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Várady Tibor

Két levél
Domonkos Istvánról többen elmondták már, hogy a második világháború utáni 

vajdasági magyar irodalom legeredetibb költ�egyénisége. Talán az sem lenne 

aránytévesztés, ha ezt a megállapítást nem korlátoznánk csak a vajdasági ma-

gyar irodalomra. Ehhez nem tudok sokat hozzátenni. Már csak azért sem, mert 

Domonkos költészetét mások nálam jóval szakavatottabban látják. Amit mégis 

hozzátennék, az két levél. A Domi írta �ket, az egyiket talán a hetvenes évek 

végén, a másikat a nyolcvanas évek közepén. Dátum nincsen a leveleken. Azt 

hiszem, meg is lepne, ha a Domi keltezne egy levelet. Én sem jegyeztem fel 

dátumot, mert nem irattárosi gondosság eredményeként maradtak meg nálam 

mindenféle fi ókokban mindenféle levelek, hanem azért, mert semmit sem tu-

dok kidobni. A levelek nem tanúskodnak semmilyen különösebben fontos ese-

ményr�l. Azt mutatják viszont, ami fél évszázados barátságunk alatt állandóan 

ott van a szemem el�tt (és biztosan mások szeme el�tt is). Domi nem akkor 

költ�, amikor egy ihlet kiemeli a mindennapokból. Nála a mindennapok köl-

tészetté lettek szabdalva. Nem vetélkedik egymással a rendes és a rendhagyó. 

És amint egyik leveléb�l kit�nik, nála a rettegés sem egy esemény vagy várt 

esemény hozadéka. Egyszer�en hozzá tartozik.

Ebben a levelében ezt írja:

Tibor

f� foglalkozásommá vált a rettegés

Naponta többször eszembe jut (ezzel vigasztalom magam) egy mondatod, 

melyet kétszer is megismételtél itt Upp-ban [Uppsalában]: „Én is félek a 

haláltól, kurvául félek!”

Nálam az a probléma (?) hogy én nem tudom mit�l is félek

Ezért szeretném ha a Thea is velem jönne Jugóba. Most ismét megígérte. 

Tehát minden rendben van

Ölel Domi

Ez a levél néhány évvel a Kormányeltörésben közlése után íródhatott. Ha 

most ennek a versnek a kontextusába helyezném a levelet, azt is mondhatnám, 

hogy Domonkos nem kormányeltörést�l, hanem kormányeltörésben retteg. 

Egyébként, Domonkos István 1971-ben írta a Kormányeltörésbent. A vers végén 

ott áll, hogy hol írta: Djuphult. Nem tudtam, hogy ilyen helység létezik Svédor-

szágban, miel�tt Domonkos odaköltözött volna. Ha jól tudom, a költözés el�tt 

néhány hónappal � maga sem. Egyébként 1971-ben, az Új Symposionban mind-

nyájan abban hittünk, hogy szét kell zúzni a képleteket, hogy valami „más”-t kell 

írni ahhoz, hogy igazi legyen. Azt is mondhatnám, hogy a Kormányeltörésben 

is egyike ezeknek a próbálkozásoknak. De mindannyian éreztük, hogy ez annál 

több. És er�sebb. Mi vitattuk, támadtuk a körülöttünk alakult koordináta-rend-

szert. A Kormányeltörésben hirtelen azzal szembesített, hogy mi van, ha min-
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den koordináta-rendszer összeomlik. Annak idején párhuzamokat is kerestünk. 

Emlékszem, hogy valaki közülünk Camus Idegenjére (L’étranger) támaszkodva 

keresett besorolhatóságot, de feladta. Camus-t folytatták – de mások. Nemrég 

olvastam Kamel Daoud, arab író könyvét Mersault, Contre-enquête (azaz „Mer-

sault, ellen-nyomozás”). Daoud tovább igyekszik nyomozni (ellen-nyomozást 

indít) Camus h�se ellen. Közben eljut addig a felfedezésig is, hogy: „Azt hiszem, 

kitalálom, hogy miért írnak igazi könyveket. Nem azért, hogy híressé váljanak, 

hanem hogy minél inkább láthatatlanná váljanak.” („Je crois que je devine 

 purquoi on écrit des vrais livres. Pas pour se render célèbre, mais pour mieux 

se rendre invisible.”) Ez szép gondolat, talán bizonyítható is több példával, de azt 

hiszem, Domonkos esetében ennek az ellenkez�je igaz. �t nem rejti el a vers. 

A rettegés sem – mint ahogyan � sem rejti a rettegést. A Kormányeltörésbent, 

vagy más verseit vagy leveleit olvasva, az ember azt érzi, hogy közte és az ese-

mények között (vagy közte és a szavak között) nincsen semmilyen pajzs, sem-

milyen elválasztó réteg, hatásfokozó (vagy hatást semlegesít�) hit, vagy prob-

lémarejt� retorika. Irány sincs, mely elfordítaná a fi gyelmet egy éppen megtett 
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lépést�l, vagy attól az útkockától, melynél éppen tartunk. A rettegésnek sincsen 

iránya vagy célpontja; egyszer�en itt van. Domonkos ilyen.

A  második levélnek valamivel pontosabban tudom meghatározni a dá-

tumát. Ezen sincsen keltezés, de egy meghatalmazással kapcsolatban írja, 

melyet nekem adott, és a stockholmi jugoszláv nagykövetségen hitelesített. 

A meghatalmazás dátuma 1986. február 19. Akkoriban a Domi megkért, hogy 

segítsek Újvidéken folytatódó ügyeinek intézésében. Szerz�i jogdíjakról, lakás-

ügyekr�l volt szó. Hogy eljárhassak, szükségem volt egy meghatalmazásra. 

Néhány soros sablonos szöveget fogalmaztam szerbül. Domi aláírta, de nem 

tudott egyszer�en csatlakozni az általa ismert, de most fura köntösben mene-

tel� szavakhoz, arra sem volt képes, hogy elforduljon és másfelé nézzen. Nála 

ideget érintenek a szavak. Ezért írt a meghatalmazás mellé egy személyes le-

velet. Mivel változatlan er�vel lüktetett benne a meghatalmazás (szerb nyelv�) 

szövege, a levélben is szerbül hagyott (vagy folytatott) egyes irritáló szavakat. 

Ezeket szögletes zárójel mögött igyekszem lefordítani. A levél így szól:

Tibikém,

ki a faszom vagyok, hogy most hirtelen „ovlašćujem” [meghatalmazok], 

„interesi” [érdekek] meg ilyesmiket… Tibor, nemam ja nikakvih interesa 

[nincsenek nekem semmilyen érdekeim] … jebenih [kibaszottak]… Csak 

nehogy megsért�dj, mert az én fülemben sért�en hangzik az egész… „ja 

ovlašćujem Tebe” [én hatalmazlak meg Téged] – hallatlan!
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„ko im jebe mater” [szó szerint: „ki bassza az anyjukat” a jelentés inkább: 

„ki hederít rájuk”]

pa ovi dokumenti su čisti feudalizam [hát ezek a dokumentumok tiszta 

feudalizmus]

[…]

Ölel Domi

Ezekben a mondatokban persze humor is van. De a humor és a lázadás 

nem összeférhetetlen.

Lehet, hogy az emigráció is hozzájárult ahhoz, hogy Domonkos lemezte-

lenítve, kontextustól is leválasztva lásson szavakat, embereket, eseményeket. 

Amikor országok, sorsok, azonosságok, innen-onnan letépett köt�dések egy-

más mellé tev�dnek, akkor jobban látni a dolgokat – és jobban is fájnak. És ha 

elt�nik a dolgok mell�l az „idetartozás”, akkor nincs már, ami érzéstelenítené, 

vagy legalább tompítaná a kérdést, hogy „mi is ez?”. Mindennapok sincsenek 

már, és így a dolgok nem olvadhatnak be a mindennapokba. Otthontalanság 

van, és Domonkos érzi, hogy ha az otthontalanságot akarja láttatni, ki kell lép-

nie a mondatok otthonából is. Így alakulnak az infi nitivusok is: Én lenni… ez 

lenni vers… én menni külföld… nem gondolni mi lesz, nem gondolni mi volt… 

élet gumibottal jönni vágni engem nyakon.

Néhány éve nem találkoztam már Domonkossal. De beszélünk telefonon, 

havonta kétszer-háromszor. Így tudom, hogy továbbra is teljesen védetlen. 

Nem védik sem frázisok, sem hagyomány, sem rutin, sem létfelejt� szakma, és 

megszokott környezet sem (mert évtizedek után sem vált megszokottá). Úgy is 

fogalmazhatnék, hogy maradéktalanul költ�.


