
K Ö L T Ő K É S U T A K 

I . 

Édes barátom és kartársam, Auguste Corbeille bizalmasa, az eperfák barát ja, 
Sevilla Grandja, és így tovább, és így tovább (I. Végh György: Auguste Corbeille 
csudálatos kalandja, Bp. 1942.), Keats, Shelley, Rimbaud, Lautréamont, Poe, 
Verlaine, stb. közvetlen munkatársa (v. ö. V. Gy.: Pillangós őszök, Bp. 1941.) 
és annyi megírandó remekmű majdani híres szerzője (I. Auguste Corbeille, i. m. 
3. lap) — újabb kedves könyvvel gyarapította munkáinak már eddig is szépszámú 
sorozatát. Anny i elragadó ötlet, kamaszos kedvesség, néha bizony fejcsóváltató 
bizarrság után, mellyel kissé túlkomoly irodalmunkat üdítette, — új versesköteté-
ben*, ha nem is megváltozott, de az eddiginél összefogottabb, teljesebb, éretteb-
ben kiformált arccal lép elénk. 

Eszter könyvében azt a költőt kapja a dalra-szomjas olvasó, akit súlyos 
századunkban legjobban vár, a „valódi" költőt (akire annyit hivatkoznak is az 
„élettől elszakadt", „futurista", „értehetetlen", „modern" költészettel szemben), 
a dalnokot, aki vagabundus kedvében, hol vidoran, hol szomorkásan, de mindig 
gúnyosan és érzelmesen dalolja végig e világ útjait , a kastélyró-kastélyra vagy 
hónaposszobáról-hónaposszobára vándorolva, — a maga bánatára és mások örö-
mére: joculatorok késői utódja, nyers és olvatag ifjúsággal végzi előttünk újabb 
mutatványait, se minket, se tárgyát, se magát, se a költészetet nem véve egészen 
komolyan. Lám, problémátlan könyv, — mi sem egyszerűbb, mint dicsérni kelle-
mét, üdvözölni benne az „igazi" költőt és melegen ajánlani minden „verskedvelő" 
olvasónak. De a mai kritikus előtt éppen problémátlanságával, el lenállhatatlanul 
felborzolja a művészet és élet kúszán egymásraboruló növényzetét. Forma és 
tartalom; hatás és eredetiség; egyéni és kollektív mondanivaló; változó és „örök" 
emberi? meddig lehet még folytatni azokat a szembenálló kérdéseket, melyek 
között eleven érzékenységünk és ítélkezésünk árama sistereg? 

M i van az Eszter könyvében? Semmi olyan, amit Sappho és Ovidius, a truba-
durok és a Pléiade, Csokonai és József At t i l a szerelmi költészete ne tartalmaz-
nának. A z elhagyott szerelmes teljes és örök skálája a könyörgéstől a gúnyon, a 
durvaságon és metafizikai „meggyőzésen" keresztül egészen a (jobb hí j ján) 
sírontúli bosszú fenyegetéséig: „ M a j d öreg leszel és bánni fogod . . . " stb. Semmi 
új eszme, ismeretlen hangulat, — szavaiban mégis az eleven élmény hitelét érez-
zük, mintha csak most hűlt ki volna az első pecsét ez érzelmek friss levelén. 
Legalábbis többnyire így érezzük. E z a kis kötet kitűnő alkalmat nyu j t éppen a 
költői eredetiség sokat vitatott kérdésének vizsgálatára; mért hat egyik vagy 
strófája, verse, amelyben pedig szintén nincs egyetlen „eredeti" gondolat sem, 
teljesen eredetinek, hitelesnek és szívbemarkolónak; s miért megyünk el a másik, 
nem banálisabb tartalmú mellett érdektelenül és érintetlenül? Ez az egyik kérdés. 
A második túlmutat ezen is. 

Mér t érezzük azt, mikor a legjobban meghat, a leginkább elbűvöl, hogy 
legfontosabb dolgainkon kívül maradtunk, legajzottabb húrjainkat érintetlenül 
hagyta játéka? Márpedig azt vár juk a költőtől, mindig is ezt várta minden kor. 
De akkor mért nem éreztek s mért nem érzünk mi sem így az előbb felsorolt 
nagyokkal, a költő elődeivel szemben? Csak felvetem a kérdést, azzal a nyílt-
sággal, amellyel bennem él. 

I t t Parisban, ahol e sorokat írom, elveszve egy idegen i rodalom viharzó 
vizén, felkorbácsolt világunk ezer kérdésének folyton cikázó fénye s útvesztő 

* Végh György: Eszter könyve. Egyetemi Nyomda. 
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homálya közt, — ez a kis könyv, barátom könyve, egy perc tiszta örömet adott. 
Kiragadva ez állandó chiaroscuro izgatott atmoszférájából, megfürdetett valami 
örök és tiszta ifjúság vizében. H a ez a költő feladata, (mint ahogyan annyian 
á l l í t ják és ál l í tották), akkor nagyszerűen betöltötte rendeltetését. De a kritikus-
nak, ha őszinte akar lenni, azt is meg kell mondania, hogy ezek a versek csak egy 
percre ragadták k i izgatott kérdéseinek váltóáramából, hogy aztán még kielé-
gítetlenebbül és még érzékenyebben kapcsolódjék bele újra. S hogy végül is 
innen kel l jen megítélnie azt, amit olvasott. S ami éppen legelevenebb érdeklődé-
sét hagyta érintetlenül, semmit sem töltve be abból a teljes hiányból, mely 
állandóan nyitva vár ja bennünk, mindnyájunkban, a kiformálódó nagy esemé-
nyek értelmét s az ezeket teljesen énekébe foglaló nagy költőt. Mer t most, 
a mi számunkra ellenállhatatlanul ez a költő „feladata". 

I I . 
A második hazulról érkezett verseskönyv* önként kínálkozik összevetésre 

az elsővel. Ez már nem andalító, játékos-kamaszos lírizmus. Ez már igazán nem 
annak a nyugodt világképnek a kifejezése, ahol az embernek, az emberi létezés-
nek legfőbb kérdése és legfőbb mozgatója lehet egy reménytelen szerelem in-
kább vidám, mint kétségbeejtő kalandja. I t t minden a végső pontig van fe-
szítve, a történelem forgásának izzó és ingó középpontjába vetett intellektus 
szikrázik nyughatatlanul, egyetlen biztos pontot sem lelve határtalan energiái 

számára, amelynek szolgálatában rendeltetését betölthetné. Az új "mal de 
siécle", az exisztencia abszurditásának európaszerte dívó betegsége tombol eb-
ben a költészetben, a polgári társadalom felborulásával teljes és végső bizony-
talanságig csigázott egyéniség és intellektus harca az új életformák között. I t t 
Párisban, ennek az „exisztencialista" irodalomnak forrongó közepén is nyu-
godtan állíthatom, hogy versben erőteljesebb, izzóbb kifejezését nem találhatni 
a Nemes Nagy Ágnesénél. I t t már nem az a kérdés; viszonzott avagy viszon-
zatlan szerelem, egyik boldogság, másik keserv (milyen „konszolidált", polgári, 
szinte biedermeyer fogalmak), hanem az, hogy mi lehet ezeken túl; mert ez a 
két szó és állapot, ez a „boldog" és ez a „boldogtalan" egyaránt értelmét vesz-
tette, önmagában is, méginkább ebben a szembeállításban. 

„Hogy mondjam el? A szó nem leli számat: 
kimondhatatlan szomj gyötör utánad. 
— Ha húsevő növény lehetne testem... 

* 
— De így? Mi van még? Nem nyugszom sosem! 

Szeretsz, szeretlek. Mily reménytelen. 

(Kiemelés tőlem. S. Gy.) 

Figyel jük meg: a „trubadur" fenyegetetlen, biztos világában még a reményi 
telen szerelem sem volt reménytelen. Nem véletlen, hogy ez a líra (még hozzá 
egy nő l írája!) szinte teljesen hí jával van az érzelemnek. Az érzelem a kiegyen-
súlyozott világok kifejezője. I t t az érzelemnél sokkal mélyebben fekvő erők 
roppannak: az indulat s a láncát hasztalan rázó értelem. A z értelem, mely az 
életnek ezen a pontján úgy működik, mint egy kapcsolását elvesztett mótor: 
nem tud mozgatni semmit, magában ég és egyre magasabb hőfokra, egyre szé-
dültebb iramba hevül — céltalanul. „Ad j léghajót! Hitet!" — ez a félsor talán 
kicsit túlélesen, túl közvetlenül i l lusztrál ja hasonlatomat, amely pedig nem is 
belőle született. A motornak test kell, léghajó kell, hogy ne legyen hasztalan; 

* Nemes Nagy Ágnes: Kettős világban. Újhold. 
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az értelemnek, bármilyen forró és erős, sőt mennél inkább az, hit kell, lehet 
tőség a tettre, önmaga erejének valódi, teljes, emberi funkciója. Enélkül csak 
önmagát morzsolja fel. I t t egyetlen valóság, egyetlen igazság nem maradt, 
amelyhez hozzáköthetnénk magunkat. 

Mert a való bő gazt terem 
de az igazság meztelen? 
s oly iszonyú és céljavesztett, 
mint öregedő férfitestek? 

(Halottak) 

Mint az előbb nem a reménytelen szerelem, hanem a boldog szerelem remény 
telensége, úgy itt nem a kétségbeejtően megismerhetetlen igazság, hanem a meg-
ismert igazság értelmetlensége ejt kétségbe. Reménytelen boldogság és célja-

! veszteit igazság: íme itt vagyunk az exisztencialista élmény kellő közepén. Elég 
egy pillantás a versekre, hogy meggyőződhessünk, nem ötletszerű és hajánál 
fogva előráncigált ez az összevetés. I t t van mindjárt a többi alapvatő exisz-
tencialista élmény is: az „angoisse", az élet alapvető, tárgytalan szorongása, 
amelyből csak az ismeret vezethet ki, a céltalan igazság hősiessége: 

A rettegés s az ismeret közt 
mint hidbolt, görnyedek, 
rendítenek, eleven eszközt, 
a tárgyak, szellemek. 
A félelem sötét öléből 
egy hídra vetve rá, 
fut rajtam nemzet, álom, élő, 
de mind hová, hová? 

A félelem, amelynek örvényében minden evilági dolog értelme egyet forog s 
már tűnik is el a semmiben. De vajjon, mi van előbb? a félelem nyeli-e el 
a dolgok értelmét? vagy a dolgokból az emberben lerakódó nehéz értelmetlen-
ség kavarja-e maga körül a rettegést, mint vízbemerülő pillérek az örvényt? 

És itt van, a kötet kevésszámú verseinek szinte mindengyikében az irracio-
nális sóvárgás, szinte már esztelen kitörés az elképzelt, lehetetlen tájak felé, 
a tárgytalan indulás, mely a végén nem máshová, hanem sehová vezeti meg-
szállottját: 

... de mégis, sima köldökénél 
egy másik tájra gondolok: 

hol teknősbékákat nevelnek, 
hol minden magasabbra nő, 
hol óriási kaktusz-ágról 
vörös virágot szív a hő, 

a kölykök szúnyogon repülnek, 
hol vág a sás és vág a fény, 
hol minden éles, mint az elme, 
s minden meleg, mint egy növény. (Női táj) 

De mindez fáraszt. Indulnék tovább, 
Egyiptomba, fürödni, vagy gyereknek — (Alázat) 

Rómába vágyom, kerteket csodálni, 
és enni sűrű finom étkeket. í 
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Adj banánt! Húst! Légy a világnak tögye, 
add Nápolyt éjjel, Svájcot délelőtt! (A Szabadsághoz) 

Szerelme „víziisten, távoli tájon"; az „űrbe horgonyozva" „a semmiségnek vetve 
gvönge hátát" remél „hazát keresni", miután megtudta, hogy itt 

hiába szívsz be tájat, testeket, 
hiába gázolsz elmékben bokáig. (Keress hazát) 

S legvégül: a tisztánlátás minden lehetőségétől, az anyagba való megkapaszko-
dás minden reményétől megfosztott, meztelen és társtalan értelem utolsó, ma-
cabris heroizmusa mutatja fel borzongató jelvényét és jelképét: 

Csontom feszül, a szörny vajúdik ekként, 
mégsem szülés ez, harc lényem falán, 
de hullva is, akár a hadijelvényt, 
magasra tartom széttört koponyám! (Hadijelvény) 

Ezek a bő idézetek nemcsak a kritikus telhetetlen igazolásszomját vannak 
hivatva betölteni, — megmutatják ennek a költészetnek rendkívüli hőfokát, 
elektromosan sistergő feszültségét, hatalmas intellektuális fegyverzetét, bátor-
ságának hitelét. Nem, nem témák vannak itt, divatos, vagy érdekes témák: a 
legmélyebb feszültség kicsapódása minden szó, ennél keményebb szövetből költő 
alig szabott: ropog, csattog minden, mint törés és szakadás határán az anyagok. 
Csupa erő, tömörség, egyszerűség, lendület; egyetlen szó sem esik bele vélet-
lenül a kelléktárból, mindegyik a teljes átélés még forró formáiból hűl hirte-
len hitelességgel élessé és keménnyé. Ez a költőnő férfiasabb, erőteljesebb, el-
lenállóbb anyaggal bajlódó, mint legtöbb mai költőnk s kiváltképpen mint nem-
zedéktársai. 

(Egyáltalán: ha végignézzük a felszabadulás óta folyóiratokban megjelent 
verseket, beérkezett legkiválóbb költőink alkotásai mellett, a legmeglepőbb, leg-
erőteljesebb, legbátrabb és legkészebb versek alatt igen gyakran női nevekkel 
találkozik az olvasó: Hajnal Anna, Gyarmathy Erzsébet, Szabó Magda, Nemes 
Nagy Ágnes egyre ismertebb neveivel. Nem volna érdektelen megvizsgálni e 
különös mód kialakuló „matriarchatus" társadalmi és szellemi okait. I t t elé* 
gedjünk meg annak a megállapításával, hogy sem nálunk, sem másutt soha ta-
Ián nem volt még példa egyszerre ennyi és ilyen figyelemreméltó nő-költő meg-
jelenésére.) 

I I I . 

A költészet egyes emberek teljesítménye; minden költő azt mondja, ami 
mindenekelőtt fontos számára, ami szinte az életét oldja meg s az életéből 
születik. Ak i mást gondol és egyebet kíván tőlük, — nem ismeri sem az em-
bert, se azt a még teljesebben embert, aki a művész. De ugyanakkor, ez az 
egyéniség, — nemcsak transzcendentális embervoltában, — hanem a valóság 
és az élet ezer kis közlekedőedényén keresztül egy egész közösség, egy egész 
jelenvaló emberi világ tartalmait, küzdését és céljait gyűjti magába és legma-
gasabb fokán mindig egy egész társadalom értelmét sűríti egybe. Ezért vál-
tozhatik és változik a művészi kifejezés, a művészet törvénye és érvénye a 
történelem folyamán; és változik különösen érezhető élességgel nagy törté-
nelmi fordulatok idején. A magyarság és Európa élete a második világháború 
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befejezésével történelmének egyik legdöntőbb és legélesebb változásán esett át; 
évtizedek, sőt évszázadok óta elfojtott kérdések pattantak fel a legkénysze-
rítőbb erővel és teljes életünk hirtelen és roppant átfordulásában percek alatt 
egész világtájak villantak meg, teljesen elzárt útak szakadtak fel és eddig 
teljesen simák váltak járhatatlan bozóttá. Ez, ilyen vagy olyan előjellel, be-
vallottan vagy be nem vallva, egész társadalmunknak legdöntőbb és kikerül-
hetetlen élménye; ezért, ebben a pillanatban a költészet bírálója is elsősorban 
ezzel az élménnyel közelít a művek felé és ezeknek a nyomát keresi bennük. 
Enélkül menthetetlenül kielégítetlen marad s úgy érzi, legfőbb várakozásában 
csalódott. Az itt látott két fiatal költő egymástól annyira különböző műve szinte 
önként adja fel a kérdést; melyik tölti be inkább a bennünk állandóan nyílt 
kérdéseket? most elrendeződő életünkhöz melyik ér elevenebben? a még el nem 
igazodott, „exisztenciájának" állandó veszélyeztetettségét, tehát a kialakuló 
rendnek még csak kaoszát élő, a bukó és emelkedő életformák közt szédülő, 
de ezt a szédületet hatalmas erővel és teljes leplezetlenséggel feltáró intellek-
tuális kifejezés? — Vagy a másik, az éneklő és egészségesebb, mely azonban 
még egy krízis előtti konszolidáció formái közt őrzi rendjét? — Függesszük 
fel a döntést, amíg meg nem jelenik végre az a történelmünkkel teljesen ekviva-
lens nagy kifejezés, amelyet mindnyájan, költők és kritikusok egyaránt, vá-
runk és próbálgatunk s amelynek nyomait itt-ott mindkét költőnél felfedezhet-
jük. 

Páris, 1947. január. 
SOMLYÓ GYÖRGY 

E I D O L O N , A K E T T Ő S K É P L E T 

A Magyarok 1947. januári számában olyan költeményt olvastunk, amely 
nemcsak esztétikai érzékünket, hanem egész esztétikánkat is kemény próba elé 
állítja. Az Eidolon pillanatnyi problémája túlnő a szimpla versbírálat kérdés-
körén és szükségszerűen a következő — régi — dilemmába torkollik: kelbe 
vagy szabad*e követnie a költőnek irracionális mondanivalója szeszélyes lebe-
gését akkor is, ha ez a leggyakorlottabb szemek számára is alig — vagy egy-
általán nem — követhető; vagy pedig: hozzákötheti=e a költő irracionális té-
máinak luftballonját a természetes költői eszközök fonalához? És ha föltéte-
lezzük, hogy ama paradox határon túl — amely meghatározhatatlan, de föltét-
lenül fölismerhető — a költő még szabadon mozoghat: vajjon az ott megfor-
mált művekből kielemezhetők-e az igaz, emberi művészet kritériumai? 

- A kérdést minden újabb irodalmi "izmus" forradalmának zászlóján olvas* 
hatjuk — a szimbólizmustól a szürrealizmusig — természetesen a megoldással 
együtt: költők forradalmáról lévén szó, nem csodálatos az, hogy ezek a forra-
dalmak megvetően letördelték az eszközök korlátait és a verset születési és 
illetőségi helyére akarták toloncolni: az ideák birodalmába. A harcolók mögött 
azonban új korlátok emelkedtek, igaz, hogy nem a régiek helyén, hanem sok-
szor hosszú mérföld távolságra azoktól, kiszélesítve a költök és a versek trans-
cendentális kifejezési körét. Az impozánsan megnövekedett birodalom területére 
aztán lassan visszaszállingózott a forradalmárok nagyrésze, s a defendensekkel 
együtt viszonylagos egyetértésben fogtak hozzá a meghódított részek földerítésé-
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hez. A szűz földeken, Ady Endre, Éluard, Aragon, Elsa Triolet és a többiek 
nyomán nőnek fel az új művészet klaszikusai. Az egykori forradalmárok mai 
költészete már csak szűkebb értelemben pionir-jelIegű. Ök a folytatók, akik a 
ledöntött korlátok vonalához visszakanyarodva indultak el újra, hogy az egy-
szer már látott szenzációkat hiteles élményekké formálják. A folytatók eszkö-
zei már az evolució törvényei szerint kapcsolódnak a hagyományos eszközök-
höz. A folytatók meghajolnak a valóság határai előtt, de új kedvvel néznek 
ábrázolási lehetőségek után — az új korlátokon belül. Igy terebélyesednek fi-
gyelemreméltó költői irányokká a pszihoanalitikus irodalmi törekvések, a kon* 
troll-gondolatok technikai megoldást kereső kísérletei és az ezek körül bur-
jánzó stílusforradalmak. 

Magyarországon a költők magános utakon keresik kifejezőeszközeiket és a 
népiek mozgalmán kívül szinte egyetlen újszerű irodalmi kisérlet sem széle-
sedett programmszerűvé. A társulási igény nélkül próbálkozó, büszke pionír-
egyéniségek közé tartozik, sőt köztük talán a legmerészebb, és ezért leginkább 
figyelemreméltó a transcendentális alkatú és szemléletű Weöres Sándor. Köl-
tészete stílusbeli és terminológiai alakulásának grafikonja rendkívül érdekes, 
irracionális nyugtalansága rokon a babitsi soha-meg-nem-elégedéssel. Néhány 
évvel ezelőtt írt verseiben még a Nyugat-költők szubtilis, finom eszközeivel dol-
gozik. (Sokszor megcsodáltam — többek között — ,,Őrültekháza" c. versének 
szürke-barna-fekete grádusú, miniatür kompozicióját.) De a sima eszközök spa-
nyolfalán keresztül is jól látható a kereső békétlenség egy-egy izgatott villa-
nása. Persze, időnkénti lázadó kisérleteiben ez a békétlenség plasztikus formá-
kat is talál és ilyenkor Weöres tudatosan túllép az előző nemzedék által vont 
határokon. A „zseniális kísérletező" minduntalan új, eddig még nem látott szí* 
neket kever, míg eljut — fejlődése mai fokán — a kétarcú Elysiumig. 

Bizonyos, hogy a transcendensnek irracionális motívumokkal (víziókkal, 
hallucinációkkal, fantázia-képekkel) való megközelítése igényes és vonzó költői 
feladat. Azonban az is bizonyos, hogy az irracionális motívumok alkalmazása 
— a különleges alkati tulajdonságok mellett — különleges ízlésigényt feltéte-
lez. A szürrealizmus fény- és árnyékhatásai nyomán a nyelvi eszközök és a 
transcendenciák érintkezési vonalai annyira elmosódnak, hogy a költő könnyen 
belejut a valóság fölött terjengő ködökbe, észre se vévé, hogy régen maga mö-
gött hagyta az eszközök lehetséges sorát, amelyekkel elénk tudná tükrözni ama 
rejtelmes világot. Nem jutott=e Weöres Sándor efféle transcendens ködökbe, 
ahonnan már képtelen elképzeléseit közvetíteni? 

Az „elysiumi" versek egy részének összefüggéstelen képsorozatai félreis-
merhetetlenül ezt mutatják és egyúttal toronyiránt haladnak az Eidolon követ-
hetetlen kettősképlete felé. Ime az Eidolon c. vers intonációja: 

nyugmozgás siethez indul siethez ablakik 
feje istenek illemhelye vágtat 
árnyékvillámszék nyers tündérhús csepeg. 

ló puszta paripa sivatag 
pulószta sipavari tagpa 
forró arany zivatar. 

A vers magyarázatkísérletéhez az ábrázolandó lelkiállapot két tipikus mo-
delijét kell feltételeznünk. Az Eidolon íródhatott a tökéletes lelki e l e r e s z t e t t -

ség állapotában, amikor a tudat konstruktív tevékenysége egészen k i k a p c s o l ó -
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dik és a szürkés homályba ellenőrizetlenül hullanak a színes és villámló szó-
rakéták, külön-külön vagy kettesével, hármasával, összeolvadva, majd hirtelen 
elpattanva egymástól, mialatt — költői pszihózist föltételezve — a ceruzát tartó 
kéz reflexszerűen fényképezi a rakéták színeit és villanásait. Ez a valószínűt-
lenebb föltételezés. A megértés másik vezérhipotézise egy izgató álomutáni, 
extátikus lelkiállapotra mutat, amikor a tudatmező vágtató, zengő, egymásra-
omló fogalmak és félfogalmak csatatere, ahová tudatosan belenyúlni kockáza-
tos; mert hátha az egész rokonszenves gomolyag szertefoszlik az érintésre; és 
mert testetlen fogalmak ezek mind, szavakbakényszeríteni őket úgyszólván ki-
látástalan vállalkozás, de mégis . . . És a kisérlet megtörténik. 

Ezt a föltételezést látszik támogatni az ideges ritmuskopogás, az egymásba-
omló, ismétlődő szótagelemek, (sipavaritagpa) és a tam-tam-szerü „dob"- hang 
szeszélyes körjátéka (dobéjdob, dobkertdob). A fogalmak nyugtalanító nyüzs-
gését meglepően sok mozgást jelentő szó illusztrálja. A szavak viszonylagos 
elszigeteltségükben keményen ritmizálnak. 

A kisérlet szemmellátható eredménye tehát egy meglehetősen laza tudat-
összefüggés kifejezése. Nyilvánvaló azonban, hogy az ábrázolás ilyetén megol-
dása másik, bizonyos vonatkozásban magasabb költői igényt is jelez: a költői 
hatodik érzékkel érzékelt, a valósággal legalábbis egyenrangú és paralell trans-
cendens világot. Ábrázolóeszközök szuggesztív ereje és irracionális világ titok-
zatos atmoszférája így szövődnek egyetlen, kettősjelentésű képletté — a költő 
elképzelése szerint. A kisérlet azonban nem sikerült. Az Eidolon, ez a groteszk 
tudatfénykép, még költői fogalom-terminológiát föltételezve sem kelti a hite-
lesség benyomását. A szemmellátható transcendencia-igény pedig még egy tá-
voli, ködös sejtelmet sem képes felidézni senkiben — kivéve talán a költemény 
íróját. A diszharmonikus szóláncolat földhöz-ragasztja a képzeletet. Meg kell 
mondanunk azt is, hogy az Eidolon egyes szavai és szóösszefüggései akaratla-
nul is a profán humor határai felé sodornak bennünket. Szóval: a formai meg-
oldás komponálatlan, ötletszerűnek tűnő szósorozatában a második, fontosabb 
célnak csupán egy halvány árnyékát látjuk a kétségtelen költői szándék elmo-
sódó sziluettjében. 

Az Eidolon a költészet céljának természetszerű leszűkítését jelenti, mert 
az Eidolon-féle verseknek még képletkomplexusaik fölfejtése után sincs átve-
hető mondanivalójuk. 

Végül, de nem utolsósorban, az Eidolon elszigetelt vizsgálata nem tud 
meggyőzni bennünket arról, hogy kétségtelenül műalkotással állunk szemben, az 
Eidolon nem viseli homlokán a költőművész félreismerhetetlen kézjegyét. A vers 
nem más, mint feldolgozatlan fogalomtömeg, amelyből csak a költői szellem 
titokzatos mozdulatai szelektálhatják ki a közérthető — érzékelhető — szép-
séget. Ha ez a félig tudatos, félig ösztönös mozdulat nem történik meg, pusz-
tán az olvasó jóakaratú képzelete sohasem fogja a nyersanyagot művé avatni. 

TÓTH SÁNDOR 
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