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Meghalt Viktor Vlagyimirovics Hlebnyikov.
Hírnévből, dicsőségből összehasonlíthatatlanul kevesebb
jutott neki, mint ami költészetének jelentősége szerint megilletné.
Alig száz emberből, aki olvasta, ötven egyszerűen grafománnak hitte, negyvenen jót mulattak rajta és csodálkoztak, miért
nem sikerül neki semmi, és csak tízen (a futurista költők, meg
az "OPOJAZ" filológusai) ismerték és szerették az új költői
földrészeknek ezt a Kolumbuszát, amelyeket ma mi népesítettünk
be és kezdünk megművelni.
Hlebnyikov nem az irodalomfogyasztók költője. Hlebnyikov
olvashatatlan. Hlebnyikov az irodalomtermelők költője.
Hlebnyikov nem alkotott poémákat. Megjelent írásainak lezártsága nem egyéb fikciónál. A befejezettség látszata többnyire barátai kezenyomának köszönhető. Elhajigált kéziratainak halmából kiválogattuk azokat, amelyek leginkább értékesnek tűntek
számunkra és nyomdába adtuk. Nemegyszer előfordult, hogy az
egyik nyersfogalmazvány végét a másik elejéhez illesztettük, vidám értetlenséget váltva ki ezzel Hlebnyikovból. A korrektúrának
még a közelébe sem volt szabad engednünk, mert mindent áthúzott,
elejétől végig átírt, teljesen új szöveget alkotott.
Ha egyik vagy másik művét kiadásra ajánlotta, szokás szerint hozzátette: "Ha valami nem stimmel — dolgozzátok át!" Ha
felolvasott, akkor is néha a mondat közepén hagyta abba és közölte: "Nos, és így tovább".
Ebben az odavetett "nos, és így tovább" kijelentésben
rejlik Hlebnyikov egész lénye — költői feladványokat állított
fel, megadta megoldásuk módját, de a megoldás gyakorlati kivitelezését másoknak engedte át.
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Hlebnyikov életrajza csodálatos szóépítményeivel egyenértékű — követendő például szolgálhat a költőknek, örök szemrehányásul a költészet haszonlesőinek.
Nézzük Hlebnyikov és a szó viszonyát.
Az úgynevezett új költészet (a mi legújabb költészetünk)
képviselői - főként a szimbolisták - számára a szó nem volt más,
mint versírásra (érzelmek és gondolatok kifejezésére) alkalmas
anyag; olyan anyag, amelynek szerkezetét, ellenállását, megmunkálási módját nem ismerték, öntudatlanul tapintották ki olykor-olykor egyes tulajdonságait. A hasonló hangzású szavak alliterációs véletlenségét belső egybeforrottságuk, széttéphetetlen
rokoni összefonódásuk bizonyítékaként fogták fel. A szó avitt,
színevesztett formaruháját úgy megbecsülték, mintha örök időkig
eltartana és megpróbálták olyan dolgokra rácibálni, amelyekre
sehogyan sem illett, mert már kinőtték.
Hlebnyikov számára a szó az érzelmek és gondolatok anyagát
szervező, autonóm erőt jelentette. Ebből fakadt az az igyekezete, hogy visszanyúljon a gyökerekhez, a szó eredetéig, abba az
időbe, amikor a megnevezés még fedte a dolgok mivoltát. Amikor
létrejött a talán tucatnyi gyökérszó, amelyekből azután — a szótő különböző eseteiként ("szógyökragozással", ahogy Hlebnyikov
mondta) - kialakultak az új szavak: például, a bika az, ami bök;
a borda - ahová bök. Лыс (kopasz) az őszi лес (erdő); лось (a
szarvas , лис (a róka) - állatok, amelyek az erdőben élnek.
Hlebnyikov verssorai széttéphetetlenek, akár a vaslánc:
"Леса лысы.
Леса обезлосили. Леса обезлисили".
(Az erdők kopaszok.
Szarvasnélküliek. Rókátlanok.)
Balmontéi viszont maguktól hullanak darabokra:
"Чуждый чарам черный челн..."
(Bűvöletre érzéketlen fekete ladik...)
A mai értelemben vett szó - esetieres kifejezés, amely valamilyen konkrét, gyakorlati megfontolásból kifolyólag éppen
kapóra jön. A pontosan megválasztott, találó szó viszont a gondolat összes árnyalatának kifejezésére alkalmas kell, hogy legyen .

Hlebnyikov a "szavak egész periódusos rendszerét" teremtette meg. Az eleddig ismeretlen, szokatlan formájú szavaknak a
közhasználatúakkal való összevetése révén bebizonyította, hogy
új szavak születése szükségszerű és elkerülhetetlen.
Ha a közismert пляс (tánc) szónak van olyan képzett alakja,
hogy плясунья (táncosnő), akkor a repülés (лет) elterjedése közkeletűvé teszi majd а летунья (pilótanő) kifejezést. Ha a keresztelő napját крестины-пек hívják, akkor a repülőnapot летины-пек
kell nevezni. Magától értetődik, hogy mindebben nyomát sem lehet
felfedezni az olcsó, szlavofil nyelvújítási törekvéseknek a maguk szószörnyszülötteivel, mint például а мокроступы (nedvbíró
lábtyű); nem számít, ha а летунья szó most fölösleges és nem kerül be a nyelvbe - az a lényeg, hogy Hlebnyikov megadja a helyes
szóalkotás szabályait.
Hlebnyikov mestere volt a verselésnek.
Már említettem, hogy művei befejezetlenek. Utolsó írásában,
a Zangezi-ben például világosan érzékelhető, hogy két, különböző
változat keveredik egymással. Hlebnyikovot igazából a költői feladványt legtökéletesebben megoldó töredékeiben lehet tetten érni.
Bármelyik alkotását olvasva szembeötlik páratlan mesterségbeli tudása. Nemcsak képes volt azonnal verset írni, ha megkérték rá (gondolatai naphosszat csak a költészet körül forogtak),
hanem különösnél különösebb formákat is talált ki. Van például
egy terjedelmes poémája, amelyik oda-vissza olvasható:
"Кони. Топот. Инок.
Но не речь, а черен он..."
és így tovább.
Persze mindez csupán tudatos kópéság, túláradó költői energiájának levezetése. Az ügyeskedés nem nagyon érdekelte Hlebnyikovot, aki feltűnési vágyból vagy haszonszerzésből nem írt le
soha egy sort sem.
Elmélyült filológiai kutatásai sarkallták olyan versek létrehozására, amelyek a lírai témát egyetlen szóval bontják ki.
Hírhedett Röhögtető büvige címe költeménye, amely 1909-ben
jelent meg, egyaránt kedvenc olvasmánya az újító költőknek és
célpontja a parodistáknak, a kritikusoknak:
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"Hej, röhhenni, röhögök!
Mit röhécseltek röhizve,
Mit röhékeltek rökögve?
Hej, röhögd ki rökögését
Röttyintő röhöncsölőknek!"
(Tellér Gyula fordítása)
Mindössze egy szó elég, hogy megjelenítse a nevetés országát (смейево), a ravasz "röhögöncöket" (смеюнчики) és az erőtől
duzzadó "röhögőket" (смехачи) .
Micsoda kifejezésbeli szegénységről tesz ezzel szemben tanúbizonyságot Balmont, aki szintén megpróbált egy szóra - a
любить (szeretni) igére - verset építeni:
"Любите, любите, любите, любите,
Безумно любите, любите любовь..."
(Szeressétek, szeressétek, szeressétek, szeressétek.
Esztelenül szeressétek, szeressétek a szerelmet...)
Tautológia. Nyelvi nyomorúság. Ráadásul a szerelem bonyolult összefüggéseinek meghatározására! Egyszer Hlebnyikov hatoldalas kéziratot vitt a kiadóba - telistele а люб- (szere-) szótőből származtatott szavakkal. De megjelentetni nem tudta, mert
a vidéki nyomdában nem állt rendelkezésre elegendő Л betű.
A terméketlen szóteremtéstől Hlebnyikov rövidesen eljutott
a gyakorlati alkalmazásig, teszem azt, a tücsök leírásakor:
"Aranycifrádáin citerál a szöcske,
Bendője rakterét már jól telitömte
Partmenti fűvel meg sással.
Piny-piny-piny _ szól a madárdal,
öh, alkonyra konyuló világ
Parázsló varázsa
Világj!"
És végül a klasszikus tökéletesség:
"A kút-csőnél szétcsorogva
a vizecske úgy futott,
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kantárt-csótárt tocsogója
aranycsíknak mutatott.
Karcsú kígyóként került
S úgy tekergett, úgy terült
úgy tekergett az erecske
szétszaladva, szétfecsegve,
hogy dolgozva, fáradozva
a feketeszemű csizma
sápadtabb lett, mint a víz.
súgás, bugás, bece-szók,
szégyen fülig pirosa,
ablakok és házikók,
bőgő, jóllakott gulya.
Az ostorfán virágocska,
kék erecskén csöpp ladik."
(Tellér Gyula fordítása)
Előrebocsátom: a verseket emlékezetből idézem, ezért kisebb
tévedések előfordulhatnak, meg egyébként sem akarom ezzel a rövidke írással Hlebnyikov egész pályaképét felvázolni.
És még egy megjegyzés: szándékosan nem foglalkozom Hlebnyikov hatalmas történelmi-fantasztikus örökségével, hiszen alapjában véve az is a költészet körébe tartozik.
Nos valamit Hlebnyikov életéről.
Mindennél jobban jellemzik saját szavai:
"Ma megint indulok oda,
Hol zajlik az alku - az élet,
S nekiront dalaim hada
A seftes kufárok seregének."
Tizenkét éve ismerem Hlebnyikovot. Gyakran megfordult Moszkvában, és akkor - az utolsó napokat kivéve - minden nap találkoztunk.
Munkastílusa őszintén megdöbbentett. Bútorozatlan szobájában mindig rakásra hevertek a parányi betűkkel telerótt füzetek,
irkalapok, papírfecnik. Ha véletlenül úgy adódott, hogy éppen
nem halászta ki a kupacból a nyomdába kívánkozó oldalt, akkor a
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kóbor lelkületű Hlebnyikov a kéziratokat egy párnacihába gyűrte
és vándorlásai közben ezen a párnán aludt, amit azután rendszerint el is hagyott.
Nagyon gyakran jött rá az utazhatnék. De hirtelen elhatározásainak sem az okát, sem az időpontját nem lehetett megérteni.
Úgy három éve, óriási erőfeszítések árán sikerült elérnem, hogy
írásait kinyomtassák és honoráriumot is fizessenek. (Hlebnyikov
egy kusza kéziratokkal teli, vékonyka dossziét adott át nekem,
amit később Jakobson — a Hlebnyikovról szóló egyetlen és nagyszerű brosúra szerzője —

vitt magával Prágába.) A kiadói engedélye-

zés és a pénzfelvétel kitűzött dátuma előtt egy nappal futottunk
össze a Színház-téren. Kis bőröndöt szorongatott a kezében.
"Hova készül?" — kérdeztem. — "Délre. Itt a tavasz!..." És
elutazott.
Egy vagon tetejére kapaszkodott fel; két évig volt távol,
csapatainkkal együtt vonult vissza és nyomult előre Perzsiában,
tífuszt, tífusz után szerezve. Ezen a télen érkezett vissza az
epilepsziás betegek vagonjában, megtörten és lerongyolódottan —
a kórházi köpeny volt egyedüli öltözéke.
Egy sor nem sok, annyit sem hozott magával. Ebből az időből
csak az éhségről írott versét ismerem, amelyik egy krimi újságban jelent meg, és két elragadó kéziratos könyvét — a Ladomir-t
meg a Earmolds az égbolton-t.
A Ladomir az Állami Kiadóhoz került, de nem sikerült megjelentetni. Hogyan is tudott volna Hlebnyikov fejjel rést ütni
a falakon?
Hlebnyikov gyakorlatilag elképesztően rendezetlen egyén
volt. Ténylegesen a maga erejéből egész életében egy sort sem
publikált. Gorogyeckij dicshimnuszai Hlebnyikov halála után majdhogynem szervező zseninek állítják be a költőt: megteremtette a
futurizmust, kiadta a Pofonütjük а közízlést

stb. Ez teljesen

valótlan. Mind az 1908-as BÍrdk keltetője-t Hlebnyikov első verseivel, mind a Pofoncsapds-t David Burljuk szervezte. De a többibe is csaknem erőszakkal kellett Hlebnyikovot bevonni. A gyakorlati érzék hiánya természetesen visszataszító, ha gazdag ember szeszélyeként jelentkezik, az anyagi javakról való önzetlen
lemondást azonban Hlebnyikov esetében, akinek gyakran még saját
nadrágja sem volt (a garantált élelmiszerfejadagról nem is beszélve) a költői eszméért hozott igazi áldozatvállalás, mártíromság kifejeződésének kell tekintenünk.
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Aki csak ismerte, szerette Hlebnyikovot. De ebben az érzésben egészséges emberek szeretete nyilvánult meg egy egészséges,
rendkívül művelt, éles elméjű költő iránt. Nem akadtak rokonai,
akik odaadóan ápolták volna. A betegség Hlebnyikovot követelővé tette. Ha látta, hogy nem mindenki vele törődik, rögtön gyanakodni kezdett. Elég volt egy véletlenül elejtett csípős megjegyzés, ami nem is rá vonatkozott, hogy megsértődjék, amiért
semmibe veszik költészetét, őt meg lekicsinylően kezelik.
A helyes irodalmi értékrend megőrzése érdekében kötelességemnek érzem félreérthetetlenül kijelenteni jómagam, és nem kétlem, költőbarátaim — Aszejev, Burljuk, Krucsonih, Kamenszkij,
Paszternak — nevében is, hogy Hlebnyikovot egyik tanítómesterünknek és költészeti csatározásaink legnagyszerűbb és legfeddhetetlenebb lovagjának tartottuk és tartjuk.
Hlebnyikov halála után a különböző folyóiratokban és újságokban részvéttől csöpögő cikkek jelentek meg róla. Undorral olvastam. Mikor lesz már vége a poszthumusz gyógykezelés komédiájának?! Vajon hol voltak ezek a szánakozók, amikor a kritika által ócsárolt élő Hlebnyikov még elevenen járta Oroszország útjait? Jó néhány élőt ismerek, akik talán nem mérhetők Hlebnyikovhoz, de rájuk is hasonló sors vár.
Legyen végre elég a százéves jubileumok, a poszthumusz kiadásokkal való tisztelgés ünnepélyes áhítatából! Az élőkről szóljanak a cikkek! Kenyeret az élőknek! Papírt az élőknek!
(Fordította: Grániaz István)
*

(Владимир Маяковский: Полное собрание сочинений в 13 томах,
т. 12. М., 1959.)

* A szövegben szereplő, külön névvel nem jelölt fordításokat
Gránicz István készítette.

