
BÉCSY ÁGNES 

A MAGYAR LÍRA 1976-BAN 

Az Új írás 1976 augusztusi számában jelent meg Csukás 
István verse: A költészet -

A maradék tisztesség, amit még 
nem játszottunk el félelemből, vagy 
renyheségből: vagy amit nem játszottak 
el helyettünk költő-császárok, vagy csak 
őrmesterek; s amit lopva viszünk, már-már 
értelmetlenül - talán jó lesz küszöbnek. 

Ha egy vers ilyen egyértelmű, s „magáért beszél" egy tanul-
mány kezdő gondolata helyén, sőt helyett, az nem vers-
voltának erényeit bizonyítja, legyen a mondottak tartalma 
bármennyire is igaz. Mégsem csak tartalma miatt érdemel 
figyelmet ez a hat sor. Szimptomatikus mint olyan nem-vers, 
ami mégis költői megnyilatkozás, helyzete szerint vers. Olyan 
tudatos - vagy inkább kereső s nem találó, jóváhagyott -
költői ,jobbhíján", amely nem törődik azzal, hogy sikerült-e 
verssé lennie; beletörődik az egyetlennek érzett lehetőségbe: 
hogy leíródjék - ahol valódi vers már vagy még nem íródhat? 
— a maradék leírható. 

Az 1976-os lírai termés nem egy alkotójának költészetét 
jellemzi ez a fajta szkeptikus mégis-mégis aktivitás, a küszöb-
líra önmagával szembenéző, lemondva is kereső akarása. A 
küszöb nem túl széles. És ha mércéje az elemi tudatosság 
„maradék tisztessége", kevéssé meglepő talán (bár az kellene 
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legyen), hogy népes had szorong a küszöb előtt, abban a 
reményben, hogy voltaképp a küszöb túlsó oldalán. 

Ismert axióma, sokszor idézett és sokszor megnyugtató: a 
mennyiségi kumulálódás egy ponton minőségi ugrást ered-
ményez. Csakhogy ez nem biztos automatizmus, a költészet-
ben alighanem feltétele valamelyes minőségi törekvés. Arra 
pedig nincsen garancia, hogy ez a mennyiség minden területén 
adott. A magyar lírának jelenleg van egy jelentékeny ballaszt-
mennyisége, melytől hiába várnánk, hogy egy napon felröppen 
belőle a tökéletesség. Épp ezért illő elkülöníteni azt a mennyi-
séget, melynek fontosságát ugyan még (elsősorban) nem 
önértéke jelöli, de jelöli — kudarcaiban is — egy olyan elemi 
reagáló-készség, mely tanulságaival küszöb lehet a korszerű 
költészet előtt. 

A következő áttekintés belső hangsúlyelosztását érheti az a 
vád, hogy túlságosan nagy teret szentel a küszöb-líra válság-
tüneteinek, és sokszor önértékükben erre kevéssé méltó vagy 
vitatható produkciókat részletez, míg több közepes, de meg-
bízható értékről hallgat. Ennek oka, hogy a mai magyar líra 
minőségére, korszerűségére, megújulására nézve legfontosabb 
problémáját (pozitív és negatív lehetőségeiben) e nagyon is 
magyarázható, bár korántsem fatális válság természetében 
érzem a leginkább megragad hat ó nak. A rövidség és világosság 
kívánja, hogy a probléma áttekinthető vázolására ajellemzően 
„tiszta" megvalósulások példáit emeljem ki. így eltekintek a 
pedáns méltánylás leltári elvétől, abban a reményben, hogy ez 
végül mégis az értékelés realitását növeli. 

1. 

A költészet egyik alapjellemzője minden korban az a 
tudatosság, amivel önnön mivoltát — létének lehetőségét, 
célját, határait, módjait — újratermeli. Legyen ez az öntudat 
bármennyire is illuzórikus, tartalmával a társadalmi lét adott 
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állapotát legáltalánosabb tendenciáiban tükrözi. Egy korszak 
költészetének ábrázoló funkciója (e funkció konkrétan meg-
valósuló tartalma) koncentráltan a költészeteszményben s az 
ennek megfelelő költői magatartásformák tipikusságában meg-
ragadható. A költői státushoz való viszony tartalmában a 
valósághoz való egyéni viszony minősége érhető tetten. 

Ha a költői tükrözés médiuma a szubjektivitás, mely a 
valóságot az egyéniség felől közelíti meg belsőleg, akkor 
szükségszerű, hogy az egyéniség társadalmi szerepének 
változásai tipizált reprezentánsát, a költői egyéniség státusát is 
átértékelődésre kényszerítsék. A változás bizonytalansági 
állapota természetszerűen váltja ki a költészet önmaga felé 
forduló hiper-érzékenységét, s teheti a költészetet önmaga 
első számú tárgyává. A költészet persze kisebb-nagyobb 
mértékben mindig is tárgya önmagának. De amikor egy 
nagyobb időegység — lehet ez egy év - lírájának leg-
izgalmasabb, legfajsúlyosabb, bár keskeny vonulatában köz-
vetve vagy közvetlenül a költészet és a költői státus témája 
kulcsszerepet játszik, nem jogtalan talán az áttekintést is erre a 
problémára rendezni. 

2. 

A szempont önmagában valamiféle vízválasztónak tűnik; ha 
ugyanis a megjelent kötetek lényegileg fontosabb részében 
játszik központi szerepet ez a kérdés, annál hangsúlyosabban 
jelentkezik hiánya a kötetek másik, mennyiségileg nagyobb 
csoportjában. Sok versíró számára nem jelent megoldandó 
problémát a költészet és a költői érvényesség mibenlétének 
tisztázása, a költői megszólalás jogának egyéni kiküzdése. 
Mintha a költői státus valami örökké készenlétben álló, oda-
készített karosszék lenne; mintha a szék tenné a költőt — 
mintha egyáltalában létezne az a szék. Hiába versek százait 
szülő, rendet-formát bontó ősközhely, hogy „a világ 
bonyolult" — e tekintetben mégis roppant egyszerű. Az első, 

8 Irodalomtörténet 



114 Bécsy Ágnes 

második, sokadik kötetek nagy hányadában egyszerűen és 
problémátlanul íródik a vers (legalábbis, amit a közmegegyezés 
így nevez) anélkül, hogy létének érvényét, célját magában 
hordaná, magában állítaná. 

Egy dolog hiányáról szólni, kivált rövid általánosságban, 
nem meggyőző. Épp ezért az öntudatlan költőiségnek egy 
megfoghatóbb és egyértelműbb határesetére szeretnék utalni, 
mely az áltudatosodási mechanizmus veszélyére figyelmeztet. 
Ebben az esetben ugyanis formálisan szembetűnő módon föl-
vetődik a költő(i)ség mibenlétének kérdése, de valójában a 
probléma tökéletes megkerüléseként, hozzáigazítva egy 
kényelmesen jelentéstelenné kopott „hagyományossághoz". A 
költő — bár a „tölgyfalevél-koszorút", úgy mondja, levetette 
— megmaradt az isteni hírnök szerepkörében: „istenek éneke 
ömlik át rajtunk" — vallja Habán Mihály (a felszabadulás óta 
első, egyébként második, válogatott kötetében). Alig külön-
bözik ettől a második kötetes Szerb György apostoli felfogása, 
mely szerint a költő parázzsal illetett ajkú tanítvány, a meg-
váltás szenvedő, kezdettől megjelölt hírnöke. Vagy említhetem 
még Vihar Béla kötetének több versben is megfogalmazódó 
költőképét: próféták tarfejű és atomkori leszármazottja" ő, 
vállán „a történelmi tapasztalások duzzadt tarisznyájával" — 
nem minden gyengéd önirónia nélkül, de végül is a Jónás-sors 
önigazoló tudatával. 

Példákra hivatkoztam csupán, érzékeltetve a stilizálás 
fokozatait. Ettől eltekintve lényegében közös a három föl-
fogás: mindegyikben a pszeudo-státustudat biztosított öveze-
tére ismerünk. A költő eleve elhivatott - szavatolt igazságok 
és lényegek meghirdetésére kapott szabadalmával; az 
eltévedés, a kétes-érvényűség lehetősége a lefokozott való-
ságnak van fenntartva, mellyel szemben a költő magát mint 
minőségileg különbözőt tételezi. — Az nem derül ki a légiessé 
szublimált hitvallásokból, hogy mi az, aminek a nevében az 
elhivatottság bizonyossága fennáll. Habán Mihály istenei 
nyilvánvaló stilizációs pótlékot jelentenek, de tartalmában 
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Vihar Béla történelmi tapasztalása sem megfoghatóbb, csak 
terminológiájában. 

Az elhivatás-tudat valamiféle „ráaggatott" igazolás itt a 
vershez, nem konkrét, valóságos erők kifejezője. (Amint akkor 
sem az még, ha például a költő születési öntudata, társadalmi 
eredete szavatolja költői autentikusságát - mint jórészt 
Mátyás Ferenc, Demény Ottó, Székely Dezső s talán Sárándi 
József esetében; vagy egyszerűen a megélt és megszenvedett 
élet tapasztalata ad megfellebbezhetetlen szólásjogot — mint 
például Toldalagi Pál utolsó vagy Kautzky Norbert első köte-
tében.) Ez az elhivatás-tudat elvontságában parttalanul 
behelyettesíthető, és azzal a széles lehetőséggel jár, hogy a 
partikularitás szintjén rekedt versírói ambícióknak és exhibi-
cionizmusnak is formailag kifogástalan önigazolásává lehessen. 
Egyszersmind fenntartójává és táplálójává egy, a laikus köz-
felfogásban mindig berendezkedni kész költészet szemléletnek, 
melyben a költő személye a verstől független érték, pozíciója 
szent státus, felsőbbrendűséget sugall. A költészet attól költői, 
hogy a költő eleve jobb, több, igazabb, érdekesebb, bölcsebb, 
másfajta lény. így persze reménytelen is a költészet impera-
tívuszát magunkra vonatkoztatni (el sem kell olvasni), ha 
nem-költőként antropológiai képtelenség a költő költői-
ségéhez való felmagasodás. Aki pedig képes erre, az tulajdon-
képpen maga is költő. 

A jelenség, amit három kiragadott példával körvonalaztam, 
nem állítható - kivált ebben a végkifejleti formában — 
általánosnak. De mint tendencia — tipikusnak igen. Az 
öntudatlan költőiség automatizálódásának lehetősége, s általa 
a költészet devalválódásának veszélye már azért sem hanyagol-
ható el, mert negatív kumulálódás is van; másrészt rávilágít, 
hogy a költészetfölfogás és a költői öntudat nyugalmas 
problémátlansága olykor a legnagyobb probléma, mert álcázza 
magát. 

8* 
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3. 

A státus-tudat tartalmatlanná általánosuk, de formálisan 
fölfokozott, hipertonikus jelenléte — bármennyire öntudatlan 
felmentés és igazolás — épp a költészet (s a művészet) 
legelemibb sajátságával van kapcsolatban. Azzal a ténnyel, 
hogy a művészi megszólalás - igényében legalább — mindig 
paradigmatikus. Ha a költői mű szervező középpontja a 
szubjektivitás, akkor a költői megszólalásnak — olvasói elvárás-
ban is tükrözött — ezen igénye akként realizálódik, hogy a 
költői én — a valósághoz való szubjektív, egyéni viszony 
tipizáltsága — maga paradigmatikus. Ha a valóságban, a 
társadalmi lét gyakorlatában létezik egy többé-kevésbé 
mindenki által elfogadott (legalább a költői elhivatottság 
bázisát adó társadalmi körben elfogadott), általános érvényű 
értékrend, mely a gondolkodás és cselekvés egységét vezérli, 
akkor az érvényes költői megszólalás lehetősége kézen-
fekvőbbnek, biztosítottabbnak tűnik. Természetesen a 
lényeges és tartalmas megszólalás mindig elmozdulás is az 
adott társadalmi kódrendszer magjától, annak hangsúlyaiban 
módosított átrendezése a valóságban is ott élő, de inkább csak 
potenciális értékrendet alapozó tendenciák szerint. 

A társadalmi valóság szembetűnően dinamikus, lényegi 
erővonalakat nyilvánvalóan megmutató mozgásainak meg-
lassúdásakor, amikor a változások a hétköznapi élet mikro-
mozgásaiban egyre mélyebben és kumulatív módon érvénye-
sülnek, az elaprózottabb mozgások áttekinthetősége 
nehezebbé válik. Átmeneti bizonytalanság-érzés áll elő a 
bomlás tünetét keltve; az egységes és megnyugtatóan biztos 
rend egyre inkább potenciaként érzékelődik, tartalmában alig 
megfogható, dekonkrét formában. A mértékadás igénye — 
éppen konkrét tartalmának elbizonytalanodása miatt — 
ilyenkor érthetően fokozódik. S ezt az igényt úgy is ki lehet 
használni, hogy vele, belőle igazolódjék minden költőinek nyil-
vánított megszólalás szavatolt igazsága, az elhivatottság ténye. 
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4. 

A példateremtő költői megszólalás iránti igényt nagyon jól 
mutatja Pilinszky János költészetének rendkívül erős hatása. 
Pilinszky Kráter című kötete a 76-os év egyik legjelen-
tékenyebb verskiadása, annak ellenére, hogy az ismertek 
mellett aránylag kevés új verset tartalmaz. Mégis, ez a kötet -
hasonlóan korábbi gyűjteményeihez — a teljes életművet új 
egységbe, új távlatba állító funkciója miatt, illetve a lírai 
életművet kategorikusan megismétlő, újra-állító tartalmával 
több puszta újraközlésnél. Az új versek nem hozzáragasztott 
melléképületek a költői magatartás és világkép már kész 
főépületéhez; a kötet az építmény változtatva is változatlan 
újraépítése. A kötetcím most is az új versek cikluscímével 
azonos: az életmű egésze a jelen felől értelmeződik és állíttatik 
újra. A Kráternek ez az osztatlan egységű folyamatos időt-
lenség a legárulkodóbb vonása. A kötet szerkesztésben rejlő 
metakommunikáció a világkép tartalmának természetét 
tükröző, azt teljessé tevő gesztus. 

Pilinszky vallásosságának kérdése újra és újra fölvetődik, 
bár jobbára csak a kritikai, irodalomtörténeti megközelítés-
ben. Laikus értékelésében a vallásosság, a katolicizmus, a 
vertikalitás fogalmai úgyszólván föl sem merülnek; világ-
képének hatása, költői magatartásának képletszerű végleges-
sége nem föltétlenül a szó szerinti tartalmakon múlik. 
Lírájának kivételesen erős elvi rendje a hitetlen befogadásban 
is érvényesíti hatását. 

Már a korai versekben is nagy szerepet kap a vallási 
képzeteket hordozó szimbolika egy egzisztencialista színezetű 
magány- és világbavetettség-élmény kifejezésében, de csak az 
élményt tragikusan igazoló történelmi „botrány" konkréció-
jában teljesedik ki és kap kivételes hitelt, amikor a magány és 
elidegenedés végletes megvalósulása, a racionalitás meg-
gyalázása tökéletes képletszerűségével indít az emberi minőség 
rehabilitálására. Ehhez kétségkívül kézenfekvő eszközt 
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adhatott a célt és közösséget ismerő, sőt a megváltó szenvedés 
sorsközösségét képviselő kétezeréves kereszténység képzet-
köre, a katolikus egyetemesség eredeti tartalmaival átitatott 
jelképrendszer. Ebben az eredendően példaszerű szimbólum-
rendszerben tudott a „botrány" brutalitásából rendet, 
jelenének szóló, értelmes emberi teljességet teremteni. — 1959 
után, a Nagyvárosi ikonok kötet új verseinek évtizedében ez a 
kifejezésmód lényegesen átalakult. A keresztény képzetkör 
mint egységes áttekintést biztosító referencia nem volt már 
önmagában elégséges, hiszen azt a jelen számára jelentéssel 
feltöltő konkrét tartalom különös jelenléte kiporladt a 
szimbólumok mögül. A jelképek és a valóság egymásra-
találásának termékeny hitele nem volt végtelenül fenntart ható, 
éppen az a mai tartalmú érvényesség került veszélybe, mely 
addig költészetének legerőteljesebb jegye volt. Már a láger-
élmény néhány nagy, szintetizáló versében a szimbólumrend 
mélyén felerősödött újra a korai versek szemléletének alap-
vonása: a konkrét élményt egyetemes létképletté terjesztő 
kataton passzivitás, az időtlen paradigmatikusság lehetősége. 
Ez a tény hozott létre máig érvényben lévő változást Pilinszky 
költészetében. 

A keresztény képzetkör elemeiből alakult meg egy lét-
képletet adó, önmagában zárt világrend, mely az egyszeri 
konkrét élmény metafizikus elidőtlenülésén, elmeszesedésén 
nyugszik. Olyan magában teljes rendszer, mely a lét vertikális 
megkettőzésével helyettesíti a korábbi valóság-szimbólumrend 
új tartalmakat teremtő kettősségét, s mely a „puszta egzisz-
tálás irrealitásá"-vá vált evilági lét teleologikus — teológikus -
teljesség-ígéretét mutatja föl. Az értelemadó paradigma itt már 
nem a konkrét valóságból nő ki, hanem beleköltözik egy — a 
tapasztalati valóságot itt-és-most tartalmaitól megfosztó, 
visszaminősítő — steril konstrukcióba. Az már végül is 
másodlagos kérdés e megkettőzött világ rendszerén belül — 
mert a konstrukción nem változtat - , hogy a felső világszint 
tartalmas vagy üres. A Végkifejlet kötet verseitől kezdve a 
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felső világszint tartalma egyre erősebben a hiány, az isten 
nemléte; a totfíer-ciklus verseiben — az életmű új áttekintési 
pontján - ennek a létként funkcionáló hiánynak minden 
korábbinál véglegesebb, abszolút kiterjedését látjuk. Lényeges 
változás ezzel nem történt; a hiány is voltaképpen az isten egy 
státusa; s ami a Nagyvárosi ikonok verseitől kezdve leg-
fontosabb tartalma Pilinszky lírájának, az változatlanul jelen 
van: a két világszint kapcsolatában a lét teljességének inkar-
nálása a passzívan teremtő áldozattal. Az áldozat-sors emberi 
képlete időtlenül folyamatos érvényt kap, a teremtő-
beteljesítő passzivitás mint örök emberi magatartásképlet a 
világkép lényege, koordinálója: a felső világszint örök-állandó 
tartalmát ez hivatott realizálni. Az „engagement immobile" 
költői magatartása is beépült eleme ennek a világképnek, maga 
is a föltétlen közösségvállalás passzívan teremtő áldozati hely-
zete; a folyamatosan ismétlődő, időtlen-egy történet végső 
beteljesítője a „teremtő képzelet" odaadásában. 

A Harmadnapon versei után Pilinszky tehát csak egy 
absztrakt konstrukció segítségével tud újra példaszerű 
érvényességet teremteni költészetében, illetve fenntartani 
ennek egységét és folytonosságát a régi és újabb versek 
egyesítő újraközléseiben. Azt a sorsot viszi tovább emberi — 
egyéni — képletként, amit korábban a történelmi valóság 
hitelesített és töltött meg különös tartalommal, s amit a 
Nagyvárosi ikonok új versei óta csak a misztikus konstrukció 
igazol. Nem véletlenül ekkor válik világképe szerves részévé a 
versen kívüli eszköz is: a kötetből elhagyhatatlan, költészetét 
értelmező és magyarázó tanulmány. Ez az a pont, ahol 
Pilinszky költészete eloldódott konkrét jelenétől, s program-
szerűen belekristályosodott a téren- és időnkívüliség örök 
jelenébe, melyben a valóságos költői-művészi véglegességet 
fokozottan a metafizikai véglegességre cseréli föl, versei ennek 
a kategorikus felsőbb bizonyosságnak aforisztikus újra-
mondásává csupaszodnak. Mint puszta forma, akkor is kérlel-
hetetlenül erős hatású marad, ha tartalmában csak végletes 
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absztrakcióként vetülhet a jelen világára. S különösképp 
hatásos, mert a transzcendens lényeggé tett tartalomban - az 
áldozatiságban — az emberi magány és szenvedés magát mindig 
átélheti és végső értékké formálhatja. A hatásosság termé-
szetéhez harmadsorban még az is hozzátartozik, hogy egy való-
ságra felelő, eleven költészet szerves folytatásaként jelenik meg. 

5. 

Míg a Pilinszky-féle világkép és a benne igazolt költői státus 
zárt egysége mögül a valósághoz való autentikus viszony valódi 
hitele porladt ki, feltehető a kérdés, hogy a felszabadulás utáni 
évek optimista lendületében kiformálódott — s idővel 
önkritikusabbá, differenciáltabbá vált - úgynevezett közéleti 
költészet cselekvő, társadalmi paradigmatikussága milyen 
lehetőségeket mutat. Költészetünknek ez a vonulata 76-ban 
meglepően kis mértékben van képviselve, ami lehet véletlen. 
Az viszont már jellemzőnek tűnik, hogy a kisszámú képviselet-
ben a státus-válság egyértelmű jeleivel találkozunk. 

Papp Lajos költészetében a válságérzés nem minden 
előzmény nélküli, de kiteljesedését új kötetében (A domb 
mögött) látjuk. Megfogalmazottá válik a hajdan hittel vállalt 
(és korábban a sematizmus veszélyével is fenyegető) 
néptribuni státus jogosultságának megszűnte, a törvényhirdető 
„prófétaság" alkonya. Sajnos egyelőre anélkül, hogy valóban 
elszakadásra bírná a költőt a csak rombadőlt eszményei szerint 
elképzelhető hivatásteljesítés mindegyre visszalopózó illúzió-
jától. A probléma-regisztrálás így nem új utat, hanem érvény-
veszteséget hoz: egy fantomi rosszsors ellen hadakozó, szigorú 
önsajnálat elégtételében őrzi költői szólásjogát; önkritikája egy-
re visszabicsaklik a részvétváró önalábecsülés érzelmes felhang-
jaiba, pl.. „Mást ímhol, fölemeltek,/hogy hangja messze tes-
sen;/ majd még fentebbre tették,/hogy még nagyobbat essen". 

Rendkívül jellemző Garai Gábor kötetének ( Visszfény) 
tanulsága, mivel olyan költő megnyilatkozása, akit a leg-
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probiémátlanabbul közéleti elkötelezettségű nek szokás 
elkönyvelni. Kritikusai egyöntetűen kiemelték, hogy az új 
kötet eddig szokatlan tartalmakat jelentet meg lírájában: a 
kiszakadó magány, a társtalálás reménytelen vágyának élesen 
megfogalmazódó élményét. Jelezték azonban azt is, hogy a 
közösség erejébe kapaszkodó hit, a „közösségi mentőöv 
fuldokló újra-elkapása" (Havas Ervin) lesz a kötet vég-
kicsengése, a válság feloldása. Ezt a feloldást azonban koránt-
sem érzem megoldásnak. Már a kitaszítottság-élmény is 
roppant általános életérzésszinten jelentkezett, keserű, szemre-
hányó rezignációval. (Igen jellemző megfogalmazása a 
Magányos fa című verse, mely a „Ha ki fának rendel-
tetett, / erdőben kell éljen" szentenciából jut el ehhez az 
indulathoz: „nem te hagytad el az erdőt, / az hagyott el 
téged.") Ennek megfelelően a közösségi remény újratámadó, 
makacs optimizmusa (a közösségi költő státusának vállalá-
sával) szintén absztrakt ellenindulat marad, valóban „fuldokló" 
ragaszkodás egy olyan utolsó lehetőséghez, melyet a görcsös 
hinniakarás néhol szentenciózus, önbiztató kényszere táplál-
helyettesít, s mely egyre erősebben a nosztalgia távolába kerül. 

Szécsi Margitnál nem újkeletű a „széjjel tusakodó világ-
kép", a tehetetlenül megülő hordaléklét szemcséivé szétpergő 
egység passzivitásba száműző élménye (az Álmatlan gyöngy-
moréna költői képmásának létrehozója). Az 1972-es Madaras 
mérleg verseiben az elkötelezett költő státusának öntudata a 
„ k ó b o r lovag" hetykén kihívó szereplírájában még egy 
autentikus költői világ értelmes középpontjaként újjászület-
hetett, bár az ironikus távolítás jelezte, hogy korábbi egy-
értelműségében már anakronisztikus lenne. A Szent Buborék 
kötetben a korábban leküzdött, megformált ellent-
mondásosság tört föl elemi erővel, a versekben a befülledt 
tehetetlenség életérzése a költő és közösség kapcsolatának 
megbomlásáról tanúskodott. Ám ez — a státus-tudat imperativ 
erejét bizonyítva — itt is magatartásképletté érlelődött: a meg-
romló valóságból dörgő átokszólamok közt visszavonuló 
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prófétasággá. Az új magatartásforma azonban már csak a 
tehetetlenség életérzésén alapult, mely egy fantomizált való-
sággal került szembe. Az önfelnövesztés és az üres ágálás 
veszélyét rejtő prófétai utat az újabb verseskötet (Birodalom) 
elejteni látszik; egyelőre nem hoz létre más, hasonlóan 
egységes magatartásképletet. A hiány - előzményéhez mérve 
— a pozitív továbblépés reményével biztat. Megkérdőjelezi a 
költő-próféta szerep egyedül autentikus voltát és az alapjául 
szolgáló életérzés kizárólagos igazát. Inkább vállal egy 
szikárabb, járatlanabb próbálkozást; a fegyelmezett intellektus 
aktív reagálását kezdi áthelyezni egy még nem szilárdan kör-
vonalazott magatartásforma nyelvére, melyet — egyelőre — a 
Kassák-példaképben sikerül fölemelnie a legmeggyőzőbben 
(Madár-e az Denevér). A lírai én tevékeny egységének meg-
teremtésére irányuló törekvés most annál a pontnál kezd 
kristályosodni, képmássá tisztulni, ahol a gondolati cselekvés 
higgadt, építő fegyelme etikai tartalommá sűrűsödik. A 
folyamat még nem egészen megvalósult lehetőség, s kérdés: 
sikerül-e Szécsi Margitnak kiteljesítenie (szándékozik-e 
egyáltalán). Ha valóban ezen az úton halad tovább, úgy való-
színűleg fokozottabb mértékben kell a hétköznapi élet apró 
cselekvés-lehetőségei felé fordulnia, ezek értékét és értelmét 
elfogadnia. Ami teljes elszakadást kell jelentsen a váteszi, 
történelemformáló költői öntudat léptékének beidegzett-
ségétől, mely hajlamos a hétköznapit a nyárspolgárival 
azonosítani. 

6. 

A közéleti költészet eltolódása az életérzés-líra felé, nagyon 
lényeges szimptóma. Mivel a valódi életérzés-költészet csal-
hatatlanul leleplezi magát, saját létrejöttének, reagálás-
módjának mechanizmusát, célszerű most ennek egy jellemző 
példáját vizsgálni: Nyerges András kötetét {Magam ellen). 
Segítségével a közéleti költészet elbizonytalandását is 
pontosabb összefüggésbe helyezhetjük. 
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Nyerges András verseinek kulcsfogalmai negatív fogalmak; 
számára a világ a hiány terminusaiban íródik le, még csak nem 
is fájdalmasan „bonyolult", hanem tisztán áttekinthető és 
világos, negatív lenyomat. Ebben a világban létezőként a hiány 
ölt testet, a magára tekintő ember önmagát a létige negatív 
alakjaiban írja le. Röviden ebben összegezhető a 'hiányzom 
magamnak a világból' — 'minden magának hiányzik a világból' 
életérzés formállogikai képlete. Ez az életérzés attól vesz föl 
sajátságos érvényt, s abban leplezi le önmagát, hogy quasi-
tudatosan racionális modellé szervezett. A költészet és a 
valóság egy-egyértelmű megfeleltetésbe rendeződik. így ami a 
valóságról elmondható, az közvetlenül tükrözött a költé-
szetben és viszont. A valóság ma nem közösség-természetű, 
hanem partikula-természetű; a valóságot konstituáló indi-
vidualitások egymás tautológikus hasonlatai. Minden meg-
nyilvánulásuk a társadalmilag ideálisan emberi meg-
nyilvánulások negatívja: uniformizáltan, egyenértékűen 
abszolút lényeges és/vagy lényegtelen. Minden egyed a 
különösségben meg nem ragadható véglet-létet él: csak 
önmagával azonos, de úgy és ugyanabban a helyiértékben, 
mint az összes többi. Egyénileg nem hozható létre, nem 
indítható semmi, ami az egyénin túli szférában változást 
jelentene, fgy a költői megszólalás sem lehet más, mint 
tartalmában önmagáért szólóan egyedi, formálisan pedig 
tökéletesen általános. A költészet látszólag őrizte meg különös 
szóláshelyzetét, valójában a költészet negatívjává vált. (Igen 
jellemző versek erről: Kit érdekel?, Wahrheit und Dichtung.) 

E sarkított szélsőségekre redukált világ (melynek minden 
eleme, összefüggése tagadásában tükröz egy nosztalgikusán 
teljes valóságot) már a költői „taktika" eredménye. A tagadás 
elkeseredett tiltakozás; maga a negatív provokál itt önmaga 
ellen. A „negatív közösség" az ideális közösség vágya; az 
összetéveszthetetlenül egyéni dolgok elmondására kár-
hoztatott költő a mások nevében szóló költő nosztalgiája. Az 
életérzésbe merülő provokáció voltaképpen frusztrált közéleti 
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líra, annak visszavonva fenntartása. A visszavonás logikájában 
a közéletiségből azonban már csak a toporzékoló ellen-
provokáció marad, a némasághoz - közhelyhez — közelítő 
elvont-általános gesztus, mely jórészt indulatos publicisztikát 
szül. 

Az életérzés megérzékelt, de tévesen tudatosult alapja az 
egyén és társadalom kapcsolatának válságaként jelenik meg. 
Jelenünk köznapiságát közönybe és kisszerűségbe fúlt, 
értékölő egyformaságnak láttatja, privát prosperálássá züllött 
közhelylétnek (legalábbis csak ezzel az arculatával foglal-
kozik). Ennek mélyéji az egyén társadalmi meghatározott-
ságainak megbomlása, összezavarodása, ezzel a társadalmi 
szintű cselekvés-lehetőségek beszűkülése érződik. 

Lényegében egy még forrásban lévő, s épp áttekintés- és 
egyértelműség-akarása miatt olykor rövidzárlatos tév-
reakciókat termelő, átmeneti állapot jele ez költészetünkben. 
Az elmúlt évtizedben az individuum társadalmi meghatá-
rozottságainak jellege, működése módosult, áttételesebbé vált, 
és ennek az egyre jobban érződő változásnak a természete 
költészetünk képviselőinek nagy része számára még nem 
ragadható meg, pontosabban: nem „reagálható le" hitelesen. 
Ám a változás tényét — mely nyilvánvalóan mélyen érinti a 
költői státus-tudatot, a költő és közössége viszonyát - már 
egyre többen érzik. Az érzékelt változás mindig zavaró, mert 
helyes reakcióra kényszerít, s ha ez nem sikerül, ismeretlenből 
ellenséggé válik. A hagyományos közösségi költő-státus 
anakronizmusának érzékelése így válthat ki Don Quijote-i 
dacreakciókat, átkozottság-tudatot és/vagy önhitető-
önfegyelmező görcsös bizakodást. Kétségkívül határesete 
ennek a kiteljesedett életérzés-líra (amire például Nyerges 
András kötete szolgált, de hasonló „tiszta" esetként említ-
hettem volna Kartal Zsuzsa első kötetét, vagy a még kevésbé 
egyértelmű, mégis láthatóan ebbe az irányba tartó két másik 
„nemzedéki" elsőkötetest: Papp Máriót és Papp Árpádot.) 
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Az életérzés-líra az öntudatlan, automatizált költőiség 
álbiztonságán már túljutott, tudja, hogy helyzete nem olyan 
egyszerű. De nem tudja, hogy valójában milyen (nem képes 
létrehozni az új helyzetnek megfelelő autentikus viszonyt), s 
felfokozott áttekintés-igénye racionalisztikus torzításokba, 
provokatív egyszerűsítésbe viszi. Gyakorlatilag fönnmarad itt a 
népvezéri költő-státus formája, ennek keretén belül próbál 
tartalmi, fogalmi síkon publicisztikus jelleggel rendet terem-
teni és érvényes megszólalást. Vagyis éppen a gyökeres váltást 
nem tudja végrehajtani: kitörni anakronisztikussá vált valóság-
viszonya beidegzettségéből, ezért kénytelen elégedetlenségét 
„rendezetten" kivetíteni. Az egyszerűsítés némiképp tudatosan 
- önmagáról tudóan — konstrukciószerű, de indulatilag igazolt 
és hitelesített. Jórészt ebből a belső ambivalenciából, az in-
kompetencia indulatilag elnyomott tudatából táplálkozik 
az életérzés-líra dühödt keserűsége, mely csak tovább gerjeszti 
a válság-érzést, és erősíti a válság-világkép kényszerét. 

7. 

A válságérzés középpontjában az egyéniség, az indi-
vidualitás áll, az ellenséges világban önigazságára utalt és 
„lehagyott" ón. Ez azonban nemcsak az én-tudat hiper-
tóniájához vezethet, hanem - ellentétes, de rokon gyökerű 
reakcióként — a lírai szubjektivitás, a költői én gyanússá 
válásához is. A gyanakvás mindenképpen előrelépés, amennyi-
ben szakít azzal a torz visszahatású, hagyományos reagálás-
móddal, mely az akut válságérzés fenntartója. A puszta 
szakítás ugyan még nem pozitív megoldás; a zárt egységű 
megszólalás, a költői paradigmatikusság igényéről is lemond, a 
relativitás és jelentéktelenség lesz úgyszólván egyetlen biztos 
közlendője. Mégis azzal több, amivel kevesebb a közéleti 
vonulat jelenlegi teljesítményénél: tabula rasa helyzetet 
teremt. A költő végre nem veszi magát halálos komolyan, s ez 
a felszabadultság — ha cinikus vagy frivol is, szándékkal — 
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behozhatatlan előny, mert nyitott lehetőség. Másként szólva: 
nem az a fontos itt, amit a költő mond, hanem ahogy mondja; 
nem a költő-státus válságáról ír, hanem játszani kezd vele. A 
játék gyakori eszköze a groteszk. 

Eörsi István A nemek és az igenek című válogatott köte-
tének fülszövegében írja: „ . . . mind jobban idegenkedem a 
költői költészettől. Mivel az egyén és a közösség között a 
harmónia nosztalgiaként van jelen, a mesterségesen elkülönülő 
költői én pótlékokat keres magának." Eörsinél a módszer a 
versek groteszk szerepjátékaiban, elprózaiasodásában, az 
epikus és lírai, prózai és verses kifejezésformákat egyesíteni 
próbáló kötetképződmény, a Lonci narancssárgában alap-
ötletében érhető tetten. Mivel a költői én elkülönülésének 
nincs reális tartalma, az elkülönülés — a költői szóláshelyzet -
szereppé válik; a szerepet azonosító maszk a tartalmat adó 
személyesség pótléka, hiányának elfedője lesz. A „forra-
dalmár", a „Don Quijote", a „Don Juan" a „bohóc" stb. -
mind költői szerepnosztalgiák, de mert tartalmatlanná 
üresedett lehetőségek hagyományos formái, végtelenül 
váltogathatok, relativizálhatók, egyenértékűek és egymással 
bármikor helyettesíthetők. A szerepjátszás groteszk funkciója 
épp az, hogy a költői én hagyományos elkülönülési formáinak 
hamis pótlék-voltát mutassa meg, s a szerepek érvényét, 
realitását megszüntesse. A költőiség ennek eredményeként lesz 
„a király meztelensége", és a sokféle maszk mögött a közös 
tartalom „hússzínű ruha". Eörsinél maga a vers is „hússzínű 
ruha": a formális rekvizitumok (rím, tipográfia) maszkja alatt 
ugyanolyan, mint minden prózai szöveg (vö: a Helyreigazítás 
című glossza „verssé" tördelt újsághírével). A kötet prózai és 
verses szólásformákat váltogató szerkesztménye szintén e 
szerepjáték tartozéka. Érdekességét, izgalmát az az intellek-
tuális játszma adja, melyben Eörsi a státus- (és forma-) 
szerepekben bújócskázva sorra realizálja és kiüríti a költői 
szóláshelyzet sajátos tartalmát, hangsúlyát, miközben e kiürült 
formákkal biztosítja a gyanússá vált személyesség kamuflázsát. 
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Groteszk szemléletre alapozott kísérleti írásmüvek szer-
kesztménye Szilágyi Ákos első kötete is (Az iskolamester 
zavarban van). Négy ciklusa (Ugróiskola — Próbálkozás ugró-
kötéllel — Ugródeszkán - Ugrás!) egy kísérleti folyamat 
(ál)fázisait jelzi, ami a cikluscímek szándékmagyarázatán túl 
valamelyest a versekben is megvalósul, ha nem is olyan éles 
elkülönülésben, ahogy a fogalmi megközelítés tagolja. 

Az első ciklus a költői én és a költői téma keresése — és 
megszüntetése. Hagyományos lírai téma- és reflektálás-
típusokat vesz sorra, de ezeket a hétköznapi, közhelyes 
banalitások konkrétumaiból építi. A „normális" vers-
konvenció és a „normális" mai tartalmak inadekvát viszonyát 
feszíti - mindkettőt komolyan véve - logikus kifejletéig, ahol 
már lehetetlenné és fantasztikussá válik. A második ciklusban 
az előző divergens mutatvány-gyakorlat helyett konvergens 
megközelítéssel találkozunk: egyetlen téma és egyetlen lírai én 
vonul végig a verseken. A téma: az istenhiány közhelye; a 
kamuflázs-én tulajdonképpen mindvégig a csak egy verscímben 
fölbukkanó Prokes atya, a hétköznapi pitiánerség, a kávés-
kalácsos privátegzisztálás típusa. A prokesség az első ciklus 
gyakorlatai alapján jön létre, az ott kialakult „normális irracio-
nalitás"-nak megfelelő magatartásformát teremti meg. A 
következő ciklus újra elveti az egységes reflektálás formáját 
biztosító kamuflázs-ént, belső felépítése újra kaleidoszkópikus 
lesz. A versek a már kellően otthonossá tett irracionális 
banalitások világának preparált összefüggéseit veszik témául s 
fejtik föl a bennük adott nyelvi-képi logika lehetőségei szerint. 
A lírai én egysége megszűnik, tartalma kiürül, a személyesség 
azonosul a szigorúan logikus játékkal. A prokesség másik 
oldala mutatkozik meg ebben a ciklusban: az „egyéniség", a 
„magatartás" belső relativitása, egy kaleidoszkópszerűen ren-
dezetlen világ mozgó tényeibe tapadt én integritásának hiánya. 

A három egymásra épülő megközelítésmód játék ugyan-
azzal a problémával: a lírai személyesség különös tartalmával, 
amit módszeresen kiürít, hagyományos elkülönültségében 



128 Bécsy Ágnes 

megszüntet, fgy nem váratlan az Ugrás! záróciklus anti-
klimaxa: a funkciója szerint megoldó betetőzés semmi újat 
nem tesz hozzá a korábbiakhoz. A versek ugyan tárgyszerűen 
önéletrajzivá válnak, ám ez nem jelent többet, mint hogy a 
költő leveti a formális kamuflázst, az éntelenség pózát; „saját 
bőrébe lép" — de a személyesség tartalmában nem különbözik 
attól, amit a prokesi világ megengedett. A kötet ezzel a 
befejezéssel annyit mégis sejtet, hogy a jelenlegi költészet 
minőségi „ugrásának" lehetősége a köznapi banalitások, a 
prokesi valóság közhelytartalmainak a költészetbe való 
bevonásával közelíthető meg. A költő először is szűnjön meg 
„költő" lenni, azaz ne tekintse önnön költői létét eleve „más"-
nak; tanulja meg a közhelyekbe burkolt hétköznapok nyel-
vét, ha a mélyén élő valódi tartalmak pozitív esélyeit kutatja. 

A valóság közhelyes banalitássá törpülése, lényeges és 
lényegtelen dolgok egymásba szürkülése, a hétköznapiság 
békaperspektívájában értelmét nem látó lét jelenlegi költé-
szetünk „reagens" vonulatában — közvetve vagy közvetlenül 
és sokféle módon - központi élmény. A közös tapasztalatra 
erősen különböző költői válaszok érkeznek. Pozitívabb 
esélyűnek tartom azokat, melyek nem ellenségként szemlélik 
(akár egy „történelmi" biztosítékú, magasított státus ítélő-
székéből) az új valóságtartalmat, hanem tudomásul veszik 
mint konkrét, változó tényt, amit nem lehet, s így nem is kell 
meg-nem-történtté kívánni, vagy passzív átkokban végromlássá 
kiáltani, hanem realizálni kell a belőle következőket, és meg-
találni hozzá a helyes, alkotó viszonyt. Ez utóbbi vonat-
kozásban Eörsi és Szilágyi, ha nem is tudott még valóban 
autentikus pozitív tartalmat létrehozni, megtette a döntő 
lépést. 

8. 

Orbán Ottó (Távlat a történethez) költői szemlélete, maga-
tartása úgy hat a tárgyalt kétségek és próbálkozások közt, 
mint gordiuszi kardsuhintás. A hasonlat azt kívánja jelezni, 
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hogy kötetének van egy védhetetlenül hatásos és föltétlenül 
pozitív megoldási javaslata anélkül, hogy a problémát a válság 
életérzésből kiindulva bogozgatná ki. Lírája ellentámadásnak 
tűnik minden kisszerűség-közérzés és közhely-hangulat ellen. 
Első pillantásra az ötlik szembe, hogy versei tobzódnak a mára 
tabuvá vált „nagy szavak"-ban; csillagközi távlatokban, 

ezredekben mozognak, „történelem"-ben, „emberiség"-ben 
.ondolkodnak kihívó makacssággal. Mi köze akkor köznapi-

ságunkhoz? Az, hogy a merőben köznapiatlan arányokat, a 
.jelenség fölötti" pályát nem önmagáért ostromolja, hanem a 

pi valóság mértékrendjéből teremt távlatot hozzá. A két sík 
>.. 'másba villództatásával, illetve — végső soron — össze-
ku ével érvényteleníti azt az anakronisztikus „történelmi" 
szei 'letet, mely a mában élő embert diszkvalifikálja egy 
elvont lényeg tökélye nevében. 

Orbán Ottó távlata áltávlat lenne, akár az egyik, akár a 
másik síkot abszolútizálná, ám ő éppen a kettő egymást alkotó 
viszonyát ismeri föl és fejezi ki, teljesen megszüntetve a 
vulgáris gondolkodás téves mechanizmusát, mely csak 
antagonisztikus különbözőséget képes látni a „történelmi" és 
a „köznapi" perspektívában. Valójában a két síkot egy 
harmadik oldalról világítja meg: a természeti oldalról. Ennek a 
galaktikáktól a fehérje-sejtig terjedő mértékrendszerében 
értelmetlennek mutatkozik a mégoly „történelmi" magaslatú 
lét is önmagában, mivel az ő hőse az esendő, de elpusztít-
hatatlan „kicsi", ami által „a folytonos vereség maga a 
győzelem, mert fehérje-patáin az őssejt / vonul itt léttől létig 
az idő térképén bejelölt oázis felé . . . " A természeti nézőpont 
nélkül az emberi lét minősége nem tekinthető át érvényesen; 
benne a történelmi és a köznapi nem ellentétes perspektívák, 
hanem egyek a folytonosságban. Az Orbán Ottó-i pozitív 
távlat sem csak a jelenség fölötti, sem csak a jelenségbe tapadt; 
a köznapiságban látja a történelem csataterét, a történelemben 
pedig a köznapi névtelenség erejét. 

9 Irodalomtörténet 
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Verseinek legfontosabb állítása, hogy az emberi lét és tudat 
egymást átható folytonosság, így nincs hó'sietlen állóvíz-
korszak: „Minden perc a teremtés perce. Minden tett / teljes 
felelősség. Ég és föld ikertestvérek, / s mindkettő csak 
képzelet : átlók s központ nélküli űrben / állva száll a 
fényesség, és mindegy, hogy nevezed: / világít." Amilyen 
mértékben használja, olyan mértékben nem hisz tehát Orbán 
Ottó a nagy szavaknak, annak a távlatnak, mely értelemadó 
középpontot képzel egy megszerkesztett űrbe, s arra bízza 
magát. Fogalmainkat, távlatunkat át kell értékelni - a túl 
magas és a túl földhözragadt egyaránt embertelen és remény-
telenséget sugalló. Az átértékelés középpont nélküli bizony-
talanságában egyetlen bizonyosat tud: az emberi túlélés 
törvényét, mely biztosítéka a köznapi folytonosságnak, ami a 
banális, névtelen itt-és-mostban tartalmazza, szüntelenül újjá-
teremti mindazt, ami az esetleges fölött áll, ami egyben 
történelem. 

A távlat egyetlen bizonyossága igénytelennek tűnhet, ha 
bölcseleti rendszert várunk tőle, de nem kevés, ha egy ars 
poetica alapja is. A „távlat a történethez" egyszersmind 
„távlat a költészethez", mely a költői én helyét jelöli ki a 
történet folyamatában: minden tekintetben azonosul azzal, 
része annak, ami nem költői; az azonosság, a részesség föl-
mutatásában az ami, nem a „más"-ságban. A költészet az 
emberiség legjobb mértékének mint nem feledhető ténynek 
rögzítése és folytatása; nem gubancos rejtelem, és teremtés is 
csak annyiban, mint minden más köznapi tett. Mint a történet 
része — nem komplementer, nem is tükörkép, hanem a 
történet egyik megnyilvánító szerve: „Szembesítés a testtelen 
tettessel, / aki helyett vállalnunk kell a felelősséget." A 
történelem — akár „a hátsó sikátorokban lakik", akár a 
„Királyok, hercegek, grófok" galériáiban — nemcsak a 
történet maga és nem is csak a távlat, hanem a kettő 
metamorfózisa, lét és tudat szüntelen egymássá minősülése, 
fgy a lényegi kérdés Orbán Ottó számára: „Hogy lesz a szellem 
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széndioxidjából oxigén? " — A költészet a történelmi anyag-
csere állapota; természete szerint maga is köznapi szó, csak így 
sugározhatja a „hétköznapi bátorság" erejében föllobbanó 
„közös sugallat" teljességét. 

Orbán Ottónak van ereje szakítani az untig ismételt 
önmentséggel, hogy „a világ bonyolult"; nekivág a leg-
lényegesebb tények, elemi evidenciák tisztázásának — mert ki 
meri jelenteni, hogy vannak ilyenek. Ereje és kijelentéseinek 
hitele iróniájából táplálkozik. Nem stiláris csomagolás ez nála, 
hanem szemlélet- és magatartás-meghatározó, a világban való 
személyes részvétel módja. Ebben leli meg az „egyszemélyi 
közfeleló'sség" képviseletét: „ . . . én ha hőst képzelek nem 
valami romantikába illő embertigrist / de köves fennsíkon 
legelő kecskét amely / ragaszkodik a kopár környezethez I s 
oktalanságánál csak igénytelensége és szívós életkedve 
nagyobb." Ez a hős a világ abszurditásai ellenére vállalt 
kitartás provokatív, egyszemélyi képlete; „butasága" maga az 
értelmes demonstráció. így az irónia új pátosz forrása is, ami 
hangsúlyozandó, a maga nemében egyedülállóan pozitív 
vonása Orbán Ottó verseinek. Valódi fenséget képes teremteni 
abban a köznapiságban, melynek korcs tényeire keserű és 
dühödt iróniával fintorog, hogy folyamatát, értelmét elfogad-
hassa. Az iróniában, mely a megrendüléssel tart egyensúlyt, 
közös perspektívába kerülnek az olvashatatlan sorsok és olvas-
ható történelmi lenyomatuk; a távlat emberi kötelezettségeket 
sugall - köznapiakat, de nem kisszerűeket. 

A költői módszer és megközelítés alapos különbözősége 
ellenére hasonló eredményre jut Tandori Dezső (.A mennyezet 
és a padló), aki nem a .jelenség fölötti" szférában indul 
ellentámadásba, hanem a jelenségbe tapadt valóság banalitás-
szintjén, a végeláthatatlanul „bonyolult" közhely világában. 
Eszköze neki is a mindent átjáró önirónia, ami lírikusnál 
akcióértékű: a világhoz való viszony, a saját költői státushoz 
való viszony egyik elemi meghatározója. Ebben a „mozdu-

9 * 
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latlan akcióban", magatartásukban jutnak végül közös 
nevezőre, s hoznak létre rokon távlatot. 

Tandori a válság-életérzés felől jut el ide, nem az evidenciák 
kimondásával, hanem a lényeget mindig közelítő-távolító 
sejtetés és allúziók útján. Nála a „hogyan" lesz azonos a 
„mit"-tel, a kimondás módja a közlés és nem a kimondott szó. 
ő az, aki látszatra kevésbé különül el a válság-életérzés 
cinikus-okos játékait játszóktól, valójában annál hitelesebben 
képviseli a minőségi különbséget: onnan, abból indul, azt 
„bogozza" tovább addig, amíg a csomó - nem kibogozódik, 
hanem már ki is van bogozva. 

Tandori „költőibb költő" (ami az ironizáló idézőjel 
ellenére mégiscsak minőséget jelent), mert a mesterség minden 
szintjén megvalósítja, amit Orbán Ottó végeredményként 
kimond. Tandori közvetlenül mindig mást mond, lehetőleg a 
legnagyobb banalitást, lehetőleg semmit: 

Mintha állandóan „félre"-beszélnék 
(és akkor már jobb a némaszerep!); 
(ez megint „oly" ötlet: képzeljenek 
egy szerepet, mely szín-efféle „félré"-k 

sorozata! Hát ez akkora rémség, 
hogy ügyesen leírni sem lehet.) 

— írja a (49) című számozott szonettben. Maga a költő-szerep 
a leírhatatlan bonyodalmú „rémség"; a beszélő-szerep, mely 
lényege szerint a fecsegés mélyén mozduló egyetlen gesztus, a 
csupasz magatartás „némaszerepe", de ezt a lényeget csak a 
„félre "-beszélésben tudja realizálni. Hogy Tandori milyen meg-
határozónak tartja ezt a szereplényeget, azt egy nyilvánvaló 
, jelre "-vers, a (18) sorszámú szonett ars poetica értéke mutatja: 

„ . . .amit az elmondásnak ez a művelete előbb el akar mondani önmagáról' 
(Somlyó György) 

Ha befűzöm a gépbe a papírt 
(három indigóval); és még üres; 
de a kezem már új papírt keres 
(s új indigót); nem a tele-nem-írt 
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lap vonz, s nem is a hirtelen kinyílt 
bőség taszít, e centiméteres; 
és szórakozottság sem lehet ez 
a mozdulat; nem, hogy valami tilt, 

vagy elmohósít; nem ily bonyolult 
sem! mint ez a már túl hosszúra nyúlt 
fejtegetés . . . mit úgy végezhetek, 

hogy - végignézek rajta! ! Mert az eredmény 
- az ok!? ! - e centiméter-végtelenjén 
mégiscsak összesokasult jelek. 

A vers egy banálisan konkrét szituációra ,/ordítja le" a szó 
szerint vett mottót. A költő leül verset írni; a vers megírása 
lenne az elmondás művelete; ehelyett a költő elmondja -
„előbb" — e művelet mondandóját, ebből lesz a vers, az 
elmondás. Ami mindig valami mást akar előbb és alapvetően 
elmondani: a némaszerep minden versben újra megvalósuló 
tartalmát, egyetlen gesztusát, a költői akció elsődleges - de 
közvetlenül leghozzáférhetetlenebb — közlendőjét. A néma-
szerep tartalma az, amiben a költői tett (az „elmondás 
művelete") önmagáról vallva korát mutatja meg, az egyén 
világhoz való viszonyának gyakorlatát. Költőiségébe bele-
oldódik minden nem költői „más": azoknak lényegi, minden 
konkrét ,/élre"-megvalósulásban is ott élő magvát képviseli. 

Tandorinál ez áz aktív valóság-viszony alapvetően korszerű 
és pozitív, voltaképp ugyanaz a roppant egyszerű bizonyosság, 
amit Orbán Ottó evidenciaként kimond. A „tett" lehetősége 
nevetségesen, banálisan kicsiny, terepe nem is egyszerűen „a 
mennyezet és a padló" közé szorul („az ég és a föld" helyett), 
hanem még ennél is inkább: határát a papírlap „centiméter-
végtelenje" jelöli ki. Ami mellesleg — az egész versszituációban 
- arról is vall, hogy a költő végre nem óhajt több lenni, mint 
költő, visszavonul a papírlapjára, mert ismeri feladatköre 
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határait. Ezzel minden emberi feladat józan szerénységének -
persze: éppenséggel nem teljesítése kisszerűségének! — 
önismereti követelményét is láthatóvá teszi. A papírlap „centi-
méter-végtelenje" nemcsak ügyes metafora, de Tandori egyik 
legjellemzőbb telitalálata: világunk ebbe éppen belefér, ebben 
lesz nemcsak „kicsi", hanem „nagy" is. A vers rejtett szó-
játéka szerint („vég"-) a papírlapnyi lehetőség „centiméter-
végtelenje" a véges (de végleges mércéjű) tevékenység végzé-
sének értelmes imperatívuszát jelenti, amit kétségbevon-
hatatlanul igazol — mint intenzive végtelen lehetőséget - a 
„mégiscsak" (!) tartalmas és tartalmat adó tevékenység je-
leinek sokasága. 

A költői önhangsúlyozástól tökéletesen mentes, hétköznapi 
magatartásával lesz Tandori korszerű paradigmát teremtő 
költő, akinek van okunk hinni; s azzal ad kivételesen eredeti 
lírai élményt, ahogy e magatartást versei ,,félre"-beszélésében 
kimondatlanul, alluzív módon megteremti. Természetesen -
másokhoz hasonlóan — ő sem ír kizárólag remek verseket. 
Kötetének anyagát meg lehetett volna rostálni — minél 
többször olvassuk, annál többet érzünk kihagyhatónak. Mégis 
szerencse, hogy nem rostált (jobban). Tudniillik „gyengéinek" 
is kulcsszerepe van a megértésben: sajátos manír-közegükkel 
valamiféle nekifutópályát biztosítanak az olvasónak, ahol az 
kiismerheti a Tandori-világot, a sokszor valóban komolytalan 
„félre"-beszélés természetét, s így végül megtalálja a nagy 
verseket, illetve egyre több versben azt, ami már sokkal több, 
mint játék. 

A kötetről Almási Miklós tanulmány-értékű, kitűnő 
kritikát írt (Kortárs, 1977. január; 152-57.), melyben a 
versek két legszembetűnőbb vonása (a mesterségesen, válo-
gatottan csak-köznapi, jelentéktelen tartalmak - és a kivételes 
formaérzék, bravúros verselési és nyelvi hajlékonyság) közül a 
tartalmi oldal természetét vizsgálja. Lényegét abban látja, 
hogy az élmények, életepizódok tudatos szűkítésével, bagatel-
lizálásával, közhelyesítő „alulrajzolásával" mélységesen 
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ironikus csomagolását, burkát hozza létre egy olyan költői 
magatartásnak, melynek lényege a tiltakozás a szétforgácsoló, 
a jelentéktelenségnek és a minőség-nélküliségnek magát 
megadó közhelyéletérzés és -életvitel ellen. „Közhelyszerűen 
létezünk; és mégis mennyi furcsaság történik velünk" — 
olvashatjuk a prózai használati utasítást a kötet fülszövegén. 
Almási Miklós pontosan rámutat: Tandorinak nem az a baja, 
hogy világunk hétköznapi, hanem hogy „egyszerűen nem nőtt 
érzékszerv" a fontos dolgok érzékelésére; hogy elvesztjük 
kapcsolatunkat az életnek azokkal az alapvető fontosságú (és 
ma is, így is létező) tényeivel, melyek híján az emberi minőség 
folytonossága vész el; téves, rossz viszonyban vagyunk saját 
valóságunkkal, s ezzel magunkat fosztjuk meg a teljes rész-
vételtől önnön dolgainkban. Tandori közhelyessége szatirizá-
lása is a ténynek s benne önmagának, és humanizálása, feleme-
lése e közhelyes létezésnek a valódi realitás szintjére. (Hogy 
költői szemléletének és módszerének milyen esélyei van-
nak a „valódi" igaz megragadására, azt alighanem jellemzően 
bizonyítja, hogy az elmúlt évek lírájában ritkán találkoz-
hattunk oly elevenbe vágó, friss hitelű nagy versekkel halálról, 
szülő-fiú viszonyról, emberi örökségről, mint a radírgumit is 
tisztelő és megverselő Tandorinál — pl.: Most mintha ráérne, 
de ebből semmi se marad a végére; (28); (33); (46); Örökzöld 
tenyeresek és fonákok; Két lélegzetre.). A közhelyes tartalmak 
felemelése nem az „ennél több" kimondásával történik; a 
lényeg mindig kimarad a versből, csak láthatatlan nyomát, 
sugallatát érezzük az ottjártáról tanúskodó tárgyakban, 
napjaink lényegtelen kacatjai között. Tandori éppúgy 
átértelmezi a szavakat és megtisztítja az általuk már nem 
fedett dolgokat, mint Orbán Ottó, csakhogy ehhez előbb — 
Almási Miklós szavával — „alulértékeli" a szót, hogy az 
olvasóban megpendíthessen olyan tartalmat, amit a szavak 
üledékei eltakarnak. 

Az átértékelésben van sugalló szerepe formatechnikájának, 
mely nem üres játék. Pontosabban: előbb ezt is „aluljátssza", 
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hogy jelentést közvetíthessen általa. A vers formateremtése a 
hagyományos módon a dolgok közhelyszerű létezése fölé 
emelkedés eszköze lenne. Tandorinál előbb a fordítottja igaz: 
a versforma nyűge éppoly szokvány dologi közhely lesz, mint 
a tartalmi elemek, a leírt életesemények, s a leírás nyelvi 
fordulatai. A forma azonban így is forma marad; formáló elv, 
mint a papírlap centiméter-kalodája, mely felszabadító is. 
Nemcsak üressé és külsővé lett sztereotípia, hanem a 
ráismerés, az intenzív végtelen kerete. Tandori valami józanul 
mámoros fecsegéssel veti bele magát a forma-sztereotipiák 
tengerébe: a tizennégy sor meg a rím kényszere majd 
„elviszik" valahová a verset, hiszen voltaképp nem is a „hová" 
a fontos, hanem ami az úton történik. Az pedig a szófűzés, a 
szintaxis, interpunkció stb. teljes megújulását hozza: a 
kifejezés furcsa „véletlen" találatait, helyzetfelismeréseit a — 
már nem — közhely-forma keretei között. 

9. 

Orbán Ottó és Tandori Dezső kötete kétségkívül kiemel-
kedő teljesítményei a 76-os évnek, s iránymutatók költé-
szetünk újabb áramlatai, frissebb generációi számára. A 
generációs megszorítás kapcsolatos azzal a szokatlan jelen-
séggel, hogy a költészetükben érződő leglényegesebb és leg-
eredetibb újdonság: magatartásuk köznapisága némileg az 
idősebb költőgenerációk néhány tagjával rokonítható — ha 
persze nem is azonos. A 76-ban is publikált Zelk Zoltán, Vas 
István (válogatott kötettel), Somlyó György, Képes Géza 
csendes, köznyelvi költőiségében a fontoskodástól ment 
közemberi magatartásnak és szemléletnek megvan a hagyo-
mánya és folytonossága. Tandoriék nem változatlanul — így 
már nem is egészen ezt a hagyományt — gyakorolják tovább: 
ők az utóbbi évek válság-örvényéből buktak föl, abból 
küzdöttek ki saját utakon olyan vadonatúj válaszreakciót, 
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melyben - ezért — fokozottabban magunkra ismerünk, mint 
az idősebbek megállapodott hagyományosságü korszerű-
ségében. Ez utóbbi bizarr szókapcsolás megkockáztatja azt a 
föltevést, hogy a mára „klasszikusnak" számító (de magát 
mindig figyelemreméltóan megújítani képes) költészeti 
vonulat - egyes képviselőinek különböző költői erejét és 
értékét most nem részletezve — az elmúlt években valahogy 
korszerűbbé vált. Az a költői magatartás, ami - ha más nem is 
— közös vonásuk, ma érzékenyebb, frissebb reagálásra 
számíthat, mint korábban. Annál inkább, mert van, aki pályája 
legjobb színvonalára — nyilván nem véletlenül — mostanában 
jutott el. 

Több körülmény indokolja, hogy — ha röviden is — 
közelebbről most csak Zelk Zoltánról írjak, elsősorban új 
kötete, a Meszelt égbolt alapján. — Sajátos véletlen (és nem-
csak az) a kötetcím rokonsága A mennyezet és a padlóval. 
Eredetében különbözik Tandoriétól: konkrétan a betegágyho . 
kötött ember, a szobába zárt öregség panorámáját jelöli ki. 
Sokkal fontosabb azonban az életrajzi tényt fogadó költői 
szemlélet, a címet ez határozza meg. Sivár plafon és nosztal-
gikus égbolt helyett a valódibb és teljesebb valóság: egy-
idejűleg a tények tudomásulvétele és az általuk, bennük is 
teljességet követelő igény fogalmazódik meg e címben. -
Tandori a „mennyezet"-ben próbálja megragadni a sose 
kimondott „égboltnyi" tartalmakat; Zelknél az „égbolt" 
változatlanul alaptag, lényeg-jelölő szó marad, de úgy, hogy 
valódi tartalmát a „mennyezet" konkrét itt-és-mostja 
hitelesíti. A végeredmény persze rokon, a különbség mégis 
rávilágít Zelk Zoltán költői módszerének sajátságára, és össze-
függ azzal, hogy számára a köznapiság nem egy érezhetően 
devalválódott élmény magjának megtisztítása, mint 
Tandorinak vagy Orbán Ottónak, hanem eredendő, termé-
szetes értéklehetőség. 

Zelk Zoltán szokatlan mértékben hagyományos lírikus 
maradt, valódi „alanyi költő", akinek legsajátabb versformája 
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ma is a dal, s mondandója a primér élmények elemi meg-
ragadásában jön létre. Bár a valóság élményadó elemei a kötet-
cím jelzőjének korlátozott világából származók, az élmény és 
kifejezésének természete magasan túlmutat ezen. A dal mindig 
mélységes mélyen kötődik a banális élettényekhez, rendkívüli 
szüksége van a helyszíni hitelre (bármilyen legyen ez a hely-
szín), — de élményi „teijedelmét" sosem a tény, hanem a 
tényhez való közvetlen szubjektív viszony határozza meg. így 
a legszélesebb teret biztosítja a tények korlátozottságán való 
felülemelkedéshez. 

Ennek a költői lehetőségnek mintegy „anatómiáját" 
rajzolja meg a Föltámadás című vers: 

Milyen szemfacsaró, mily kuszán értelmetlen 
a grundra dobott foszló macska és a 
hólében rothadó rigó, 

s mily tiszta rajz, milyen szépen szabályos 
a rothadásból kiszabadult csontváz. 

Az ocsmányul közönséges metamorfózis, a triviális tényekből 
kibomló véglegesen tiszta lényeg nemcsak egyszeri jelkép, ars 
poetica értéke aligha szorul magyarázatra. A költészet fel-
adatát a hétköznapi feltámadás, megtisztulás, „lényeggé válás" 
rendjében, életfolytonosságában láttatni: teljesen megfelel 
annak, ämit a költészet elemiségének tarthatunk. Jelzi ez a 
vers a zelki dalszerűség kulcsát: fölmutatni a világ untig ismert, 
apró tényeit úgy, hogy mintegy magukból fejtsék föl, maguk-
ból sugározzák a rejtőző, beléjük táplált élményt, a hozzájuk 
fűződő személyes viszonyt mint tárgyi evidenciát. Mert Zelk 
Zoltán versei sosem reflexiók; úgy helyezik egymás mellé a 
dolgokat, hogy azokból villanjon föl az olvasóban a köz-
vetlenül mindig kimondatlan élmény. A közönséges (és sem 
„alul" sem „felül" nem értékelt) élettények így hatalmas 
„elismertséget", fontosságot kapnak abban, ahogy a vers 
általuk és bennük vezérli, „külön" nem megnyilvánuló módon 
az olvasó hozzájuk fűződő viszonyát. Zelk Zoltán nem 
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absztrakciókról értekezik, hanem a konkrétummal azonosul, s 
számtalan emlékező-megidéző verse is így közvetítheti mindig 
az azonnaliság, a valóság dolgaival való szennyezetlenül 
„direkt" viszony frisseségét. Képalkotását, versszerkesztését (a 
kritikák szólnak róla részletesebben) a legapróbb részletekig 
áthatja az az elemi tényeket elismerő, őket minden cseppjük-
ben emberi lehetőségként megragadni tudó, hibátlan valóság-
és értéktisztelet, ami költői magatartásának legszembetűnőbb 
vonása. 

A világhoz fegyelmeződött ember harmonikus józansága 
vezérli, mely nem megadás és legyőzetés, nem is kívülrekedt 
teremtő indulat, „csak" részvétel és hozzájárulás. Zelk Zoltán 
hivatástudatát talán ez a két szó határozza meg leg-
pontosabban - egész tevékenységét, költői létét részvételnek 
látja (s ebben találja értelmét) egy be nem fejezhető, a 
tevékenység folytonosságában íródó műben. így lesz a 
töredéknyi hozzájárulás életmű abban a valóságban, melyet — 
ha ellenséges is sokszor — alkotó részeseként elfogad. (Vö: a 
Töredék és életmű című kötetnyitó vers.) 

Pályája kezdetétől megfigyelhető verseiben egy — nyilván 
egyéniségéből fakadó — vonzódás, hajlam arra, hogy a köz-
napiságban találjon magára, abban fejezze ki, legjobb lehető-
ségei szerint, önmagát. De csak a hatvanas évek elejétől vált ez 
nála egyértelműen tudatos költészeti elvvé, egységes maga-
tartásformává, amikor a történelmi korjelleggel és -igénnyel is 
felismerten találkozik (így nem véletlen kapcsolatban áll költé-
szetének — már sokak által megállapított — „minőségi ugrá-
sával"). Azóta szaporodnak önjellemzései, lírai képmásai, 
melyeknek kristályosodó, közös eleme a nem harsány, de 
annál eltökéltebb, tucatköznapiságot nem ismerő slemil-
hősiesség, amit a bonyolult iróniát rejtő bohócnaivitás fejez ki 
a leghatásosabban. Példaszerű megfogalmazódását az új kötet 
tartalmazza Charlie Rivels alakjába vetítve, ő az emlékvers 
porondon „merengő Charlie"-ja, akit a sors és az élet „hát-
mögötti" tényei szüntelen „farba rúg"-nak, de egyetlen 
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fegyvere - az esettnek ható, mindentudó naivitásü kitartás -
csalhatatlanul biztos; mindig felőrli, halálba rugdoztatja a 
támadót, s felsőbbsége mit sem sejtő természetességével von-
szolja ki a porondról „szánandó gyilkosá"-t. 

A bohócmaszkban a költő végül is idézőjelbe helyezi 
önmagát, azt a magatartást, ami verseinek lényegi közlendője. 
Az idézőjel — árulkodó. Zelk Zoltánt, aki látszólag nem vesz 
tudomást a köznapiság-válságról, ez rokonítja — a paradigmati-
kus magatartás tartalmán túl — Tandorival és Orbán Ottóval. Az 
ő költészete példázza a leghatározottabban, hogy valami idéző-
jelesség nélkül egy új tartalmú példaszerűség hitelét a mai 
lírában nem sikerül megteremteni. Ha ez így van, akkor az 
idézőjel valamiképpen minőség. Egyelőre egyetlen, valóban 
értékteremtő, megvalósulásokkal igazolható módja annak, 
hogy érvényes, jelenhez szóló, új költői megszólalás szülessen. 
Hogy ez így „jó" vagy „rossz" (íródhat-e elementárisán nagy 
költészet idézőjelben-? ) — arról vitatkozni lehet. Ám az igen 
valószínűnek látszik, hogy kényszerű s a kényszert előnnyé 
fordító reakció is ez a napi életérzés és a költői önszemlélet 
szintjén egy használhatatlanná váló, magába fülledt valóság-
viszonyra, ami — ha meddő erőként is, de - még nagy mérték-
ben jelen van. 

ÉLÖ MAGYAR SZERZŐK 
1976-BAN MEGJELENT VERSESKÖTETEI 
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