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Avantgárd
és romantika
- Zalán Tibor verseiről -

Zalán TIbor szinte észrevétlenül érte el negyvenedik életévét:
annyira megszoktuk, hogy ő a "fiatal költő", hogy most némi meg
Iepödéssel vesszük tudomásul ezt a férfias születésnapot. Az ün
nepre két versválogatása is napvilágot látott: Seregszámla és Attúné
sek- áttüntetések címmel. Mintha a búcsú könyvei volnának, érzel
mi légkörük a visszavágyódás, a veszteségtudat, a tehetetlenség
következtében alakul ki. A költő árván bolyong az egymással ha
dakozó, mindig maszkot és arcot váltó tülekedők között. Máskor
éppen az ifjúság mulandósága, a tünékeny szerelmek okoznak fáj
dalmat, vagyis inkább valami általános és mind emésztőbbhiány
érzetet. Az egymást követő versek erről a hiányról beszélnek, az
érzelmi kiürülés állapotát festik, és ennek során például a szerelmi
veszteség tudata is lassanként általános egzisztenciális bizonytalan
ságtudattá teljesedik ki. Megjelenik a halálfélelem, az önmagát fi
gyelő tudatot szorongások gyötrik.

A versek szinte mindig valamilyen veszteség emésztő fájdalmát
fejezik ki, a költő sötét közérzetét azonban nem a veszteségek
határozzák meg, hanem azok a félelmek és kételyek, amelyek ál
talánosságban érintik az ember személyes sorsát, a történelem me
netét, az emberiség nagy erkölcsi és kulturális értékeit. Zalán TIbor
költészete (esetenként: antiköltészete) az általános értékválság nyo
masztó tapasztalatai nyomán születik, ezek a tapasztalatok mint
elmoshatatlan vízjelek ütnek át a látszólag csupán érzelmi válsá
gokat kifejező szövegen. A háttérben kallódó emberi sorsok, hi
telüket vesztett fogalmak, célszerűen kiforgatott történelmi igaz
ságok rejlenek: a lét peremére szorított értékek, amelyeknek köz
napi hiánya ezt a személyesnél mindenképpen több és nagyobb
orientációs válságot idézte elő. Az értékválságnak ebben a ritka
atmoszférájában, amelyben a tüdő fuldokolva keresi az éltető oxi
gént, az elmúlt szerelmek emléke alkotja az egyetlen erkölcsi ér
téket, amelynek múlásában is igazi valósága van. Maga a két
embert összefűző szoros kötelék fellazult, felbomlott az idő mú
lásával, nem utolsósorban a csüggesztő köznapi tapasztalatok ha-
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tására, helyén mégsem csupán a zsongító emlék marad, hanem
az összetartozás tudata is. Valami emberi szolidaritás, kölcsönös
felelősségvállalás, közös tapasztalat és felismerés - mindezt nem
rombolhalja le az a múló idő sem, amely különben felőrölte az
érzéseket. Az érzelmi történet költői megörökítése éppen arra való,
hogy a közösen megszerzett és kialakított értékek ne vesszenek el.

Az érzelmek Zalán TIbor etikai szótára szerint elemi emberi
értékeket jelentenek, a költészet küldetése pedig abban áll, hogy
őrizze és védje ezeket az értékeket: így lesz alapvető érték maga
a költészet is. A versek ezért nemcsak az elveszített értékeket si
ratják, hanem számot vetnek magával a költészettel, szembenéznek
a Múzsákkal is. A költő nemcsak elveszített szerelmekről beszél,
nemcsak a történelem vagy az emberi lét értelmét ostromolja, mér
legre teszi a költölét, az alkotó munka lehetőségeit és elkötele
zettségeit, erkölcsi és mondjuk így: poétikai értelemben egyaránt.

Zalán Tibor költészete - a szövegalakítás, a képszerkesztés, a
versmondattan, sőt az írásjelek használata egyformán erről árul
kodik - az avantgárd hagyományaihoz igazodik, az avantgarde
fogalmának azonban némileg más' értelmet ad, mint napjaink ex
perimentális költészete. Ennek a költői és nyelvi experimentaliz
musnak a hívei általában a szövegformálásnak adnak elsőséget a
"költői üzenet" előtt, nemegyszer "üres jelnek" tekintve a nyelvi
kifejezést. Zalán nem kis öntudattal hivatkozik arra, hogy a magyar
és általában a közép- vagy kelet-európai avantgárd sohasem érte
be és nem is érhette be ennyivel. Vázlatos gondolatok című írásában
a következőket jelentette ki: "Kelet-Európában más avantgárdnak
lenni, mint nyugaton - másképp kell, lehet annak lenni. (...) Ezen
a tájon a gesztusnak akkor is társadalmi értéke van, ha a társa
dalomból kivonulást célozza meg. E nélkül minden eltűnik a
süllyesztöbenl (...) A világ e tájékán igazán érdekes, a nagyvilág
érdeklődésére számot tartó mú akkor született, ha a kísérleti esz
közök visszakerültek az életközegbe, s ott feltöltödtek azokkal a
feszültségekkel és sókkal, amelyeket a laboratórium klórszaga és
sterilitása nem volt képes biztosítani. Itt nem a forma századik
variációja a bravúr, hanem a századikhoz is megtalált szervesség,
feltalált lét-elevenség."

Amit itt mint ars poeticát kifejt, az verseiben formáló erőként

van jelen: az avantgárd költészet merész kép- és képzettársításait
mindig a gondolati vagy érzelmi "üzenet" szolgálatába állítja. Szó
képeire nem az "écriture automatique", inkább valami "hagyo
mányos" érzékletesség nyomja rá bélyegét, és "valóságfeletti" kép
zetei is a költői mondanivaló szolgálatában állanak. Leleményes,
egyszersmind átlátható és meggyőző szóképekkel él még akkor
is, mídön érezhetőena szürrealisták szabadon röpködő fantáziáját
követi. Biztos kézzel veszi igénybe azokat a lehetőségeket, ame
lyeket a modem líra groteszk képformálása, biologizmusa vagy
egzotizmusa kínál, de mintha élne benne valami nosztalgikus von-
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