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I. 

Egy év, ez esetben 1978 magyar lírájáról számot adni, 
eleve képtelen vállalkozás. Elsősorban azért, mert az ilyen-
fajta időbeli szakaszolást a költészet csak kivételes esetek-
ben tűri el, akkor is igen nagy megszorításokkal. Most 
ilyenről nincs szó, az 1978-as év sem a közvetlenül előtte 
való, sem az utána következő évektől nem különbözik ész-
revehetően a magyar líra szempontjából. Egy naptári év 
semmiképpen nem lehet líratörténeti periódus. A közismer-
ten lassú nyomdai átfutás miatt azt sem tételezhetjük fel, 
hogy az 1978-ban megjelent verskötetek mondjuk az 1976 
és 1977-ben keletkezett verseket tartalmazzák. Aztán több 
78-ra jelzett könyv csak 79-ben jelent meg . . . máskor már 
76-ban megjelent olyan könyv, amelyik csak 1978-ban 
jutott el a magyarországi olvasóhoz (például Király László 
Sétalovagid s című kötete) és így tovább. 

A feladat nehézségét jelentősen növelik gyakorlati prob-
lémák: természetes, hogy a „magyar líra 1978"-nak magába 
kellene foglalnia a magyar lírát, azaz bárhol a világon magyar 
nyelven született eredeti versesköteteket, hiszen merő leszűkí-
tés a magyar líra állapotát csak a magyarországi költészettel 
méri. Ezt egyszerűen lehetetlenné teszik ismert történelmi 
körülményeink, illetve ezek következményei. A kultúra szerve-
sebb és egyetemesebb annál, hogy országhatárokkal egyértel-
műen sorompózhassunk. Törekvésem tehát az volt, hogy az 
egyetemes magyar líra egészére pillantsak. Ez nem sikerülhe-
tett, mert a diaszpóra líraköteteiről csak esetlegesen sikerül 
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tudomást szerezni, magukat a könyveket szintén csak véletlen-
szerűen láthatja magyarországi olvasó. A szomszédos országok 
magyar líraköteteit viszont természetes módon tekintettem 
feladatom részének, abban a meggyőződésben, hogy az egyete-
mes magyar irodalmat a magyarországi és a magyar nemzetiségi 
irodalma egymással mellérendelt, tehát rész-rész viszonyban 
alkotják közös nyelvi és kulturális hagyományokra épülve, 
közös olvasótáborra számítva, s az idők folyamán egymástól 
eltérő sajátosságokat is kifejlesztve. 

Ez a természetes szempont ismét csak nem könnyíti az 
áttekintő feladatát, hiszen így több mint száz lírakötettel kell 
számolni, ennek körülbelül háromnegyed része Magyarorszá-
gon, egynegyed része pedig a szomszédos szocialista országok-
ban jelent meg, nagyjából arányosan tehát a magyarság pilla-
natnyi elhelyezkedésével, mely szerint körülbelül háromszor 
annyian élnek Magyarországon mint Csehszlovákiában, 
Romániában, Jugoszláviában és a Szovjetunióban együttvéve. 
Az egyetemes magyar irodalomban való gondolkodás nemcsak 
a könyvek számát növelte meg, hanem komoly gyakorlati gon-
dokkal is járt: míg a csehszlovákiai magyar könyveket viszony-
lag gyorsan megkapja a magyarországi olvasó, előbb-utóbb a 
romániaiakhoz is csak sikerül hozzájutnia, a jugoszláviaiak igen 
sok utánajárást s így késedelmet szenvednek, hiányt is olykor. 
Mindez arra ösztönöz, hogy a líra 78-at, mint adott témát a 
maga képtelenségében elfogadjuk bár, de tágabban értelmez-
zük, s úgy tekintsük, mint a hetvenes évek végének költészeti 
állapotát, s erről kíséreljünk meg a 78-ban megjelent kötetek 
alapján valamiféle pillanatképet rögzíteni, hiszen az is teljesség-
gel esetleges, hogy a költők közül kinek jelent meg ebben az 
évben kötete, s kinek az előzőben vagy a következőben. 

Áttekintésemben éppen ezért — bár szükségképpen költők-
ről és kötetekről beszélek — elsősorban költői magatartási 
modellekre, világképváltozatokra, esztétikai típusokra figyelek, 
a hetvenes évek végének lírai színképét vizsgálom, s ezen belül 
nézem az egyes pályák módosulását. változásának vagy fejlődé-
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sének irányát és minőségét, értékét. Ez azért végezhető el — 
kisebb megszorításokkal - az 1978-ban megjelent kötetek 
alapján, mert az említett több mint száz verskötet lényegében 
minden fontosabb magatartási és esztétikai típust képvisel, 
csupán az az esetleges, hogy ebben az évben éppen kinek a 
könyve révén szólal meg ez a képviselet. Mivel végsősoron 
minden figyelemre érdemes vers egyéniség, s minden költő még, 
inkább az, nyilvánvaló, hogy bármiféle tipizálás csak globális 
lehet, az egyes típusok között nincsenek merev határok, a 
besorolás a jellegadónak vélt lírai személyiségvonások és eszté-
tikai sajátosságok alapján történik, de egy-egy csoporton, típu-
son belül differenciálni kell szinte személyenként, hiszen min-
den valamirevaló költő különbözni akar és különbözik is 
másoktól. Nemcsak értékben, hanem elsősorban jellegben. 

Az, hogy a közvetlen feladat mégis egy év lírai termésének 
áttekintése lenne, többféle könnyítést is jelent az áttekintő 
számára. Mindenekelőtt azt, hogy eltekintsen a válogatott és a 
gyűjteményes kötetektől, valamint az évekkel korábban meg-
halt költők könyveitől, hiszen ezek nem elsősorban a hetvenes 
évek második felének líráját mutatják, hanem egyénenként 
változó módon, az utóbbi évtizedek költészetének útját minő-
sítik. Ezek természetesen mégis meghatározóan, mondhatnám 
mértékként, viszonyítási pontként is elevenen és többnyire az 
egyes új köteteknél jóval nagyobb súllyal vannak jelen költé-
szetünkben, így a hetvenes évek végének olvasói élményében is. 
Nagy László, Juhász Ferenc, Szécsi Margit, Somlyó György, 
Hajnal Anna, Kiss Tamás, Csorba Győző, Benjámin László, 
Fehér Ferenc, Gyurkovics Tibor, Hervay Gizella, Csuka Zoltán, 
Takáts Gyula és mások összegyűjtött illetve válogatott versei 
éppúgy ebben az évben jelentek meg, mint az 1970-ben el-
hunyt Váci Mihály szatirikus versei, az 1972-ben meghalt 
Szőcs Kálmán összegyűjtött költeményei. Mivel elsősorban a 
jelleg megragadására törekedtem, jószerivel eltekinthettem az 
első kötetektől is, mert ezek nem bizonyítottak még élesen 
elkülönülő, feltétlen külön figyelmet érdemlő egyéni karak-
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tért. A sok verseskönyv azt is mutatja, hogy az a bizonyos — 
Domokos Mátyás keresztelte - „versírógép", serényen dolgo-
zik, nagyon sok olyan könyvet is „termel," melyek sem a 
magyar lírát nem viszik előbbre, sem a szerző pályáján nem 
jelentenek lényeges módosulást, tehát nyugodtan eltekinthe-
tünk elemzésüktől, hiszen nem a teljesség igénye, hanem a jel-
legzetességek megragadása vezet bennünket. 

II. 

Éppen ezért fontos néhány olyan általános jellegzetesség 
felvillantása, amelyek, vagy amelyek egy része a vizsgálandó 
típusok mindegyikére vagy majdnem mindegyikére jellemző. 
Ezek leginkább szembetűnő vonása a versírógép működésével 
függ össze: az egyes versek vonatkozásában a túlírtság, kötetek 
vonatkozásában pedig a válogatás, szelektálás, jellegre törekvés 
hiánya. Az utóbbi egyszerűbb, mert inkább gyakorlati ügy: 
különösen a magyarországi versesköteteknél szembetűnő, hogy 
szinte azonos terjedelműek, tehát valamiféle külső, mennyiségi 
szempont szabja meg létrejöttüket, s az a benyomásunk, hogy 
a költő egyáltalán nem válogatta anyagát, csupán elrendezte, 
pedig egyes kivételes esetektől eltekintve a kevesebb vers több 
lenne. Nagyobb odafigyelést is kapna és érdemelne. 

A kötetek nem mutatják a pálya új szakaszát, nem az új 
fejlemények hívják életre őket, hanem valamiféle jelenlét-
szükséglet és az esztétikum természetével fölöttébb irreleváns 
mennyiségi szempont. Ezért túlságosan sok a kötetekben az 
átlagvers és a versforgács. Ezek egyik legszembetűnőbb sajátos-
sága az, hogy egymás mellé helyezve nem erősítik, hanem 
csupán szaporítják egymást, és a versolvasót lankasztják. Olyan 
tucatversek ezek, amelyek lehetséges, hogy az alkotó számára 
fontosak — alkotáslélektani szempontból —, de az olvasót érin-
tetlenül hagyják, mert jellegtelenek, nem sűrítik és koncentrál-
ják a létélményt, a jelentéktelen élményeket dúsítás nélkül a 
maguk jelentéktelenségében és a költő rutin-szintjén hor-
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dozzák. Olyasféle magatartás ez, mintha nemcsak a meccsekre 
vennénk jegyet, hanem az erőnléti edzésekre is. Ez azért is 
nagyon furcsa jelenség, mert közben állandóan a költő-szerep 
válságáról, a líra lehetetlenné válásáról beszélünk. Pedig ez a 
magatartás az ellenkezőjét tételezi: mintha a költő olyan fon-
tos személyiség lenne, hogy a legjelentéktelenebb mozdulatai is 
közfigyelmet érdemelnének. 

Bizonyos ponton érintkezik ezzel a túlírtság problémája is, 
de ez alkotáslélektani szempontból bonyolultabb kérdés. Szo-
rosan összefügg a költői szerep elbizonytalanodásával és a 
költői létélmény töredezettségével, a roppant bonyolultság ki-
fejezési törekvéseivel, az új poétikai formák tétova keresésével, 
pályakezdőknél az indulás bizonytalanságával, a példák követé-
sének gondjával, majd a saját hang kikísérletezésének küzdel-
mével. Mindezek közül a költői ihlet bizonytalanságát, gyenge-
ségét tartom a legkomolyabb gondnak. Az ihlet, az a bizonyos 
József Attila-i „anyaggyőző tiszta akarat" nem elég erős, nem 
tudja legyőzni, szerves egésszé teremteni a megérintett 
anyagot. Az ilyen vers nem eléggé kiérlelt, sem gondolatilag, 
sem hangulatilag, olyan mint egy irányzék nélküli hajó a ten-
geren, billeg és sodródik össze-vissza. Ugyancsak próbára teszi 
az olvasó értelmezési, versértési furoiját, pedig nem a disszo-
nanciákból építkező harmónia útjának követése okoz itt 
nehézséget, nem a dialektikus ellentmondások feloldásának 
transzcendenciája a gond, hanem az, hogy a költő képtelen 
volt létélményét a felfogható, „dekódolható" általánosítás 
szintjére emelni, mert maga sem tisztázta eléggé sem ösztönö-
sen, sem tudatosan az élményt, sem az eszmét. Amolyan 
„félkészáru" versek ezek, sok kitűnő adalék, részlet, de nincse-
nek megmunkálva, nyersek, még sok minden lehetne belőlük. 
Ebben a formájukban, alakjukban azonban nehezen emészt-
hetők. Különösen akkor, ha a költő az iránytalanságot, az ihlet 
erőtlenségét dús verbalizmussal vagy ami majdnem ugyanez: a 
magánjelrendszer körébe záródó, az általános felé nem nyitott 
élmény töredékekkel igyekszik elfedni. 
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Szembetűnő az utalásos és portréversek fölöttébb gyakori 
megjelenése is a hetvenes évek végének versesköteteiben. Ez 
önmagában véve se nem rossz, se nem jó, hanem egyenes 
következménye a költői helyzet megváltozásának, a személyi-
ség fokozott atomizálódásának, magáramaradásának. Az ilyen 
versek éppen ez ellen fegyverkeznek, ez ellen szerveznek 
közösséget, az emberi kapcsolatok kihűlő világában, a költő 
körüli szűkebb éltető közösség szétfoszlása közepette teremte-
nek egy eszmei folytonosságot, maradandó etikai világrendet. 
Egyáltalán nem üj jelenség ez. Illyés Gyula 1955-ben a kor 
pillanatnyi tendenciájával szemben fordult bizonyságtevő, más-
fajta tendenciát bontakoztató, másfajta tendencia szükségessé-
gét kivalló versében Bartókhoz. Ujabb költészetünk kiemelke-
dő darabjai közé tartoznak Nagy László és Juhász Ferenc 
hatvanas évekbeli portréversei, Bartók, József Attila, Ady és 
mások szuverén megidézései. Példák másoktól is bőséggel idéz-
hetők. A legnagyobbakat azért említem csupán, hogy nyilván-
való legyen, nem a költői teremtőerő megfáradásáról van szó 
ezekben az esetekben, hanem sokkal inkább bizonyos alap-
elveknek a tisztázásáról, önerősítő, vállaló megidézéséről. A 
személyiség a maga elgondolásait közismert nagy példákkal 
szembesítve fejezi ki, s ezzel egyben viszonyulását is megvallja. 

E verstípus hetvenes évekbeli gyakoriságának azonban más 
okai is vannak. Mindenekelőtt talán a költői státus megválto-
zását kell említeni. Az újabb kritikai irodalom és a költők 
vallomásai egyaránt gyakran emlegetik a hagyományos költő-
szerep lehetetlenné válását, a költői cselekvési lehetőség meg-
csappanását, arról beszélve, hogy a költő képtelen ma már 
átfogni a világot, képtelen bármilyen értelemben utat mutatni 
stb. Bizonyos, hogy az utalásos és portréversek jelentős részét 
az ezzel — a költői szerepről vallott — kiüresedési tendenciával 
való belső vita is motiválja. A történelmi korokon átnőtt nagy 
példák az egyszemélyes, a lehetetlennek látszó cselekvés és 
etika értelmét, történelmi igazolását hordozzák magukban, 
erősítő analógiákat adnak tehát a mai költői cselekvés számára. 
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Az egyszemélyes, a költői cselekvés értelmébe vetett hitét is 
erősítik. Gyakran olyan szituációkat idéznek, melyben a cse-
lekvés illúziónak mutatkozik, mégis reális erővé és erkölccsé 
vált, Balassi Bálint lázbeszéde szerint — Nagy László versében 
— „a vers Pelikán, valakihez pirosa áttör időn s ködön", Király 
László versében Dózsa imája is a cselekvés értelmét, sőt erköl-
csi parancsát fogalmazza: „ha kinek hangja van, ordítson, mire 
tartogatja". Hasonló példák bőséggel idézhetők többnyire 
azzal a tanulsággal, hogy az ilyen versekben a költő értékeket 
nevez meg, értékeket vállal föl, értékeket óv. Tehát korunk 
elbizonytalanodási tendenciáival szemben biztonsági, bizo-
nyossági pontokat mutat, még ha nem egyszer végveszélyben 
vagy pusztulás közepette, sirató formájában is. 

Az e típusba tartozó versek legjobbjai nemcsak hogy szuve-
rén művészi alkotások, de korunkról is lényegeset mondanak, 
amellett, hogy a nemzeti kultúra és önismeret etikai folytonos-
ságát és közösségteremtő kohézióját is megőrzik és mélyítik. 
Mindemellett azonban kétségtelen tény, hogy az utalásos és 
portréverseknek nagyobbik fele utánzás, adott motívumok és 
élettények stilizált összeszerkesztése, nem szuverén vízió és 
ítélet, hanem olyanfajta másolás, amelyik csak a kezdő költők 
esetében tölt bc érdemleges tanulói funkciót, másoknál inkább 
csak a „versírógép" működését jelzi. Mindezekből talán már 
az is kitetszik, hogy nem osztom egészében a költészet funk-
ciójának alapvető megváltozásáról keletkezett elgondolásokat, 
melyek szerint a modern költő már nem hisz a vers tudat-
formáló hatásában, erejében s ezért mint költő lemond a 
társadalmi cselekvésről, s egyik törekvése éppen az, hogy le-
rombolja vagy ironikus megvilágításba helyezze a régi — mára 
már anakronisztikusnak vélt — költő-képzeteket. Abban sem 
hiszek, hogy a politika átvette a költészettől a progresszivitás 
eszméjét és cselekvő lehetőségeit. A politika és a költészet 
ilyen értelemben nem összevethető, mert a kornak más-más 
rendszerű kifejeződései, tükröződései. A politika mindig a 
lehetőségekben próbál gondolkodni, a költészetnek azonban 
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vége van, ha a politika lehetőségei szerint gondolkodik. Éppen 
ezért költészet és politika csak egészen kivételesen dinamikus 
társadalmi-történelmi pillanatokban találhat teljesen egymásra, 
egyébként szükségszerű a disszonancia. Mégha közös cél érde-
kében is. Nagy László pontosan fogalmazott, amikor arról 
beszélt, hogy a költészet nem megoldó, hanem „megítélő hata-
lom". A költészetnek igenis megvan ma is a felmenthetetlen, 
kikerülhetetlen küldetése: az, hogy itt és most kifejezze és 
megítélje a mai személyiség világhelyzetét a mi társadalmi 
viszonyaink között, s ezzel a megítéléssel segítse az embert, 
formálja tudatát, önszemléletét. 

Természetes, hogy ezt a megítélést minden költői szemé-
lyiség a maga természete, alkata, adottságai, filozófiai meg-
győződése szerint végzi, ezért ennek kifejezési formája és irá-
nya, eszméje jelentősen eltérő. Van, aki a személyiséget a 
konkrét, mondhatnám mindennapi léthelyzetben vizsgálja, s 
ebből emelkedik nagyobb horizont felé, van aki eleve általá-
nos, absztrakt törvények felfedezésére, kimondására törekszik 
stb. Egy azonban kétségtelen: nem lehet azt állítani, hogy a 
mai korszerű költészet lemond a társadalmi cselekvésről, s csak 
a személyiség belső és örök problémáival foglalkozik. Még a 
látszólag ilyen irányba kitörő jugoszláviai Symposion-nemze-
dék vagy a csehszlovákiai Egyszemű éjszaka fiataljai is költé-
szetükkel párhuzamosan harcos és aktív publicisztikát, esszét 
írtak, költészetük is egyre gazdagabban telt meg a személyiség-
nek közvetlenül is érzékelhető „társadalmi" gondjaival, eszméi-
vel. Nem kell ahhoz romantikusnak vagy korszerűtlennek len-
nie egy erkölcsi értelemben is szuperérzékeny személyiségnek, 
hogy — miként Nagy László költészetében látjuk — súlyos, 
ítéletes szava legyen a hetvenes évekről, hasonlóképpen termé-
szetes, hogy nem „fölvállalt" koloncként, hanem elkerülhetet-
len személyes élményként szólalnak meg a nemzetiségi magyar-
ság alapvető létgondjai például Kányádi Sándor és Gál Sándor 
verseiben. Inkább talán arról kellene beszélnünk, hogy a kri-
tika és esszéírás milyen tétován, újabb metaforákba csoma-
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golva elemzi, ha egyáltalán érzékeli azokat a közéleti, társa-
dalmi kérdéseket, amelyek igenis érzékenyen és erősen benne 
vannak mai költészetünkben. Ennek okait kutatni, nem lehet 
most feladatom. Mégis elgondolkodtató, hogy míg a múlt 
korok verseinek értelmezésekor gazdagon elemezzük a társa-
dalmi, történelmi vonatkozásokat, aközben mai verseinkről 
szólva meg sem kíséreljük ezt, inkább azt mondjuk, hogy a 
költészetnek megszűnt a társadalmi funkciója. 

Ezek után vegyük sorra a mai magyar lírának főbb maga-
tartásbeli és ettől elválaszthatatlan esztétikai típusait az 
1978-ban megjelent kötetek alapján. 

III. 

„Költői erővel, kemény metaforákkal menni az álság falai 
ellen" — írta Nagy László, s ezzel pontosan jellemezte azt a 
költői személyiségtípust, melynek ő a legnagyobb formátumú 
egyénisége a hetvenes évek végének magyar lírájában. Küzdő, 
„bajvívó" és metaforikus, látomásos költészet ez. Éppen a 
költő küzdelme teremti meg a stilizáció magas fokát, a meta-
forikus látomásosságot. A képek, az ilyen természetű líra leg-
fontosabb elemei hatalmas energiákat sűrítenek magukba s 
szabadítanak cselekvéssé a versben. A gazdag képiség egyesíti 
az egyszerit és az egyetemest, a metaforikus látásmód emeli 
föl, poetizálja át a világ megannyi tárgyi elemét. Ez mozdítja el 
a világ empirikus arányait, hogy a tárgyakban, jelenségekben 
megnyilvánuló világtendenciát, létkörülményt, léthelyzetet fel-
nagyítsa, evidenciává tegye, megítélje, s vele magát a költői 
személyiség szembesítse, küzdelmes, alakító, formáló viszony-
ba lépjen vele. A költői személyiség is felnöveszti magát, hata-
lommal, nagy erőkkel, teremtő és ítélkező gesztusokkal. Ebben 
azonban szemernyi romantika sincs, hiszen a költői személyi-
ség eme hatalmassá stilizálása etikai síkon történik, mint ahogy 
etikai érzékenysége szólítja küzdelemre is, s etikai érzékeny-
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sége folytán növeszti világnyivá vagy emeli egyetemes össze-
függések, tendenciák érvényére az élet egyes jelenségeit. Gaz-
dag erezete ez a magyar lírának, az 1978-as kötetek közt Nagy 
László mellett talán Nagy Gáspár képviseli egyértelműen, de 
bizonyos ponton sokan érintkezést mutatnak vele, különösen a 
gazdag képkincs, metaforikus stilizáció révén. 

Nagy László posztumusz kötete (Jönnek a harangok értem) 
költészetének folytonosságába illeszkedő tüneményes kitel-
jesülés. Ihletkörei éppúgy bővültek, mint esztétikai minőségei. 
Szinte pazarló bőségét mutatja eszméknek, élményeknek, mű-
vészi formáknak és utánozhatatlanul egyéni találkozásait a 
tragikumnak és a játéknak, indulatnak és derűnek, gyönyörű-
ségnek és fájdalomnak. Bizonyos, hogy nincs a hetvenes évek-
nek még egy verseskönyve, amelynek ennyire gazdag a világ-
képe. Nagy László gyermeki nyitottsággal csodálkozik rá az 
élet legkülönfélébb jelenségeire, lírájában a természetközelség 
és a kultúra átélt, sajátjává nemesített spontán találkozását 
látjuk. Lenyűgöző a versvilágában megjelenő az empirikus élet-
gazdagság. Naplójából tudhatjuk módszerét: állandóan versre 
nyitott szemmel járt a világban, benne a természet látványai, a 
kultúra élményei mint versmotívumok ragadtak meg, föl is 
jegyezte ezeket, de hónapokig, évekig sűrítette, formálta, dúsí-
totta magában a motívumot leginkább oly módon, hogy más 
természetű elemekkel társította, dimenzionálta az alapképet. A 
gazdag látvány-világ ezért súlyosodott költészetében eszmei 
tartalmakkal, hiszen verset többnyire akkor írt, amikor a 
benne régóta formálódó elemeket az ihlet hatalmas indulata 
egységessé szervezte. 

A versképző indulatot kiválthatta bármi: egy nagy művész 
vagy jóbarát halála, fia házasodása, egy szilveszteri mulatság 
érzelmi sokkja vagy egy író-olvasó találkozó élménye, távoli 
könyvégetés vagy közeli erkölcsi erózió. Nagy László tudato-
san törekedett arra, hogy minél több élményét megörökítse. 

Verseinek egyik rétege ily módon epikai, valóságot megörö-' 
kítő értelemben is éles korkép: pontos számbavétele tények-
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nek, vélekedéseknek. Nagy siratóverseiben a halál körülményei 
is megjelennek szinte epikus tárgyszerűséggel, s ugyanígy az 
élet sok-sok mozzanata. Ez a fajta ténygazdagság ihlette már 
korábban is a hosszú-énekeket, legalábbis a tények erejébe 
vetett költői bizalom segítette a nagy struktúrák létrejöttét, 
a leltározó versek megképződését. Érdemes összevetni a 
Menyegző, Zöld Angyal, Búcsúzik a lovacska és a Jönnek a 
harangok értem kötet tárgyi világát. Nagy László már az emlí-
tett hosszú-énekekben is pusztulás és teremtés küzdelmében 
fogta fel a világot, értékeket óvó indulata teremtette a verset, a 
tékozlás látványa az átkot. Ezekből a versekből az új kötet 
leginkább a Menyegző világát folytatja: az erkölcsi erózió 
olyan pusztító elhatalmasodását veszi számba, hogy az ezzel 
szembeszegülő valóban a „lehetetlen képviseletében" tudhatja 
magát. Joggal adta Kiss Ferenc Nagy László utolsó pályaszaka-
száról szóló alapos tanulmányának ezt a címet. A Jönnek a 
harangok értem kötet gazdag tárgyi világa elsősorban a pusztu-
lás, romlás, értékek kisemmizése, tehetségek, szép erők lehe-
tetlenné válásának roppant erejű rajza. Ez az egyetemes rom-
lás-kép a hetvenes évek tényeiből épül elsősorban, de mintegy 
azok hatására kitágul, nem egy vonatkozásban egyetemes világ-
vízióvá emelkedik éppen a tárgyi elemek bősége folytán. Más-
kor a költő a történelemben, múltban fedez fel hasonló ten-
denciákat. Balassi Bálint lázbeszéde a mai látlelettel egybevágó 
bajokat mond, de megszólal benne Nagy Lászlónak a lehetet-
lenben is bízó reménykedése is, mely szerint a lehetetlennel 
szembefeszülő magasabbrendű emberi tartásnak igenis van 
értelme. 

Nagy László költészetében a hatalmas romlással, erózióval 
szemben éppen abból építkezik hatalmassá saját költői szemé-
lyiségének méltósága, hogy biztos értéktudata, biztos erkölcse 
van mindezzel szembeszegülni. A világnyivá nőtt Pusztulás 
közepette ítéletes szóval, a „verseimben hatalom van" méltósá-
gával jelenik meg a költő, hogy megfojtsa a pusztításnak örven-
dő heroldokat, hogy hitet tegyen a mi korunkban veszendő-
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ségre ítélt vagy pusztulásba kényszerített értékek mellett, fáj-
dalommal és méltósággal vállalja föl „a veszett ügynek bolond-
ja" szerepét is, „fölzokog a vers feketében / kidadogja ki van 
veszélyben". Zokogás és erő jellemzi a költői személyiséget, 
mert pozíciója a feltétlen küzdelem, „bajvívás" a romlás szö-
vetkezett erőivel. Nem fantomokkal vív, hanem konkrét és 
közvetlenül tapasztalható, egyáltalán nem törvényszerű esett-
séggel és esendőséggel éppúgy, mint az emberi létezés végső 
nagy meghatározottságaival. Költői teremtő erejét nem egyszer 
mozgósítja a mulandóság, a halál ellen. A küzdelem változatai-
nak olyan pazar bőségét teremti meg Nagy László, hogy köl-
tészetének színskáláját korábbi méltán becsült gazdagságához 
viszonyítva is jelentősen bővíteni képes, illetve korábban is 
megcsillanó színeit gazdagabban bontakoztatja ki. Elsősor-
ban a groteszk, játék, gúny, irónia jut jóval nagyobb szerep-
hez mint korábban — a küzdelem természetének megfelelően. 

Nagy László költészetében a költői személyiség inszceníro-
zása mindig is erőt, méltóságot sugárzott. Utolsó kötetében 
éppen a nagyobb fájdalom valamint a halálközelség, a halállal 
szemközti létezés katartikus ellenpontjaként jelentősen gazda-
godott a költői személyiség: benne van az esdeklés, a gyász is, 
de az elsokasodó bajok láttán a Menyegző indulata a játék és 
groteszk eszközei révén folytatódik, s nem ritkán csap át a 
nyílt gúnyba, máskor a lehetetlennel küzdő költő öniróniával 
nézi a maga igyekezetét is, „kísérletét a bánat ellen", de soha 
vissza nem vonja, az önirónia is az erejét növeli tehát, biztosítja 
a fölülemelkedés pozícióját. Nagy László költészetének utolsó 
periódusában egy-egy versen belül sokféle valóságréteget von 
szintézisbe, ez tűnik fel olykor a kidolgozatlanság látszatában. 
Küzdelmének, világélményének természete pedig ez; zaklatott, 
zavaros, ellentmondásos korélményt szólaltat meg a vers. 
Némelykor igaz zavarja a közvetlen befogadást az álmoknak, 
látomásoknak nagyarányú versbeépítése, illetve — bizonyos, az 
olvasó számára ismeretlen — eseményelemek bevonása is. Az 
alaposabb kutatás, a szigorú filológiai munka azonban ezeket is 
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bizonyára felfoghatóbbá teszi, ha feltárja most még rejtekező 
motívumaik gyökerét, hiszen Nagy László életműve olyan szer-
ves egész, hogy az egésznek alapos ismerete már eleve megvilá-
gítja a homálylóbb részleteket is. Világosabbá, közismertebbé 
avatja majd az idő a sajátos Nagy László-i átpoetizálás elemeit. 

Mert ne feledjük, Nagy László utolsó kötete a korábbiaknál 
közvetlenebb reagálás a korra, kissé leegyszerűsítve a kérdési 
azt mondhatnánk: a József Attila, Bartók és a ragadozók, 
A föltámadás szomorúsága most a gyászversekben, siratókban 
folytatódik, a Gyászom a Színészkirályért, a Három nap, 
három éj, Aki szerelmes lett a halálba stb. a hetvenes évek 
konkrét társadalmi-politikai, emberi közegében működteti a 
korábbi portréversekben megfogalmazott erkölcsi világképet. 
Azokban kimondta az elveket, tanulságokat: Bartók nem 
keresi a gonosz hatalmakat, „de gyémánt fejjel beléjük ütkö-
zik", „Nekem Ady Endre ostora tetszik", ezekben pedig maga 
ütközik a mi korunk ártalmas erőivel, s maga forgatja Ady 
Endre ítéletes ostorát. Az ítélkezés pozícióját veszi föl, fontos 
azonban látnunk, hogy milyen gazdag számvetés, mérlegelés 
lobbantja föl ítélkező indulatát. Ez a gazdagság teszi nyelvileg 
is, szemléleti síkok tekintetében is sokrétűvé verseit. Határo-
zott funkcióval szerepelnek az idegen szavak vagy archaizmu-
sok éppúgy, mint a közvetlen empirikus látvány és a mitikus, 
bibliai allúziókkal megteremtett látomás, melynek az a funk-
ciója, hogy az ítéletes társadalomképből katartikus elevációval, 
felülemelkedéssel utat nyisson az érték maradandósága szá-
mára. 

Sok vonatkozásban rokonítható a Nagy László-i bajvívó-
metaforikus költészettel Nagy Gáspár lírája, de az ő lírai sze-
mélyisége visszafogottabb, erősebb benne az érzelem szerepe 
mint az indulaté, s hiányzik belőle, helyesebben: nem jellemzi 
a felnövesztés tendenciája, a Nagy Lászlónál oly szembetűnő 
mítoszi horizont. 

Nagy Gáspár első kötete a mesterek tehetséges követésében 
és a jó mesterek kiválasztásában érdemelt figyelmet, második 
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könyve, a Halántékdob az egyéni hang, a „kiválás" megterem-
tésében hoz eredményt, a kibontakozás folyamatában és küz-
delmében mutatja a költőt. Most is sok az utalásos verse, de 
másokról is a maga hangján szól már. Kialakít egy sajátos 
versstruktúrát: a leltározó versekre emlékeztetően gazdagon 
versbe emelt tárgyi-élményi elemeket egységes gondolati vízi-
ókba rendezi. Szinte ráhagyatkozik föltoluló képeire, emlé-
keire, élményeire, de ezek egyre inkább fölizzítják érzékeny-
ségét, szinte megáradnak a képek, melyeket viszont Nagy Gás-
pár egész versvilágát átható etikai igényesség szervez egész 
kompozícióvá. Verseiben intenzív fájdalomérzés, tehetetlenség-
tudat, kényszerből vállalt szégyenérzés, illúziótlan szomorú-
ság nyilatkozik meg a közösségi gondok fölvállalásának tükré-
ben. Nagyobb, mélyebb kérdéseket vet föl, mint amilyenekre 
megnyugtató választ adhatna, de a világban érzékenyen tájéko-
zódó ember számára kikerülhetetlenül megjelenő kérdések 
ezek. Nemzeti létezésünk esélyeire (Bölcsődal Perzsiából), 
emberi cselekvésünk mai lehetőségeire (Ködhimnusz, Csak 
nézem Olga Korbutot... ), élet és halál dolgaira (Világtemető) 
kérdeznek a versei. Hite a cselekvő emberség, ereje pedig 
sokszor inkább csak a „fölemelt fejű reménytelenség". Mindig 
a cselekvés lehetőségeit kutatja. így talál rá az anyanyelven 
szóló megtartó dal mélyebb értelmére, a lelkiismeret és a haza 
ügyének összekapcsolási övezetére, a merész és cselekvő tiszta-
ság igényére egy „helybenzsákfutós" korban Kötete ígéretes 
továbbmozdulás, de nyilvánvaló az is, hogy éppen azokban a 
verseiben érződik a formával való erős küzdelme, melyek leg-
sajátabb eredményei. Bizonyára a bonyolult, összetett gondok-
kal való sokrétű küzdelem folytán szemléletének egyértelmű 
tisztaságát és erejét olykor megtöri a túlbonyolítás, amely 
már-már a struktúra áttekinthetőségét veszélyezteti. 
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IV. 

Az elemző reflexiv tárgyias-metaforikus jellegű lírában a 
költői személyiség rendkívül közel áll az empirikus személyi-
séghez, a nem-költői személyiséghez. Lírai szituációja lényegé-
ben a stilizáció nélküli empirikus személyiség, aki sorsvallató 
szándékkal, ihletettséggel, tárgyszerű pontossággal fejezi ki 
közvetlen élményeit, méri fel világát. Alapmaga tartása a medi-
tativ, elemző, értékelő emberé, aki a jelenségeket jelentésük-
ben őrzi meg, az élményformálásban nem szakad el a lélektani 
realitástól, az élményt megőrzi vizuálisan, empirikusan követ-
hető, közvetlenül felfogható formájában, de hangulati, gondo-
lati reflexiói révén megemeli jelentőségét, gazdag jelentéstarta-
lommal dúsítja a látványt. Sűríti, elrendezi az élményeket, 
megkomponálja, ezáltal jelképpé, összetettebb, mélyebb értel-
művé emeli. A tárgyias bemutatást gazdag metaforák révén sű-
ríti reflexiókkal, személyes vonatkozásokkal, közlésekkel. E tí-
pus jellegzetes verseiben a költői személyiség közvetlenül is 
megjelenik, sőt gyakran több dimenzióban: például önirónikus 
beállításban, vagy egyszerre bemutató és viszonyuló, megítélő 
pozícióban, de mindig természetesen valóságos szituációban. 
Ez megint sokféle lehet: a tények miatt kétségbeesett, tőlük 
megrendült ember könyörgése egy általa sem hitt istenhez, 
látványt elemző drámai monológ, élményeket, sorsot összegző 
számvetés. Gyakran találjuk e líratípusban az odafordulás gesz-
tusát is, a közösséghez, világhoz való folyamodás módozatait. E 
típus jellegzetes példáiként Kányádi Sándor és Gál Sándor 
versei kínálkoznak. 

Kányádi Sándor Szürkület című kötete egy gazdagon bonta-
kozó költői pálya fontos állomása. Kányádi az ötvenes évek-
ben elsősorban Petőfit tekintette eszményképének, az ő meg-
tévesztésig pontos utánzását legfőbb költői érdemnek. Aztán a 
hatvanas években szikárabbá vált költészete, Illyés tárgyias 
lírájának a közelsége volt érezhető rajta, de nemsokára további 
modern vonásokkal gazdagodott, s a hatvanas évek végétől 

2 Irodalomtörténet 1981/1 
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leginkább József Attila kései nagy gondolati versei kínálkoznak 
párhuzamként Kányádi legnagyobb müvéhez (Fától fáig, Feke-
te-piros, Halottak napja Bécsben stb.)- Némi struktúrabeli 
rokonságot is észlelhetünk: Kányádi is a maga költői szituáció-
jának bemutatásával nyitja a verset, s egyre táguló horizonttal, 
variáló motívumszerkesztéssel emeli gondolati és erkölcsi szám-
vetéssé. A Szürkület világában ez a morális gondolatiság a 
személyiség sorsát és reménységét egyaránt a közösség dolgai-
ban találja fel. 

Verseiben a személyiség problémái is hangsúlyosan közös-
ségi ihletettségűek. Gondolkodása és eszmei iránya, de hagyo-
mányokat bőséggel asszimiláló érzékenysége, a nemzetiségi 
sors távlatos felvállalása tekintetében is Sütő András pályájá-
nak hetvenes évekbeli kiteljesüléséhez hasonló a Kányádié, ha 
nem is volt olyan látványos a kibontakozása. Legfőbb emberi 
gondja nyilvánvalóan szűkebb közösségének, az erdélyi ma-
gyarságnak a létperspektívája, fogyatkozása és védelme, meg-
tartó törekvése. Rendkívül sokoldalúan és nagy erővel, von-
zással térképezi föl a nemzetiségi érzésnek, tudatnak a szemé-
lyiség mélyebb régióiban meglevő „hajszálgyökereit", az elemi 
kötődést a szülőföldhöz, anyanyelvhez, nemzeti kultúrához, 
hagyományokhoz, a közösségi megmaradás biztosítékaihoz. 
Néhány alaptéma sokszínű, műfajilag rendkívül változatos vari-
ációi teszik színessé a kötetet. Egyetlen hangulat, pillanatnyi 
érzés éppúgy alapmotívumként illeszkedik ebbe a kötetbe, 
mint a nagy, nyelvileg és gondolatilag egyaránt összegző jellegű 
kompozíciók. A halál és az emberi kiszolgáltatottság, félelem a 
játék és irónia színeit is magára tudja már venni ebben a 
költészetben. Kiemelkedő darabjaiban - Fekete-piros, Halot-
tak napja Bécsben - összegző, szintézisverseket látunk. Olyan 
hatalmas kompozíciókat teremt ezekben Kányádi, melyek 
összegzően tükrözik költői vüágképét. A struktúrák egymástól 
eltérő kisebb egységei, elemei szervesen épülnek olyan dina-
mikus egésszé, mely dialektikus, egymással feleselő részei révén 
élesen fogalmaz alternatívákat, nyitottan veti föl az erdélyi 
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magyarság létkérdéseit, ezek a versvilágból evidenciaként fejle-
nek ki, mint a személyiség legégetőbb létgondjai. Ezekben a 
nagy kompozíciókban szintézisbe épül Kányádi költészetének 
sokféle nyelvi értéke, színe: a mondókák, népköltészet, nép-
nyelv, tájszavak, idegen nyelvi elemek, a magas kultúra képi és 
formai elemei, az érzelmi vallomás és az érvelő intellektus 
kifejezőeszközei. 

Kányádi oly természetesen mozdul el az időben, oly inten-
zíven éli a világegészet, hogy kompozícióiban természetes 
egyenrangúsággal kerülnek egymás mellé időben és térben 
távoli elemek, történelmi vagy népköltészeti motívumok és 
mai, szinte szociográfikus élességû életképek és érzések. Nagy 
kompozíciói is feszesek és természetesek, a túlírtságnak, bő-
beszédűségnek nyoma sincs bennük. Egyszerű elemekből épít-
kezik, a bonyolult életérzést, összetett világképet nem bonyo-
lult szövegekkel, hanem az egyszerű elemek feleseltetésével 
fejezi ki. Mintegy azt a pillanatot ragadja meg, amikor a 
más-más nézőpontból evidenciának látszó tények, motívumok 
a személyiségben ütköznek, mert az etikus személyiség közös 
nevezőre akarja hozni azokat, disszonanciák fölött akar harmó-
niát teremteni. Ezt a versszituáció lélektani kidolgozottsága, 
bizonyos belső epikai folyamatszerűség feltárulkozása teszi 
természetessé. 

Gál Sándor költészetében korábban is kiemelt szerepe volt 
az időnek, újabb kötetében (Folyó) az időélmény filozófiai 
aspektusai közvetlen kapcsolatban jelennek meg a csehszlo-
vákiai magyarság létkérdéseivel, konkrét valóságélményével. 
Többször kollektív én jelenik meg verseiben, a nemzetiség 
nevében szól a költő, sodró, szenvedélyes és tárgyszerűen pon-
tos verseiben. A csehszlovákiai magyarság múltjáról és jelenéről 
a hetvenes években ez a verseskönyv ad leggazdagabb lírai 
képet, művészileg egyenrangúan Duba Gyula Vajúdó paraszt-
világ és Dobos László Egy szál ingben című 
nemzetiség létének víziójává áll össze ez a köj$,V apáHM^og 
a tárgyszerűen pontos képek sora más-más < 

ь. - J WlrJ L. 
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a csehszlovákiai magyarságot. A költői személyiséget a küz-
delem, az óvás, a megítélés pozíciójában látjuk, ezt a helyzetet 
tényeket felsorakoztató leltározó versekben teremti meg, anya-
gához bevallott érzelmi viszonya van (Veszteségeink, Könyör-
gés). Költészetében az önismeret a megmaradás akarásával és 
az értékek óvásával, védelmével kapcsolódik össze. Még az 
allúzió-technikával épített vers is (Homok), mely metonímiák 
révén fölidézi a csehszlovákiai magyarság nemzeti hagyomá-
nyainak jelentős részét — a tárgyszerű leltárt átlelkesíti, szemé-
lyes kötöttségűvé teszi. A közvetlen élményeknek gazdag öve-
zete biztosítja a tárgyiasból látomássá emelkedő darabokban is 
az egyetemes érvek hitelét. Felelősségre és kötelességekre éb-
reszt ez a kötet jellegzetes virrasztó, könyörgő, jelentés-tevő 
költői magatartásával, képeinek érzékletes és pontos építésével. 
Egyben a költői fejlődés újabb lehetőségét is jelzi: a tárgyszerű 
leltár, számbavétel, megnevezés és érzelmi viszonyulás után a 
nemzetiségi létezés közép-kelet-európai távlatainak gondolati 
kimunkálása irányában. A kötet gazdag látvány-szintje a költői 
személyiséget biztonsággal emeli a látvány fölé, az elvonatkoz-
tatás, a törvények, gondolatok megjelenítéséig. 

V. 

A vallomásos, tárgyias-szemléletes költészet a hagyományos 
értelemben vett élménylírához kapcsolható leginkább. A költői 
személyiség mintegy számot ad élményeiről, egyszerűen, a 
természetes, mindennapi szemlélet rendje szerint közli élmé-
nyeit. Nyugodt, mértéktartó költői magatartás jellemzi, elfo-
gadja valóságnak azt, amit lát, szemléletében a létezés nem vált 
titokká, sejtelmessé. A megidézett, sokszor szinte epikus szem-
léletességgel megmutatott világhoz való magatartásbeli viszo-
nyulás persze sokféle lehet ebben a típusban is, de a költői 
személyiséget általában kiegyensúlyozottság jellemzi. Szinte 
behatárolják a költői személyiséget a tapasztalati világ arányai, 
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s a feltétlen szemléletesség követelménye. Nem jellemző erre a 
típusra az élmények nagyfokú alakítása, sűrítése, koncentrá-
ciója. A költő a maga hétköznapi élményeit, minden különö-
sebb válogatás és stilizálás nélkül emeli versbe, nem törekszik 
arra, hogy a megidézett valóságanyag valamiképpen az egészet 
is magába foglalja, megelégszik az élmény primér jelentésével, 
önmagával való azonosságával. Esetleg ezt szembesíti a szemé-
lyiség önmagával, így teremti meg különféle érzelmi viszonyu-
lásait, ítélkezéseit. A másik jellegzetes változata ennek a vallo-
másos, tárgyias-szemléletes költészetnek, lényegében az irányí-
tott ihlet eredményének minősíthető: a költő tudatos törek-
vése például a múlt egyes eseményeinek fölidézése vagy az, 
hogy számot adjon az őt körülvevő tárgyi világról, szociográfiai 
pontossággal megidézze az elmúlásra ítélt tárgyakat, szoká-
sokat, feledésre ítélt eseményeket. Nagyfokú egyszerűség, 
szemléleti egyenesvonalúság és kiegyensúlyozottság sorolható 
még a típus ismertetőjegyei közé. Ettől a sémától persze ki-ki a 
maga tehetsége szerint sajátos jegyekkel eltér, különbözik. 

Fodor András (A bábu vére) kötetének a közvetlen szemléle-
tesség a leginkább szembetűnő vonása. Észrevehetően a „józan 
mértéktudókkal" tart, vállalva azt is, hogy így nagy lírai lehe-
tőségektől zárja el magát. Versei a szemléletes élményleírásra 
épülnek, gyakran kiegészíti azt a látvány értelmezésével, a 
megmutatás gesztusaival. Emlékezik, megcsodál sokféle tájat , 
hazamegy szülőföldjére, megidézi a múltat, mai világát, s a sze-
mélyes vallomás hangján rendez el mindent maga körül. Ki-
egyensúlyozottan, nyugodt, megértést, szeretetet sugalló tekin-
tettel méri meg a világot. Erkölcsileg ítélkezik, felháborodik a 
lázadni képtelen alázat láttán, akárhol is találkozik vele, felhá-
borodik az igazságtalanság bármely megnyilvánulásán. 

Tárgyilagos, arányokat, mértéket tartó szemléletessége 
békét, harmóniát, szeretetet igénylő egyéniség vallomásait hor-
dozza. Világában minden a helyén van, érző szemtanú a költő, 
a természet nyugalmát és bölcsességét sugallja. Külső tanúként 
idéz drámai eseményeket is. A tényekkel mint értelmező kerül 
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viszonyba, s mint átélő. így a tárgyias leíró jellegű versek közlő 
elemekkel bővülnek, a versben gyakran előtérbe kerül a szub-
jektív indíték, a költő érzelmi reagálása a látott tényekre. A 
legjobb darabokban a tárgyilagos megnevező világfeltárás és 
önkifejezés intellektuális világértelmező erőről is tanúskodik. 

Ebben a vonatkozásban megújító és érdekes kísérlet Böndör 
Pál kötete (Vérkép). Egyéni módon újítja meg ezt a hagyomá-
nyos versmódot: az Új Symposion iskoláját járt költő a tárgya-
kat, tényeket, élményeket úgy szervezi verssé, hogy azok nem 
egyértelmű és nyugodt életérzést, lélekállapotot sugallnak, ha-
nem a tények, a tárgyszerűség éppen a világ sokféle értelmezési 
lehetőségének megvilágítását szolgálja. Az értelmező szándékú 
szembesítés („ha jobban odafigyelnek, láthatták volna") Bön-
dör Pál költészetének azt a jellegzetes vonását váltja ki, hogy 
erősen foglalkoztatja a tények szubjektív értelmezésének prob-
lémája. Tárgyias versei gyakran hangsúlyozottan a lelki viszo-
nyulást fejezik ki, a személyiség egy-egy pillanatának, érzésé-
nek a megragadására irányulnak. Böndör Pál határozottan 
törekszik a dísztelen versbeszédre, a tárgyak és a cselekvések 
kombinációival sugallja azokat az érzéseket és hangulatokat, 
melyeket a hagyományos költészet jelzők sokaságával ragadott 
meg. Kötetét elsősorban minősítő versei a tárgyias bemutatás 
révén emelkednek gazdag jelentésűvé, egyszerre ragadnak meg 
a látvány különösségével és a tárgyias bemutatás révén sugallt 
értelmezés szuverenitásával, komor gondolati erejével, ítélkezé-
sével (Börtönébe, Az a hernyó) és lélektani-szociológiai erejé-
vel (Saját ügyében a városban). Olyan pillanatokat választ 
ezekben a költő, amelyek a létezés tragikomikus dimenzióit 
villantják fel: a hernyó úgy került a versbe, hogy a barackfáról 
esett le, s tévedésből villanypóznán igyekezett fölfelé, „Párhuza-
mosan mászott a céljához vezető úttal, fel a semmibe." 

Simonyi Imre könyve, (Gyulai krétarajzok) már címével is 
besorolja magát ebbe az irányba: fiatalkorának, a gyulai Nyári 
Színikör világának pontos, visszavágyó nosztalgiával rajzolt 
képe azért megragadó, mert Simonyi markáns arcéle, krúdys-
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villonos hangvétele, közösségrevágyó emberi magánya és szél-
sőségeiben is következetes egyénisége nyer kifejezést benne. A 
versek füzéréből egy versregény bontakozik ki, melynek azon-
ban nem a múlt a fő témája — bár fontos benne a megidéző, 
életrekeltő indíték —, hanem a költő mai életérzése, világlátása, 
az egykori közösség varázsát, éltető fluidumát nosztalgiával 
idéző emberi magatartás. A pontos, tárgyszerű leírás és a hozzá 
kapcsolódó nosztalgia a villonos dac, s az öniróniával színezett 
büszke kívülállás révén kap sajátosan egyéni színezetet, több 
dimenziót. Az emlékezésnek összetett értelme tárulkozik föl a 
Gyulai krétarajzofc-ban; kevésbé mondható ez el Ozsvald 
Árpád Vadvizek és Tamás Menyhért Küszöbök című kötetéről, 
ezek inkább csak a puszta múltidézéssel minősíthetők. 

A tárgyias-szemléletes típusnak egyéni karakterű, jellegzete-
sen szociográfiai ösztönzésű változatát teremtette meg Brasnyó 
István, aki a pusztuló bácskai parasztvilág lírai szociográfiáját 
írja gyorsan sorjázó köteteiben. De ami ennek a sajátos Hrai-
szociográfikus hangnak a feltűnésekor egy jelentős új tájkölté-
szetnek a lehetőségét mutatta, ígérte, mivel egyáltalán nem 
mélyül, nem válik egyre koncentráltabbá, új könyvében (Más-
ként s másként) már az érdektelen önismétlés jegyeit hor-
dozza, egy nagyobb lehetőség eltékozlásával ijeszt. 

A vallomásos-tárgyias líra sok-sok változatával talál-
kozhatunk a 78-as kötetekben, Takács Imre, Kiss Dénes, 
Kalász Márton, Hárs Ernő, Pákolitz István, Gábor Zoltán, Oláh 
István és mások könyveiben. Ezek a kötetek többnyire csak a 
szerző pályáján belül érdemelnek figyelmet, a magyar líra 
egészében egyéni színük már nagyon halvány. Többnyire nehe-
zen vehető ki a költői személyiség karaktere a versekből, nincs 
igazán jellegzetesre formált látásmódja, vagy ha igen, akkor 
pedig a visszafogottság, a nézőpontok és szemléleti elemek 
szűk tere szorítja tiszta, de nem jelentős kisvilággá a kötetet. 
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VI. 

A közvetlen élmény elszigetelése, nagyfokú átalakítása, 
szublimálása, a művészi kifejezésben pedig az alakításnak, 
játéknak, ötletnek biztosított kiemelkedő szerep különíti el az 
eddigi típusoktól azt a rendkívül tág csoportot, melyet köz-
vetett, alakító, szerepjátszó típusnak nevezhetünk. A költői 
személyiség olykor egészen a személytelenségig elrejtőzik a 
versben, máskor élményeinek hasonlóképpen nagyfokú abszt-
rahálásával tárgyias, de nem szemléletes, hanem absztrakt 
képekben nyilatkozik meg, ismét máskor szuverénül formált 
epikus, drámai jellegű szerepekben, látszólag elidegenített dia-
lógusokban érhető csupán tetten, olykor pedig bravúrosan 
szerkesztett montázsok, intarziák utalnak a költői személyiség 
kreativitására, teremtő jelenlétére. Vagy a sokféle szerepet 
magára vevő költő színjátékaiból faggathatjuk igazi arcát, hang-
ját, az idegen maszkok azonos villanásaiból következtethetünk 
bensőségesebb övezeteire, illetve a kifejezési, szemléleti formá-
vá emelt irónia ad áttételt a lírai közlésnek. 

Nagyon sok vonatkozásban különböznek egymástól ezek a 
lírai alakzatok, annyiban azonban közösek, hogy a költői 
személyiség közvetetten nyilatkozik meg, gazdagon él a szerep-
játszás, az elvonatkoztatás, az allúzió-technika lehetőségeivel, 
időnek, térnek a felbontásával, gyors váltakoztatásával, a köl-
tői nézőpontok egy versen belüli megsokszorozásával vagy 
gyakori elmozdításával, párbeszédes vagy archaikus formákkal. 
A kísérletezésnek igen gazdag terepe ez a líratípus, izgalmas, 
összetett költői világkép kifejezését célozza, de ha az előző 
típus rengeteg középszerű verset terem a mai lírában, akkor ez 
a típus hozza a legtöbb bizonytalan, szervessé összeállni nem 
képes építményt és a legtöbb allúziós utánzatot. Ezen a gazdag 
típuson belül aszerint tehetünk globális különbséget, hogy az 
alakítás mértéke mekkora a költői személyiség megjelenése 
szempontjából: teljesen háttérbe szorítja-e szinte személyte-
lenné teremtve a lírát, vagy pedig olyan természetű, hogy a 
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költői személyiség a közvetett kifejezésmód ellenére egyértel-
műen megnyilatkozik a „holtsúlyos játékokban". 
A személytelenség változatai: 

Weöres Sándor orpheuszi módon személytelen és próteu-
szian alakváltoztató költészetében a Harmincöt vers a változat-
lan folytonosságot, önismétlést, az árnyalatnyi variációk töme-
gének bővítését mutatja, egy régen kiformált líratípus könnyed 
és bravúros folytatását. Személytelenségét éppen azáltal hang-
súlyozza, hogy a legkülönfélébb szerepekben és lírai szituá-
ciókban szólal meg első személyű dikcióban, de határozottan 
kikapcsolja a személyiség közvetlen érdekeltségét, bár az is 
kétségtelen, hogy korábbi személytelenségéhez viszonyítva a 
közvetlenebb személyesség elemei is feltűnnek (Repülőbaleset 
Szíriában, Lengyel József emlékére). Weöres Sándor új versei-
ben is könnyedén teremt emlékezetes látomást, mítoszokba 
kapcsolódó víziót és súlytalan, lényegében zenét helyettesítő 
játékot. A kötet kiemelkedőbb darabjai tárgyi vagy látomás-
elemeiket is egyetemes képzetkincsbó'l veszik, a konkrét vonat-
kozások teljes mellőzésével. Bizonyos, hogy a kor vonatkozá-
sainak hiánya miatt állapotszerű ez a költészet eleven ritmusa, 
sok-sok színe, alakváltozata ellenére. Az elvont tárgyiasság 
körébe kapcsolható darabjai némelyikének emberi üzenete így 
is megkapó (Őskori sziklarajz) a nagy költészet élményével 
azonban ezúttal adósunk marad. 

Vasadi Péter (Tamariszk) a konkrét élményektől elvonat-
koztató költészetnek Pilinszky által mesterfokon művelt válto-
zatához van közelebb, bizonyos keresztény mitológiai övezet 
fogja egységbe kötetét. Költészetében annyira egyetemessé, 
ontológiaivá stilizálva jelenik meg a világ, hogy csak végső 
elveiben, törvényeiben áll előttünk. A borzalmak és fájdalmak 
ellenében a személyiség tisztaságához és a csendhez folya-
modik a költő, ezekből azonban nem lehet megfogható, akár-
csak megfogalmazható konkrét elveket kiolvasni. Gazdagon és 
egyneműen kimunkált tárgyi világa biblikus-mitologikus alapo-
zottságú, tárgyias víziói elvontak, többnyire a totális emberi 
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kiszolgáltatottságot sugallják, a cselekvésnek nincs tere ebben a 
költészetben. Hatása, ereje pontos képeiben, elvont apokalip-
szis-élményének tárgyias kivetítésében, a képek közé kifeszí-
tett tragikus léttudat katarzisában van. 

Kiss Anna konokul egyetlen — igaz, tüneményesen színes! 
- anyagból épít világokat újabb könyvében is (Világok). A 
képzelet tiszta játékai, a népmesék, népi tréfák, mondókák, 
archaikus veretű dalok, varázsolások, bájolások elemeiből 
teremti meg összetéveszthetetlen Kiss Anna-meséit, játékait, 
különleges színjátékait. Világa ilyen értelemben önkorlátozóan 
zárt és egységes, leszűkített horizontú. De éppen egyneműsége 
folytán teljes világ, olyan mesei létfluidum, mely önmagában 
hiánytalan, s melyben mégis a valóságos emberi világ törvé-
nyeit, tragédiáit pillanthatjuk meg a tiszta mesejáték közegé-
ben. Kiss Anna meséi a mi világunk léttörvényeit jelenítik meg, 
a mesei dimenzió felől nézve bravúros szemléleti-nyelvi világ-
teremtéssel. Költészetének nyitott kérdése tehát inkább az, 
hogy mennyit bír el a világból a mesei dimenzió? Nem hoz-e 
túlságosan nagy áldozatot a tökélyért a költő? 

Még erősebben vetődhet fel ez a kérdés Ladik Katalin versei-
vel kapcsolatban. Ladik Katalin különleges meséi (Mesék a 
hétfejű varrógépről) a szürrealizmus közismert kellékeit, a sza-
bad asszociációkat, az automatikus írás meglepetéseit,-a nyelvi 
humor szinte határtalan lehetőségeit, a logika és erkölcs teljes 
mellőzését társítják a népművészet ősi műfajaival, a mesével, 
siratóval, találós kérdéssel, bájolóval, varázsénekkel és külön-
féle szertartásokkal. Csodálatos képtelenségek jönnek így létre: 
a formálisan megtartott népköltészeti kellékek teljesen várat-
lan, abszurd képekkel, ötletekkel telnek meg. Ladik Katalin 
jókedvűen, felszabadultan játszik, hiszen nem köti semmi. 
Játékai gyakran követhetetlenné válnak abban az értelemben 
is, hogy a költői személyiségről semmiféle információt nem 
közölnek kommunikációs szinten, a képtelenebbnél képtele-
nebb csodák tehát magánjelrendszer-jellegűek azon az általános 
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sugallatukon túlmenően, hogy a létben minden lehetséges. 
„Holtsúlyos játékok": 

Szilágyi Domokos lírája weöresi értelemben próteuszi köl-
tészet, a játék az igazi tere, az alakváltozatok szinte követhe-
tetlen gazdagsága, melyben a magyar és világlíra történelmi 
modelljei éppoly könnyed gesztussal foglalják el a maguk 
helyét mint a biblikus vagy a népdalszerű hangvétel. Felsorolni 
is képtelenség azt a sokféle hangvételt, versformát, költői sze-
repet, melyekben egyforma otthonossággal teremt Szilágyi 
Domokos új, jellegzetesen saját világot. A játék nála a Minden-
ség átélésének az egyetlen igazi költői lehetősége, a milliónyi 
árnyalat és attitűd valamiképpen az Egész benyomását kelti. 
Bonyolult versépítményei posztumusz kötetében (Tengerparti 
lakodalom) megfogyatkoztak, tovább folytatta ez a kötet azt 
az egyszerűsödő tendenciát, melyet az utóbbi években már 
észlelhettünk Szilágyi Domokos költészetében. Az alakváltoza-
tok, játékok pazar bősége azonban még végletesebb színekben 
pompázik. Tizenöt variációt ír egy képzeletbeli Weöres-versre, 
verses naptárt játszik. Teremt, szerkeszt Apokrif Vörösmarty-
kéziratot 1850-ből, melyben Szerb Antal-idézet, Batsányi sor, 
Irodalmi lexikon-szöveg tűnik össze a kompozícióban Vörös-
marty és Szilágyi Domokos sorokkal. Tökéletes elégiát éppúgy 
teremt, mint mitologikus sugárzású látomásverset. Művészeté-
nek hatalmas birodalmát, színgazdagságát a játékban észrevét-
lenül megjelenő, formát nyerő tragikus életérzés és követke-
zetes etikai helytállás fogja egységbe. A groteszk, ironikus vagy 
tisztán játékos világlátás végsősoron hangsúlyosan alátámasztja 
az elégikus hangvételű versek fojtogató létélményét. 

A játék ezen a ponton világtágítás: olyan mélységekbe me-
részkedik általa a költő, melyekbe a játék fölénye nélkül nem 
szállhatna alá. S ezzel a — már-már abszurd — létezésélménnyel 
szemben alakítja ki sajátos virrasztó, értéktanúsító, érték-
vállaló magatartását (Héjasfalva felé; Szemből, Halál?, Törpe 
ecloga), olyan léthelyzetekben is, amikor az életnek már nincs 
lehetősége, csupán az etikának. Ez az erkölcsi könyörtelenség 
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rendezi szemléleti egységbe ezt a színes, a hagyományokat az 
avantgarde jellegű törekvésekkel szintézisbe hozó költészetet. 
Szilágyi Domokos a hatvanas években alakította ki a maga 
modern költői formáit, akkor búcsúzott el a trópusoktól is. 
Költészetének spontán lírai varázsát utolsó kötetében nem a 
trópusok, nem a gazdag képvilág, hanem a fogalmi általánosí-
tás, az absztrakciók gyors villanásai, a szinte aforizmatikus 
leütései hordozzák, melyek legtöbbször — a költői elszánást 
tanúsítva — a megjelenített élettényekkel éppen szemben kép-
ződnek, etikai ösztönzésűek. 

A játékban a világot tanulta meg minél teljesebben, szinte 
iramló igyekezettel és a disszonanciákra érzékenyen. Innen 
erednek szüntelen és gyors hangváltásai egy-egy versen belül is 
olykor: az ütköztetés, szembesítés nemcsak játék itt, hanem 
leleplezés is. A játékkal teremtette meg a maga számára a 
szabadság övezetét, de a költészetét behálózó játék-értelme-
zések arra is rávilágítanak, hogy az ő játéka titokban zokogás, s 
hogy a megcsonkított létezés, a „mindig csak valami helyett" 
tudat keserűsége menekíti a teljességre vágyó személyiséget a 
játékhoz, mert abban nagyobb világot teremthet, megélheti azt 
is, ami lehetne, s aminek lennie kellene. 

Veress Miklós Porhamujz is csupa változás, szereppróba, 
behelyezkedés, imitáció, de míg Szilágyi Domokos költészete 
elementáris filozófiai létélményből teremti meg a világ és a 
költői személyiség konfliktusait, Veress Miklós a különféle 
stilizált szerepekben elsősorban önmagát keresi, a sokféléből 
igyekszik megépíteni az egyetlen arcot. A kötetében meg-
nyilatkozó költői személyiség legszembetűnőbb vonása ez a 
keresés, bizonytalanság és előremutató önkorrekció. Ő inkább 
ízlelgeti, méregeti a világ különféle lehetőségeit, keresi a maga 
helyét és lehetőségeit a világban, de annyira mindenütt meg-
találja, hogy sehol sincs igazán otthon, ezért váltakozik benne 
bizonyosság és bizonytalanság, kihívó gesztus és önsajnáló 
tétovaság. Emögött jelentős változás van pályáján: nem boldog 
prédikátor már, hanem vívódó, differenciáltabb világképre törő 
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költő. Úgy látszik, a nagy költészet lehetőségének birtokában 
van, a tét azonban nyitott: azon múlik, sikerül-e szuverénebb 
egységbe fognia világképét. Érzékenysége, bravúros sokszínű 
tehetsége arra mutat, hogy ez elsősorban gondolati erő és er-
kölcs dolga lesz. 

Király László előző kötetének Régi mesterek ciklusa portré-
versek sorában sugároztatta a mai költő személyes indulatát és 
parancsát: az egyszemélyes cselekedetek értelmébe és szüksé-
gességébe vetett hitet. Az elfelejtett hadsereg kötet verseire is 
jellemző az idő kitágítása, a költői ént többször látjuk a múltban, 
más művészi alkotások lírai szituációjában, mint a jelenkori köz-
vetlen vallomás pozíciójában. Közvetlen vallomásversei fájdal-
mat, pusztulást, megvalósíthatatlan nosztalgiákat, ősziessé, vet-
kőzővé vált időt énekelnek, az emberi lehetőségek már nem 
cselekvésben mutatkoznak, csupán a szándék őrzi azokat. 
Király László azonban nem reked meg a fájdalomban, a kifosz-
tás, szétszóródás tudatában, hanem megteremti ezekkel szem-
ben a „mégis" pozícióját. Értékként minősíti a számbavett, 
megidézett múltat, majd más verseiben főként történelmi para-
fázisok, mára átsugárzó megidézések formájában megszégye-
nítő erkölcsi mértéket állít fel. Világszemléleti egység, közös-
ségi érzékenység kapcsolja össze így a tárgyuk és külső for-
májuk szerint különböző verseket. A romániai magyarság lét-
gondjai szólalnak meg az érzékenység és az intellektus közegé-
ben. Az érzelmességből való szabadulásnak, kiválásnak is esz-
köze a sok „utalásos" megoldás, melyekben az „eredeti" motí-
vum felidézése az elidegenítő effektus funkcióját is hordozza 
annak ellenére, hogy lényege szerint éppen a megidézett és a 
mai állapot párhuzama a meghatározó (Olvassuk Cicerót, Az 
öreg Pieter Brughel). Olykor azonban a rutinszerűség veszélyét 
is érezzük, mintha túlságosan könnyedén írna Király László, 
lazán hagyja a verset, nem koncentrálja eléggé hangulatilag 
vagy gondolatilag. A kötetet lezáró dialógusvers vagy vers-
dráma, a Henrik király viszont kiemelkedő értékű alkotás. A 
töredékesség látszatának elve szerint épül, egy összetett tragé-
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dia egyes töredékmozzanataiból áll a kompozíció, melynek 
fiktív szereplői a 16. században éltek, de nem a 16. századi törté-
netet verseli meg Király László, hanem szuverén emberértelme-
zésének találta meg nyitott keretét: mai és történelmileg ismétlő-
dő emberi mentalitásokat ütköztet szuggesztív költői erővel. A 
dialógusforma teszi lehetővé, hogy ezek a mentalitások önmagu-
kat is leleplezzék, a hatalmi mámornak, a megalkuvásnak, számí-
tásnak, erőtlenségnek az önpusztító bűnösségét föltárják. 

Szőcs Géza költői világának a történelmi idő - a múlt és a 
képzeletben felvillanó jövő is — természetes életterepe, az 
emberi létezés esélyeit ilyen kitágított időben mérlegeli. Költé-
szete (Kilátótorony és környéke) változatos, „ötletes". Néző-
pontjai mindig szokatlanok, de ez a kötet egészét nézve egy tág 
világszemlélet hátterével erősített gazdaság. Sok a játék, az alig 
követhető mutatvány is lírájában, de a költői személyiség a 
sok-sok alakváltozat ellenére egyértelműen és gazdagon rajzo-
lódik ki a versekből: érzelmi gyöngédség, gondolati erő, kivé-
teles képzelőtehetség és egyértelmű, kemény és felelős erköl-
csiség jellemzik. Nyilvánvaló törekvése és adottsága, hogy min-
denről új módon szóljon. A nemzetiségi létforma gondjait is 
egyértelműen és benső érdekeltségtől izzóan, összetetten fejezi 
ki Levél Burgosba, Angel Otaeguinek című kompozíciója, 
melyben személyes hangvétel és történetfilozófiai, erkölcsfilo-
zófiai komolyság társul. Neki is baszk altatóéneket dúdolt az 
anyja, írja megteremtvén eme ötlettel a sorsazonosság külső 
allúzióját, tudásának mélyebb hitelét: „forradalmárnak / és 
baszknak születni Spanyolországban / bizony nem életbiztosí-
tás". Külön elemzést igényelne a Kérdések a XXVI. század 
költőihez című ugyancsak nemzeti-nemzetiségi gondolat-
körben gyökerező verse, mely látomásnak és erkölcsfilozó-
fiának egymást erősítő egysége. Szőcs Géza avantgarde ihletésű 
lírája számtalan alakváltozatban villódzik, montázsok, kották, 
idézetek, stílusutánzatok és variációk bősége rendeződik 
nagyobb egységbe benne nagyon sok szertelenséggel, de a 
nagy költészet lehetőségét bizonyító leleménnyel, tudással és 
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tehetséggel. Játékai súlyosak, miként Szilágyi Domokoséi, sok 
nézőpontja van — idő- és térkalandja leginkább Lászlóffy 
Aladár közelségére emlékeztet. 

VII. 

A hagyományos költői szemlélet totális felrobbantásának 
két egymástól merőben eltérő, de lényegében közös gyökerű 
kísérletével találkozunk az 1978-as év líraköteteiben. A közös 
indíték az a meggyőződés, hogy a költészet a hagyományos 
vonulataiban már nem folytatható, gyökeresen újat kell 
alkotni. Ennek a módja azonban már alapvetően különböző 
Tandon Dezső és Cselényi László költészetében. 

Tandori költészetének alapeszméje és alapérzése az, hogy ez 
a világ képtelen, üres, értelmetlen, minden komoly jelentőség 
kiveszett belőle vagy legalábbis észrevehetetlen, felfoghatatlan 
és a költészet által sem kifejezhető már. A teljes eljelentékte-
lenülés költészetét teremti meg. A Még így sem totálisan jelen-
téktelen dolgok sokaságát idézi meg, s a jelentéktelenség totali-
tása révén az ironikus hangvétel válik uralkodóvá, mert ezek a 
jelentéktelen események, absztrakt tények teljesen kitöltik a 
költői személyiség világát. Az értelmetlen akciók és eszmefor-
gácsok kizárólagos kultusza ily módon világunk szatírája. 
Ennek az ironikus szatirikus világlátásnak azonban egészen 
határozott nihilista tendenciája van, mert a költői személyiség-
ből teljességgel hiányoznak a társadalmi, történelmi kapcsola-
tok, törvényszerűségek, félelmetesen leszűkített önmagán kívül 
semmihez nincs köze. 

Totálisan szabad és értelmetlen minden akció ebben a lírá-
ban. Varázsát abban kereshetjük, hogy sikerült megteremtenie 
mondandójának adekvát nyelvi kifejezési formáját. Eszméje az 
eszmék megszűnése, verseszménye adekvát módon a vers meg-
szüntetése — mindkettőt a saját terepén vonja a teljes irónia 
körébe. Éppen a leszűkítés és abszolutizálás következtében 
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Tandori művészete lényegében az elme absztrakt játéka. 
Annyira ki van párolva belőle a világ összetett realitása, hogy a 
valóságos életbe nincs közvetlen átjárása. A versek tele vannak 
zseniális villanásokkal, sorokkal, melyeket azonban lényegében 
visszavon a rájuk települő ballaszt, fölvállalt erőltetett közöny, 
káosz. Tandori olyan dolgokkal, lényekkel népesíti be világát, 
melyek eleve az animális létezési szintre való lefokozást sugall-
ják, mint az emberlétnél értelmesebb állapotot. Mindezt több-
nyire egymást vég nélkül követő szonettekben adja tudtunkra, 
melyek címében szorgalmas iróniával jelzi a leglényegesebbet: a 
szonett megírásának dátumát. 

Bizonyos, hogy ennyi — önmagáért való — ötlet nincs még 
egy magyar nyelven szóló verseskönyvben. Az aforizmatikus 
tömörségű egységek abszolút ellentétben vannak a máskor 
szinte követhetetlen bőbeszédűséggel: nyilvánvaló utalás ez 
arra, hogy Tandori világképében annyira nem fontos semmi, 
hogy nem állít föl belső értékrendet. Következetlen is lenne 
önmagához, hiszen ahol minden bizonytalan, megfoghatatlan 
és jelentéktelen, hogyan lehetne fontossági értéksorrend, ön-
iróniába át-átcsapó aprólékosan és strukturálatlanul részletező 
szövegei arra is nyomatékkal utalnak, hogy ezeket a szövegeket 
sem veszi komolyan. Világában minden megtörténhet, bármi 
következhet bármi után, hiszen a rend és rendszer jellegű 
gondolkodás és magatartás csak a bizonytalanság állításában 
következetes. Éppen ezért olyan motívumok kerülnek egymás 
mellé, s ily módon már egymással kapcsolatba is, melyeknek 
csak a szélsőségeket fürkésző gondolkodásban van közük egy-
máshoz, elsősorban az abszurd révén: az elmúlás ugyanis roko-
nit minden élőt. így például Goethe és a rendőrvicc lelőtt 
Joe-rendőre is közös abban, hogy Goethe szintén nem úszta 
meg élve. 

Tandori világa tehát rendkívül következetes a haláltudat-
ban, s a világ abszurditásának költői kifejezésében, ha abszur-
don azt értjük ami reménytelen, megfoghatatlan, áttekinthe-
tetlen és céltalan. Kétségtelen, hogy ezt a világérzést adekvát 
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módon fejezi ki a szonett szoros formájának s belső eszmé-
jének ellentéte, rendezetlensége, vagy az a jellegzetes Tandori-
módszer, hogy — mivel a lényeg megfoghatatlan, megérthe-
tetlen - verseinek kulcsszavai többnyire olyan névmások, hatá-
rozószók vagy kötőszók, melyek nem meghatározott főne-
veket vagy igéket helyettesítenek, s nem ilyenekhez kapcsolód-
nak, hanem a maguk önálló létében válnak kulcsszóvá, azaz: 
megfejthetetlenek. Illetve éppen az a legfőbb tartalmuk, hogy 
a világ áttekinthetetlenségét, felfoghatatlanságát tudatosítják. 

Tandori Dezső előző köteteiben már jószerivel teljesen ki-
munkálta, kialakította azokat a költői eszközöket és szemlé-
letet, amellyel a Még így sew ben dolgozott. 

Cselényi László a maga újító kísérletét hosszú hallgatásban 
formálta ki. Krétakor című kötete így alapvetően különbözik a 
hatvanas évek elején megjelent köteteitől (Keselylábú csikó-
korom, Erők). Miden kötete lényegesen eltér az előzőtől. Az 
első extenzív világélményét a másodikban intenzív, analitikus 
világlátás váltja fel, a teljesség kétféle megkísértése a két első 
könyv. Ezután olyan hatalmas bőséget és mélységét egybefogó 
szövegstruktúrát akar létrehozni, amelyik alkalmas arra, hogy a 
mindenséget, a teljes költői tudatot és világképet egyetlen 
műben kifejezze. Ennek a nagy rátörő elgondolásnak a terméke 
a Krétakor. Első ciklusa az első két kötetet rendezi négy-
szólamú struktúrába. Igazi kísérlete az Összefüggések avagy az 
emberélet útjának felén című hatalmas méretű szöveg-
struktúra, amely külső fölépítése szerint szigorúan zárt, aklasz-
szikus szimfónia-képletre emlékeztető, négyszólamúságra, 
„négyes számmisztikára" strukturált szöveg, egyes rész-elemei, 
apró egységei szerint viszont szinte határtalanul nyitott. A cím 
azt sugallja, hogy ez a szöveg ama nagy és egyetlen, de soha 
meg nem valósítható teljességvershez, mindenségkölteményhez 
akar összefüggéseket adni. Zárt jellegét a külső konstrukción 
túl a költői személyiségben élő két nagy élménykör - Gömör 
és Párizs, a gyermekkori illetve a csehszlovákiai magyar valóság 
közege és vele szemben a világváros zaklatottsága, rendkívül 
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sűrű, áttekinthetetlen világa — biztosítja, hiszen ezek egymás-
sal feleselnek mindvégig, egymástól strukturálisan, versalak-
zatok szerint is elkülönítve. 

A zártság és nyitottság összekapcsolásával, egymásba-
strukturálásával akar Cselényi László egy a költői személyiség 
egész univerzumát bemutató mindenségkölteményt létrehozni. 
Láthatólag fél attól, hogy a modern világelemeket is zárt, 
logikai rendbe szorítsa, mert ezáltal lehatárolná azokat, s így 
eleve le kellene mondania a teljesség igényéről. Ez persze nem 
feltétlenül így van! A nyitott teljesség érzékeltethető logikus és 
zárt egységekkel is. Cselényi László a másik utat választja: erős 
képi fantáziáját az imagizmus képkultusza és a joyce-i tudat-
áramregény ösztönzése alapján töredezett és az összefüggés-
telenség benyomását keltő szöveg alkotásában működteti. A 
lehetőleg egyetlen szóvá zsugorodott kép önálló egységgé válik, 
nincs feltétlenül követhető köze a szomszédos képekhez. Így 
teremt Cselényi beláthatatlanul nyitott világot, melynek azon-
ban a privatizálódás a veszélye: gyakran nem követhető, mert 
sem logikai, sem hangulati rend nem mutatkozik benne. Ezt az 
érzésünket gyakran fölerősíti rendhagyó szóalkotásaival, szó-
töréseivel. 

Tandori Dezső és Cselényi László egyaránt végleteket abszo-
lutizálnak: egymással ellentétes elgondolás jegyében. Tandori 
nem hisz abban, hogy a vers, egyáltalán a nyelvi kifejezés a 
valóságot tükrözheti vagy teremtheti, Cselényi pedig az egész 
mindenséget egyetlen költeményben akarja kifejezni. 

* 

Sokféle értéket, sokféle költői próbálkozást mutat egyetlen 
évnek a „válogatott" könyvtermése is a magyar lírában, az 
összkép esztétikai és eszmei értelemben egyarant színes és 
változatos. Mégis azt kell mondanunk, hogy elsősorban a foly-
tonosságért való küzdelem, nem pedig a felfedezésszámba 
vehető új értékek teremtése minősíti költészetünket, így ter-
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mészetesnek vehetjük, hogy nem kerülhetett az - egyébként is 
elég lagymatag — irodalmi érdeklődésnek a tengelyébe. A leg-
jobb esetben is inkább szívós önvédelmi harcát konstatálhat-
juk, nem jelez hódító új irányokat, nem bontakozott ki benne 
a líra forradalmas korszakaira jellemző sodrás, távlatnyitás. 
Ezzel mégsem annyira a költőket akarom minősíteni, hanem 
inkább a kort, közeget, melyet szinte egymást kioltó ellent-
mondásaival együtt mutat meg akárcsak egyetlen évnek a köl-
tészete is. 
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