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latok és tanulmányok című kötetének élére illesztett. Jakob 
Wassermann írásából való, aki Hofmannsthalt méltatja, s 
közben közös sorsunkra figyelmeztet, mondván, hogy min-
den évben kihuny egy fény, s magunkra maradunk a csilla-
gok körében : jedes Jahr verlischt ein Licht, man wird 
einsam unter den Sternen." 

WÉBER A N T A L 

SZERELEM ÉS OSZTÁLYHARC 

A CSILLAG 1949. ÉVFOLYAMÁNAK VERSEIBEN 
Irodalmunk felszabadulás utáni történetében van egy sza-

kasz, amely időbeli kiterjedéséhez viszonyítva aránytalanul 
mélyen beivódott tudatunkba, és szépirodalmat, kritikát írni 
már valószínűleg soha nem lehetséges e korszak tanulságai-
nak figyelembe vétele nélkül. Létét a politikában bekövetke-
zett események határozzák meg. Kezdetét a fordulat éve után 
kialakult helyzet adja, tehát 1949-re tehető, klasszikus idő-
szakának végpontja pedig a Sztálin halálát követő belpoliti-
kai fejleményekhez kapcsolható. Politika és irodalom oly 
mértékű összefonódásáról van szó, amelynek végső szándéka 
szerint az alkotás termelési folyamattá válik. 

A korszak irodalmában szinte minden a Csillag felé mutat. 
Folyóirat ennyire központi helyet a magyar irodalmi életben 
még nem töltött be. 1947 decemberében, amikor a kommu-
nista párthoz közelálló lapként indult, hasonló folyóiratok 
tucatjai vették körül, 1949 nyarára pedig már nem volt kon-
kurenciája, mert a két nagy párt egyesülését és választási 
győzelmét követően a pártvezetés deklarálta a proletárhege-
mónia, az egységes szocialista társadalom létrejöttét, s több-
nyire formai okokra hivatkozva megszüntette néhány vidéki 
folyóirat kivételével az összes irodalmi lapot. Ilyen helyzet-
ben a Csillag nyilvánvalóan meghatározhatta a követendő 
vonalat. 

A benne megjelent versek fokozatosan megteltek az osz-
tályharc képeivel. Nem volt ez alól kivétel a szerelem témája 
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sem. A következő oldalakon azt szeretném bemutatni, ho-
gyan nyomul be még ebbe a legszemélyesebbnek hitt szférába 
is a dogmatikusan felfogott ideológia a fordulat éve után, 
1949-ben. 

Nem a művészi színvonalát kívánom boncolgatni az adott 
verseknek. Túlnyomórészt első olvasásra is hemzsegnek a 
köznapi, publicisztikai fordulatoktól. Az érdekel, hogy mi-
lyen az alkotójuk felfogása a szerelemről. Ezt a felfogást fo-
gom szembesíteni a valósággal versképeiken, azaz a vers alap-
építőkövein keresztül. Nem verselemzést végzek tehát: a vers-
képek kínálta szemléletet elemzem. 

A szerelem szemlélete 

Minthogy a szerelem szemléletéről, pontosabban a Csillag 
1949. évfolyamában kifejeződő szemléletéről esik szó a kö-
vetkezőkben, röviden foglalkoznunk kell témánk főbb ösz-
szetevőivel. 

Legalapvetőbb élményeink egyike a szerelem. Önmagunk 
kiterjesztése egy másik ember által, vagy éppen a másik gaz-
dagítása önmagunk által. Mindenkor érzékiséggel megkö-
tött érzelmekről, vagy érzelmekkel telített érzékiségről van 
szó. A kiterjesztés vágyában bennefoglaltatik a nagyítás vagy 
kicsinyítés szükségszerűsége, mely a legigénytelenebb szerel-
mi kapcsolatokban is létrehozza az alá-fölérendelési viszo-
nyokat, a költészetben pedig — főleg képek formájában — 
a határtalan mindenséggé képes tenni a másikat, vagy a má-
sik által a költőt. 

Mindenkori eszköz ehhez a vers világában a test és a szel-
lem egészének, illetve részeinek belevetítése a környező vi-
lágba. így válik a természet a versképek részévé, sohasem 
függetlenedve az adott társadalomtól, s így a környező em-
beri világtól, filozófiától, politikai áramlatoktól sem. Ez a 
függetlenedés csak kívánt, vágyott lehet, de meg nem való-
sítható. Ily módon az öncélúság szándékolása éppen olyan 
hazug világ felé vihet, mint a másig véglet, a szándékolt cél-
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zatosság. Bármilyen erősen is kösse a társadalom normái-
val elvárásaival az egyént, ha ezek a normák, elvárások az 
ember faji valóságával ellenkeznek, csak úgy lehet nekik 
megfelelni, ha az ember szerepet vállal, szerepjátszóvá válik. 

Voltaképpen ezzel a szereppé váló szerelemmel találko-
zunk 1949-ben. Még folyamatjellegét is nyomon követhetjük: 
az idő előrehaladtával mind többször áll előttünk a szerelem-
nek egyfajta társadalmasított, mondhatnám „rendszeresített" 
felfogása. Találkozunk néhány verssel, amelyekben a szerelmi 
élmény oly módon férfi és nő közös élménye, hogy a társa-
dalmi környezet az élmény alapját, egyének közti jellegét nem 
változtatja meg. Megfigyelhetjük, hogyan válik ez az intim 
kapcsolat férj, feleség viszonyává, hogyan lesz az együttélés 
célja az utód létrehozása, új emberré nevelése. Aztán a há-
zastársi kapcsolat helyét átveszi a harci kapcsolat, amitől 
már nincs messze az osztályát képviselő költő, aki a szerelmi 
érzést csak háttérnek használja az osztályok egyesülésének 
bemutatásához. 

Fölvetődhet a kérdés : nem csupán a politikai háttér miatt 
nyúlunk-e 1949-hez, hiszen a Csillag 1947 decembere óta léte-
zik, és egyeduralkodó a személyi kultusz mélyülésének idő-
szakában is. 

Ha a változást, az átmenetet akarjuk megragadni, a 49 
előtti Csillag-termés — jóllehet színvonalában magas — ér-
dektelen, mert egy Pipacs1 álnév mögé rejtező dilettáns ver-
sén és egy jugoszláv földmunkás versszüleményén kívül a 
többi szerelemmel kapcsolatos vers a „klasszikus" vonalat 
követi. Vas István idillt fest pársoros költeményében (Lidó) ; 
Kassák a kedvesen keresztül szorítja magához a világot (Ke-
ret nélkül) ; Berda József a csodálatos női testről beszél (Di-
csérő vers) ; Juhász Ferenc Kapások című versében, de még 
inkább Cseres Tibor (A budai várban) az érzékiség az ural-

1 A felsorolás sorrendjében a Csillag következő számaiban talál-
ható: 1948. 13. sz. 9.; 1948. 2.sz. 17.; 1947. 1. sz. 26.; 1947. l . sz .19 . ; 
1948. 3. sz. 26.; 1948. 11. sz. 8.; 1948. 7. sz. 26.; 1948. 11. sz. 7. 
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kodó. Még a később példás apaszerepbe bújó Kuczka is bá-
jos sorokat ír két fiatal szép együttlétéről. 

Csak 49 végétől válik általánossá a szerelemnek társadal-
mi, politikai töltésű bemutatása, de akkor aztán olyan egy-
értelműen, hogy az 1950-es, témánkba vágó 25 publikáció 
közül mindössze kettő a szerelem érzését megfogni akaró, a 
többi — esetenként népdalszerű beütésekkel — egy maga-
sabbrendű cél érdekében létrejövő társkapcsolatot erőltet. 

Az átmenet időponthoz kötéséhez, a folyamatjelleg érzé-
keltetéséhez tehát 1949 kínálkozik. 

Tiszta képletek itt nincsenek. Amikor folyamatról beszé-
lünk, tudni kell, hogy az nem spontán volt, s hogy a publi-
káció nem azonos a megírt verssel. Sokkal később nyilvá-
nosság elé került művekből kirajzolódik a tiltakozás is, de ez 
a tiltakozás akkor nem alakította az irodalmi tudatot, ezért 
más jellegű dolgozat témájába illik. 

Az érzékiség trónfosztása 
I . 

1949-ben az Új-Hold köréhez tartozó Lakatos István és a 
szinte ismeretlen Szokolay Károly nevéhez kapcsolódik a 
Csillagban a szerelem-érzésnek a legszubjektí vabb bemutatása. 
Ez év áprilisa után már alig találunk hasonló vallomásokat. 

Mindkét költőnél felragyog az új Magyarország, és ezt a 
ragyogást éppen a szerelem közvetíti, sőt Lakatos Istvánnál 
abból fakad. 

Szokolay Károly a természetet csodáló, rajta merengő, 
benne elmerülő szerelmes: 

Ó, míg nagy fűben, part alatt 
heverek szótlanul a kedvesemmel készre vált 
lobogó nyárban, mennyi szín 
keveréke tör be még addig 
a lelkem résein. 

(ívelve)г 

2 Csillag, 1949. 4. sz. 17. A további idézetek lelőhelye a Csillag 
1949. évfolyama. (Zárójelben adjuk meg az évfolyamon belüli lelő-
helyet.) 
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Az alapgondolat ember és természet egysége. Ez a világ 
megmarad kettejük világának, a lélek résein nem valamiféle 
dolgozó, harcoló vagy éppen ujjongó külvilág hatol be, csu-
pán sok szín keveréke, amit akkor liberálisan akár az ú j élet 
sokszínűségeként is felfoghattak a lapnál. Néhány hónap 
múlva már súlyosabb konkrétumokat vártak. 

Szemléletileg ugyanígy teszi a természet részévé Lakatos 
is a kedvesét, illetve olyan képekkel láttatja, amelyek túl-
nyomó többségükben még messziről sem utalnak aktuális 
valóságokra, vagy igen áttételesen, a vers belső világából 
következően. 

Az Emlékezés (15/27.) című versében a fasizmus áldozatává 
lett első szerelmét idézi. Őszinte — bár sokszor szemléletük-
ben zavaros — képekből bontakozik ki a szeretett lány. 

Szabadulni szeretne az emlékétől, de visszavonja a „sár-
gával kevert kék égbolt". Szerelmese zsidó voltára utal itt, 
a megkülönböztető sárga csillagra, de a mi számunkra van a 
képnek egy — csak az 1949-cel kezdődő korszakra vonatkoz-
tatható — érdekessége. Az akkori mában sárgával kevert az 
az égbolt — és versképek százait lehetne idézni ugyanebből 
az időszakból — amelyekben még a természet sem lehet ne-
gatív hangulatú, amennyiben '45 utánról beszél a költő. 

Ritka szép metaforával él, amikor fényjelnek nevezi szerel-
mesét éjszakája „vak mélységeiben", és látjuk „visszatérő dal-
lamként", „örök motívumként", „égő kiáltásként" is a lányt. 

„Halálos mélyről fakadtál, mint levél a fán" — mondja, 
és ez az a hasonlat, ami eredetisége miatt az egyik legmeg-
döbbentőbb az évfolyam verseiben, de figyelmeztet arra is, 
hogy kiforratlan költővel állunk szemben, aki olykor végig 
nem gondoltán teremt. A kép önmagában kiváló, hiszen a 
levél valóban „halálos mélyről" ered, a gyökerek közötti, 
alatti, egyszervolt világból, egykori élők testéből. Csakhogy 
a versben semmi nem igazolja a szerelmes „halálos mélység-
ből" való eredetét, csak „halálos" végét. 

Kétségbeesett, reménytelen keresés ez a kedves után. Száz-
ezrek élték át a hiábavalóságát a háború után. Csak a vers-
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ben térhet vissza az, aki a gázkamrát megjárta: „ott szikrá-
zol a kohókban, a nyersen sistergő acélban". Azt mond-
hatnánk, lám direkt módon összekapcsolja szerelmét az új-
jáépítéssel, a vas és acél országával. Am ez az összekapcso-
lás teljes egészében a versből következik, ezért nem tiltakoz-
hat ellene semmilyen bírálói szépérzék. 

A krematóriumok valamelyikében elégett lány a „nyersen 
sistergő acélban" támad fel 1945-ben. Halálával táplálja az 
új életet. Tragikus sorssal is diadalmassá válik. Minden eről-
tetettség nélkül azonosíthatja őt Lakatos az utolsó sorban a 
megtartó, életet adó szabadsággal: „Fújj belém, tarts erősen, 
Szabadságom!" 

II. 

A keresés az alapmotívum Lakatos másik versében is, 
amelynek címe : A szerelemről (17/45.). Képekkel sűrűn „be-
vetett" vers ez is, de már leszűkíti a szerelmet a lélek szfé-
rájára, s a titkokat még ebből is száműzi. így eltűnik min-
den sejtelmesség, szinte kiszámíthatóvá, tudományossá vá-
lik az érzés. Ekkor kapcsolja össze Lakatos a boldog ország 
képével, amelynek boldogságát már nem kell magyarázni, 
mert látható, mint szerelmese nyelve alatt a szó, vagy sorsa 
a homloka ráncaiban, magától értetődő, mint kettejük jövője. 

A szemlélet szintjén a szerelemnek ez már az a felfogása, 
ami után szerelemről többé nem lehet írni, hiszen — a vers-
ben legalábbis — a probléma megoldódott: ,,. . . mindent, 
mindent tudok rólad". „így válik az érzékiség szeretetté" 
— mondja Toldalagi Pál. (Amit csak kívánsz, 14/24.). Az érzé-
kiség, a szemléletből kilódíttatott. Látni fogjuk a későbbiek-
ben, mint bukkan fel még néha félve és bűntudatosan, mint 
kapcsólodik a bűnös múlthoz, mint válik alacsonyabbren-
dűvé az új élet új dolgainál. 

Lakatosnál a szemlélet torzulását érhetjük tetten, a kez-
detet, amely az érzékiségtől elvonatkoztatott szerelmi élmény-
től elvezet az olyasféle hitvesi levelekig, amelyek egyetlen 
mondanivalója: „jegyezz Tervkölcsönt" (24/45.). 
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Verse tagadásértékíí kérdő mondatokon keresztül a lány 
leheletében, alakjában, arcában, szájának vonalában, hajá-
ban keresi a választ. Természetesen hiába, hiszen már maga 
a kérdésfeltevés is erőltetett, magyarázható-e a szerelem a 
test gyönyöreivel? 

Nagyon fontosnak tartom a későbbiek megértéséhez ezt 
a pillanatot a szerelem torzzá váló felfogásában. Alapja egy 
tétel, amit mindannyian tudunk, de nem maximáljuk, mert 
biológiai kötöttségeinknek tudatában vagyunk. A testiség 
különválasztható az érzelmektől, de a szerelemnél ez a kü-
lönválasztás azt eredményezi, hogy a szerelem — ha még 
egyáltalán annak tekinthető — éterivé, elvonatkoztatotta, 
égi szagúvá válik. Ki van téve annak, ha a költő „mindent, 
mindent" tud a másikról, hogy együttéléssé, társas létté foko-
zódjék le. (A líra alaptermészeténél fogva nem a tudásból, 
hanem a tudásért születik.) 

A száj, a szem, haj, s a többi, a kedves testéhez tartozó 
fogalom így lefokozódva nem válhat többé önmagában ér-
zéki képpé, vagy ha igen, akkor csak betétként, vagy bele-
ágyazva magasabbrendűnek tekintett összefüggésekbe. 

így aztán egy éteri lány búcsúzik tőlünk a vers végén. Lát-
juk a nap sugaraitól körültáncolni, röntgenként átvilágítani, 
és nincsen semmi, de semmi titok immár, még a jövő is lát-
szik benne. 

III. 

Az eddigiekből kiderült, hogy szerelmen valami mást kell 
értenünk a kor verseiben, mint a megelőző vagy követő 
időkben. A test háttérbe szorul, de háttérbe szorulása egye-
lőre csak a lelki aspektusoknak enged teret. Lássuk most a 
szemlélet egyik végpontját, ahol kiindulóhelyzetben „csak 
megkérdőjelezett test, mint lényegtelen áll előttünk, s kimon-
dottan is alárendelődik magasabb összefüggéseknek: a kö-
zösségi életnek. 
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Murányi-Kovács Endre büszkén írja: „Nem táncolt rég 
a jambusokban / Futó szellőkkel kedvesem" (Szeminárium, 
20 — 21/64.). — Tehát már régen megtartóztatja magát — ver-
seiben — mindattól, amit a „futó szellők" jelenthetnek: az 
öncélú kitörésektől. 

A szerelmi játszadozásnak ez a tagadása Darázs Endré-
nél a legextrémebb. Szinte gúnyosan magát a szerelmi vágyat 
értékeli le. 

Itt a szándék csontodnál erősebb, 
Melled fehér zsömléinél 
Szívósabb, jobban simul tenyérbe 
Zsírpapírból félkiló kenyér" 

(Soroksári út, 1 4 / 4 0 . ) 

A szándék szót egyezményes jelként kezeli. A csont fogal-
mával teszi képpé, csupán erejét akarja érzékeltetni. A jelen-
tése, amely ma — kevésbé politikus korunkban — igen el-
vont, 1949-ben az új rend építésének szándékával volt azo-
nos. Ennek nagyságát rendeli kedvese fölé. 

Szemléletileg tiszta hasonlattal teremt kapcsolatot a te-
nyérbe simuló mell és a tenyérben tartott kenyér között. Jól 
érzi, hogy formai asszociációs lehetőség kevés a kettő kö-
zött, ezért varázsolja előbb egy metaforával zsömlékké a lány 
melleit. 

Látni kell azonban, hogy a szándék és a kenyér válik képpé, 
a lány teste mindehhez csupán díszlet. Ez már a szerelmen 
túli világ. 

Lehet a valóságnak olyan pillanata, amikor a kenyér fo-
galmába sűrűsödő képzetek fényében két ember szerelmi kap-
csolata leértékelődik, de akkor mindig tudjuk, hogy pillanat-
ról van szó. Ez a kép s maga a vers azonban nem pillanatnyi 
életérzést sugall. Nem elégszik meg azzal, hogy a szerelmet 
átvigye az új világra, érzékeltetni akarja ennek másfajta mi-
nőségét, magasabbrendűségét is. 

Ez az út csak a magánéleten kívül folytatható. A gyárak 
és erőművek, a termelés felé. Nem szerelmes versek szülét-
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nek ebből a felfogásból, hanem munkadalok, éljenző felki-
áltások, és főleg álmok valóságnak álcázott képei, mígnem 
majd jön a döbbenet. 

Az érzékiség helyét kitöltő szerepek 

Létezik egy másik út is, amely eredetét onnan veszi, mint 
az előbbi, de tágabb mozgásteret enged a rajta járóknak 
azzal, hogy a szerelemben legalább eszközt lát társadalmi 
célok elérésére, egyfajta repítőerőt, erősítőszert, katalizátort. 
A hús-vérnek is meghagy bizonyos jogokat, amennyiben a 
múltban — bár bizonyos megvetéssel — ábrázolhatónak 
tartja, a mában pedig az utóddal összefüggésben. A szerel-
mes képe behelyettesítődik a feleség, az anya képével, aki 
társ, nemegyszer harcostárs, hogy aztán az egyéni vonások 
helyét a szerelmesek osztályjellege vegye át. Végsősoron ez 
az út is a magánéleten kívüli területen folytatódik. 

1949-ben még jól elkülöníthető az anyaszereptől az élet-
társi és a harcostársi szerepkör. Már céloztunk rá, hogy az 
előző évfolyamban lehetetlen egy hasonló kategorizálási kí-
sérlet, 1950-ben pedig már az előbbi kategóriák sem meg-
felelőek, mert a versekben megjelenő élettárs egyben anya 
és harcostárs is. Ebben a légkörben szinte magától kínálko-
zott ideálnak Krupszkaja és Lenin közös eszmeiségre, közös 
harcra egyszerűsített kapcsolata. A téma egy későbbi elem-
zésekor Gellért Oszkár róluk írt verse, amely 1950 áprilisá-
ban jelent meg, lehet a kiindulópont, s Kónya, Kuczka és 
Lődi versei mellett — Juhász Ferencé kivételével — az egész 
évfolyam szerelem-tematikája tárgyalható ebből a nézőpont-
ból. 

I. Az anyaszerep 

A téma leszűkítése magával hozza a versképek nagyará-
nyú csökkenését. Gondoljuk el, éppen az a vonatkozás tűnik 
el, amely elsősorban teszi témává a szerelmet, és végtelen 
sok játék-lehetőséget kínál költői szempontból. 
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Megfigyelhető ez a hirtelen „aszály" Kuczka Péternél is, 
ami a szerelemmel kapcsolatos képeit illeti. Az évfolyamban 
megjelent nyolc versének többszáz trópusából mindössze né-
hány tartozik ide. Egyik sem eredeti, sőt képei jellegük is 
alig érzékelhető. A megszokott, köznapi szófűzések közé tar-
toznak, helyenként emlékkönyvi színvonalúak. (Megjegy-
zendő: a költői becsületességet nem lehet kétségbe vonni.) 

Amikor azt mondja: „Az együtt töltött napok és hetek / 
úgy tűnnek el, mint a pillanatok" — egy beszédhelyzet réges 
régi fordulatát veszi elő, szerelmeslevelek kedvenc sablon-
ját . (Testamentum, 23/23.) (Emlékezzünk, mennyivel plasz-
tikusabb Lakatos hasonló jelentésű képe.) 

Formailag, tartalmilag is jobban megformált a „Szép vagy 
nekem, mint tavasszal a kertek" — hasonlat, de a folytatás 
a szó szoros értelmében agyonvágja : „még szebb, mert gyer-
mekemnek anyja vagy". Még sokszor megfigyelhetjük, hogy 
a költők pánikszerűen menekültek a természeti képtől a tár-
sadalom hasznos funkciót adó jelenségei felé. Kuczka fele-
sége anyaságát akarta kiemelni, érzékeltetni az anyaság fö-
lülmúlhatatlanságát, s ez háttérbe szorította magát a képet. 
A következő versszakok is alátámasztják : a költő szemében 
a kedves elsősorban anyaként létezik. 

A következő furcsa hasonlat szintén problematikus. A 
gyermekeiről beszélve mondja: „. . . épp úgy van meg ben-
nük a jövő, / mint benned megvan minden földi táj ." Nem 
átélhető ez a képsor. Alapvető hibája, hogy két nagyon tág 
kép — a jövő és minden földi táj — egymással a szemlélet-
ben semmilyen kapcsolatban nem áll, bár a költői szándék 
összehozta őket. „A gyermek a jövő" — közhelyszerű kije-
lentést próbálja Kuczka felnagyítani (ezt a jövőt mintegy 
az egész földre kiterjeszteni), és egyidejűleg a feleséget a 
gyermekeivel (tehát mintegy a szerelmest az anyával) össze-
kapcsolni. A zavar az utóbbi szándékból adódik. Oly sokat 
akar mondani, hogy valójában nem mond semmit a fele-
ségről. Talán annál többet Kuczkáról és a korról. 
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Segítségül kell hívnom a költő egy másik versét, amelyben 
hosszan sorolja a „minden földi tájat", majd kijelenti, ő való-
jában nem utazott „távoli földeken", ennek ellenére tudja, mit 
tegyen és hol a helye. (Róla, Aki a világnak kovácsa, 25/11.) 

Őszinte és természetes vágynak jutottunk itt a nyomára, 
hisz az utazás, a világ megismerése úgyszólván a költői lét 
alapja. Éppen 1949-cel kezdődött történelmünkben az egyik 
legsikerültebb bezáratkozás, erősödött fel a hidegháború. A 
lehetőségek a „minden földi t á j " megismerésére szinte a nul-
lával váltak egyenlővé. Innen nézve lesz a tárgyalt kép ele-
venné, vagyis a versen kívüli aktuális valóság értelmezi. 

A feleségként bemutatott szerelmes és az anya fogalma 
elválaszthatatlan Kuczkánál. Képei formai szempontból is 
alátámasztják ezt: a tavaszi kertek nőalakja anyaként válik 
szebbé, majd pedig a gyermekekben meglevő jövőt a feleség-
ben levő világgal próbálja láttatni. A szenvedély kiszámít-
hatatlan csapongásai — s ami ebből következik: a versképek 
csapongásai — helyett csöndessé szelídült vágyakozással talál-
kozunk nála. Nem torzulással, csak a torzulás lehetőségével. 

Ennek egy későbbi fokozása — a szemléletben —, ami-
kor a vágyakozásnak is nyoma vész, a házasság az utód-
nemzésre korlátozódik, amely az ötéves tervek része. Lukács 
Imre versében (Vöröscsillag arany kalásszal, 22/18.) találunk 
erre példát. Lukács házasságáról szólva azt tartja a leglénye-
gesebbnek, hogy megszületett lányuk a „Terv első eszten-
dejében". 

Ugyanezt az eltorzult szemléletet tanúsítja Szüdi György 
Varázslók és óriások (12/34.) című versének feleségképe. 
„Gondos anya ő " — mondja a költő —, mert „Sztálin elv-
társnak életét" tanulja, s „kicsiny fiát, ha ölben tartja, /a szov-
jetekről mond mesét". 

E két utóbbi költőnél a versképek környezetét vettem szem-
ügyre, hogy bemutathassam a szenvedély tagadásának egyik 
lehetséges végpontját. Azt, amikor már nem is az anyáról 
beszél a költő, hanem az anya ürügyén csakis a napi politi-
káról. 

7 It 85'4 
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A kort áthatotta az eufórikus jövővárás. Nagyon fontos 
hangsúlyoznunk, hogy nem évszázadokra terveztek, a vég-
célt a közeljövőben elérni hitték, ha mindent az érdekében 
tesznek. Ezért is hirdették magánélet és társadalmi élet teljes 
egységét, illetve a magánéletet is a csodálatos jövő szolgá-
latába állították. így értelme az emberi létnek csak akkor 
van, ha minden mozzanata a jövőbe mutat. Tökéletesen illik 
ebbe a gondolatmenetbe a „pusztán" egymásra irányuló ér-
zelmek elutasítása, az erőszakos kapcsolatteremtés szerelem 
és külvilág között. Az anyává változtatott szerelmessel, aki a 
holnapi ember szülője, mindez jól megvalósítható volt. 

II. A társszerep 

Ugyanebbe a koncepcióba illeszkedik a társsá, partnerré 
formált szerelmes, akire a legirodalmibb példát Kónya Lajos 
teremtette meg. 

Címében is szerelmes az a vers, amely a 49-es Csillag-ter-
mésben számomra a legőszintébben, s egyben a legmeggyő-
zőbb művészi erővel mutatja meg, hogyan kapcsolódott az 
„új" költői tudatban ez a legintimebb érzés a haza felemel-
kedéséhez, haladáshoz, a „készülő aranykorhoz" (Szerel-
mes vers, betegágyon, 18/34.). 

A szerelmes Kónyánál is magától értetődően a feleség. 
Egy festmény formájában van jelen a költő betegágyánál, s 
mindaz, ami ő ott a képen, az a múlt, az „özönvíz-előtti 
kor". 

Az időszak költészetében szinte egyedülálló intimitásról 
beszél Kónya, amikor a kép megfestését közvetlenül meg-
előző szerelmes együttlétre céloz: „Rózsaszín ruhád / rejti 
még a tested viharát". A test viharainak ábrázolása nem fér 
össze a 49-es irodalompolitika elvárásaival. Nem véletlen 
talán, hogy a versben is múltbeli ez a vihar, mint ahogy múlt-
beli a szerelmesnek is „csak" szerelmesként való ábrázolása. 

Vitathatatlanul szép — elsősorban a tárgynak, a szavak 
hangalakjának és hangulatának köszönhetően, amikor a jú-
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liusi alkonyról beszél, amely felesége arcán „aranylóan öm-
lött szét". S ezzel a második képpel véget is ér Kónyánál a 
rövidke magábafordulás, általa céltalannak, önzőnek vélt me-
rengés. Átlendül a jelenbe az „özönvíz-előtti korból" , s a 
festményen padon ülő kedvesét — aki ott a múltban talán 
félelemből, kiszolgáltatottságból görcsösen markolja az ülő-
alkalmatosság karfáját — arra biztatja : „Kapaszkodj a pad-
ba, / emelkedünk egyre magasabbra". 

Ez a való világ Kónya számára. A szédítő repülés. A ma-
gasból nézve lényegtelenné válik az az egykori „júliusi al-
kony", a test vihara: „pók sző há ló t" a kép — s ezáltal a 
múlt — keretén. Az ötéves terv alapján épülő ország válik 
fontossá, a szerelem pedig átlényegül, földöntúlivá lesz. Pon-
tosabban : Kónya számára csak most kezdődik, amit ő sze-
relemnek érez, ezért mondhatja az utolsó sorban: „Add a 
kezed. Készül az aranykor". 

Kónya versében a feleség társsá csak a '45 utáni hazában 
válhat, tehát még a legsajátabb, legmélyebbről jövő érzések 
területein is választóvonal a felszabadulás. A szerelem eb-
ben a felfogásban együttvaló harc, ki nem mondott szövetség 
a holnapért. Elvontan szűkül le munkára, szövetségre. A fe-
leséggel kapcsolatos képeket körüllengi az épülő-szépülő haza 
konkrétuma, s ha mindez benyomul a képbe, elveszti meg-
határozott tennivalókra szólító jellegét, csupán általános fel-
hívás marad belőle. 

Keszthelyi Zoltánnál is megmarad valami — ugyanebből 
az okból — a társas kapcsolat intimitásából. (A teremtés 
dicsérete, 23/46.). Kedvese szemét a kéken csobbanó Duna 
habjához hasonlítja, a kép önmagában tehát meglehetősen 
apolitikus. Csakhogy ezután versszakokon keresztül egy idilli 
újjáépítést rajzol, ami a Dunán zajlik, illetve azzal összefügg, 
így a folyó lassan az épülő ország jelképévé válik, ami a 
kedves szemével kapcsolatba hozva, őt magát is e folyamat 
részesévé teszi. Művészi „teremtés" ez. Hiteles a továbbiak-
ban az is, ahogy az általa teremtett idillt kettétöri a munka 
képeivel, (illetve valójában újabb idillé teszi). „Hűvösvölgy 
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hűvös erdejében" látjuk például sétálni őket, de mielőtt el-
andalodnánk, „Reccsent az ág, roppant a tájék, / Roppantva 
törtük szét a csendet". A képen kívül ezt a csendet az épülő 
házak, gyárak törik szét, amik így a hűvösvölgyi idillnek, 
kettejük sétájának is résztvevőivé lesznek. Keszthelyi és sze-
relmese áttételesen, költőien, de ugyanúgy munkára szövet-
kező társak, mint Kónya és partnere. 

Egy későbbi, immár teljes mértékben torz fokon eltűnik 
az áttételesség, költőiség, csak két ember munkaszövetsége 
marad. 

Devecseri Gábor egyesegyedül azért siet régen látott fele-
sége elé a pályaudvarra, hogy bolgárul is megtanuljon tőle 
egy lelkesítő jelszót. (Egymásba tágultak országaink, 24/46.). 
Kónya a szanatóriumból mindössze azért ír levelet a fele-
ségének, hogy az asszony jegyezzen tervkölcsönt. (Levelek 
a szanatóriumból, 24/45.). Tóth Gyula feleségének a szeme az 
együttlétkor nem a másik iránti érzéseitől, hanem a látomás-
szerűen elévetülő jövőtől csillog. (Kettesben, 24/37.). Jellemző 
módon az egymással társalgó házaspárokat látjuk ezekben 
az utóbbi versekben. Annyiban szerelmes versek ezek mind-
össze, hogy két állítólag szerelmes ember beszélget — az or-
szág dolgairól, a háborús gyújtogatókról, az építés aktuális 
feladatairól. Ha kettejük kapcsolata jelenik meg, az két har-
cos ember kapcsolata az országért vagy a „háborús gyújto-
gatok" ellen. Darázs Endre Rádió (23/25.) című versében még 
esküvőjük időpontja is jelképessé válik: novemberre tűz-
ték ki. 

III. A jelképes harci kapcsolat 

A jelképessé, szimbolikussá fokozott harci kapcsolatot 
Lődi Ferenc énekli meg a legátfogóbban. 

Kónya szerelmese csak nagyon áttételesen harcostárs. A 
költő tehetsége megakadályozza, hogy a „harcostárs" jelleg 
kimondottá váljék, inkább csak érezhető, sejthető, és tegyük 
hozzá: mellékíz nélkül átélhető, hiteles. 
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Kuczka Péter a szerelmest az anyával kapcsolja össze ala-
csonyabb művészi színvonalon és direktebben, de látunk va-
lamit a szerep nélküli szerelmesből is. 

Lődi Ferencnél azonban elveszti a nő szinte minden sze-
mélyes, érzéki jellegét, tétellé változik a szerelem. így akarom 
(18/18.) című versében így beszél: „munkáddal mérlek", majd : 
„így szeretlek én, / ahogy jövőnk felé nevetve nézel". Ugyan-
ebben a versben : „velünk már az egyetemig érnek / zúgó gyá-
rak s a messzi tanyák". Mintha a szerelem három előfeltéte-
lét fogalmazná meg Lődi : a másik jól dolgozzon, higgyen a 
jövőben, és tartozzon a dolgozó osztályok valamelyikéhez. 

A társat a faluval azonosítja egy másik versében is (Ez nem 
titok, 17/12.). Képbe foglalja a nő szemét, haját, száját, arcát, 
s éppen ettől csalóka az egész. Emiatt hiszi az ember, hogy 
szerelmes verset olvas, pedig Lődi a munkás-paraszt szövet-
ségről beszél. 

„Kék szemed a falut s kalász-szín hajad / földek illatát 
hozta el nekem" — Egyértelmű, hogy a falu s a földek itt a 
két kulcsszó. Ezt akarta kimondani, éspedig a lánnyal össze-
kapcsolva. Olyannyira domináns fogalmak ezek, hogy még 
azt sem bánja, ha a kék szem nem kelt különösebb falu-
asszociációt, hiszen legföljebb általánosságban juttathatja 
eszünkbe a vidéki tájakra boruló égboltot. Ugyanígy nehéz 
összekapcsolni a haj illatát a földek illatával. Nyomon kö-
vethető maga az asszociációs folyamat: a kék szem a kék 
égboltot sugallja, a kalász-szín haj a kék ég alatti gabona-
táblákat; tehát egy megkapó vidéki tájat akar láttatni egy-
ségben — egy egész részeit. Az egész részeit mutatja a kép 
másik oldalán is, amikor kedvese szeméről, hajáról, majd 
később szájáról és arcáról beszél. Lesi a szájából „kihulló 
meleg szavakat", gyűjti „őket, mint a fogalmakat, / melyek 
egésszé olvadnak össze" kettőjükben. Szépek ezek a szájból 
kihulló meleg szavak. Ha csak ennyit látok a versből, azt 
mondom: költészet. Azonban nem kettejük szerelme fűti e 
„szavakat", hanem kizárólag az, hogy az idillként felfogott 
falut idézik. 
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Hirtelenében nehéz mit kezdeni az ezt követő hasonlattal 
is, hiszen a fogalmakra nem elsősorban az jellemző, hogy 
gyűjti őket az ember. A lány faluról szóló szavait a fogalmak 
színvonalára emeli a költő, ezzel mérhetetlenül megnöveli 
súlyukat, szinte tézissé teszi őket. A fogalom szónak csak 
akkor lehet meg ez a képpé tevő ereje, ha 1949-ben mást je-
lentett, mint napjainkban. Ha tehát mindenek előtt az esz-
me fogalmai álltak mögötte, leszűkítve, költői szempontból 
is egyértelműbbé, képet felidéző erejűvé téve a szót. Ezek 
azok a „fogalmak", amelyek többek között a város és falu 
közeledését, a köztük levő különbségek eltűnését, s a szö-
vetségükből létrejövő új világ eljövetelét hirdetik. 

Magától értetődő így, hogy a költő a várost képviselő 
munkásként jelenik meg a versben. „Olyan közel vagy már 
hozzám, mint a gyár / a szívemhez, mely bennem muzs iká l . . . 
s szavaimon is túl biztatón felel". 

Sem a hasonlat, sem a megszemélyesített gyár nem érde-
mel mint verskép különösebb méltatást. Az a tény azonban, 
hogy a gyárat kedvesével kapcsolja össze, s a gyár biztató 
szóval válaszol a közeledésre, egy más szempontból sokat-
mondó. A város, az ipar, a munkás biztatja együttműködésre 
a falut, a mezőgazdaságot, a parasztot. A „biztatón fe-
lel" szókapcsolatból még az is világos, melyiké a vezető 
szerep. 

A költő és kedvese egybekelését nem szüleik pártolják. 
„Munkás és paraszt szemek" függenek rajtuk, és „nézik, hogy 
milyen lesz az ú j vetés / a magokból, mit ők vetettek el". 

Az „új vetés" a házastársi termékeny együttműködés ered-
ménye, vagyis a belőlük, általuk születő új ország. Egyfajta 
legeslegújabbkori Ádámként és Évaként állhatnának előt-
tünk, ha lenne bennük bármi emberi vonás. De nem mások 
ők, csupán magok, bár annak kiválóak, tiszták, legfeljebb 
egymással keresztezettek. 

Valami csodának is tanúi vagyunk néhány sor erejéig. 
Mintha megsokallta volna Lődi az erőltetett párhuzamokat, 
csak a kedvest, a nőt láttatja, mintegy teher alól szabadulva. 



Forum 877 

„Áradó folyammá" változik, immár szerelmesével egyesülve, 
és „jövőbe folyó verssorokban ég, izzik" a vágya felé. 

Folyamról és nem folyóról beszél, amit az „áradó" jelző-
vel méginkább fokoz. Még játszik is, amikor az áradó folyam 
képe után a jövőbe folyó verssorokat láttatja, mintegy su-
gallva, hogy mindkettő a szerelmesből táplálkozik. Áradóvá 
és folyammá ugyanúgy általa válik a költő, mint a versei 
jövőbe folyóvá. Kifejez valamit abból a mindig megújuló 
vágyból is, amit a szerelmes ember érez — a boldog szere-
lemben — a másik iránt. 

Van azonban ennek a folyamnak egy vonása, ami máris 
visszazökkent az akkori mába: csobogva épít. A csobogva 
szó szelíddé, nyugodttá teszi az áradást, sokat mond ennek 
a szerelemnek a mélységéről, de azt, amire őt a szerelem 
sarkallja, egyrészt direkt módon mondja ki, másrészt kép-
zavart idéz elő, mert az áradó folyamról — bármennyire 
csobogjon is — nehéz elhinni, hogy építsen. Ő azonban ezt 
a szót akarta kimondani, és ismét alávetette a vers szabályait 
a versen kívüli valóság szabályainak. 

Szándékosan fejezem be írásomat Lődi csobogva építő 
folyamának képével. Ebben a folyamban nemcsak a vezető 
osztályokat reprezentáló szerelmesek egyesülnek az építésre 
szövetkezve, de hallik a csobogás is, egy majdani újrakezdés 
lehetősége. Az újrakezdés nem sokat várat magára. Éppen 
a szerelem szemléletében következik be a leghamarabb a 
visszatérés 20. századi hagyományainkhoz. 1951-ben már 
olyan maradandó művekkel találkozunk a Csillagban, mint 
Benjámin : Hajnali karének3 és Illyés : Kinyilatkoztatás11 című 
verse. A „megtértek" között van Kónya és Kuczka is. Sokad-
rendű költők még évek múlva is harcos anyák élettársi hűsé-
géről zengenek, de a költészet egésze számára gyorsan felej-
tendő, bár nehezen felejthető intermezzo lett a 49-cel kez-
dődő két — harcos szerelemre kényszerítő — év. 

DÓKA PÉTER 
3 1951. 1367. 
1 1951. 964. 


