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harc folyik a személyiség kidolgozásáért, a 
személyiség itt feladat. Ennek egyik lehetsé
ges alakváltozata a kritikus. Az ily módon fel
fogott személyiség: viszony, kapcsolat az én és 
a másik, az én és a mű között. Beck szerint 
ez a kapcsolat nem fogható fel mintegy ter
mészeti adottságként: „A kritika ugyanis több
nyire hallgatólagosan elfogadja és magától értető
dőnek tekinti, hogy miről (ti. a műről) beszél. Vagyis 
az én és a mi, az én és a mű közötti feszültség el 
van benne fedve, el van rejtve.” (114. o.) Akkor 
megnyílik a lehetőség, éppen a kritika műfa
jában (melyről később azt írja, hogy voltakép
pen nem is műfaj), hogy e bújtatott feszült
séget megpróbálja kijátszani, de ekkor -  
Beck szerint -  fennáll a veszély, hogy műfaji 
átbillenés történik, és már nem is kritikáról 
van szó. És a kötetben végigkövethetjük ezt 
a harcot: ezért, hogy dialogikus formában bí
rálja Kornis egyik könyvét, de, nagyon rava
szul és szellemesen, a két beszélő, A. és B. vol
taképpen egy, hiszen e rövidítések Beck And
rás monogramját adják, másrészt a szöveg 
végén B. eltűnik, és ettől kezdve A. „magában 
beszél”. (73. o.) És ezért, hogy Márton köny
véről írt bírálatában oly sokáig halogatja, 
hogy „rátérjen a műre”, míg az írás végén egy 
Vég-dalban önparódiaként summázza mon
dandóját. Kevés hát a könyvben a „szabá
lyos” kritika -  egy kritikus keresi a maga mű
faját. És vele önmagát is.

: Beck olyan kritikus, aki „rühellé” a kriti- 
kusságot, miközben saját magát fekteti a kri
tika boncasztalára. Az utóbbi idők egyik na
gyon merész, teoretikusan sokatmondó gesz
tusa ez. De hogyan lesz valaki kritikus(i) sze
mélyiség, ha radikálisan lemond a kritika
írásról? Lehetséges, hogy ez a pálya is, oly 
sok művészpályához hasonlóan, a hallgatás 
felé halad? De a kritikában ez a csend nem 
oly messze hangzó, mint a művészet terüle
tén. Mondhatni: semmit sem jelent. Akár 
nemzedékének java irodalma, belefullad az 
ürességbe. És nem hiszem, hogy a filozófiá
ban lelhetne megváltást. Eliot szerint: „min
den nemzedéknek meg kell teremtenie a maga iro
dalmi kritikáját”. (KÁOSZ A rendben. Gondo
lat, 1981. 490. o.) Beck Andrásnak komoly 
esélye van, hogy generációja kritikusa le
gyen. De igaz az is: e lemondás nagyon sokat 
árul el erről a generációról. És akkor ez a

csend mégis jelent valamit: „Nincs megoldás, 
mert nincs probléma.”

Szemben Szabó Magdával, Beck András
nak nem adatott irodalmi család, kritikusi 
önarcképe így valóban „magányos alak”. Ép
pen ezért dialóguskereső. Egyelőre elsősor
ban önmagával folytat párbeszédeket. Köny
ve ezért megható: egy felkészült elme keresi 
itt partnereit, igen magas színvonalon.

Bán Zoltán András
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A történelemmel vagy annak valamely ágával 
hivatásszerűen foglalkozónak mindig megle
petés és öröm, ha a szorosabban vett céhen 
kívüli is szenvedélyes érdeklődéssel, értő ku
tatókedvvel s biztos fogalmi készültséggel szól 
tárgyköre kérdéseiről. Biztatás és biztosíték, 
hogy tevékenysége nem izolált, és nem fullad 
közönybe. Kicsinyes szakmai önteltség és fél
tékenység, persze, nemritkán gáncsoskodik 
ilyenkor, vélt fölényét mutogatván, s a meri
tum helyett fontoskodik, mondván, nem is 
öszvér vonta ama hegyvidéki városban a kor
dét, hanem ló. S micsoda különbség ez! Wis- 
senschaft dér Nichtwissenswerten.

Amit ennek a négy esszét magában foglaló 
formás kötetnek szerzője hőseiről -  Széche
nyiről, Aranyról, Jókairól, Görgeyről -  el
mond, azt jórészt, bár távolról sem egészen, 
a legkülönbözőbb könyvek, tanulmányok, 
cikkek már megpendítették vagy ki is fejtet
ték. Ami mégis joggal ragadja meg akár a 
legtájékozottabb olvasóját is, az a heurisztikus 
élmény heve, az egybekapcsolás egyénre ki
vetített történelemlélektani logikája s a belőle 
előálló személyiségrajz sorsot és karaktert 
plasztikusan fölmutató képessége.

Úgy tetszik nekünk, Arany és Görgey ese-.
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tében sikerült ez legjobban. Bizonyára azért 
is, m ert kettejükre merevedett rá legnehe
zebben lehánthatóan az együgyű teóriák sé
máinak maszkja. S m ert e maszk üres és pri
mitív szokványainak törvényesítéséből az el
múlt negyven esztendő -  a  korábbiaktól, lát
szólag, eltérő okból -  alaposan kivette a  ré
szét, akár a Révai-Lukács-féle Arany-képre 
gondolunk, akár az Andics—Mód-féle „iskola” 
Görgey-rajzára. Az egyik a  Gyulai-Riedl-féle 
képet szilárdította s szimplifikálta tovább; 
csakhogy annak pozitívnak szánt értékmoz
zanatait egy ún. közösségi szemlélet nevében 
negatívra változtatta; a másik pedig a Hor
váth Mihály s a 48-as párti publicisztika torz
képének nemzetáruló vonásait a karrierista, 
önző társadalomellenesség s a reakciós osz
tálygondolkodás rágalmaival bővítette ki. S 
az ún. konszolidációs idők szellemi renyhesé- 
gére jellemző az az együttes marxista-popu- 
lista-Schöngeist támadás, amely azt az Arany
kötetet érte, amely a poétika oldaláról pró
bálta megragadni, m int Arany központi él
ményét s mint a jövendő idők előre jelzett 
egyik vezérmotívumát, a bizonytalanság lel
ki-gondolati gyötrelmével való küszködést. A 
kétséget kiiktatni, megbélyegezni, ilyen vagy 
olyan szirupban avagy retorikában oldani: ez 
volt a  hármas támadás indulatának közös ne
vezője.

E kötet Aranyról szóló esszéje középpont
jába igen jó  felismeréssel a  BOLOND ISTÓK 
két énekének vallomását s két éneke közti kü
lönbségét állítja. Mégpedig a  nyelv fájdalmas 
öniróniájú, szarkasztikus ön- és világábrázo- 
lású karakterisztikájának, egymásra halmo
zódó, kesernyésen groteszk találatainak, kor
szakokat és magatartásokat összekötő és egy
mással szembefordító stílművészetének igen 
pontos érzékelésével. Remekül mutatja föl 
Arany képességét, miként alakítja a  gátolat- 
lan ősi, a  bursikóz népi elbeszélés és a rém
romantika meg a fölsejlő naturalizmus vizio- 
nálását esztétikai-pszichológiai tekintetben 
óriási teherbírású és töménységű eszközzé, 
alkalommá. S persze és főképpen azt, hogy 
ez a magában őrlődve eszmélkedő mint ta
pintja ki s szenvedi meg a kor gondolkodá
sának, közéletének, történéseinek lényegi üt
közéseit. Meggyőzően igazolja, hogy oly fokú 
tárgyias distanciájú és személyes jelenlétű hi
teles művészi reflexivitással találkozunk itt,

m int irodalmunkban csak igen kevés helyen. 
(Mellesleg: Móricz gyermeteg, az esztétikai 
szerepet, föladatot és lényeget a publiciszti
kaival fölcserélő -  s a személyességet ily ér
telműén számon kérő -  támadását Arany el
len Kosztolányi is erősen ISTÓK-ra támasz
kodva verte vissza ragyogó vitacikkében.)

Ami azonban igazán vonzóvá teszi ezt az 
esszét, az az, hogy a költő epikája egészében 
is igyekszik megtalálni a BOLOND ISTÓK val
lomástevőjét. Ezt a feladatot valamiképpen a 
XX. századi kutatás háttérben hagyta. Nyil
ván része volt ebben annak a Babits s Kosz
tolányi által is ihletett és jelképezett fordulat
nak, amely Gyulaiék „jellegzetesen epikus költő
je ” mellé, sőt fölé állította a lírikust, lírikusa
ink egyik legnagyobbikaként, s a XX. századi 
líra egyik fő-fő előfutáraként és előkészítője
ként. Bár e tekintetben nem oly részletes pél- 
datárú és telitalálatú, mint a  Bolond Istók 
elemzésében, észrevételei jórészt megállják a 
helyüket itt is. Egy esszé kerete, persze, nem 
is nagyon engedett volna e vonatkozásban 
többet.

Azt mégis sajnáljuk, hogy lírájának oly
annyira az Istók fájdalom- és keserűségvo
nalához tartozó, nagy művészi megdolgozott- 
ságú és erejű versek, mint a Kertben, a  Visz- 
szatekintés, az Évek..., a  Lejtőn, a Bal- 
zsamcsepp, az Örök zsidó s társaik csak ke
véssé vagy egyáltalán nem nyertek említést. 
S az a műforma sem, amelynek alighanem ő 
a  legnagyobb magyar mestere: a fragment. 
Annál is inkább hiányoljuk ezt, m ert a nem 
műformai töredékességről viszont, joggal, 
nagyon is sok szó esik. Olyan erejű művészet 
s olyan megrendítő vallomás, mint a  MÉG EZ 
egyszer... nagy költők tollából is csak ritkán 
kerül ki. Az Alom-való hatalmas lélektani- 
önvizsgálati tanulmány, de ha versben gon
dolkodunk, vagy akár csak költeményben, 
ezek nélkül, magában, nem emelné legmaga
sabb szintre szerzőjét.

S talán az életmű sorsáról is érdemes lett 
volna néhány jellegzetes mozzanatot kiemel
ni; a hazai mentalitástörténethez való viszo
nyát világíthatta volna meg az, mint leste-vár- 
ta s félte a Bolond I stók első énekének fo
gadtatását; s midőn a  leghalványabb vissz
hang sem mutatkozott, nemhogy fogadtatás, 
mint vásárolta vissza a nyomtatott példányo
kat, megszégyenüléstől óva nagy vallomását.
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S mind az első, mind a második éneknek fia 
nagy művéhez való kapcsolatát, egyáltalán fi
ához, irodalmunk e nagyszerű jelleméhez va
ló viszonyáról is eshetett volna talán szó. Ki
mutathatóan a fiú hatott itt bátorítóan, de 
modorban is apjára. így helyét illetően igen 
jó bemérőpont ez is. S talán a szerelemről va
ló szólását is jó volna újragondolni. Nem, az 
Ady-féle szerelmi nyilvánulás csakugyan ide
gen volt tőle. De kevés magyar mű van, 
amely annyi körét, vonatkozását, közelítését 
adná a szerelemnek, az erotikának, mint 
egyik legjobb balladája, a ZÁCH Klára, 
amelynek csodálatos zárása egyetemes törté
nelemalakító távlatba hozza ez érzelemkor 
kisugárzását. S mily goethei tömörségű és át
ütő egyszerűségű a Toldi szerelme beveze
tőjének csupa vágy, csupa mélabú négysoros 
sóhaja:

„Oh, sáv édes álma, ha nem álom volnál!
Perc, rövid múló perc, soha el nem múlnál!
Rózsa mindig nyílnál, el sem is virulnál!
Szerelem, szerelem, jaj be áldott volnál!”

Amiből viszont jó néhány bátran elmarad
hatott volna, az az asszociációs utalások sere
ge. Kár volna visszatérni a két háború közti 
esszé amaz asszociációs ornamensözönéhez, 
amely Hamvas és főleg Szentkuthy meg- 
emészteden olvasmány-visszaöklendésében 
kulminált. Itt ugyan ilyenről nincs szó, de in
kább elterel, mint előrevisz utalásainak egy 
része.

A Görgey-esszé a legszorosabban, a legzár
tabban, a legszikárabban megírt darab. Attól 
nyeri erejét és érdekét, mondhatnánk bát
ran: izgalmát, hogy valójában egy folyvást el
lentéttükörben is megjelenő párhuzamos rajz 
ez. Kossuth viselkedésének, majd a Kossuth- 
mítosznak tükrét tartja kitartóan hőse útjá
nak minden mozzanata, minden fordulója 
elé. Amit erről a keményen céltudatos kato
náról, erről a nagy tehetségű emberről, erről 
a makulátlan jellemű férfiról, erről a párat
lan hadiszervezőről, stratégáról és taktikus
ról, erről a politikát európai szinten átlátó fő
ről mond, azt jórészt eddig is tudtuk. Ám az
zal egészen új rajzolatot kap minden vonás, 
hogy az ellentét tükrében egyre ott mozog 
mindennek az oppozíciós párja: a nem a 
helyzethez, hanem egyre a pillanathoz alkal

mazkodó, a nem a tekintélyre, hanem örök
ké a népszerűségre törekvő, a nem a valódi 
teljesítményre, hanem folyvást az elismert
ségre igyekvő, a nem a történed távlatra, ha
nem mindig a közhangulatra alapozó, a nem 
az ésszerűségre, hanem szakadatlan az érzel
mekre apelláló nagy rétor, aki a döntő pilla
natokban is alig választja el a feladatot a póz
tól, s magával sincs tisztában, mikor őszinte, 
mikor ügyeskedve számító.

Kétségtelen, ez a tükör Görgey erényei
nek kiemelésére, árnyalására, érzékelésére 
van csiszolva. Ennek ellenére nem érzünk 
lelki indítást e tekintetben a „kormányzó-el
nök” védelmére. Ha Világos, ha Trianon 
nem volt elég annak beláttatására, mennyire 
zavaija az értést ez a pöffedt mítosz -  a kö
rülöttünk fortyogó pokol talán ráébreszt vég
re a deklamáló érzelmi politika veszélyeire.

Lányi esszéje is jócskán segíthet ebben. 
Mégis, a történeti tények összetett szerepé
nek átlátását veszélyeztetheti, ha -  bár nyil
ván szándéktalanul -  mintegy az egész pályá
ra vetülő hangerővel szólunk a nagy tribün 
itteni viselkedéséről. Végül is nagyszerű 
mozgósító volt korábban reális célokra, nél
külözhetetlen tettekre is, s a nagy gróf önkor
rekcióihoz is hozzájárult.

Ez át is vezet a tán legnagyobb kedvvel, 
tán legtöbb lélektani leleménnyel s legfino
mabb szövegkimunkáltsággal megírt darab
hoz, a Széchenyi-esszéhez. Hogy alighanem 
ő a legrejtélyesebb, a legbonyolultabb, a leg- 
izgatóbb lelki-gondolati képletű alakja törté
nelmünknek, azt sokszor elmondták. Olyany- 
nyira, hogy róla még a legszárazabb fakticis- 
ták is pszichológiai magyarázatokba vagy ép
pen elméletekbe bocsátkoztak. Szinte átte
kinthetetlenül nagy és sokágú ez az egyéniség 
és ez a pálya, ez a szerep és ez az életmű. Ha 
valaki csak egy-egy vezérszólamát, egy-egy 
irányzó motívumát, egy-egy rendező elvét 
kellően bizonyító érveléssel s megfelelő elhi
tető erővel meg tudta ragadni, helyet vívott 
ki magának a század e legnagyobbjáról szóló 
hatalmas terjedelmű irodalomban.

Lányi úgy látja, úgy mutatja, Széchenyi 
egyéniségteremtésének, személyiségalkotásá
nak, sorsformálásának eszköze, kerete, tartal
ma a maga magyarságának s véle a magyar
ság korszerű nemzettudatának és történeti 
célfeladatának kimunkálása. Ezt is, mint
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ahogy azt is mondták már más elemzők, más 
vizsgálódók is, hogy ő volt a magyar roman
tika legteljesebb, legnagyobb megtestesítője. 
Lányi azonban azt a folyamatot, azokat a mo
tívumokat, azokat a csomópontokat, amelye
ken ez a párhuzamos történés végbemegy, az 
óriási terjedelmű naplókból, a programköny
vekből, a döblingi iratokból, szinte frappíro- 
zó találékonysággal és lázas izgalommal, be
leérző feszültséggel és gazdag árnyaltsággal 
emeli ki, állítja élőnkbe. A nagy, a mélyen 
bölcseleties áthatottságú, a zaklatottan kereső 
európai romantika önmaga és saját univer
zuma megalkotására vágyó emberét érzékel
jük ebben az itt fölrajzolt képben.

Kossuth, persze, itt is folyton jelen van; 
valamivel jobban kerül ugyan ki ezúttal, mint 
a kötet Görgey-rajzából. De nem sokkal: a 
nagy önvizsgáló a Birodalom, azaz a szoro
sabban vett Közép-Európa vészes ütközésle
hetőségeit is minden kortársánál jobban is
merte s félte -  míg rétori ellenfele eszméi bol
dog önhitében vagy szólamai mámorában 
szinte a végső pillanatig majdnem naivan sik
lott el fölöttük. Érdeme ennek az esszének, 
hogy nagy hangsúlyt vet erre az oly végze
tessé vált kérdéskörre.

Egyszóval: egy újabb, jó hitelű, korunk
nak való Széchenyi-portrét kapunk az eddi
giek mellé. S ez nem kevés, mert a tökéletes 
Széchenyf-esszében, a mindent kielégítően 
megértető rajzban valaha is aligha lesz ré
szünk. Torz ötlet, de, úgy lehet, nem alap 
nélküli: talán Metternich (az egyetlen igazán 
hasonló formátumú ellenfél) írhatta volna ezt 
meg, ha nem határozta volna el eleve és vég
legesen, III. Richárd-i elszánással, hogy min
den nem magától mozduló alakulásnak jóra- 
rosszra egyaránt tekintet nélküli akadályozó
ja lesz.

Finom írásművészetű ez az esszé, mondot
tuk -  néha talán túlságosan is az. A Görgeyről 
szóló nekünk vonzóbb. Talán a fölfedezés s a 
föladat eufóriájából következően több a me
taforikus, a képies, a hangulati, a nem fogal
mi elem benne, mint amennyi még segít az 
értéshez. „ A z alkim isták n a iv  realizm usa ez, akik  
fö ld ö n tú li hatalm ak természetéről szóló titkos
írásként olvassák a  term észeti és m echanikai fo lya 
m atokat” -  olvassuk. Vagy: „Furcsa a  Lánchídon  
já rn i, olyan érzés, m in tha  kőből és vasból volna, 
m iközben tud juk , hogy m etafora. Vajon nem  azért

ta rt m eg bennünket mégis, és azért nem  zuhanunk  
a  mélységbe o tt, ahol a  ké t város közé egy alanyi 
költem ény zárósora va n  kifeszítve, m ert az egész or
szágot ugyanaz a  rögeszme, a  Széchenyi Istváné  
tartotta m eg m agyarnakt” Németh Lászlót em
líti itt többször, s néha mintha az ő, a fogal- 
miságot gőztől feszített nagy szavakkal pótló 
írásmodorának vonzásába kerülne. (Máig ti
tok számunkra Adynak Németh László sze
rint való ama, lapokon át ismételt alapvoná
sa, hogy „fejedelm i ember” 6 . Hangzani, igaz, 
jól hangzik, kivált nagytemplomi zengésben, 
de hát a jelentése...) A kevesebb ezúttal is 
több lett volna.

A Jókai-esszét hagytuk utoljára. Mert vagy 
egy ellenesszét kellene írnunk, vagy csupán 
annyit mondanunk, hogy vele, bármily sok 
résztalálata van, bármily szemléletesen meg 
jó logikával van előadva, nem értünk egyet, 
így ennek rögzítésénél maradunk. Csupán 
annyit teszünk mégis hozzá, hogy az a nem 
kis létszámú kísérlet, amely arra irányult, 
hogy Jókait óriási tehetségének megfelelőbb, 
megilletőbb helyre állítsa, magasabb rangú 
„irányzathoz” vagy „típushoz” sorolja, rend
szerint sikertelen maradt. „A nagy magyar 
mesemondó”-féle berögzött szólam valóban 
keveset ragad meg életművéből. De realistá
nak, nyugati (főleg német) típusú filozofikus 
és lírai romantikusnak, jövőt vizionáló lát
noknak vagy éppen egyfajta tézises natura
listának, avagy modern lélekbúvárnak 
ugyancsak nehéz és sikertelen volt mondani.

Az életkép örök bizodalmú mestere ő, 
akár idillel, akár melankóliával, akár humor
ral, akár -  mint legtöbbször -  a hárommal 
együtt teltek életképei. Minden hosszan tartó 
történelmi, társadalmi szerkezet (hacsak nem 
brutálisan zsarnoki) megtermi a maga benső
séges, családias, emberséges, élni érdemes 
formáit. Ami, persze, nem jelenti azt, hogy 
nincs meg az ellenkező arculata is. Ugyan
csak berögzött szólam lett az a szentencia: ha 
minden más emlék elsüllyedne, Jókaiból re
konstruálni lehetne a magyar közép- és kis- 
nemesi világ képét, hangulatát, arculatának 
emberséges felét -  ám ez frázissá vált jellege 
ellenére jórészt megállja helyét. Ha Eötvös, a 
magas hivatalnoki környezetből induló, a ha
talmas társadalmi, bölcseleti műveltséggel 
rendelkező, aktív reformpolitikát vállaló, azt 
írta meg erről a magyar világról, aminek el
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kellett tűnnie -  Jókai azt, amiből sokféle sa
játságot, mozzanatot, elemet érdemes volt, 
lehetett polgárosítva továbbvinni. E falu-vá- 
rosos ország egyik legpolgárosultabb, ám 
erős agrárkötöttségű városából, e földművelő 
országnak egyik leghaladottabb vidékéről, a 
cseh-morva és osztrák, civilizádósabb világ 
közeléből indult, jóm ódú, polgári foglalkozá
sú, nemesi eredetű családból, kiterjedt birto
kos rokonsággal. Ha alkata -  aminek kérdé
sébe most ne bonyolódjunk bele -  nem az 
életképre szánta volna is, ez a  szellemi, ez a 
társas miliő oda irányította volna.

Akárhogy nézzük is, a  NÁBOB, Az ÚJ FÖL
DESÚR, Az arany ember s a  hozzájuk hasonló 
művek írója ő elsősorban. S ha nem ékelő
dünk is Péterfy módjára Berend Ivánján 
vagy Baradlay fivérein, az. előbbieket szinte 
bárhol kinyitva, bűvölten olvassuk, míg az 
utóbbiak zseniális találmányait s kifogyhatat
lan hősiességét -  valljuk meg -  unjuk, s rész
leteiket emlékezetünkben -  szemben az előb
biekkel -  nem őrizzük. Mikszáth is, akivel le
zárul ez a fajta epika, igazában az ő életképét 
változtatja sikere kezdete idején (az idillizáló 
szentimentalitást gyöngéd gúnyossággal el
lensúlyozva) remek csattanójú, folklorisztikus 
anekdota-novellává, majd pályájának máso
dik felén rezignált vagy már-már tragikus 
hangzatú kérdőjeles zárlatává. A biztos ítéle- 
tű  kortársak Asbóth Jánostól és Péterfy tői A 
Hét embereiig a  novellák, a  Szent Péter 
ESERNYŐJÉ-nek szerzőjét becsülték benne, 
meg olyan részletekét, mint a  Kaperczky-be- 
iktatás, s nem (mint az elmúlt évtizedekben 
erőszakolták), a  KÜLÖNÖS HÁZASSÁG-ét vagy 
a  KÉT VÁLASZTÁS-ét.

Ám ha nem értünk is egyet ezzel a Jókai- 
képpel, nagyon hasznosnak tartunk egy ilyen 
interpretálásfajtát is: egy sor kitűnő megfi
gyelést hoz magával, tesz lehetővé. S éppen 
ezért némileg sajnáljuk, hogy a korai novel
lák, főleg a BujDOSÓKÖNYV-ből valók nem 
kaptak nagyobb helyet. Némelyik a nagy 
szimbolisztikus mélységű német romantikus 
novellák szintjét közelíti; s jól szolgálhatták 
volna ennek az esszének célkitűzését is.

Mindent összevéve, szép könyv ez, a  ma
gyar esszé előkelő hagyományának újító to
vábbvitele, az irodalomtörténet-írásnak is ösz
tönző nyeresége. Noha Lányi András a  XIX. 
századi esszéirodalmunkat is jól ismeri, még

is, Keményt és Péterfyt, Asbóth Jánost, Arany 
Lászlót hadd idézzük visszafogott ornamen
tikájukért emlékezetébe.

Németh G. Béla

A HALLGATÁS HULLÁMAIN
Bulla Zsófia: A páncél nyomai 
Kriterion, Bukarest, 1991. 80 oldal

Eleven tér. Versek (1965-1986)
Magvető, 1991. 96 oldal, 80 Ft

Bállá Zsófia gyönyörű kötetcímeket tud adni. 
A PÁNCÉL NYOMAI is telitalálat, m ert nem egy
szerűen megismétli az egyik kulcsvers címét, 
hanem a verseskönyv egyik legfontosabb köz
ponti metaforáját sűríti egyetlen szintagmá
ba. „Ugyan mitől véd ez a páncél?” -  szól az első 
sora annak a versnek, amelyre a  kötet címe 
a leginkább visszautal (A lovag élete). S az 
utolsó sorban: „A bőrömön örökre ott a heg.” A 
védelmet ígérő vasba öltözés ára az örökös 
megsebzettség. A seb pedig a  lélek sebe. A 
páncél, a héj, a  kitinváz -  hogy soroljam a kö
tet azonos képzetkörbe tartozó metaforáit 
(Héj, kitin, páncél; Az Úr, a pajzsos) -  elszigetel 
ugyan a  külvilágtól, de  éppen belülről nem 
óv meg. E köré a magszerű metafora köré 
szerveződik a verseskönyv, a tiszta választás 
lehetedenségét állítva: az elrejtőzés vágyának 
és e  vágy lehetetlenségének együttes jelenléte 
a tragikus hangoltságot sugározza.

A kötet feszültségét azonban nem csupán 
ez adja: a páncélmetafora immanens kétar
cúsága mellett végighúzódik egy másik me
taforasorozat is a  könyvön. A tenger képe a 
szüntelen, önmagát újra meg újra széttörő 
indulat erejét teszi érzékletessé: „Már meg 
nem állhat, bár vesztébe tart, /  a rév halál és vég 
a part. /  Mégis, /  tarajos fejjel, habvirágkoronával, 
/  megittasultan száguld előre, ki, /  szétzúzza magát 
a sziklán, millió /  megtöretett cseppjét mutatja föl. ” 
(Mint  a tenger HULLÁMA.) A véget nem érő 
küzdelem, amely szinte mitikusan hiábavaló, 
és a bezárulás, amely a kényszerű megkemé- 
nyedést is jelenti: ez a kétféle, metaforák su
gallta konnotáció motivikusan összekapcsoló


