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Komáromi Sándor

Variáció és fúga
Domonkos István Kormányeltörésben cím� 

poémájának versszerkezetéhez

Domonkos István kés� 20. századi magyar költészetünk klasszikus alkotásává 

kanonizálódott poémájának elemz�i, méltatói visszatér�en keresik, kutatják 

a m� elsöpr� lendületének, magasra tör� szárnyalásának kompozíciós titkát, 

s  olykor eljutnak a zeneszer� karakter felismeréséig. Például Kulcsár-Szabó 

Zoltán (Tiszatáj, 2006, 4.) „a nével� majdnem teljesen következetes elhagyása 

kapcsán” utal a szöveg „sajátos zeneiségére”, ami a szóhatárok mentén kiala-

kuló „meglehet�sen élénk vagy gyors ritmikára alapul”. Thomka Beátát (D. I.: 

Kormányeltörésben, 2015) a poéma dinamikai emelkedése Maurice Ravel 

Bolerójára emlékezteti. Ugyan� futó észrevételt tesz a versszöveg „polifonikus” 

hangzásáról is.

Rövid hozzászólásom a Kormányeltörésben kapcsán éppen a m� zenei 

karakterét érinti, el�rebocsátva, hogy meglátásom szerint a legszorosabb érin-

tettségr�l van szó, ami csak következhet már költ�nk egykorú muzsikus-gya-

korlatából is. Az idézett észrevételek b�ven szaporíthatók a szövegfelület 

megannyi hangzásbeli, melodikus vagy ritmikai elemét illet�en. De többr�l és 

másról is szó van, mégpedig a verskompozíció zenei szervez�désér�l, ami-

hez a felületi elemek már csak kapcsolódnak. A hatásmechanizmust illet�en, 

pontosan a zenei struktúra rendkívül intenzív szervezettsége az, ami a legalap-

vet�bb tényez� e tárgyban.

1. Variáció-forma. Biztos fogódzónk a szerkezetelemzéshez a poéma – mot-

tó-szövegeit követ�en – 13 szövegvariációs egységre, szakaszra tagolódó 

felépítése, ami eleve egy variációs szerkesztés� alkotás körvonalait mutatja. 

A  variáció részint alapeleme mindenfajta (hangszeres) zenei rögtönzésnek 

(népzene, dzsessz stb.), részint pedig a m�zenében a ciklikus formák egyike-

ként történetileg rögzült m�forma. Ezeket a variációs kompozíciókat szerz�ik 

valamilyen meglév� „téma” (dal, tánctétel, terjedelmesebb zenem� önálló rész-

lete stb.) feldolgozásának szentelik, melyet bekezdésül el�ször is prezentálnak, 

hogy a variációk során át majd kibontsák, minden oldalról, kívül és belül, annak 

egész fi ziognómiáját a mélyebb emberi jelentéssel bíró rétegekig, zárásképpen 

pedig – emlékeztetésül, s egyben utalva egy végtelenített folyamat lehet�ségé-

re – újra megjelenítik az alapot.

A Kormányeltörésben mint beszédnyelvi-kommunikatív formátumú alkotás 

a megnyitásban máris eredend�en kit�zött egyéni tárgya: az emigráns létvesz-

tés állapotrajzának vezérfonalát veszi kézbe, egy alapváltozatot mindjárt meg 

is jelenítve. A verskompozíció szerkezetileg ezzel együtt a fenti zenei sémának 

szinte tökéletesen megfelel: az indítást követi további 12 változat, vagy 11 – egy 



ÉVNAP

114114

összegz� tartalmú lezárással, mell�zve a megnyitás visszaidézését. E tekintet-

ben így jár el egyébként Ravel említett Bolerója is, amelynek variációsorozata 

is megmarad az alapformájában bemutatott tánctémánál.

A mi költeményünk tulajdonképp egy azonos karakterben komponált jele-

netsort visz végig, mellyel a megnyitásban bemutatkozott. Egy-egy, rövid – né-

hol mindössze három-öt szótagnyi – sorokat használó, 25-30 soros formációról 

van szó, amely a kötetlen, de eleven ritmika táncos jellegével, egyúttal szintúgy 

rendszertelen, ám célszer�en kiosztott rímelésével zenei lüktetést vesz fel, s a 

költ�-én akár mint valami pantomim- vagy bábfi gura ennek az ütemére haj-

long, forgolódik különös közlend�inek artikulálásához, míg – egy-egy 3 soros 

ellenstrófa keretében – félre nem csapja („vágni engem nyakon”) a „külföld élet” 

valami fogyasztói brutalitása („élet nercbundában”) vagy a régi hitek valamely 

hirtelen kitetsz� fonákja („marx fehér keszty�ben”). A  jelenetr�l jelenetre is-

métl�d� közlend�k az emigrációs gyakorlat mintegy három területét ölelik fel: 

a határátkelések abszurd rituáléját, az identitási kérdés paradoxonát, valamint 

a rövid távú akklimatizáció módozatait, de érintik a költ�i megszólaltatás fel-

tételeit is. A variáció a közlések változó súlypontozásában vagy kib�vítésében, 

egyebek mellett egy-egy betét-narratíva beszúrásában (halványuló kapcsolat az 

elvesztett otthonnal, a családdal, emigráns-társakkal való viszony stb.) érhet� 

tetten. A maga 35 sorával (illetve a tört sorokat tekintetbe véve 32-vel) így is a 

nyitójelenet a leghosszabb, miután a rész-mondandókat teljességében, azok 

5-6 sorra kiterjed� szekvenciáival verbalizálja, melyeket a továbbiak (inkább 

már 30 sor alatt) inkább csak töredék-elemeikben idéznek vissza.

2. Fúga? A  poéma struktúráját illet�en egy másik nézetben felmerül a 

zenei fúga-forma imitációjának lehet�sége. Ez esetben a többször, más hang-

fekvésben belép� azonos, de a közös el�rehaladás során rendre ki is b�vül� 

„szólam” indázó, polifón „kerget�zésér�l” van szó (mint a m�szó jelentése ma-

gában foglalja), melynek során a témák újra és újra megjelennek, ám minden-

kor más-más látószögb�l, vagy pontosabban: „hallószögb�l”. Mondhatnánk: 

a Kormányeltörésben ciklikus szövege – síkban kiterítve – a maga négy rész-

témájának ismétléseivel utánozza a zenei fúgaszerkezetet, a mottó-sort hozzá-

véve pedig a zenetörténetben bevett „prelúdium és fúga”-formát idézi. Olyan 

szabályos megfelelés, mint a variáció-forma esetében, a fúga-karaktert tekintve 

azonban nem igazolható. Viszont a zenei gyakorlatban szintén ismert, a  tel-

jes kiszerkesztettséget nélkülöz� „fugátó”-forma „fúgaszer�ségével” a poéma 

versszerkezete bízvást párba állítható. A fúga- vagy fugátó-forma szempontjá-

ból a Kormányeltörésben szakaszolt tagolódása természetszer�leg elveszti a 

jelent�ségét, ehelyett a szövegtest – az expozícióval és a kidolgozással – mint 

egyetlen, komplex tömb releváns. Ebbe a komplexitásba mindenesetre szerve-

sebben gyökerezik bele a poéma két markáns szignálja, melyek az expozíció-

beli elhangzásukat követ�en csak egyszer-egyszer térnek vissza, innen nyerve 

er�teljes hangsúlyukat is. Egyikük – az eszmék, ideológiák közötti verg�désre 

utalva: „koponyánkból a habver� / nyele kiáll”. A másik – mint szabadkozás a 

kétes értéken intézményesült irodalomhoz való odatartozástól: „ez nem lenni 

vers”. (Utóbbi ponton, az Új Symposion-beli els� közlés talaján állva, nem hall-

gathatjuk el kétségeinket a kötetkiadásokon végigmen�, határozottan szöveg-
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romlásnak t�n� eltérések hitelességével kapcsolatban. Valamennyi kötetben 

el�szörre ugyanis „nem lenni vers” helyett pontosan „lenni vers” szerepel. Vö. 

többek között Vadai István, Ex Symposion, 1994. április.)

A fúgaszerkezet meghatározó pontja a különböz� id�ben beléptetett szóla-

mok együtthangzása, egybezúgása a lezárások „összevárásával”. Ez is megva-

lósul a poémánkban. Záróepizódja ugyanis, az eredeti szövegelemekt�l immár 

elszakadva, egybefügg� vízióban összegzi-tetézi az el�z�ekben hallottakat. Ez 

a befejezés azután újfent a variáció-forma egy sajátos válfajával kapcsolható 

össze, amely záróváltozat gyanánt éppenséggel fúga-formában dolgozza ki a 

témáját: „variációk és fúga egy … témára”.


