi ku san és te ma ti kus blok kok ra bont va vá zol ja fel a hu -
sza dik szá za di „ju go szláv” lí ra ke reszt met szet ét. Ács Kár oly vá lo ga tá sa szak ma i lag
ki tû nõ, er rõl a kö te tek vé gén ol vas ha tó élet raj zi jegy zet anyag is ta nús ko dik. Bá nyai
Já nos sze rint: „A jegy ze tek mon da tai a köl tõk alap ve tõ köl tõi jel leg ze tes sé ge it és sa -
já tos sá ga it köz lik, bi zo nyít ván, hogy Ács Kár oly nem csak egy-egy ver sét is mer te az
egy kor volt or szág ál ta la vagy má sok ál tal for dí tott köl tõ i nek, ha nem jó sze ré vel élet -
mû vü ket is is mer te. Más részt azt is bi zo nyít ják e jegy ze tek, hogy Ács nak volt ha tá -
ro zott lí ra- és köl té szet szem lé le te, hogy ér tet te a mo dern köl té szet ká non ját, még pe -
dig nem a te ó ria, ha nem az al ko tás irá nyá ból.”5 Weöres Sán dort le szá mít va, az an to -
ló gi át vaj da sá gi ma gyar szer zõk for dí tá sai al kot ják: Ács Kár oly, Brasnyó Ist ván, Csu -
ka Zol tán, Do mon kos Ist ván, Du dás Kál mán, Fe hér Fe renc, Fe hér Kál mán, Gál Lász -
ló, Pap Jó zsef, Szenteleky Kor nél, Tol nai Ot tó, To rok Csa ba. Do mon kos – má sok hoz
ha son ló an – több szer zõt is for dí tott. Bá nyai az an to ló gia je len tõ sé gét kü lön meg vi -
lá gí tás ba he lye zi a vaj da sá gi ma gyar iro da lom ér tel me zé se kap csán: „[…] mert ha
Ács Kár oly köl té sze te va ló ban a for dí tá so kon is edzõ dött, már pe dig a for dí tás ta pasz -
ta la tai jól lát ha tók az õ ver se in, ak kor az ép pen a hat va nas évek ben je lent ke zõ új vaj -
da sá gi – ak ko ri ban ju go szlá vi a it mond tunk – köl tõk nem ze dé ke a Nap ja ink éne kén
(is) éle se dett, de ez zel együtt a pro vin ci a liz must fel szá mol ni igyek võ iro dal mi (kri -
ti kai) gon dol ko dás is. Nem le het an nak a nem ze dék nek iro dal mi »teljesítményét«
csak be lül rõl, a sa ját ha gyo má nya irá nyá ból szem lél ni, rá kell néz ni »kívülrõl« is,
töb bek kö zött a »nem létezõ«, az az vir tu á li san lé te zõ »jugoszláv költészet« fe lõl, és
eh hez nél kü löz he tet len se géd esz köz Ács Kár oly köl tõi an to ló gi á ja, de egész for dí tói
élet mû ve is.”6

A szerb Momčilo Nastasijević (1894–1938) szin tén eb ben a „ju go szláv” köl té sze -
ti an to ló gi á ban je lent meg, Ács Kár oly, Do mon kos Ist ván és Weöres Sán dor tol má -
cso lá sá ban. A ki lenc ve nes évek be li ju go szláv ka tak liz ma óta azon ban Nastasijević
csak a szerb köl té szet tör té ne tét fel vá zo ló gyûj te mé nyes kö te tek ben le het je len. Bá -
nyai ez zel össze füg gés ben azt ál lít ja az Ács-vá lo ga tás ról, hogy: „Ma már nem le het -
ne a »jugoszláv költészet« an to ló gi á ját meg szer kesz te ni és ki ad ni, nem csak azért
nem, mert nincs töb bé az egy kor volt or szág, ha nem azért sem, mert – mos ta ni is me -
re te ink sze rint – igen csak el tá vo lod tak egy más tól az ak ko ri ban is önál ló an, de egy -
más sal ál lan dó kom mu ni ká ci ó ban élõ nem ze ti köl té sze tek, köz ben meg újak is szü -
let tek, a bos nyák, a mon te neg rói.”7 Nastasijević re cep ci ó ját nem érin tet te ez a vál tás,
mi vel a szerb köl tõt min dig is az ál ta la ki je lölt úton, va gyis a szerb né pi és kö zép ko -
ri ha gyo mánnyal össze füg gés ben tár gyal ta, ak kor is, ha fi gye lem be vet ték a vi lág iro -
dal mi táv la to kat. Ke vés az olyan vizs gá lat, amely a szerb nem ze ti ar che tí pu so kat
szláv kon tex tus ban elem zi, pe dig nagy le he tõ sé gek rej le nek ben ne: meg nyíl hat na az
út a szûk nem ze ti ka te gó ri án túl, s a tá gabb szláv kon tex tus ban vál na ér tel mez he tõ -
vé a szer zõ élet mû ve. 

Ács az an to ló gia egyik fe je ze tét Nastasijević ver ses cik lu sá ról ne vez te el: A fák
nyu gal ma (Mirovanje drveća). Az adott fe je zet ben egy Desanka Maksimović és egy
Miroslav Krleža köl te mény, il let ve ki lenc Nastasijević-darab sze re pel. Ez pe dig jel zi,
hogy Ács tisz tá ban volt nem csak a szerb köl tõ je len tõ sé gé vel, ha nem a ko ra be li re -
cep ci ó já val is, mi u tán ak kor fe dez ték fel új ra az ad dig ke vés bé szá mon tar tott, ak kor
még ju go szláv szer zõt. 

A ra di ká lis „ma ni e ris ta” köl tõ

Momčilo Nastasijević a szerb köl té szet kü lönc fi gu rá ja. Kö tõ dött az õt meg elõ zõ
szá zad for du lós szim bo lis ták hoz, ám to vább is lé pett raj tuk. Miodrag Pavlović – E. R.
Curtius ku ta tá sai alap ján – ma ni e ris ta szer zõ nek tart ja: „Curtius té zi se, hogy a spa -28
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nyol ma ni e riz mus, in kább, mint má sutt, fel hasz nál ta a ké sõ kö zép ko ri iro da lom ta -
pasz ta la tát és mód sze re it, fõ leg a la tin nyel vût, ez az új és ter mé keny té zis igaz lesz
Nastasijevićnél, aki nyíl tan vál lal ta a von zó dá sát a mi ké sõ kö zép ko ri iro dal munk
iránt, le for dí tot ta Stefan Lazarević A sze re tet éne ke cí mû köl te mé nyét mai szerb
nyelv re. […] A mi ma ni e riz mu sunk egy nagy köl tõ vel szü le tett meg, a köl té szet és
köl tõi ki fe je zés mód nem ze ti kon cep ci ó já val, mint há rom év szá zad dal ko ráb ban John
Donne ese té ben az an gol köl té szet ben, akár csak az »aranykor« nagy spa nyol köl tõ i -
nek plejádja ide jén.”8

Nastasijević nem csak ver se ket, ha nem esszé ket, no vel lá kat, drá má kat is írt, és
köl tõi „ta lál má nya it” mind egyik mû faj ban hasz nál ta. Éle té ben mind össze egy köny -
ve je lent meg, az el sõ ki adá sá ban a még öt cik lus ból ál ló Pet lirskih krugova (Öt lí rai
kör, 1932).9 A kö tet befogadástörténete egy ál ta lán nem volt zök ke nõ men tes, je len tõ -
sé gét el sõ ként a fi a ta labb avant gárd köl tõ, Stanislav Vinaver is mer te fel.10 Ám az
1938. már ci us 7-én, a köl tõ ha lá la al kal má ból meg tar tott PEN-konferencián pél dá ul
Ivo Andrić és a ma gyar iro dal mat is for dí tó köl tõ, Todor Manojlović si ke rü let len nek
mi nõ sí tet te Nastasijević ver ses nyel vi kí sér le te it. Andrić sze rint: „A nyelv kér dé se
an nál az író nál a leg si ke rül tebb, aki nél ez a kér dés fel sem me rül. Meg ol dott.
Nastasijevićnél tra gi kus eset rõl van szó.”11 Gojko Tešić ezt úgy ér tel me zi, hogy
Nastasijević köl té sze te a ko rai hú szas évek mo dern szer zõ it meg osz tot ta azok ra, akik
meg ta gad ták az avant gárd kí sér le te zést (Andrić, Manojlović), és akik az új köl té szet
szel le mi sé gét vál lal ták fel (Stanislav Vinaver), ám ez még min dig nem já rult hoz zá
ah hoz, hogy a fel fe dez zék Nastasijević je len tõ sé gét.12 Majd csak 1951 után in dul meg
a szer zõ szé le sebb kö rû be fo ga dá sa, ami hez hoz zá já rul tak Borislav Mihajlović és
Zoran Mišić szerb köl té sze ti an to ló gi ái, va la mint a vi lág iro dal mi ran gú szerb köl tõ,
Vasko Popa vá lo ga tás kö te te. 

Nastasijević tu da to san dol goz ta ki po é ti ká ját, kö te té nek egyet len da rab ját sem
pub li kál ta a köny ves meg je le nés elõtt fo lyó irat ok ban. A szerb szim bo lis ta tra dí ci ó -
ból a ze ne i ség gon do la tát vit te to vább, ám a nem ze ti ha gyo má nyok ra ala poz va (folk -
lór és kö zép ko ri egy há zi köl té szet). Igaz ugyan, hogy a szerb szim bo lis ták kö zül
Milan Rakićnak, Jovan Dučićnak, il let ve Si ma Pandurovićnak is van nak nem ze ti te -
ma ti ká jú, ha za fi as köl te mé nyei, ám nem ez jel lem zi az eu ro pé er, pon to sab ban fran -
ci ás irá nyult sá gú és mû velt sé gû élet mû vü ket. Ki vé telt ké pez Aleksa Šantić, aki mé -
lyeb ben kö tõ dik a szerb nem ze ti ha gyo mány hoz, a szerb ro man ti ká hoz, mint kor tár -
sai. Nastasijević mint ha az õ nem ze ti szim bo liz mu sát vin né to vább, ami kor nem a
vi té zi (junačke), ha za fi as, epi kus deseterac (tíz szó ta gos vers for ma), ha nem az asszo -
nyi (ženske) nép köl té szet dal, il let ve bal la da mo tí vu ma it és for má it gon dol ja új ra.13

Akár csak ro man ti kus elõ dei, Si ma Milutinović, Jovan Ilić, Branko Radičević, il let ve
a ké sõ ro man ti kus La za Kostić, Nastasijević is nagy elõ sze re tet tel al kot „sa ját” sza va -
kat. Ám míg Kostić a nem ze ti for mai ha gyo mányt a nyu gat-eu ró pa i val tár sít ja, ad dig
Nastastijeviæ ép pen el len ke zõ leg, csu pa olyan szót hoz lét re, amely a nép köl té sze ti,
il let ve a szerb egy há zi köl té szet min tá in ala pul. Eb bõl fa ka dó an köl te mé nyei te le
van nak ar cha iz mu sok kal, ame lyek meg akaszt ják a li ne á ris vers be szé det, ki moz dít -
ják a meg kép zõ dõ je len té se ket. A nastasijevići sza vak gyak ran ön ma guk ban is me ta -
fo rák, ne he zen ér tel mez he tõ al ko tá sok. El sõ ként Ðorđe Trifunović ké szí tett ezek bõl
egy ki sebb szó tárt Vasko Popa 1962-es vá lo ga tá sá hoz,14 utá na Novica Petković az ál -
ta la szer kesz tett kri ti kai ki adás ban,15 leg utóbb pe dig Milosav Tešić, aki össze fog lal ta
és ki bõ ví tet te az elõ zõ ek ered mé nye it.16 A Nastasijević-recepció meg osz tott ar ra néz -
ve, hogy volt-e en nek a nyel vi kí sér let nek elõz mé nye és foly ta tá sa a szerb köl té szet -
ben. Pl. Zoran Mišić, aki elõ se gí tet te Nastasijević fel fe de zé sét, ta gad ja a foly ta tás le -
he tõ sé gét.17 Újab ban vi szont vál to zott ez a meg íté lés: Novica Petković sok szem pont -
ból meg kér dõ je lez te a ko ráb bi Nastasijević-recepciót, át ér té kel te a köl tõ hely ze tét a
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szerb iro da lom tör té ne ti ká non ban. Petković sze rint Nastasijević nyel vi vál toz ta tá sai
új je len té sek le he tõ sé gét te rem tet te meg: „S ez már ele gen dõ a leg ál ta lá no sabb és
más faj ta iro dal mi stí lus jel lem zõ jé hez: esze rint Nastasijević nem vá lik kü lön, ha nem
csat la ko zik azok hoz a köl tõk höz, akik el vé gez ték az »irodalmi fordulatot« a hú szas
évek ben.”18 Petković az avant gárd köl tõk kel, Stanislav Vinaverrel és Miloš
Crnjanskival ál lít ja Nastasijevićet pár hu zam ba, az zal, hogy a szim bo lis ták hoz va ló
vi szo nyá ban még ra di ká li sabb nak tart ja az avant gárd szer zõk nél. Ép pen ezért ódz -
ko dik at tól, hogy avant gárd köl tõ nek ne vez ze Nastasijevićet. A szerb iro da lom tör té -
net különutas „neoszimbolistának” tart ja. Zoran Mušić ko ráb ban em lí tett meg lá tá sa
min den kép pen szû kí tõ, mi vel a má so dik vi lág há bo rú utá ni szerb lí ri ku sok, köz tük
Branko Miljković és Vasko Popa is szel le mi mes te ré nek tart ja Nastasijevićet, ilyen ér -
te lem ben min den kép pen be szél he tünk foly ta tás ról.

Nastasijević nem csak az ar cha i kus sza vak meg szó lal ta tá sá val, ha nem nyelv ta ni
át ala kí tá sok kal is fel hív ta az õt fel fe de zõ iro dal má rok fi gyel mét. Muharem Pervić a
kö vet ke zõ kép pen jel le mez te egy 1962-es írá sá ban Nastasijević nyel vi la bo ra tó ri u -
mát: „Nastasijević ver sé nek nincs li ne á ris, köl tõi tra dí ci ó val meg je lölt já rás mód ja;
el sõ pil lan tás ra tel je sen szét tör delt, te li disz kon ti nu i tá sok kal: fel sej lik a gon do lat,
majd el tû nik, meg in dul a lát vány, majd el vész, meg je le nik a dal lam, majd el hall gat;
a vers hul lám zik, el ön tik az al lú zi ók; a sza vak egy más sal szem ben áll nak, ám nem
kö vet kez nek egy más ra az ol va só meg ál lá sa és erõ fe szí té se nél kül; a szin ta xis meg tö -
ri a nyel vi frá zist, meg szün te ti az egy ne mû mo du lá ci ót, a fo lya ma tot, me lyet az ol -
va só oly könnyen és iz ga lom nél kül el ejt; a hang súly ok kal, a met rum mal
Nastasijević ma xi má li san di na mi zál ja a vers vo nal ve ze tés ét, a gon do la tok és az ér -
zel mek ter mé sze té hez ido mít ja azo kat a ki fe je zé sük ér de ké ben.”19 Novica Petković
ezt a nyel vi mû kö dést ál lít ja Nastastijević köl té sze té nek kö zép pont já ba, sze rin te itt
a köz lés he lyett a nyelv ke rül elõ tér be.20

Az ar cha iz mu sok és a nyelv ta ni be avat ko zá sok – a gon do lat-, il let ve a je len tés sû -
rí tés mel lett – sok szor a me ló di át szol gál ják a köl te mé nyek ben. Nastasijevićnél a ze -
ne elõbb re van a sza vak nál, a köl tõ el sõ sor ban éne kes: „Amit ma köl té szet nek hív -
nak, az pon to san a be széd és a ze nei me ló dia kö zött ta lál ha tó. Nem csak egy fok nyi -
ra, ha nem öt és tíz fok nyi ra van az ének21 a be széd tõl. Az pe dig, hogy ma lé nye gé -
ben fe lé re csök kent a tá vol ság, a de ka den cia je le, s an nak el fe lej té séé, hogy a hang
sok kal lé nye gibb a sza vak nál. (Nem da lár, ha nem dal nok!)”22 S eb ben az „ab szo lút
ze né ben” a „csend”, il let ve a „hall ga tás” is meg szó lal: „ha csak meg lett érint ve a lét,
ak kor ki kell fe jez ni akár a hall ga tás sal is, amely be szél”.23 Ez a gon do lat kí sér te ti e -
sen ha son lít Arthur Scho pen ha u er né ze té re, mely sze rint a ze ne „kép má sa az aka -
rat nak”.24 A ze ne per sze min dig is fog lal koz tat ta a fi lo zó fu so kat, így vissza me he tünk
akár az ógö rö gö kig, ám az „ab szo lút ze ne” esz mé je iga zá ból a 19. szá zad ban lett po -
é ti kus elv vé.25 Nietz sche az ógö rög „di o nü szo szi” szel le mi sé get Scho pen ha u er alap -
ján vizs gál va azt ál lít ja, hogy: „a ze ne ké pes rá, hogy élet re kelt se a mí toszt, az az a
leg je len té ke nyebb pél dá za tot, s még hoz zá a tra gi kus mí toszt – azt a mí toszt, mely
ha son la ta i val a di o nü szo szi meg is me rés rõl be szél”.26 Az „ab szo lút ze ne” esz mé je
nem csak a ro man ti kus ze ne szer zõ ket és köl tõ ket, ha nem a szim bo lis tá kat is fog lal -
koz tat ta. E. A. Poe A mû al ko tás fi lo zó fi á ja cí mû ta nul má nyá ból ki in dul va Mallarmé
lét re hoz za a „poésie pure” (tisz ta köl té szet) fo gal mát, ame lyet a ta nít vány Paul
Valéry „poésie absolue”-re (ab szo lút köl té szet) ke resz tel majd át. Az „ab szo lút köl té -
szet” a be ava tot tak köl té sze te: „Az ab szo lút köl té szet, csak úgy, mint az ab szo lút ze -
ne, ezo te ri kus: egy olyan avant gárd ügye ként je le nik meg, amely mond hat ni ál lan -
dó an me ne kül az õt kö rül fo gó ba ná lis tól.”27

Nastasijević el kép ze lé se pár hu zam ba hoz ha tó ezek kel az elõz mé nyek kel, köl tõi
kí sér le te zé se nem a sem mi bõl fa kadt. Ver ses kö tet ének nyi tó da rab ja, a Frula (Fu ru -30
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lya) már a cím mel fel ve ti a ze nei han golt sá got, a zá rá sa pe dig a nietz schei ér te lem -
ben vett di o nü szo szi tra gi kus ze né vel hoz ha tó pár hu zam ba: „Vagy ha el le beg le he -
le tem, / saj ná lod-e28 a to va tûnt tit kot?”29 Eb ben a köl te mény ben a ze ne úgy „kép má -
sa az aka rat nak”, va gyis a vi lág nak, hogy a né pi „tisz ta for rás” de rû je mel lett az el -
mú lás ra is fel hív ja a fi gyel met, s ez az am bi va len cia nem ha zud ja el a tra gé di át, akár -
csak Nietz sche fel fo gá sá ban a di o nü szo szi ze ne. 

Nastasijevićnél az „ab szo lút ze ne” az „anyai me ló di á val” (anya nyelv he lyett) s
így a kol lek tív nem ze ti em lé ke zet tel függ össze: „Ha egy nem zet me ló di a i lag (értsd:
szel le mi leg) ki kris tá lyo so dott, ak kor ná la a be széd és a ze nei me ló dia az ala pok nál
össz hang ba ke rült. […] Azt a hang zó vo na lat hí vom anyai me ló di á nak, amely a szel -
lem leg mé lyebb ré te ge i bõl fa kad, a fo gal ma kat az ele ven ki fe je zés tit kos egy sé gé be
kö ti össze. Af fek tív ter mé sze tû (a ma te ma ti kai abszt rak ció is ki fe je zõ dik ben ne,
mely tar tal maz za a sa ját dal ter mé sze té nek fo ko za ta it). Gyö ke res és kol lek tív, és mind
a mai na pig [dan-danji] a nyelv és a nyelv já rás ok ága za tá ban, egé szen az egyé ni ki -
fe je zõ dé sig össze kö tõ ként hat.”30 En nek a me ló di á nak Novica Petković sze rint
„etnopszichológiai ka rak te re”31 van, amit az ar cha iz mu sok, a lokalizmusok, nyelv já -
rá si spe ci fi ku mok ér zé kel tet nek. A kul tu rá lis min ták kap csán pe dig Petković azt ál -
lít ja, hogy Nastasijević köl té sze te a folk lór (ze nei, nyel vi és köl tõi) mel lett a ke resz -
tény misz ti kus ha gyo mánnyal és mi to lo gi kus ké pek kel, je len té sek kel is kap cso lat -
ban van.32 Miodrag Maticki pe dig fel hív ja a fi gyel met a „szláv an ti té zis” je len lé té re
Nastasijević mun ká i ban, a né pi köz mon dás ok és rejt vé nyes fej tö rõk dif fúz for mai je -
gyei át hat ják õket: „erõs szin tak ti kai pár hu za mok (a verszakon be lül és a vers szak ok
kö zött), bel sõ és kül sõ rí mek […] az is mét lés és az al li te rá ci ók hal mo zá sa.”33 Össze -
fog la lás kép pen: Nastasijević köl tõi mun ká ja fel hasz nál ja a ro man ti ka és a szim bo liz -
mus ered mé nye it, ám egy ben ezek kri ti ká ja is, mi vel a szerb ro man ti ka nem me rész -
ke dett el a ze ne olyan fel fo gá sá ig, aho vá a szim bo lis ták igen, vi szont a szerb szim -
bo liz mus leg több al ko tó ja mind ezt nyu gat-eu ró pai min ták alap ján tet te meg, meg fe -
led kez vén a nem ze ti sa já tos sá gok ról. Radomir Konstantinović sze rint Nastasijević
mind ezek bõl egy ide gen köl tõi nyel vet ho zott lét re, mely nek me ló di á ja ko ránt sem
azo nos a fel dol go zott nem ze ti ha gyo má nyé val: „Nastasijević sem lel te meg a ha zai
dal la mot, ha nem csak az átok föld je ato ná lis to na li tá sát, a kor társ vi lág szel le mé nek
sö tét atonalitását, s a zárt törzs höz va ló ál mo dott vissza té rés he lyett a nyi tott »világ«
ir ra ci o na li tás ára (s ve le a köl té szet re) ta lált.”34

A ze ne for dít ha tó sá ga

Mind ezek után ki vi lág lik, hogy kü lö nö sen ne héz fel ada ta van Nastasijević mû for -
dí tó já nak. A nyel vi, nem ze ti ar cha iz mu sok, lokalizmusok sa já tos sá gá nak pon tos ér -
zé kel te té se le he tet len fel ada tot je lent. És nem akár mi lyen köl tõi hoz zá ál lást, ha nem
a Nastasijević-féle „ab szo lút ze né re” va ló ér zé keny sé get: „Hall gat ván az is me ret len
nyel vet, egy re job ban hall juk a me ló di á ját (kö vet ke ze te sen, a leg ke vés bé a ve lünk
szü le tett re va gyunk fi gyel me sek.) […] A sza valt és az ol va sott köl té szet nem ha tol a
sa ját nyel vé nek ha tá ra in túl, ak kor sem, ha a vi lá gon lé tez nek mû for dí tók; csak az
éne kelt nek s nem a for dí tott nak nyíl na meg az út ide gen szí vek be.”35 Ez ha son lít
Weöres Sán dor a Tel jes ség fe lé cí mû mû vé nek azon gon do la tá hoz, hogy a bel sõ ze ne
hal lá sa mi att ér de mes ide gen nyel ven ver set ol vas ni.36 Ta lán nem vé let len, hogy Ács
an to ló gi á já ban Weöres az egyik Nastasijević-fordító. A gaz dag for ma kul tú rá val bí ró
Ács tól, il let ve Do mon kos tól sem állt tá vol a ze nei han golt ság a köl té szet ben. Ér de -
mes ki emel ni Ács Nastasijevićrõl szó ló élet raj zi jegy ze té bõl né hány gon do la tot:
„meg kö vült ar cha i kus konst ruk ci ók ból és folk lo risz ti kus ra ri tá sok ból olyan nyel vi
mé di u mot te rem tett, amely egy so ha sem hal lott õs nyelv be nyo má sát kel ti, s már
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hang zá sá ban hord ja misz ti kus lé nye gét. […] sza vai szó gyö kök, gon do la tai gon do lat -
ma gok, ver sei vers vá zak.”37 Ács rö vid jegy ze té bõl ki tû nik, hogy tisz tá ban volt a hat -
va nas évek be li Nastasijević-recepcióval, a vers váz ként va ló fel fo gá sa pe dig önál ló
meg lá tást su gall. Kér dés per sze, hogy ez mennyi re be fo lyá sol hat ta Weöres, il let ve
Do mon kos Nastasijević-értelmezését és mû for dí tá sát. Bá nyai idé zett Ács-ta nul má -
nyá ban azt ál lít ja, a for dí tás elem zé se kor min den kép pen ér de mes fi gye lem be ven ni
eze ket a kis „mikroesszéket”, aho gyan a for dí tó köl tõk élet mû ve ér tel me zé se kor a
mû for dí tá so kat. Most el sõ sor ban Do mon kos Ist ván egy rep re zen ta tív mun ká já ra
össz pon to sí tunk: a mû for dí tás mi lyen mér ték ben õriz te meg az ere de ti vers po é ti kai
je gye it, van nak-e kap cso ló dá si pon tok, le het sé ges pár hu za mok Nastasijević és Do -
mon kos ze ne fel fo gá sa kö zött.

I. Trag

A Nyom (Trag) cí mû vers Nastasijević kö te té nek Bdenje (Vir rasz tás) cik lu sá ban je -
lent meg. Tanja Popović az egész kö te tet a kö zép ko ri köl té szet ha gyo má nya alap ján
ér tel me zi: mind egyik cik lus ki lenc köl te ményt tar tal maz, aho gyan a bi zán ci s en nek
alap ján a szerb pra vosz láv is ten tisz te let ká non ja azt elõ ír ja. A kö zép ko ri köl té szet
jel leg ze tes sé gei meg mu tat koz nak az ar cha i zá ló for mai, gram ma ti kai, sti lá ris esz kö -
zök hasz ná la tá ban is. Sze rin te a Vir rasz tás cik lus ver se i nek alap ját a val lo má sos
imák ké pe zik.38

A Nyom – az imá hoz ha son ló an – meditatív da rab, te li kérdõmondattal, a transz -
cen dens vá lasz irán ti só vár gás fo gal ma zó dik meg a so ra i ban. S mi u tán vá lasz nem
hang zik el, az a be nyo má sunk tá mad, hogy a köl te mény a sza vak kal mond ha tó ság ha -
tá rá ig jut el, s az el hall ga tás utá ni pil la na tok ra bíz za a vá lasz adást. A köl te mény egy
ál la pot ref le xi ó já val in dul: „Čudno li me slobodi ovo, / čudnije li veza.”39 (Mily cso -
dá san sza ba dít fel ez, / mennyi re még cso dá sab ban / fur csáb ban meg köt.) Do mon kos
már eb ben az el sõ vers szak ban él ap ró mó do sí tá sok kal: „Mily cso dá san ol doz, / még
fur csább ka pocs.”40 A vál toz ta tás a „čudno” ’csodásan’ szó ban ér he tõ tet ten, mely a
vers kez dõ sza va ként és az is mét lés gya nánt hang sú lyos sze re pet kap. Az is mét lés kü -
lö nö sen fon tos, mi u tán a kö zép ko ri zsol tár köl té szet egyik alap esz kö ze. A két mon dat -
rész szer ke ze te meg egye zik, a fo ko zás ra épül, a han gok is mét lõ dé se a vers ze ne i sé gét
erõ sí ti fel. Az is mét lés a „li” kér dõ szót is érin ti, s ez zel a vers alap szi tu á ci ó ját a kér -
de zés re he lye zi. Az ere de ti mon dat ar cha i ku san hang zik, ezt a hát ra ve tett ál lít -
mánnyal éri el. Do mon kos a „cso dá san” szót nem is mét li meg, he lyet te szi no ni mát
hasz nál, a kér dõ szót is csak egy szer al kal maz za, a hang is mét lést vi szont rész ben meg -
tar tot ta (cso dá san, fur csább, ka pocs). Összes sé gé ben azon ban nem min dig kö vet te az
ere de ti sti lá ris je gye it: az is mét lés rész ben meg van ugyan, ám az azo nos han gok ból
fa ka dó ze ne i ség és ima sze rû ség hal vá nyabb lett. A má so dik vers szak vissza adá sa már
pon to sabb; ere de ti ben: „Buknem u tebi, vreo se ulivam, / jeza je ovo, oh, jeza.” Do -
mon kos nál: „Lob ba nok ben ned, el öm lök for rón, / a bor za lom ez, ó, a bor za lom.” Az
ere de ti el sõ sza va szin tén az exp lo zí vá val in dul, s Do mon kos ezt ki vá ló ér zék kel ad -
ta vissza, a foly ta tás is te li ta lá lat, nem csak tar tal mi lag, ha nem for ma i lag, az „l” be tûk
hang zá sá nak meg szó lal ta tá sa szem pont já ból is. A rím szer ke zet né mi vál toz ta tás sal
ugyan (tisz ta rím bõl asszo nánc lett), de meg õr zõ dött: ka pocs (1. vers szak vé ge) és bor -
za lom (2. vers szak vé ge). Az ero ti kus asszo ci á ci ó kat kel tõ el sõ sor ra el len té tes ér zés
kö vet ke zik, a bor za lom: a for ró ság a hi deg rá zás sal ve gyül. Ezt azon ban úgy is ér tel -
mez het jük, mint ha a hir te len lob ba nás át csap na az el len té té be: a kez de ti fel lán go lás
ha mar ki hûl. Utá na már csak a nyom ma rad, amint a foly ta tás ból is ki de rül: „I trag
putanjama tvoj, / pa me pa li.” Do mon kos vál to za tá ban: „S nyo mod a já ra to kon, / és
éget.” Az ere de ti „putanja” ös vé nye ket, il let ve pá lyá kat je lent, Do mon kos ezt szi no ni -32
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má val ad ja vissza, a „já ra to kon” szó ban az „o”-k ál tal ki vá ló an érez ni az ere de ti hang -
is mét lé se it (ott a „t” és az „a” han gok va ri á lód nak). Do mon kos az ere de ti szo kat lan
gram ma ti kus szer ke ze tét is hû en kö vet te. A szerb ben a hang is mét lés is szá mít: „pa
me pa li”, a két pa-ra a ma gyar ban „és éget”, va gyis a két „é” vá la szol, ilyen szem pont -
ból Do mon kos meg ol dá sa tu da tos vá lasz tás nak bi zo nyul. A ne gye dik vers szak ta lán
ma gya rá za tot ad ar ra, mi ért hasz nál ta Do mon kos az el sõ ben a „cso dá la to sab ban” he -
lyett a „furcsábban”-t. Az ere de ti: „A čudno zastrepi srce, / a studim.” A ma gyar ban:
„Ám a szív fur csán ret ten, / ám resz ke tek.” A szerb ben a szív ret te né se „fur csa”, no -
ha a „čudno” az el sõ „cso dá sat” is mét li meg. Do mon kos nál a „fur csán” „á”-ja az „ám”-
ra vá la szol, a szerb ben ez ugyan csak el len té tes kö tõ szó, s a hang is egye zik („a”). A
„fur csán retten”-ben szin tén is mét lõ dõ han go kat hal lunk, az „r”-eket. A szer ben is
„r”-eket ta lá lunk, va la mint „e”-ket, a „čudno” „u”-jára és „d”-jére a má so dik sor ban a
„studim” „u”-ja és „d”-je vá la szol. A ma gyar ban a hang is mét lés még nyil ván va lóbb:
ret ten – resz ke tek. Do mon kos a „fur csán” meg is mét lé sé vel tar tal mi lag szo ro sabb meg -
ol dást vá lasz tott, és je lez te az el sõ és a má so dik vers szak is mét lés sze rû össze tar to zá -
sát. Ezt az össze tar to zást a rím szer ke zet vi szony la gos meg õr zé sé vel is ér zé kel te ti. Az
ere de ti tisz ta rí mét (studim-budim) meg tar tot ta, ám a sor ren det át ala kí tot ta, nem a
vers szak ok utol só sza va it hoz ta rím hely zet be, ha nem a ne gye dik vers szak utol só sza -
vát az ötö dik vers szak el sõ so rá val pá ro sí tot ta (resz ke tek – öl he tek). És vál to zás is van,
új rí met is al ko tott: a ne gye dik vers szak el sõ so rá nak vé gét az ötö dik vers szak má so -
dik so rá nak vé gé vel csen get te össze (ret ten-kel tek). 

Az ötö dik vers szak ban fel erõ sö dik a má so dik ban ér zé kel te tett ero ti kus asszo ci á -
ció: „Ljubeći šta li to ubijam, / šta li bu dim?” Do mon kos pon tos vál to za tá ban: „Csó -
kol va mit is öl he tek, / mit kelt he tek?” Az ere de ti ben az el sõ sor ban fel tû nõ az „u” han -
gok szó eleji is mét lõ dé se, a kö vet ke zõ sor ban ugyan csak szó eleji for má ban ta lál ko -
zunk ve lük. Do mon kos nál nincs meg ez a hang ál ta li össze tar to zás, ám a mód be li se -
géd ige rag ja a csó kot össze kö ti a gyil kos ság gal, il let ve a meg ter mé ke nyí tés sel (kel tés
mint szü le tés). A szerb ben új ra fel buk kan a „li” kér dõ szócs ka az el sõ vers szak után,
Do mon kos már az el sõ vers szak ban sem hasz nál ta a kér dõ sza vak is mét lé sét. A szerb
kér dõ szót nem is le he tett vol na pon to san vissza ad ni, ugyan is a szerb „li” több ér te -
lem ben mû köd het. A kö vet ke zõ, ha to dik verszak a má so dik és a har ma dik tûz mo tí -
vu mát va ri ál ja to vább: „Jer i pepeo će vetri razneti, / a nema razrešenja.” Do mon kos
tar tal mi lag pon tos: „Mert a ha mut is sze lek széj jel szór ják, / s nincs fel ol do zás.” For -
ma i lag is kö ve ti az ere de tit, az „e” han gok ná la is már az el sõ szó tól gya ko ri ak, az pe -
dig, hogy a „ha mu”-ban nincs „e” hang (szem ben az ere de ti „pepeo”-val), ar ról a leg -
ke vés bé sem te het a mû for dí tó. A prob lé ma in kább a má so dik sor ban je lent ke zik,
ugyan is a „razrešenja” az el sõ sor zá ró sza vá ra, a „razneti”-vel tar to zik össze, Do mon -
kos nál itt „széj jel szór ják” – „fel ol do zás” sze re pel. Míg Nastasijević rend ha gyó mó don
hasz nál ja a fi gu ra etymologicát, nem egy más után, ha nem egy más alatt lé võ sza vak
ál tal, ad dig Do mon kos a ron tott rí met idé zõ zá rást vá laszt ja. Nem is tu dott vol na tar -
tal mi lag meg fe lel ni, amennyi ben a ze ne pon tos le kot tá zá sá ra fi gyel. Az ered mény ha -
son ló lett az ere de ti hez: úgy tû nik, Do mon kos a ma xi mu mot hoz ta ki a sa ját vál to za -
tá ból. Eset leg al li te rá ci ó val él he tett vol na: a „széj jel szór ják” alá „sza ba du lás”-t ír ha -
tott vol na, ám a ron tott asszo nánc (széj jel szór ják – fel ol do zás) job ban jel zi a prob le -
ma ti kus össze tar to zást. A „fel ol do zás” meg ol dás azon ban nem lett rím hí vó szó,
ugyan is az ere de ti vál to zat há rom vers sza kot tart össze tisz ta rí mek kel a „razrešenja”-
ra vá la szol va: razrešenja – stvorenja – obnaženja, Do mon kos nál csak az utób bi ket tõ
ke rül – asszo nán cok kal – rím hely zet be (fel ol do zás – fe ne ket len ség ben – mezte-
lenedésben), aho gyan az a kö vet ke zõ vers szak ok elem zé sé bõl ki de rül. 

A he te dik vers szak a fel ol do zás nél kü li ál la pot kö vet kez mé nyét fes ti le: „Tonu
bez potonuća, / bez dna u nalaženju, / bez dna se izgube stvorenja.” Do mon kos tar -
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tal mi lag pon tos, pusz tán for ma i lag van nak ap ró dif fe ren ci ák: „És süllyed nek vég te -
len / a fe ne ket len le lés ben, / el vesz nek az élõk a fe ne ket len ség ben.” A szerb ben a
„bez” elöl já ró szó az el sõt le szá mít va a so rok ele jén sze re pel, Do mon kos nál ez fosz -
tó kép zõk kény sze ré bõl adó dó an nem le het a sor ele jén. A han gok gya ko ri sá gá nak ze -
né je vi szont „stim mel”. Az el ve szés, a süllye dés, a fe ne ket len ség az ál tal is ki van
emel ve, hogy há rom so ros vers szak ról van szó az ed di gi két so ro sok hoz ké pest. Mint -
ha ezen a pon ton vé get is ér ne a köl te mény gon do la ti sá ga, mert a fenn ma ra dó há -
rom vers szak az elõ zõ ek va ri á ci ó ját tar tal maz za. A kö vet ke zõ, nyol ca dik vers szak a
har ma dik mo tí vu ma it dol goz za új ra: „I tragom kuda sagoreli /sve bolnija su obnažen-
ja.” Do mon kos nál: „S mer re ham vad tak a nyo mon, / egy re több fáj da lom a mezte-
lenedésben.” A ma gyar ér zé kel te ti az ere de ti szo kat lan, ar cha i zá ló gram ma ti kai szer -
ke ze tét (a „su” lét ige csak a má so dik sor ban hang zik el), a kü lönb ség ab ban áll, hogy
a szerb „bolnija” han ga la ki lag job ban il lesz ke dik az „obnaženja”-hoz, mint a „fáj da -
lom” az „e”-kel te le tö mött „meztelenedésben”-hez. Amennyi ben a „fáj da lom” he lyén
eset leg „seb” van, ak kor hang zá si lag szo ro sabb len ne az össze tar to zás. Ugyan ak kor
tar tal mi szem pont ból nincs ki fo gá sol ha tó mó do su lás. A nyol ca dik vers szak vissza -
hoz ta az ero ti kát, ám már az elõ zõ vers szak ban ki fej tett eg zisz ten ci á lis el ha gya tott -
ság gal: a mez te len ség töb bé nem ár tat lan, mint a gye rek kor ban vagy a „tisz ta”, pa ra -
di cso mi lét ben, ha nem fáj da lom mal, elveszettségérzéssel pisz ko ló dott be. A kö vet -
ke zõ, ki len ce dik vers szak ezt a gon do la tot erõ sí ti fel, a má so dik vers szak rész be ni s
a ne gye dik tel jes meg is mét lé sé vel: „Vreo se ulivam, / a čudno zastrepi srce, / a
studim.” Mi u tán Do mon kos mun ká já nak ezek a fény pont jai, az adott vers szak meg -
szó lal ta tá sa ki vá ló nak tû nik: „El öm lök for rón, / ám a szív fur csán ret ten, / ám resz -
ke tek.” A zá ró ki len ce dik és ti ze dik vers szak a má so dik rész be ni, il let ve a ne gye dik
és az ötö dik vers szak tel jes meg is mét lé se, a mó do sí tott rím szer ke zet tel együtt. Itt a
sze re lem, a meg ter mé ke nyí tés gyil ko lás sal ke rül pár hu zam ba, ám most már az zal a
je len tés több let tel, hogy a gyil ko lás, a má sik kal szem be ni el len sé ges ke dés az eg zisz -
ten ci á lis el ide ge ne dés, el ha gya tott ság kö vet kez mé nye. Do mon kos ezt már evi den ci -
a ként ke ze li, mi u tán az utol só vers szak kal (mely az ötö dik vál to zat lan meg is mét lé -
se) – az ere de ti hez ké pest – a kér dõ je let pont tá ala kít ja, s ez ál tal ki je len tés sé vá lik a
kér dés, ami mint ha a vá lasz ke re sé sé nek hi á ba va ló ság ára ref lek tál na. 

Át hal lá sok

A két kö te tes Nap ja ink éne ke an to ló gi á ban Do mon kos nem csak Nastastijević-
verseket for dí tott. A szerb szer zõ je len tõ sé gét töb bek kö zött az is jel zi, hogy a töb bi -
ek hez ké pest elég sok köl te ménnyel sze re pel a vá lo ga tás ban. Do mon kos nak – né -
hány eset tõl el te kint ve – si ke rült tar tal mi lag és for ma i lag pon tos mû for dí tá so kat ké -
szí te ni. Mun kái jól tük rö zik Nastastijević bo nyo lult po é ti ká ját. Bi zo nyos ré szek nél
sza ba don járt el, ám az ér tel me zé se nem ve ze tett ön ké nyes át ala kí tá sok hoz. A pon -
tos for dí tás el len té te ezek ben az ese tek ben nem a pon tat lan ság, ha nem az ér tel me -
zés sza bad sá gá ból fa ka dó át köl tés. A ze ne, az el hall ga tás, a szo kat lan gram ma ti ka
Do mon kos nál is meg je le nik, ilyen szem pont ból át hal lá sok ról be szél he tünk, és sem -
mi eset re sem után zás ról. Ba jos len ne úgy nyi lat koz ni, hogy Do mon kos egy az egy -
ben át ve szi a for dí tott szer zõk po é ti kai el já rá sa it. Do mon kos tól tá vol állt a ke resz -
tény ség gel át szõtt po gány nem ze ti mí tosz és folk lór új já é lesz té se a sa ját köl té sze té -
ben. Radomir Konstantinović 1969-os Filosofija palanke cí mû köny vé ben fi no man
kö rül ír ja a por fé szek szel le mi sé get, amely min den na ci o na liz mus táp ta la ja, s így a
szer bé is. A Jegy ze tek (Beleške) cí mû fe je zet ben kü lön rész fog lal ko zik
Nastastijevićtyel, aki sze rin te meg idé zi a por fé szek szel le mi sé gét a fa j ra, a nem zet re
va ló hi vat ko zás sal, ám el is há rít ja ma gá tól azt a ma gányt ke res ve: „Nastasijević34
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mély sé ges el lent mon dást élt át, s úgy lát szik, ve le együtt a szerb kul tú ra ví zi ó ja is
(mi sze rint meg kell õriz ni a tör zsi ön tör vé nyû sé get a poszt tör zsi vi lág ban): egy részt
fel hí vott az »õsi dallamhoz« va ló vissza té rés re, mély sé ge sen vád ló tó nus ban haj to -
gat va a »nagyböjt és bûnhõdés« szük sé ges sé gét, rá adá sul azt ál lít va, hogy a Nyu gat
nem csak ön ma gát vesz tet te el (a Nyu gat: al kony, zu ha nás a nem lét be, a sem mi be),
ha nem a »daloló kedvét« is, mi köz ben a »nép itt [Szer bi á ban – O. R. meg jegy zé se]
még min dig ma gas fe szült ség ben dalol« (A ze ne hu ma ni zá lá sá ért, 1934), kö vet ke zés -
képp csu pán vissza kell tér ni a nép hez, hogy a szel lem vissza nyer je de rûs, sza ka dat -
la nul cso bo gó, da los ked vét, más részt azon ban õ volt az a köl tõ, aki a leg ke vés bé sem
tu dott vol na ele get ten ni en nek a kí vá na lom nak, sõt õ lett vol na az el sõ, aki egy ér -
tel mû en és alap ve tõ en vé tett vol na el le ne.”41 Konstantinović – szem ben a
Nastasijević-recepció azon vo nu la tá val, amely Nastasijevićben a nem zet pró fé tá ját
lát ja (Stanislav Vinaver, Gojko Tešić stb.) – úgy vé li, Nastasijević a pa ra do xon nyel -
vét hoz za lét re a köl té sze té ben: egy szer re a nem ze ti, tör zsi vi lág fe lé vá gyó dik, ám
ugyan ak kor el is ide ge ne dik tõ le, el ide ge ne dik an nak ra ci o ná lis, Vuk S. Karadžić ala -
pú, kol lek tív szel le mi sé gé tõl. Nastasijević köl tõi nyel vé nek nincs és nem le het kö ve -
tõ je, kö vet ke zés képp nem a kol lek tív nem ze ti esz mé nyek hír vi võ je, ha nem azok át -
ala kí tó ja, egyé ni köl tõi nyelv vé transz for má ló ja. A tör zsi fe lé va ló úton az ir ra ci o na -
li tá sig, az el ha gya tott ság ta pasz ta la tá ig jut el, amely meg oszt ha tat lan. Do mon kos ha -
son ló prob lé má kig ju tott el köl té sze té ben, csak nem a tör zsi re, nem ze ti re hi vat koz -
va. Pél dá ul a Kor mány el tö rés ben cí mû po é ma ván dor mun kás lí rai ala nya ta gad ja a
ho mo gén nem ze ti ide o ló gi á kat: „pénz nyelv zász ló / him nusz bé lyeg / el nö kön ve zé -
rek / elõ ko tor ni meg fe le lõ / ott aho va érek”, vagy: „élet frá zi sa it / em ber bõr kö tés ben
/ ad ják ki írók: / nem ze ti iro dal mak / ge ne rá li sai / én nem bír ni nem ze ti / fo gá sok erõs
sza ga”.42 A po é ma vissza té rõ ref rén je, az „én len ni” a nyelv tõl, nem ze ti iden ti tás tól
meg fosz tott élniakarás ki fe je zõ dé se, Bos nyák Ist ván sze rint: „Köl tõnk az el len-po é -
má ban s a kö tet [Át hú zott ver sek – O. R. meg jegy zé se] szá mos más ver sé ben is a bi -
o ló gi ai lé tet sze ge zi szem be a vi lág ból-ki ûzött ség té nyé vel. […] Né mi létmeleg a ki -
égett ide o lo gi kus re mény sé gek vi lá gá ban már csak a tár sa dal mi sá gon kí vül, az em -
ber élet ter mé sze ti szfé rá i ban ke res he tõ […].”43 Do mon kos köl té sze té ben több pon ton
ta gad ja a nyelv, il let ve a köl té szet hi te les sé gét az élet tel szem ben. A fi a tal Do mon kos
misz ti ka irán ti ér dek lõ dé se,44 a nyelv, il let ve a vers ta ga dá sa pár hu zam ba ál lít ha tó
Nastasijević misz ti ká já val, me lyet Radomir Konstantinović így ér tel mez: „Az ilyen
pil la na tok ban, ami kor szem lá to mást õ job ban akar ta a misz ti kát, mint a misz ti ka õt,
a misz ti ka me rõ ben a nyelv mû ve, vol ta kép pen pe dig a nyelv el le nes (kifejezésel-
lenes) aka ra té, mely ki fe je zés te len ki fe je zés re tö rek szik, el len áll a ki fe je zés fo lya ma -
tá nak, le ál lít ja a di na mi kát, be ve ze ti a má gi kus hermetizmust és ho mályt, s le he tõ -
vé te szi a kör má gi á já nak meg je le né sét.”45 Konstantinović úgy vé li, no ha Nastasijević
az anyai me ló di át ke res te, nem ta lál ta meg, a nyelv, ame lyet lét re ho zott, ide gen,
mert a ha gyo mány át ala kí tá sán ala pul, így a nem ze ti folk lór csak tö re dé ke i ben van
je len köl té sze té ben. Do mon kos for dí tá sai jól ér zé kel te tik ezt az „anya nyel vi ide gen -
sé get” (Derrida), ze nei ma gányt, a hall ga tás ex tá zi sát, az ir ra ci o na li tás sö tét tó nu sát.   

A to váb bi vizs gá lat szem pont já ból iz gal mas len ne meg fi gyel ni, ho gyan járt el a
má sik két for dí tó, Ács Kár oly és Weöres Sán dor46 a prob lé más ré szek tol má cso lá sa -
kor, s mi u tán össze ha son lí tot tuk a mód sze re i ket Do mon ko sé val, ak kor mi lyen mû -
for dí tói Nastasijević-maszkok raj zol ha tó ak ki az össze ve tés so rán. 
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