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Csupán metszeteket készíthetünk egy esztendő lírájáról az 
alábbi szemlében, az áttekintésnek szükségképp le [kell 
mondania a teljesség elvéről. Nem adhatjuk egy év verstermé-
sének átfogó és zárt rendszerezését; pusztán arra van mód, hogy 
néhány jelenségről beszéljünk, méghozzá vázlatosan. Ez a 
vázlatkép sem lesz minden egységében szigorúan s szorosan 
összefüggő. A szemle szempontjai és módszere sem tekinthetők 
maradéktalanul egységesnek. Ily rövid időegység természetesen 
kevéssé alkalmas arra, hogy róla szólva egész költészetünk 
jelenlegi állapotát és fejlődési irányait megbízhatóan ábrázol-
juk. De részleges érvénye és valamelyes tanulsága az ilyesféle 
hiányos és szakadozott jegyzetnek is lehet, az éves szemlék 
sorozata pedig összességében végül is megfelelően tükrözheti 
egy nagyobb periódus líratörténetét. 

Pályakezdések 

Az elmúlt esztendőben tovább folytatódott az elsőkötetes 
lírikusok sereglése, számottevően szaporodott a különféle 
antológiákban és a folyóiratokban már szóhoz jutott új költők 
önálló kötetekben való jelentkezése. A debütálások nagy száma 
a műfaj életének ezúttal is az egyik legjellegzetesebb tüneteként, 
figyelmet keltő eseményeként tartható számon. Együttes 
szemléjük — még ebben a fölötte vázlatos formában is — 
különösen azért látszik tanulságosnak, mert az 1972-es első 
kötetek szinte keresztmetszetében állítják elénk a fiatalok 
lírájának, a teljes mezőnynek az uralkodó jellegzetességeit, 
néhány érdekes és szembetűnő sajátságát. Jelzik a különböző 
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törekvéseket, a kísérletek eltéréseit, az iránykeresések válto-
zatosságát. Mert nyilvánvaló, hogy a most jelentkezők, a 
több-kevesebb várakozás után kötethez jutók több irányban 
tájékozódnak, a hagyományok különféle ágazatához kapcso-
lódnak. Költészeteszményükben számottevőek az eltérések, 
sokféleképp képzelik el a modernség lehetséges útjait. Ars 
poeticájuk — már amennyire egyáltalán kialakultnak mond-
ható — nem ítélhető uniformizáltnak. Korántsem egységes 
a most sorakozó lírikusok egyre népesebb együttese, bonta-
kozó költészetük szerkezeti rendje meglehetősen tagolt. Vagyis 
hozzávetőleges érvénnyel irányzatokat lehet megkülönböz-
tetni; természetesen inkább csak a kezdemények fokán, hiszen 
ezek a vonulatjelenségek jobbára m é g a kialakulatlanság alak-
jában jelentkeznek. De jelzésszerűen mutatkoznak fölismerhető 
irányzati jelenségek. Közülük egyre — Kiss Anna és Várkonyi 
Anikó példájából kiindulva a „panteisztikus-naiv, népi-mito-
logikus" világkép, a „népies szürrealizmus" meghatározást 
alkalmazván az észrevett változatra — már Agárdi Péter is 
utalt múlt évi áttekintésében (It — 1972/4. szám). A tagoltság, 
a színes változatosság önmagában bizonyosan jójelű fejlemény-
nek minősíthető; általánosságban, elvontan nézve a többféleség 
megnyugtató tünet lehet. Normálisan fejlődő és szerveződő 
korszakok mindenkori jellemzője a műfajok életének áramlati-
színképi gazdagsága. Enélkül beszűkülhet és megmerevedhet 
a költészet organizmusa, mert nélkülözné a szükséges dina-
mikát. A tendencia-gazdagságot azonban végül is mindig 
csak konkrét elemzéssel lehet hitelesen megítélni. Voltaképp 
az a kérdés, hogy mi a jellegadó tartalma a tagoltságnak, az 
értékminőségek milyen rendszerét hozzák létre a különnemű 
líratípusok, mennyi bennük a megújító képesség, megfelelnek-e 
a korszerűség igényének, s végső soron müyen irányba próbál-
ják terelni a lírafejlődés útjait. Ezek a szempontok a pálya-
kezdők többfelé húzó kísérleteinek az értékelésében is első-
rendűen fontosak. 

Ha pusztán vázlatos — és így némileg egyszerűsítő — jelzé-
sekre szorítkozunk, talán a következőképp rendszerezhetnénk 
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az elmúlt évi kötetek alapján a pályakezdők mezőnyének fő 
alakzatait. Először is szembetűnő, hogy egyik csoportjuk 
radikálisan eltávolodik attól a líraeszménytől, amelyet közéleti 
igényűnek, a közösségi élményeket befogadó, társadalmi 
érdekeltségű, a népi-nemzeti gondokra is érzékeny maga-
tartás-elven nyugvó költőiségnek, a történelemben élő s az 
„itt és most" legfontosabb ügyeit magában hordó ember 
élményvilágát, a forradalom s a szocializmus nagy kérdéseit 
élményi konkrétsággal és egyetemes szemlélettel megfogal-
mazó költői valóságkifejezésnek minősíthetünk. Ez az eltávo-
lodás természetesen többféle ideál nevében történhet, és a 
feladott ellenében megvalósuló eredmény is igen sokszerű 
lehet. A mostani éves metszet is erről beszél. 

Szólhatunk olyan változatról, amely ennek az „elhajlásnak" 
lényegében valamiféle spontán jellegű megvalósulása; vagy 
pontosabban: az elmozdulás indítékai — úgy tűnik fel — 
jobbára erősen egyediek, egyénien esetlegesek, partikulárisán 
különösek, s kevésbé gyökereznek világképi elvvé emelt, 
elméletileg-tudatosan is végiggondolt programban. Jelleg-
zetes példa itt a Bálint Leáé (Boldogságom erdeje). A manapság 
feltűnően korai pályakezdés magyarázhatja jórészt, hogy 
lírájának uralkodó jellegzetessége a naiv ösztönösség, a tiszta 
spontaneitás, az egyszerű vagy itt-ott mesterkéltségbe csava-
rodó játék, a gyermeki szemlélet és a serdülő lélek, az eszmél-
kedő tudat elemi reflexeinek közvetlen rögzítése. Ezen túl 
nemigen jut. Amikor mégis megkísérli — a kötet újabb darab-
jaiban —, jellemző módon a szimpla és érdektelen álbölcsel-
kedés, a gondolati banalitás, a kimódolt érzelmesség tünetei 
jönnek elő, a kiforratlanság, a szemléleti bizonytalanság, az 
iránytalan tétovaság bizonyítékaképpen. Más fokozat és erősen 
különböző világ, a jelzett változat leírásaként használt szempont 
alapján mégis itt említhető Beney Zsuzsa (Tűzföld) költői-
sége. Öntörvényű, egyetlen élményi középpont körül kon-
centrálódott, szigorúan megvont határok közé sűrűsödött 
líravilág az övé. Ősi témák, oly sokszor megénekelt nagy 
élmények új variációit, a sorstragédiákat megélő személyiség 
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erősen determinált létérzésének vallomásait írta meg. Köteté-
ben minden a haláltudatnak van alárendelve, ez határozza meg 
a horizontot, a világképet. A rekviem szólamai a kaotikus 
fájdalom anyagát rendszerezik, a kínt, a döbbenetet fegyel-
mezik zárt formákba, feszes alakzatokba. Az alapélmény 
monotóniáját a művészi alakítás a tárgyi és szemléleti elemek 
s a tárgyiasítási eszközök váltogatásával-sokszorozásával igyek-
szik megoldani. Vallomásai az átélt tragikum, a veszteség-
élmény megszenvedett, hitelesnek ható nyilatkozásai; ki-
fejezésmódja nem nélkülözi a költői erőt, leleményt, a forma-
adás invencióját ; versei egyenesen mívesnek, áhítatos műgond-
dal cizellált ábráknak hatnak. Mégis : ennek az emberi hitelével, 
vallomásos feltárulkozásával, valló alanyiságával megindító 
líraiságnak vannak fogyatkozásai, elbizonytalanító és fenn-
tartásokat előhívó jellegzetességei is. Úgy véljük, igazuk volt 
azoknak a kritikusoknak (pl. Ilia Mihály, Farkas László, Máday 
István), akik arról szóltak, hogy ebben az „étcrikus" lírában 
fel-feltűnnek az irodalmi ihlet, a rutin, a konvencionális sőt 
a műkedvelő modor, az üresen „szép" képi fogalmazás, az 
utánérzés jelei, az artisztikum bizonyos sallangjai is, s ezek 
meglehetősen egyenetlenné teszik a könyv esztétikai érték-
tartományát. És az egyazon élmény fölött köröző ihlet végül is 
nem tud teljesen megszabadulni a monoton körforgás kény-
szeréből. Az élményhelyzet együttérzésre hangol, a művészi 
átlényegítés — bár korántsem egyenletes — kétségtelen kvali-
tásokat bizonyít, de a gyűjtemény világa túlságosan zárt, 
túlzottan egynemű, némileg dermedt-merev is, és elvont-
ságában, ezoterikus koncentráltságában igazában kevéssé bon-
takoztat ki valami lényegszerűen ú j és eredeti létértelmezést, 
amelyhez átütően újszerű versnyelvet találna, a költőiség 
igazán egyéni modelljét megteremtve. A Tűzföld az első 
kötetek közül így is kiválik persze, de egyszeri tüneménynek, 
nehezen folytatható külön útnak, magában álló kuriózumnak 
érezzük — s ekként természetesen figyelmet érdemlő teljesít-
mény. A változat harmadik — ugyancsak egyénien eltérő — 
példája gyanánt Döbrentei Kornél könyvét (A Skorpió jegyé-
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ben) említjük. Az alapul vett líramodelitől való elkanyarodás 
az ő esetében is meglehetősen járulékos-egyedi okra vezethető 
vissza, s ez szerintünk a művészi kiforratlanság, zavarosság, 
tisztázatlanság tényeivel magyarázható kisiklás, tévútra kerülés. 
Versvilága a kozmikus-mítoszi-látomásos líraiság egyfajta 
„elrontott nyelvjárása", az elvont és üres modor-egyetemesség 
illusztrációja. Csupa harsányság, gerjesztett retorika, zavaros 
képtorlódás, kaotikus monumentalitás ez a versegyüttes. 
A „nagy méretek" kultusza, a romantikus és pszeudo-expresz-
szionista nagyítások szervetlen keveréke, zavaró messianisztikus 
én-felfokozás, a költő-szerep merőben önkényesnek és több-
nyire funkciótlannak tetsző felstilizálása, szertelen és mérték-
telen gesztusok, üresnek tetsző elvontság, a szemlélet s mon-
danivaló homálya és megfoghatatlansága jellemzik verselését. 
A rendszer nélküli dimenzió, amelyet zabolátlan képzelete 
erőszakoltan megalkot, a „kozmikusság" és „látomásosság" 
jegyében születik, de számunkra lényegében átélhetetlenül 
excentrikus, érdektelen, absztrakt és kevesetmondó, bárha 
meglehet a személyes alkotói élményfedezete, s a tehetséget is 
ott sejthetjük a háttérben. Olyan külön világ, amelybe nem 
tudunk belehelyezkedni. 

A közösségi indítású, a szocialista költészeti örökséget foly-
tató áramlathoz nem sorolható jelenségek eddig példák által 
jelzett variációi mellett észrevehető a másfajta modellek kere-
sésének, a különbözni akaró kísérleteknek egy másik tenden-
ciája is, mely a fenti változathoz képest számos külön jelleg-
zetességet mutat. Talán az a legfontosabb sajátság ebben a 
tekintetben, hogy a viszonyítási szempontként is választott 
alapmodelltől való elszakadás, a szakítás sokkal tudatosabb-
programosabb, mint az előbbi esetekben, jóval általánosabb 
és teljesebb érvényre tör. Meghatározó igényként jelentkezik 
a hagyományos költőiség szétrobbantásának, tagadásának a 
programja, mégpedig az elméleti meggondolásokhoz is kap-
csolódó modernség-elv bűvöletében. Feltűnő az itt említendő 
fiatalok alkotásában a kísérleti szándék, az experimentális kedv 
és hajlam. Művelőit — akik a magányos-izolált személyiség 
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elvont tudatlíráját szeretnék megalkotni — a líra tradicionális 
funkcióinak az átalakítási és erős redukálási törekvései vezérlik. 
Elégedetlenek a régi módszerekkel, poétikai elvekkel, le-
mondanak a hagyományosság továbbképző-megújító folyta-
tásában rejlő lehetőségekről, s ösztönzéseket elsősorban a kor-
társi világlíra némely eredményeitől, hatásaitól kapnak. A 
poétikai sajátosságok természetesen nem önmagukban állnak, 
összefüggenek a képviselni kívánt szemlélettel s magatartással, 
a kialakítani kívánt világképpel. Az eredmény pedig ebben 
a változatban sem egynemű, az áramlaton belül beszédes 
különbségek mutatkoznak. Számunkra a kísérlet veszedelmeit 
tanúsítja Bálint István kötete (Arthur és Franz). A szándék 
lehet komoly és őszinte, valaha talán új értékeket is létrehoz-
hat, egyelőre azonban az elméleti megalapozásra is törekvő 
program valóságos művészi hozadéka csekély. A hagyomá-
nyoktól elrugaszkodik, de az avantgarde kísérlet pusztán a 
modern vagy csak divatos irányok lényegében meddő imitá-
cióját bizonyítja. Modernsége alig több ügyesen, némi lele-
ménnyel kialakított modornál, tartalma egészen ösztövér. 
Versei készségeket sejtető, tanulékony játékok, ál-újdonságok, 
szeszélyes és eklektikus keverékvilágot alkotnak, látszat-
korszerűséget hordoznak. Az összefüggés-tagadás, az ezoterikus 
beszéd, az elhallgatás, a kihagyás egyszerűen jelentéshiányt is 
takarhat, ürességet is fedezhet, tartalmatlanságot is rejthet. 
Úgy látjuk, itt erről van szó ; laboratóriumi munkáról, buzgó 
studiumról, mely ez idő szerint terméketlenül önelvű, öncélú. 
Az elszánt hagyomány tagadást nem igazolja az eredmény, 
ezért az experimentalizmusnak, az idegen mintákra néző neo-
avantgarde ihletésű újkeresésnek és versújításnak ezt a fajtáját 
meddőnek állítjuk, fiaskónak ítéljük. Ennek ellenében — a 
körön belül — Oravecz Imre példájára mutathatunk. Héj című 
kötete szemléleti és poétikai problémáival együtt is figyelmet 
érdemlő, tartalmas változata a tradíciótól elszakadó modernség-
programnak, a vers ú j lehetőségeit kereső költői kísérleteknek. 
Költőiségének jellegzetességeit több méltatója (pl. Weöres 
Sándor, Bata Imre, Bori Imre, Fábián László, Alexa Károly) 

2 Irodalomtörténet 
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leírta már. Az elemzések alapján összegzésként elmondható, 
hogy a költő a hagyományos lírafunkciókat (vallomás, sze-
mélyesség, affektivitás, közvetlen élményszerűség, empirikus 
sokszínűség stb.) következetesen redukálja ; figyelme elsősorban 
oly általános és elvont tartományok iránt fogékony, mint az 
idő, a tér, a dolgok alig megközelíthető lényege, a megnevezés 
nehézsége-lehetetlensége, a „folyton fogyó jelenlét", a „min-
den bezárva önmagába" létállapot, a tárgyak, képek és emlék-
töredékek, mozgások, halmazok és létfragmentumok, állapo-
tok és relációk negatív univerzuma, a belső világ, a felszín és 
a mély kettőssége, az egyetemes magány-szituáció, a hiány 
alapélménye, a szemlélődő irányultság mint alapvető hangolt-
ságmeghatározó, a sivárság és a semmi érzete, múlt és jelen 
korrelációja. Mindezt az absztrakt tárgyiasság, a szaggatottság-
töredezettség, a rácsköltészet, a végletes elvonatkoztatás, a 
folytonosság elvén nyugvó struktúra felbontása, a sűrítés és 
kihagyás eszközeivel és módszerével formálja meg. Roppant 
sokat rábíz az elhallgatásra, a félig-kimondásra, a sejtetésre, 
az elvont tárgyiasság alapelveihez igazodó képi allúziókra. 
Szuggesztív, eredeti tehetség merész és kockázatos „kalandja" 
ez, fölidézi a fragmentalitás, a teljes elvonatkozottság, a merő 
ötletszerűség, a versteljességet megtámadó vázlatosság, a 
szikárság s a mechanizálódás veszélyeit. De bármennyire 
vitatható is világképi, létszemléleti tartalma, jelentésvilága és 
a metódus végletességéből eredően poétikájának több eleme, 
s bár önmaga lehetőségeit sem valósította meg ez idő szerint 
az elérhető teljességgel — már az első kötet is képes sajátos, 
egységes szemléletet, valóságértelmezést és művészi jelleget 
kinyilvánítani. Az áttekintésben eddig felsorakoztatott produk-
ciók közül az Oravecz Imréét tartjuk a vizsgált időszelet leg-
jelentékenyebb eredményének. Az ő teljesítményében ígéret-
ként adva van ennek a líramodellnek — az izolált személyiség, 
a magányos individuum elvonatkozott magatartását és erősen 
zárt világképét tárgyiasító lírának — a majdani teljesebb érvé-
nyű megvalósulása. De csak akkor érvényes ez a föltételezés, 
ha nem válik önmaga epigonjává, vagyis az alkatához s prog-
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ramjához való hűséget az önmegújítás képességével tudja 
összeegyeztetni. 

A mondottakhoz kapcsolódva kell szólni arról, hogy a 
hagyománykövetés, a klasszikus és közelibb tradíció tisztelete, 
a kísérleti nyugtalanság bizonytalan értékű túlzásaitól is óvó 
kiegyensúlyozottság s fegyelem, az átgondoltság az újító s 
felforgató-tagadó gesztusokban: ezek a követelményként fel-
állított szempontok természetesen nem afféle önmagáért való, 
megkötő-konzervatív elvként érvényesek; nem ilyen értelem-
ben említtetnek. Már csak azért sem — többek között —, 
mert jól tudjuk, hogy a hagyományosság, az új utak keresésé-
ben a tartózkodás korántsem egyértelműen s föltétlenül üdvö-
zítő alapelv. Példa ilyesmire is akad a múlt év első kötetei 
között. Kettőt említenénk, mégpedig a feltűnően megkésve 
indulók közül. Bisztray Ádám (Erdőntúli táj) könnyen át-
tekinthető líravilágát igazságtalanul nevezhetnénk érdektelen-
nek. Nem egy rokonszenves értéke van: a természetesség, 
egyszerűség, arányosság, szelíd-tartalmas emberség, kiegyen-
súlyozottság, életbizalom, az élmények konkrétsága és tiszta 
kontúrozottsága, józan arányérzék, póztalanság, letisztult 
szemlélet, megbízható mesterségbeli tudás. Mégis: az emléke-
ket s tapasztalatokat egybefogó szemlélődő nyugalma, csöndes 
töprengései, a kérdező gondolatiságot kiiktató s az érzelmi 
áramokat is megszelídítő, többnyire epikus-leíró-jelenetező 
versformálása, tájhoz kötődő tapasztalati élményszerűsége 
végeredményben kevésnek tetszik. N e m ragad igazán magá-
val, nem nyugtalanít eléggé, nem sok meglepetésben részesít. 
Kevéssé érezzük korszerűnek, újító elemeit keveselljük; a 
hagyományosságnak ez esetben inkább a bezáró határait 
érzékeljük, a megállapodottság veszedelmeit tapasztaljuk. 
N e m foglalható maradéktalanul ugyanebbe a képletbe Bertók 
László kötete (Fák felvonulása). Ő izgatottabb, dúltabb 
kedély. A helykeresés, a közösségkutatás mozdulatai dina-
mikusabbá teszik versvilágát. Benne több az érzelmi-indulati 
feszültség; konfliktusélményei erősebbek. Ám az ő ugyancsak 
nem érdektelen vallomásai is kevés felfedezés-élménnyel lepnek 

2 * 
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meg. Például: a fiatalember városbakerülésének, a régi ottho-
nos közegből való el-kiszakadás és az ú j életformában nehezen 
megtalált otthonosság helyzetei közt vívódó személyiség élet-
érzésének kivallásában líránk egyik ismert motívumának az 
újraéneklésével találkozhatunk; s ebben a megkésett újra-
fogalmazásban ott kísért a kevesetmondás, az időszerűtlenség 
és a közhelyesség veszedelme, a járt utak követésének élménye. 
Ez pedig erősen csökkenti a rokonszenves költői szándék 
hatását is. 

Ezek a megjegyzések egyúttal már át is vezetnek egy másik 
területre, a fiatalok lírájának egy eddig nem érintett irány-
zatához, az elsőkötetesek tarka alakzatot alkotó nemzedékének 
újabb kérdéseket fölvető másik csoportjához. A 72-es termés is 
világosan demonstrálja, hogy a most indulók seregében vannak 
képviselői a társadalmi-közösségi élettények iránt fogékony, 
a közéleti magatartás igényével, a társadalmi aktivitás és tudat-
formálás szándékával fellépő, az elvont létélmények helyett 
az élményi s szemléleti közvetlenséget és konkrétságot meg-
valósítani kívánó, a szocialista elkötelezettségű líra mai lehető-
ségeit kereső költészetnek. Különösségük, sajátszerűségük nem 
utolsósorban épp abban van, ahogy ennek a modellnek 
— amelyet a viszonyítás alapjaként határoztunk meg ebben 
az áttekintésben — egyéni értelmezést próbálnak adni. Meg-
próbálják ezt az irányzatot továbbfejleszteni; elsősorban a 
saját társadalmi helyzetükből kiinduló valóságszemlélet, élet-
értelmezés ihletében. Ebben a tekintetben az ide tartozók 
teljesítményei nem egy rokon vonást mutatnak. Egyik jelleg-
zetességük érdekes módon éppen az, hogy líra-ideáljukat 
meglehetősen sok belső kétellyel, megkérdőjelező gesztussal, 
nem kevés rezignációval, tétovasággal és konfliktusos bizony-
talansággal vállalják-képviselik. Igencsak kétkedve nézik a 
költészet lehetőségeit, a „mit tehet a költő?" számukra is oly 
eleven kérdését, saját költőszerepüket is. Szinte a kiábrándult 
józanság, az illúziótlanság válik programjukká, s ennek vonzá-
sában fogalmazzák hangulatjelentéseiket, életérzés-tudósítá-
saikat. Hangulatokat tükröző vallomásaikat, életérzésüket, 
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közérzetjelzéseiket nehezen lehetne egyetlen jellemző meg-
határozásba foglalni, ám a változatok alapszínei mégis jól 
érzékelhetők. Olykor ilyen egészen lakonikus kijelentésekre 
hagyatkoznak: „fáradt vagyok" (Apáti Miklós), „egy kéz-
legyintés mindenem" (Oláh János), „szomorú vagyok" (Ker-
tész Péter). Máskor ennél valamivel konkrétabban, a meg-
határozás teljesebb igényével, az elvont hangulatok motívu-
maira, az okozati háttérre is utalva fogalmaznak. Az önarc-
képek azonban lényegében ugyanazokat a hangoltság-elemeket 
sugallják: a panasz, az egykedvű konstatálás, a rezignáció, 
a keserűség jelenik meg bennük. Megvilágító idézetekkel 
bőségesen igazolhatnánk, hogy megnyilatkozásaik elsősorban 
valamiféle nemzedéki közérzetet körvonalaznak. Számadásaik-
ban ott érezhetők a helykeresés, a beilleszkedés aktuális gondjai. 
Átélik a fiatalság és felnőttség konfliktushelyzeteit — jórészt 
mint a hitek és illúziók megfakulását, remények elvesztését, 
az egykori lelkesedés lehorgadását, az eszmények eltávolodását. 
Csüggedésük és feszengésük, tétovaságuk egyik indokának 
látszik a „szerep nélkül" komplexussá növő hiányérzete, a 
kirekesztettség, a világalakító tettektől való elzártság, a nor-
mákhoz igazodó önmegvalósítás szándékának külső gátoltsága. 
Mintha többnyire vereségtudatban élnének, a hiábavalóság 
képzeteivel küszködnének, az egyén fölötti erők által deter-
minált közegben éreznék magukat, tétlenségre kárhoztatva, 
áhított nagy lehetőségektől elrekesztve. Ú g y látják gyakorta, 
csak a távlattalan hétköznapok maradtak, nincs más alternatíva, 
pusztán ezek kényszerű-beletörődő vállalása. Innen eredhet 
elszánt pátoszellenességük, a pátosz ellenében az iróniához, 
a gúnyhoz, az abszurdhoz, a groteszkhez, a fintorhoz, a fonák 
viszonyításokhoz és láttatásokhoz való vonzódásuk. A negatív 
élmények, a hiányérzetek, a megélt konfliktusok egyik jellemző 
reakciója kétségkívül az, amit eddig érintettünk. Gesztus-
világuk azonban nem csupán ebből áll. A legyintés, a szkepszis, 
a dezillúzió bénultsága nem kizárólagos. A másik póluson ott 
található a ki nem égett indulat, a támadó-követelő kritikai 
attitűd, a számonkérő harag, a nyugtalanság, a saját érték-
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tudatuk nevében kimondott elégedetlenség, a lázadó kedv 
egy-egy föllobbanása, a valóságot az ideálokkal szembesítő 
szigor, a tagadó-elutasító felindultság, a felelősségérzet. Persze, 
mindezzel korántsem merítettük ki élményvilágukat, nem 
jellemeztük hiánytalanul líraviláguk motívumrendszerét, vers-
ihletük valamennyi fajtáját. Hiszen vallanak magánéleti ügyek-
ről, szólnak gyerekkori emlékekről, szerelemről, természetről, 
hangulatokról, alkalmi benyomásokról is. De mondanivalójuk 
saját színezete szinte kizárólag a föntebb említett élmény-
formákkal van kapcsolatban. 

Fontos kérdés, hogy ez az egészen vázlatosan körülírt szem-
léletmód, magatartás és annak költői megvalósulása miként 
értékelhető. A fogyatkozások, a bírálható jellegzetességek 
kínálják magukat. Világképükben — úgy tetszik — egyelőre 
nem kevés az esetlegesség, az epizodikus elem, a partikuláris 
szemléleti mozzanat, a rögtönzöttség, a gesztusok, attitűdök 
és szemléleti formák szervetlen keveredése. A költői valóság-
elemzésben gyakran megállnak félúton, megrekednek a köz-
vetlenségben, a spontaneitás lehetőségkörében, a nonkonfor-
mizmus közhelyeinek deklaratív kinyilvánításánál, a részleges-
ség fokán. Különösen érezhető a magatartás gondolati meg-
alapozásának ingatagsága és a gondolkodói távlat beszűkült-
sége, a kontúrok elhalványodása. A mostani példaanyag alap-
ján is » r . C g í i g y e l h e t ő , hogy kialakult a nemzedéki helyzet-
lukrözésben, állapotkivetítésben valamiféle sztereotípia-rend-
szer — a beállítottság, a kinyilvánító gesztusok, a jelzések, a 
mot ívumok bizonyos uniformizálódása, egymást ismétlő 
körforgása, a közérzet-megfogalmazások furcsa sematizmusa. 
Társulnak ezekhez némely versesztétikai bajok is. Szembetűnő 
például egy-egy köteten belül a verstípusok, alakzatok, stílus-
formák túlságos heterogenitása, eklektikus tarkasága. Feltűnik 
az ökonómia, a műgond helyenkénti hiánya, a laza vers-
szerkezetek gyakorisága, a nyelvi-képi erőtlenség, kísért az an-
tipoétikus verbalizmus; a szándékoltnak mutatott közbeszéd-
szerű dikció sokszor elvezet a nyers és gyalogprózai effektusok 
alkalmazásához, a stílszürkeséghez, az érzékletesség-hiányhoz. 
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A biztató értékek és a rosszjelű tünetek sorjáztatását tovább 
folytathatnánk. Ehelyett célszerűbb talán arról szólni, hogy 
ez az általánosító jellemzés az egyedi esetekben pusztán meg-
közelítő érvényű lehet, figyelnünk kell tehát az eltérésekre, 
értékkülönbségekre is. Két teljesítményt emelnénk itt ki 
mindenekelőtt — bennük látjuk a legtöbb figyelemre méltó 
értéket, a legtöbb ígéretet a múlt évi bemutatkozások közül, 
szerintünk ők adták ennek az egész líránk további fejlődési 
irányának alakulása szempontjából oly fontos vonulatnak a 
legérdekesebb példáit. Szentmihályi Szabó Péterre (Ének 
a civilizált emberről) és Veress Miklósra (Erdő a vadaknak) 
gondolunk. Szentmihályi költőiségét leginkább a fanyar, 
ironikus, kétkedő racionalizmus jellemzi. Az érzelmeket s 
indulatokat a gondolati igényű reflexió fogja össze verseiben; 
a gondolatot kitüntetett szerepbe kívánja emelni. ,,A gondolat 
jobban érdekel, mint a vers, az igazság jobban, mint a szép-
ség" — vallja. „A világról föltehető kérdések sokasága" izgatja 
elsősorban, a kor legfontosabb jelenségeihez próbál közel-
férkőzni. Erős benne a világ rendezetlenségének élménye. О is 
illuziótlan, jobbára keserű, gúnyorosan józan. Kedveli a vi-
szonylatokat, a dolgokat fonákjukra fordító viszonyításokat. 
A versben többnyire elemzően vagy kijelentően konstatál, 
rögzít, meghatároz ; olykor egyenesen valami definíciós szikár-
ság is föllelhető kötetében. A tapasztalatokat nagyobb távlatba 
állító intellektuális szemléletmód, a szentenciózus gondolatiság 
mögül ki-kivillan az elégedetlenség, a hiányérzet, a személyes 
panasz, a rosszkedv, a „determinációs szomorúság" (Fodor 
József) érzése. Igaz, az intellektuális szintézis, amit róla szólva 
bírálói emlegettek, inkább csak lehetőség egyelőre, az egyéni-
ség jóval többet ígér, mint az első kötet kivívott eredménye; 
de a szemléleti nyitottság, az érdeklődés tágassága, vívódó 
nyugtalansága, a jelenkor összefüggéseit kutató elemző kedve 
továbbfejlődésének lehet a garanciája. Veress Miklós szembe-
tűnően más költői alkat. Benne is van ugyan hajlam a groteszk, 
a dezillúziós irónia iránt, de az ő magatartásában lényeges 
szerepet kap a nemzedékében szokatlanul szenvedélyes pátosz, 
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a szinte romantikus lobogású hit és elszántság is. Ihletében 
szóhoz jut a személyes sors drámája, a lesújtó szenvedések 
élménye; primér vallomásos közvetlenséggel szólaltatja meg 
a megpróbáltatások kínjait. Kötete mindenekelőtt abban lehet 
példázatos, ahogy ennek az élménykörnek a kitágulási és át-
változási folyamatát elénk tárja. Bizonyítja, hogy a költőt 
a rászakadt bajok nem bénították meg, éppenséggel az élet-
hódító szenvedély, a heroikus föllebbezés energiáit sokszoroz-
ták meg. Kiszabadítja magát a személyiség a magánbajok 
préseiből, s fel tud emelkedni a feladattudat magaslataira. 
Ő is megéli a jellegzetesnek mondható nemzedéki konflik-
tusokat, a társadalom életének nagy és nehéz ügyeit, s ezeket 
a kérdéseket nemzedéktársainál erősebb bizonyosságérzettel 
tudja feloldani-megválaszolni. Különösen a kötet záróciklusa 
(Boldog ikonok) szól erről szépen, hitvalló szenvedéllyel, 
kinyilvánítva a közösségre néző történelmi elkötelezettség 
magatartáselvét, hitelesen érzékeltetve a fölnyílt távlatot, a 
valóságélmény megtágult horizontját, a vállalás és a katharzis 
telt pátoszát. 

A múlt évi pályakezdők közül — említettük — Szentmihá-
lyit és Veresst érezzük ebben a vonulatban a legtöbbet ígérő 
tehetségeknek, de n e m hagyható említés nélkül még néhány 
jelentkezés. Oláh János (Fordulópont) „nemzedéki tudósítá-
saiban", „közérzetverseiben" megtalálhatók az egyénin túl-
mutató jelentéselemek; vallomásaiban a cselekvésvágy és a 
szkepszis, a nemzedéki panasz és önérzet, a kinyilatkoztatások 
és elbizonytalanodások, a düh és keserűség, a közéleti szenve-
dély és kétkedő legyintés, a lázadás és lehorgadó kedv, az 
erőtudat és bénultság váltóáramai lüktetnek. A bajt abban 
látjuk, hogy meglehetősen sok ebben az életérzésben a parti-
kuláris motívum, az esetlegesség, a puszta jelzéseknél alig 
tovább jutó részlegesség. Gondolatisága nem elég gazdag és 
kontúrozott; nincs elegendő távlata. Az önmagában forgó 
indulat és izgatottság nem tudja átütni igazán a szűkösnek 
tetsző szemlélet határait. A költői megvalósítás még inkább 
bizonytalan: a változatosság szervetlen tarkaságba csap át, 
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kísértenek verseiben a lírává nem érlelt tételdarabok, verbálisan 
vagy ösztövér stílben fogalmazott gondolatsorok, s nem erénye 
a komponáló fegyelem se. A lehiggadás, az érlelődés hozhatja 
meg érezhető tehetsége egyértelműbb kibontakozását. Apáti 
Miklós (Vándorút) is főként a generációs közérzet vallomá-
sait adja, de leszűrtebben, összefogottabban és kevésbé szen-
vedélyesen-szertelenül, mint pl. Oláh. A dezillúzió jegyében 
írja higgadt számadásait, az életérzés szabatos meghatározásait, 
az állapot-konstatálásokat, amelyekben ott van a „semmit se 
tehettem" rezignációja, megkeseredő öniróniája, a cselekvés-
vágyat a passzivitás kényszerhelyzeteivel ütköztető eszmél-
kedés, a mindennapokban felismert gátak élménye. Egyszerre 
elégedetlen, józan, csüggedt, fegyelmezetten átgondoló, 
bizonytalan kereső, mást akaró, a hétköznapok megélt világa, 
az erős valóságigény alapján a helyzetek fölmérésére törekvő 
és hitre sóvárgó. Nyugtalan tettvágya, eszményigénye juttatja 
el a forradalom és forradalmiság jellegzetes nosztalgiáinak 
elmúlt időkre és távolibb világokra tekintő kivallásáig. Kertész 
Péter (Hangulatjelentés) gyűjteménye a szomorúság, rezigná-
ció, szelídség, fanyar józanság, köznapi egyszerűség, a mora-
lista indulat, az ideálokat állító programosság, a szókimondó 
nyíltság, a kritikai gesztusok, a publicisztikus harsányság, a 
groteszk csavarások, ironikus átforgatások, a gúny, a pátosz-
romboló viszonyítások, a dolgok fonákját mutató paradoxonok 
nem valami szerves együttese. Megáll a „hangulatjelentések" 
keverékvariációinak fokán; elegyes versvilágában sok a sze-
szélyes és esetleges rögtönzés. Gondolatisága elmélyítetlen, 
szakadozott, általánosságba vesző és gyakran csupán köz-
helyeket forgató. Költőiségében nagyon sok a gyarlóság, a 
zavaró disszonancia: a pongyolaság, formátlanság, a gyalog-
prózai szürkeség; poétikai értékvilága egészen szegényes. — 
Végül az igen fiatal Fábri Péter bemutatkozására (Fosztó-
képzó'kkel) utalunk. Tehetségéről tanúságot tett; verseiben 
számos értékre, rokonszenves tulajdonságra bukkanunk. Igaz, 
vallomásaiban kiegyensúlyozatlanul keveredik még az igaz-
mondó, igazságkereső ajzottság, a valóságot faggató s ítélkező 
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igény a kamaszpózokkal, konvencionális kesergéssel, a szerep-
játszó panaszfogalmazással, magányról, csalódottságról, bána-
tokról való szólamokkal, de készültsége bíztató, önmegvaló-
sító szándéka, eszmélkedése egyéni líravilágot előlegez; fel-
fedezése pedig már most jó meglepetés volt. 

Irányzatok példái 

A pályakezdők rendjében megfigyelhető irányzati különb-
ségek természetesen általánosabb érvénnyel is jelen vannak 
legújabb líránkban. A fiatalok művészetében észlelhető külön-
féle tendenciák voltaképp nem új jelenségek; az általuk kép-
viselt változatokat inkább csak az előttük járó nemzedékek 
művészi törekvéseinek, hosszabb ideje kialakult irányainak 
több-kevesebb módosítással történő folytatási kísérleteiként 
tekinthetjük, hiszen az induló lírikusok láthatóan már meg-
levő tendenciákhoz kapcsolódva építgetik saját líravilágukat. 
A múlt év eredményeinek szemléje is újólag igazolja ezt az 
általánosító jellegű megállapítást. 

Amit a fiatalok köteteinek vizsgálata alapján — egyik jelleg-
zetes irányként — az elvonatkozottságba szorult magányos 
személyiség közéleti-közösségi funkciókat kiiktató absztrakt 
tudatlírájaként határozhatunk meg, az a modell korántsem 
pusztán a most indulók körére szorítkozik, képviselői az idő-
sebbek közt is megtalálhatók. A lehetséges példák sorából 
ezúttal Pilinszky János új kötetét emeljük ki, mert bizonyos, 
hogy a Szálkák az esztendő líraterméséből kimagasodva, a 
legmagasabb fokon reprezentálja ennek a — hozzávetőleges 
pontossággal megjelölt — líratípusnak az értékeit, teljesen 
egyéni és nagyjelentőségű megvalósulása egy költészeti modell-
nek, s nem epizodikusan, hanem az eddigi életmű összefüggés-
rendjébe illeszkedve. „Az új magyar költészetben — írja 
Béládi Miklós (Kritika — 1973/2. sz.) — Pilinszky lírája 
fejezi ki legvégletesebb módon a modern irodalom egyik 
uralkodó érzését: az ember elmagányosodásának, felesleges-
ségének tudatát és az ebből eredő akut szorongásokat." A vál-
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tozó társadalmi-történeti idő felől nézve független-elkülönült, 
magába zárt líravilág az övé, amelyben az egyetemessé emelt, 
mindent betöltő jelképpé tágított múlt, a „passé realitása" lett 
az egyetlen idődimenzió és meghatározó. A múlt „mozdulat-
lan realitása" mindenen átsugárzó alapélménnyé vált, s az 
ebbe valósággal belekövült személyiség az „engagement 
immobile" magatartását alakította ki. Emlékezete újra és újra 
visszatér „a század botrányának" el nem feledhető valóságához, 
ahhoz, ami akkor, a háború s a fasizmus infernójában megtör-
ténhetett. Ennek a múltnak, a megtörténteknek keresi a végső 
jelentését, máig szóló üzeneteit; a lírai és az elemző-gondolati 
értelmezés révén alakítván ki egy egészen sajátos szemlélet-
módot, gondolatrendszert — egyúttal mind közelebb jutván 
a katolikus bölcselethez, a keresztény-bibliai mítoszhoz is. 
A „KZ-láger" képzetben összegződő emberi tragédiát, emberi-
ség-traumát éli újra az értelmező-emlékező tudat, szinte 
„egyetlen témává" egyetemesíti, s a keresztényi mítosszal is 
igyekszik egybeolvasztani. A magyarázatot és megfejtést kereső 
értelem az „áldozat", a „hóhér", a „tiszta történés", az „örök 
stációk" alapképzeteinek jelentését fürkészi, próbálja meg-
határozni. A történelemben megélt drámától az „időtlen 
passió" látomásáig jut. Egybefoglalja az isteni-mítoszi és az 
emberi történetet az időtlenül egy áldozat-szituáció, az örök 
passió víziójában. A történelemnek ez a sajátos időtlenítése 
egyértelműen arra mutat, hogy Pilinszky János költői gondolat-
világában végletesen fölerősödött a korábban is meglevő 
vallásos-katolikus ihletés, művészi világképe szembetűnően a 
misztikus-keresztény eszmevilág és világszemlélet irányába 
fordult. A nem enyhülő evilági reménytelenség, az egyete-
messé tágult reménytelenség- és szenvedésérzet a transzcen-
dencia tartományai felé mozdul, a „transzcendens vigasztaló 
részvét" (Király István) vallásos morálfilozófiájában akar meg-
oldást találni. A „Csönd-ars poetica" vonzásába került nagy 
költőegyéniség új kötete a fölépített szuverén életmű egység-
elvét őrizni kívánó folytatás igényéről s készségéről vall, 
a folytonosságteremtés szándékát nyilvánítja ki, érdekesen 
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ellene mondva egyben a Csönd költészetének, a Nagyvárosi 
ikonok (1970) zárófejezeteiben meghirdetett programnak is. 
És ebben a folytonosságban a mély, szerves egység uralma 
mellett az érzékelhető elmozdulás, a részleges változás és 
újszerűség némely mozzanatai is alakító szerepet kapnak, 
anélkül persze, hogy feltűnő átalakulást hoznának, lényegi 
metamorfózist teremtenének meg. A Szálkák tanúsága szerint 
a Pilinszky-líra ebben az új fázisban valamelyest személyesebb, 
bensőségesebb, intimebb lett, eddig jórészt hiányzó elemeket is 
magába fogadott. Az élménymotívumok együttesében részint 
újszerű alkotóelemként tűnnek fel a személyes életszférák 
körébe tartozó életjelenségek. Mindenekelőtt a szerelem val-
lomásaira és az anya-élmény verseire gondolhatunk. Szép 
motívumait adják a kötetnek ezek a megnyilatkozások, de 
ezek az intim élménytípusok nem jutnak igazán önálló léthez 
a gyűjtemény világában. Alá vannak rendelve a személyiség 
alaphangoltságát megnyilvánító más élményfajtáknak, követik 
azok mozgását, az uralkodó létélmények áramaihoz igazodnak. 
Ezek az ihletek is be vannak állítva abba a perspektívába, 
amelyet az egységes költői léttudat, a művészi világkép teremt 
meg, s formál lényegszerűen metafizikai alkatúvá. A kötet 
mélyebb élményrétegeiben pedig még inkább a lényegi egy-
séget őrző állandóság egyértelmű jelzéseire találhatunk. Tehát 
a szervező világkép igazában a statikusság, a zártság elvén 
nyugszik. Folyvást visszautalnak az itteni motívumok az életmű 
előbbi fejezeteire. Továbbra is a szenvedés-élmények perspektí-
vájából látja az eszmélő tudat „metsző élességgel" a világot. 
Pilinszky János életlátomása — ha talán valamivel enyhültebb-
oldottabb formában, lágyabban-érzelmesebben is — a fájdal-
mat, a szorongató félelmet, a kínt, a szenvedést, a boldogtalan-
ságot és reménytelenséget mutatja fel az embersors leglénye-
gesebb minőségeként. A létezésből elsősorban a szorongás-
érzetet folytonosan ébren tartó és növelő alkalmakat s jelen-
téseket érzékeli; a személyes sorsról és a teljes létről valló 
személyiség világlátásában vezérmotívum-szerepe van a mártí-
r ium, a megválthatatlanság, a kárhozottság, a szenvedésre-
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ítéltség képzeteinek. A szenvedések uralmát egyetemesnek 
érző lírikusi tudat — a katolikus mítoszi-vallási szemlélettel is 
találkozván — eljut a Pilinszky gondolkodását s eszmerend-
szerét oly szembeötlően befolyásoló Simone Weil tézisének 
elfogadásáig: „Latrokként tér és idő keresztjére vagyunk mi 
verve emberek." Eljut a kereszt, a szálka — kötetcímmé is 
emelt — jelképéig, „a szálkák mozdulatlan jelenét" szuggeráló 
sorslátomásig, amelyben időtlen passióvá változik át az emberi 
lét. A szenvedésre koncentrált érzelemvilágnak és szemléleti 
beállítottságnak mintegy az összefoglalása a nem szűnő halál-
tudat, a halálra nézés, a mindenhatóvá növő halálképzet, 
mely át meg átszövi a versvilágot. A költői átélésmód egyik 
legjellegzetesebb vonása az a konstatáló tudomásulvétel, amely 
kiiktatja az érzelmek sorából a lázadást, a drámai szenvedélyt, 
a viaskodást. Annyira egyetemes hatalmú és föltétlen érvényű 
lételemnek érzi az átélő a halált, a pusztulást, s oly egyértel-
műen be tudja illeszteni világképébe, sajátos életfelfogásába, 
hogy kevéssé kell megszenvednie brutális kihívásként, ellen-
szegülésre szólító fenyegető erőként, tragédiaként. Léttörvény-
ként fogadja el, metafizikájának integráns alkotó tényezőjévé 
avatja. Az élmény fajtákat és a valóságszemléletet megnyilvá-
nító költői magatartásra általános érvénnyel is jellemző vala-
mely passzivitás, mely a létharcokról való lemondás megadó 
gesztusában formálódik meg. A gondolati-filozofikus vívódás 
és az érzelmek, indulatok feszítettségében megnyilvánuló 
drámai szenvedély ellenében a megbékélésre, elviselésre, m e g -
értésre, elfogadásra, belenyugvásra hajlik a személyiség. A lélek 
háborgásait is elcsitító reflexív-konstatáló szemléletmód s 
élményközlés, valamely szelíd méltóságú emelkedettség, 
szeretet-elvű részvét, pietas, csöndes áhitat, alázatos engedel-
messég jellemzi ezt a magatartást, adja meg különleges étoszát. 
„Világok, csupa félelem / és csupa alázat vagyok" (Kiért, 
miért) — ennél találóbban aligha lehetne összefoglalni e 
költőiség magatartáslényegét. Egyelőre nehéz volna pontosan 
megítélni ennek a meglepő fejleményként megszületett é letmű-
fejezetnek az értékét, funkcióját és későbbi hatását, hiszen a 
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jelek arra mutatnak, hogy a Szálkák nem összefoglalás, inkább 
csak metszet egy új sorozatból, mely tovább folytatódik. 
Kérdés lehet, hogy a költő meg tudja-e őrizni lírájának világ-
képalkotó erejét, szervességét s belső, önelvű teljességét, annyi 
azonban jelenleg is kétségtelennek látszik, hogy ez a kötete is 
kiemelkedő alkotórésze mai költészetünk egyik irányzatának. 

Költészetünk másik nagy tendenciája, mely n e m a magányos, 
a történelemből és a társadalmi „itt és most" közegéből magát 
kirekesztő költői én tudatvilágát közvetíti, n e m kíván le-
mondani a líra primér közösségi funkciójáról, a modern 
értelemben vett közéleti költőmagatartás mai lehetőségeiről — 
szintén jelen volt eredményeivel a múlt év költészetében, 
Mégpedig nem uniformizált változatokban, hanem sokszínűen, 
s ugyanakkor olyan jelenségeket is produkálva, amelyek rá-
irányíthatják figyelmünket — ismételten — a korszerű szocia-
lista költészet néhány kérdésére, helyzetének és fejlődési útjai-
nak némely problémáira. A teljes példaanyag elemzésére 
nincsen mód, ezért csupán egy-két példát kiemelve szólhatunk 
itt ennek a számunkra oly elsőrendű fontosságú vonulatnak 
az egy évnyi metszetben is megmutatkozó tüneteiről, eredmé-
nyeiről s gondjairól; folytatva is ezzel a pályakezdők egyik 
csoportjáról tett megjegyzéseket. 

Egyetlen esztendő is arról tanúskodik, hogy a vonulaton 
belül a modellek sokfélék, érdekes egyéni variációk jönnek 
létre, s mindegyik változatnak megvannak a specifikus értékei, 
és nemegyszer a jellegzetes belső konfliktusai, sőt zavarai is; 
amint ez a választott példákon is tanulmányozható. Költé-
szetünknek ebben az ágában jelentékeny produkciónak tartjuk 
a jelzett időszakban Szécsi Margit mind egyenletesebben 
gazdagodó életművének újabb fejezetét, A Madaras Mérleg 
című kötetet. Talán azért lehet elsősorban tanulságos és példá-
zatos az ő kísérlete, mert arról vall, hogy egy eredendően 
nyugtalan egyéniség a számára lehetőségként adott privatizálást 
miként haladja meg a közösségi felelősségtudat elvén nyugvó 
ars poetica jegyében. Derűs és kiegyensúlyozott kedélyalkatnak 
aligha tekinthető, inkább nyugtalanságban élő, borúra hajló, 
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bajlátó, konfliktusokra s drámai ellentétekre igen érzékeny, 
ajzottan viaskodó költőegyéniség Szécsi Margit. A kiegyen-
súlyozottság állapotait nem tudja elérni, megbékélt pillanatai 
ritkán adódnak; életérzését feszültségek járják át, teszik kavarttá 
s vibrálóvá. De nem alkuvó magatartás, lemondásra nem haj-
landó lélek vállalja ebben a vallomáslírában a maga életét, 
sorsát s a világot. Megpróbáltatásai edzették-keményítették, 
nem törték össze; ezért felelhet a bajvívás összeszedettségre és 
elszántságra valló gesztusaival minden kihívásra, s nem engedi 
magát befalazni a rezignáció, a dezillúzió, a rossz közérzet 
mozdulatlan s megbénító állapotaiba, a vereség helyzeteibe. 
Látszólag csak a saját sors tényei alkotják az élményanyagot. 
Valójában ennél jóval nyitottabb aköltői érdeklődés, fogékony-
sága teljesebb, figyelmének nagyobb az érdektere. Mert illeté-
kesnek tudja magát Szécsi Margit a pusztán személyes jellegű 
élménykörökön túlmutató, egyetemesebb ügyekben, az élet 
nagyobb dolgaiban is. Természetes közvetlenséggel éli át 
— mert az egyéni lét részének vallja — az emberiség, a közös-
ségi létezés lényeges kérdéseit. Derűsen bizakodónak s harmo-
nikusnak ez az élménytípusa sem tekinthető, ám lírájának 
súlyát nyilvánvalóan növeli, értékvilágát számottevően gyara-
pítja. Az „Elherdált emberiség" aggodalma, értékféltő haragja 
szólal meg legerősebben a közösség sorskérdésein töprengő 
lírikus vallomásaiban. A „tiszta szigorúság" nagy motívuma 
jelentkezik itt, amelyet egyáltalán nem valami szikkadt aszkéta-
harag vagy elfogultság lobogtat, hanem az igaz hevű, gazdag-
ságot és teljességet, ú j emberidcált akaró-követelő moralista 
pátosz, életjobbító igényű szenvedély. És ennek a magatartás-
nak szembe kell néznie a „mit tehet a költő?" — mai költé-
szetünkből és Szécsi korábbi lírájából is oly jól ismert — kérdé-
sével. Hathat-e a költői szó az egyéninél teljesebb értelemben, 
van-e küldetése a jelen világban, részt vehet-e az emberiség 
öntudatra ébresztésében, lehet-e még eszméitető funkciója, 
rangot adhat-e neki a humánus eszmények fölmutatása, eleve-
nen tartható-e eredendő közösségi hivatása és a világalakítás 
igényében kifejeződő méltósága, étosza? A kérdésekre vála-
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s z ó l ó Szécsi Margitot nem jellemzi a felületes, henye bizakodás, 
s épp ezért lehet hitele annak, amit ebben a nehéz ügyben 
A Madaras Mérleg lírikusi magatartása — eddigi költészetének 
üzenetével egybehangzóan — demonstrál. 

Garai Gábor ú j verseskönyvét — mely ugyancsak figyelmet 
érdemlő példája líránk itt említett modell-sorának — a kritika 
egy része új szakaszt nyitó műnek ítélte. Mi ellenben úgy vél-
jük, az Ablakban a nap egyik jellegadó sajátossága éppen az, 
hogy nem újító erejű kötet, sokkal inkább folytatása annak, 
ami már a Kis csodákban is benne volt. Joggal írta akkor 
Szabolcsi Miklós (Népszabadság 1968. június 2.), hogy az 
érzelmi szenvedély „a férfikor rezignációjával, fáradtsággal" 
keveredik, s hogy „ilyen enyhe rezignáció, mélybe fojtott 
kétkedés jellemzi a kötet közéleti verseit is", a kommunista 
költő „lelkesedése szordinósabb, hite fojtottabb", s ami mind-
ezzel bizonyosan összefügg: „Garai régebbi, nagy, sodró 
erejű, áradó közösségi verseinek halványabb lenyomatait, 
másolatait" találjuk a gyűjteményben. Azt hisszük, ez a jellem-
zés a mostani verskötetre is lényegszerűen érvényes, s épp 
ennek kapcsán érdemes szólni leginkább ennek az érdekes, 
mai közéleti-szocialista elkötelezettségű költészetünk nem egy 
kérdését fölvető könyvnek a problémáiról. Alkalmat kínálna 
ugyan arra, hogy számos szép értékére figyelve méltassuk a 
teljesítményt, de ezzel inkább elfednénk azokat a hiányérzete-
ket, amelyek megfogalmazódnak bennünk, látván egy jelentős 
életművel rendelkező szocialista lírikus immár hosszabb ideje 
tartó megtorpanásának tüneteit. Hogy az Ablakban a nap 
önmegújító erejét kevésnek látjuk, kevéssé tapasztalhatjuk, 
abban ugyanis a lappangó művészi válságot, a feloldatlan 
bizonytalansági állapotot ismerhetjük fel. Erezzük az alkotói 
magatartásban a folytonosság igényét, a hit elvét és eleven 
akaratát, a felelősségtudat imperatívuszát, a folytonos készenlét 
termékeny feszültségét, a szocialista közéleti líra ú j lehetőségeit 
kereső igyekezetet — egyik forrása ez a kötet jelentőségének, 
értékvilágának. Ugyanakkor megszólalnak a versekben már 
korábbról ismert keserűségek, fájdalmak, jelzett-sejtetett 
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hiányérzetek, rossz érzések, gyötrelmek, szóhoz jut többször 
a rezignáció, a magánytudat, vagyis kirajzolódik valamelyest 
a „kételyes hi t" diagnózisa is. Ez a polarizáltság, ellentétezés 
izgalmas fejleménynek ígérkeznék, hiszen következetes és 
teljességre törő művészi megvalósítása nagy erővel beszélhetne 
egy mély tudatossággal kiküzdött művészi magatartás jelenlegi 
belső konfliktusairól, az őszinte meggyőződéssel vállalt költő-
szerep vívódva megélt tartalmáról. Találhatók a gyűjtemény-
ben ilyen jellegű vallomásmotívumok, gesztusok, s ezek 
fölötte érdekesek, sokatmondóak. Végül mégsem elégít ki 
maradéktalanul a kötet-egész. Okát mindenekelőtt abban 
keressük, hogy hiányzik a versek együtteséből az olyan szem-
léleti-gondolati szintézis, amely a magatartás szerves egységét 
megteremthetné; a kötetbeli ellenpontok nem alkotnak eléggé 
egységes sugallató rendszert; a valóságosan átélt ellentétek 
szembesítése a vallomások sorozatában meglehetősen epizo-
dikusnak, töredékesnek tetszik. Fegyelmezetten egyensúlyoz 
a személyiség az ellentett erők terében; a sejthető drámából 
jobbára csak szakadozott jelzéseket kapunk; a vívódás több-
nyire alkalmi érvényű gesztusokra szorítkozik, nincs igazi 
folytonossága, s kevesebb a kelleténél a koncentráltsága. A 
konfliktusok költői megragadása, az élményszerűen átélt ellen-
tétek ütköztetése részlegesnek, félbenmaradónak tetszik. Az 
igencsak összetettnek érezhető alkotói szituáció elemző, kímé-
letlen következetességgel végiggondoló feltárása és bemutatása 
tehát — benyomásunk szerint — nem valósul meg a kívánt 
teljességgel, mélységgel az Ablakban a nap költeményeiben. 
Ezzel függhet össze az a sajátosság is, hogy a kötet művészi 
ereje sem elég teljes. A költő mintha inkább régi eszközeit 
használná, csekély fölfrissítéssel, önmegújítás nélkül. Megbíz-
hatóan jó vers, szépen formált költemény nem egy található 
a gyűjteményben — ami természetes is —, de kiemelkedő, 
hibátlanul megoldott, szuggesztíven ható, igazán emlékezetes 
alig. Az átmenetinek remélhető válság-állapot meghaladása 
hozhat csak emelkedést, ú j eredményeket. 

Súlyosabb bajok is vannak ezeknél más költők műveiben, 

3 Irodalomtörténet 
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s mert a szocialista líra ügyéről, rangjáról van szó, legalább 
röviden ezekről is szükséges szót ejteni. Két igencsak népszerű-
olvasott lírikus múlt évi kötete alkalmából tesszük ezt. Bárányi 
Ferenc és Soós Zoltán esetére gondolunk. Bárányi ú j könyve 
( Változó szelek) egy jobb sorsra érdemes kísérlet kudarcáról 
vall számunkra. Úgy látjuk — a költőtárs Garai Gábor kitűnő, 
példaadó kritikájának (Kritika — 1972/10. sz.) ítéletével 
lényegében egyetértő módon —, hogy ebben a lírában a 
jószándék, a rokonszenves törekvés nemhogy célba érne, 
éppen ellenkezőjére fordul, elsikkad, mert a közéletiség jegyé-
ben fogant modern realista költészetnek egy jórészt elrontott 
változatát tudja csupán létrehozni. A szemlélet zavarát jelzi, 
a bajokat növeli, hogy a szerző a Jótanácsok című programvers 
módjára fogja fel helyzetét, kisiklatva az érvelést, az öncsalás 
álérveivel, tévesztett indulattal hadakozván verselő gyakorlata 
nevében; létező vagy inkább fantomizált veszedelmekkel. 
Önvizsgálat helyett felületesen támad, és demagóg csavarások-
kal védekezik. Pedig lírájának alaphibái ebben a kötetben is 
szembetűnően kiütköznek. Idézetek sorozataival bizonyíthat-
nánk, hogy képviselt forradalmisága költői meggyőző erő, 
művészi hatékonyság nélkül való ; gondolatisága közhelyekből, 
szólamokból áll; publicisztikusan harsány deklarációiban, nem-
egyszer szektariánus-demagóg színezetű kinyilatkoztatásaiban, 
szónoki-deklamáló hangnemében a leegyszerűsítő szemlélet 
érhető tetten, s minimális az esztétikai hatásfok; költészetté 
lényegített, az esztétikum szférájába emelt radikális-forradalmi 
magatartás — a hirdetett szándék — helyett jobbára csak 
tetszetős gesztusok, látványos attitűdök közvetítője a kiabáló 
versszöveg. Látszatsikerek védhetik s időlegesen talán erősít-
hetik a költőiségnek ezt a fajtáját, ám a tehetség — s ezt most is 
ott érezzük a háttérben — ilyesmivel nem elégedhet meg. 
Előbb-utóbb rá kell jönnie, hogy iránya felülvizsgálatot s 
korrekciót kíván. Szocialista líránk legjobb eredményei gazda-
godhatnának egy jójelű fordulat következményeként. 

Soós Zoltán válogatott kötete (Sólyatéri tél) sokban hasonló 
kérdésekhez vezet el. Itt is a szocialista, minden ízében közös-
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ségi lényegű költészet megalkotásának szép szándéka fullad 
kudarcba, siklik rossz irányba. Megnyerő az elgondolás: meg-
fogalmazni a mai munkásélet világát, szociális érzékkel, forra-
dalmi következetességgel reagálni a jelenkori társadalmi való-
ság zavaró ellentmondásaira, képviselni az osztályharcos szem-
léletet, egy sajátos — sok személyes élménnyel is gazdagított — 
nézőpontból felmérni a világot, igazságosztó szenvedéllyel 
megítélni az életjelenségeket, a lényeges valóság-összefüggé-
seket. Nem mondható, hogy ez a törekvés teljesen eredmény-
telen, de művészileg — sajnos — mégiscsak sikertelenségbe 
fut , csupán részértékeket hozott eddig, a költői megvalósítás 
alapjában rossz, elhibázott. Soós költőisége ugyanis belevész 
a nyers és művészietlen alkalmiságba, a szimplifikálásba, ritkán 
jut tovább a témamegverselésnél, az agitatív retorikánál, a 
harsogó verbális kinyilvánítások szólamainál. Világa leszűkí-
tett, szemléletmódja igencsak vulgáris. Kései sematizmusával 
olyan versállapotot képvisel, amit szocialista költészetünk java 
már régóta messze maga mögött hagyott, ezért az ő irányát 
— mint művészi fiaskót — egészében anakronisztikusnak kell 
minősítenünk. 

Világképének rendszerében a közösségi szemlélet, felelősség-
tudat és elkötelezettség elvét érvényesítő szocialista költésze-
tünk egyik kiemelkedő jelentőségű monumentumáról külön is 
szólnunk kell ebben az összefüggésben, mert a legteljesebb 
érvényű összegzés nagy példájának tekintjük. Juhász Ferenc 
életművének második, szintén a múlt évben megjelent könyve 
ez a mű, a Titkok kapuja. Természetesen nem adhatjuk itt 
ennek a gyűjteménynek még egészen vázlatos elemzését sem, 
csupán néhány polémikus jellegű megjegyzést kívánunk tenni 
a pályának erről a szakaszáról. A sajátos lírai egyetemesség-
program jegyében születtek meg Juhász Ferenc költői útjának 
1965—69 közé zárható szakaszában az apokalipszis-élmény, 
az atomhalál látomásversei, eposz-katedrálisai; az emberiség-
pusztulás, a Föld-halál, a Mindenség-halál, az atomhalál, a 
bioszféra-pusztulás, a „lét-utáni" állapot, a „föllázadt vege-
táció" rémképeivel viaskodó lírikus vallomásos művei. A z 
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apokalipszis-rettenet újromantikus színezetű mítoszköltészetét 
alkotta meg általuk Juhász. Az emberiség-sors jövőjével, az 
élet—halál alternatívájával néz szembe: aggódva, szorongással, 
félelemmel — és a hit, a remény-elv, az életbizalom érvényéért 
kűzdve-perlekedve. Eposzi énekeket mond a pusztulás ellen, 
a létezés, az élet nevében, az ember védelmében, vállalt felelős-
ségérzettel. A marxista kritika egy része erős fenntartásokkal 
fogadta — s ítéli meg azóta is — a juhászi műnek ezt a monu-
mentális fejezetét, elsősorban az összefoglalásnak szánt Gyer-
mekdalokat. Szó esett az „olvashatatlanságról", monotóniáról, 
formátlanságról, esztétikum-ellenes zsúfoltságról. És emellett 
komoly bírálat érte a szemléletet, a világképet is. Nagyjából 
így jelezhetők az ellenvetések: a bizakodás, a hit elvontan 
általános ; nem a valóság törvényeit tudó ember feleletét fogal-
mazzák a művek ; a társadalmi ember világszemlélete, valóság-
tudata hiányzik belőlük; a konkrét társadalomtörténeti kérdé-
sek feloldódnak és megsemmisülnek a természetiben s a vég-
letes absztrakcióban; a társadalmi-emberi motívum kiürese-
dett; a természettudományos-biologisztikus mítosz agyon-
nyomta az emberi-társadalmi evilágiságot; a látomásrendszer 
embertelen és lényeg nélküli; az egész költőiség dehumanizáló-
dott ; a kísérlet zsákutcába vitt, kitérő Juhász pályáján. Kétség-
telen: kivált a Gyermekdaloknak vannak esztétikai problémái, 
a kivételes, líratörténeti jelentőségű juhászi versforradalom 
itt már a legszélső határig jutott. Az elvont-romantikus mítoszi-
ság némely elemei is fölismerhetők az apokalipszis-látomás 
hosszú énekeiben, eposzaiban. Ezt az elvonatkozottságot 
azonban — úgy véljük — semmilyen tekintetben nemigen 
lehet azonosítani a dehumanizálódással, amelynek a tétele 
— mint ismert — már jóval korábban megfogalmazódott 
a Juhász-kritikában, s most újra feltámadt. Nem látszik igazol-
hatónak az az állítás, hogy Juhász Ferenc életművének ebben 
a részében a társadalmi-emberi-gondolati motívum kiüresedett. 
Ezekben a „tűzözön'-víziókban megfoghatóan, manifeszt 
alkotóelemek gyanánt vannak jelen a juhászi létszemlélet, 
létélmény, lírikusi világkép mind egyértelműbben és teljeseb-
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ben kikristályosodó alaptartalmai, vezérmotívumai, ars poeti-
cájának leglényegesebb elvei. Ezek nem „üresedtek k i" az 
apokalipszis-látomásokban sem, emberi érvényüket, meghatá-
rozottságukat, jelentésüket, „evilágiságukat" nem veszítették 
el. Azt hisszük, nincsen szó — ebben a „szélsőséges" élmény-
körben sem — a művészi világkép rosszjelű átalakulásáról, 
deformálódásáról, baljós széttöréséről. Nem valami elvont 
s embertelen végzetfilozófia hirdetői ezek az aggodalomban 
fogant költemények; nem a vereségtudat kinyilvánítói, nem 
a kapituláció kifejezői. Meggyőzően bizonyították az itt 
szükségképp csak deklarálható állításokat és szempontokat a 
Juhász-irodalom olyan értékes részei, mint pl. Bata Imre, 
Bodnár György, Pomogáts Béla, Somlyó György, Szabó 
György tanulmányai ; a jelzett, kevés bizonyítással kísért, 
szinte kizárólag tételes kijelentések alakjában elhangzott bírá-
latok ellenében az ő eredményeikre hivatkozhatunk ebben a 
vitában. Akik az említett periódust mélyen 'problematikus 
ellentmondásos képződménynek ítélik, azok az éles fordulat 
műveiként, ú j fejlődési szakasz hírhozójaként tartják számon 
az Anyámat és A halottak királyát. Ezek — úgymond — nyilván-
való szemléleti-esztétikai fordulópontot jelentenek az életmű-
ben. Elmozdulás valóban észrevehető. Az Anyám а létfilozófiai 
élményeket, az egyetemes létösszefüggéseket, a világméretű 
gondokat a közvetlen környezet emberi kapcsolataiban, a 
személyes emlékek dimenziójában mutatja fel, s ekként valóban 
„a szegénységből-jöttek, a kétkeziek, a kemény és tiszta világ-
építők és világfönntartók éposza is" (Juhász Ferenc vallomása 
a műről); ihlete-szemlélete kétségtelen bensőségesebb, mint 
a ,,tűzözön"-mítoszoké. Az emberi tartalom és érvényesség 
közvetlenebbül nyilatkozhat meg benne. A halottak királya 
pedig — ugyancsak mítoszi-látomásos alkatú eposzversként — 
a történelemre néző küldetéstudat, a sorsalakító vállalás, a 
döntés, a megváltó cselekvés, a halál-legyőzés, a megtalált 
élethit és életakarat, az „elindulás", a heroikus újrakezdés, a 
közösségretalálás történelmi érvényű és egyetemes létfilozófiai 
sugallatú vallomásos példabeszéde; eszmei szerkezetében a 
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személyes, a népi-nemzeti és az egyetemes emberi jelentéses-
gazdag egybeolvasztása. Ez a megfigyelhető metamorfózis 
azonban a két nagy műalkotásban egyedül az élmény- és 
szemléletkör változását jelenti. Az ars poetica és a világkép 
lényegszerű folytonosságot, mély belső egységet mutat. A 
juhászi költői hitvallást, eszmeiséget, alkotói valóságtudatot, 
világképet a Titkok kapuja összegzésében egységesnek, szer-
vesen egynek látjuk; a részleges elmozdulások és váltások 
tényei ezt aligha vonhatják kétségbe. Törés, szakadozottság, 
más előjelű periódus-egységek feszültsége s szembenállása nem 
mutatható ki a nagyszabású költőpálya eme hatalmas fejlődés-
történeti fázisában. N e m utolsósorban épp ezért méltathatjuk 
a juhászi művet szocialista költészetünk újabb idejének ki-
magaslóan jelentős szintézis-példájaként, egyik legnagyobb 
vállalkozásaként. 

A „harmadik nemzedék" útjai 

Joggal írta korábbi szemléjében ( Magyar líra 1969-ben ; It 
— 1970/3.) Koczkás Sándor: „ Ú j és gyűjteményes köteteivel 
meghatározó módon van jelen az elmúlt év termésében 
(s méginkább az évtized lírai folyamatában) az a sokat próbált 
és erősen megtizedelt nemzedék, amelynek tagjai az 1930-as 
esztendők elején indultak". A megállapítás érvényét az elmúlt 
év líratermésének számbavétele is igazolhatja. A közelmúlt 
időkben sorra megjelentek a nemzedékhez tartozók összegző 
gyűjteményei, és követték egymást az életművek megújuló-
kiteljesedő gazdagodását tanúsító ú j versek könyvei is; meg-
erősítve a hajdan együtt indulók jelenkori szerepét, mai líránk 
szerkezetében betöltött helyét, jelenlétük folytonosságát de-
monstrálva. Csorba Győző, Hajnal Anna, Jékely Zoltán, 
Takáts Gyula, Toldalagi Pál, Vas István, Weöres Sándor, 
Zelk Zoltán és mások változatokban, egyéni színekben is 
bővelkedő művei költészetünkben kiemelkedő vonulatot 
jeleznek. Nincsen szó természetesen valami sablonos nemzedéki 
egységről. Az együttes alkotóinak vizsgálata — az összetartozás 
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jeleinek konstatálásán túl — az egyéni utak sokféleségéről, a 
beszédes különbözésekről, a pályaalakulások öntörvényűségé-
ről, a saját irányok változatosságáról győz meg. Természetes 
fejlemény ez. Nem is az erőszakolt rokonság- és egységkeresés 
generációs elvből-szempontból kiinduló útját kell járnunk. 
Előbbrevalónak látszik a lazán egy körbe tartozó teljesítmények 
egyenkénti mérlegelése. A részleges, itt-ott felötlő rokonságok 
így is megmutatkoznak, önkéntelenül. 

A 72-es év is a vonulat lényeges gyarapodásának ideje volt , 
a megjelent kötetek erről vallanak. Napvilágot látott Vas 
István válogatott verseinek könyve (A kimondhatatlan), s 
költészetéről, müvének mind jobban látszó rangjáról, jelentő-
ségéről ebből az alkalomból is kiváló méltatások szóltak 
— Bata Imre, Béládi Miklós, Fenyő István, Kabdebó Lóránt 
írásai —, a rájuk való hivatkozás ezúttal föl is menthet ben-
nünket a szükségképp futólagos jellemzés kötelezettsége alól. 
— Ebben az évben adta ki összegyűjtött költeményeit a nem-
zedéktárs Kálnoky László (Letépett álarcok), s ezek tükrében 
már jól látható az ő helye is ebben az oly gazdag lírikusi 
csoportban, követhető magányos művészi pályája. Nemzedé-
kében talán ő szólaltatja meg a legborúlátóbb életszemléletet, 
a legfájdalmasabb érzéseket. A személyes sors keserves bajai, 
életérzést meghatározó magándrámái őt szorították a leg-
kíméletlenebbül egy szinte feltörhetetlen külön dimenzióba. 
Mégsem egyszerűen a tagolatlanul egynemű keserűség m o n o -
ton vallomásbeszéde Kálnoky lírája. Anélkül, hogy föladná 
eredendő, legbelső hajlamait, világa lényegszerűen átváltoznék, 
költészetének megvan a jelentéses dinamikája. A pályakezdés 
szakasza folyvást a passzív és bágyadt szemlélődés, a rezignált 
tűnődés helyzeteiben mutatja a vallomástevőt. Valami isme-
retlen eredetű, meghatározatlan és szinte tárgytalan szomorúság 
ömlik el a korai verseken, fölidézve az „eltökéltnek látszó 
fájdalmaskodás", a „dolorizmus" (Vas István) némely jelleg-
zetességeit. A férfikori eszmélet sem hoz feloldást, éppenséggel 
komorabbá teszi az érzésvilágot, fokozza a kiábrándultságot, 
a magányérzetet, a borúlátást. De a negyvenes évek elején 
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ez az elvontnak tetsző életérzés konkrétabbá és okszerűbbé 
vált: a szenvedés brutálisan konkrét alakot kapott , a halálosan 
fenyegető betegség formájában tört rá a lélekre. Erről szól 
ennek a gyötrelmes élménykörnek a legnagyobb nyilatkozása, 
a legismertebb Kálnoky-vers, a Szanatóriumi elégia című össze-
foglaló hatalmas költemény. A megélt kínok maradandó nyo-
mot hagytak az emlékezetben, s a magánkörülmények alaku-
lása mellett a történelmi kor sem kínálta az enyhületet, a har-
móniát. A lélek ellenálló erejét próbára tették a fasizmus, a 
háború szörnyűségei, s Kálnoky László embersége, humanista 
eszmevilága megszólalt ezekben a nehéz időkben. Az elszige-
teltség és magányosság megkövülni látszó helyzetében is volt 
ereje s elszántsága felszólalni a barbárság, a zsarnokság, az 
embertelenség ellen, humanista eréllyel tiltakozva. A fel-
szabadulás korfordulója őt nem ragadja el. Idegennek érezte 
magát; az ú j világban nem a feloldódás alkalmát érzi meg, 
otthonra nem talál a változó életben. Később a személyiség 
úgyszólván alkati sajátosságai mellett az ötvenes évek elejének 
a kultúrpolitikában is megmutatkozó hibái Kálnokyt is taszí-
tották, sőt hallgatásra kényszerítették, szemléletében a még 
következetesebb bezárkózás tendenciáját erősítették. Ekkortájt 
minden kör bezárult körülötte, s ebben az abszolút magány-
állapotban mind jobban elárasztja vallomásait a mostoha 
sorsát vallató lélek sűrű, reménytelen szomorúsága. Bekeríti 
a sorsát s az egyetemes létezés törvényeit faggató személyiséget 
a teljes reménytelenség. Olyan jellegzetes verseiben, mint a 
Jegyzetek a pokolban, A létezés rémségei, az Oszlopszent, a lét-
filozófiai tételeket fogalmazó lírikus az értelmetlen lét, a hiába-
valóság, a végérvényes lemondás szentenciáit nyilatkoztatja ki. 
A válságos periódust követő újrakezdés, a költői „feltámadás" 
dokumentumainak foglalata (Lányok árnyékában) nyilván-
valóvá teszi, hogy nem lett derűsebb ezután sem Kálnoky 
világképe. Nem csökkent a fájdalom-élmények iránti fogé-
konysága, létszemléletén ott komorodik a megkeseredettség 
stigmája, változatlanul kísértik a szorongató sejtelmek, a halál-
bizonyosság, a pusztulás és szüntelen romlás folyamata. Az 
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élményanyag, az átélt szituációk természete s a hangoltság 
lényegében nem sokat változott tehát ; líravilágának atmoszfé-
rája, vallomásainak hangneme, magatartásának gesztusvilága 
azonban így is észrevehetően módosult a hatvanas években. 
A „föl sem adható s meg nem nyerhető" létharc menetében, 
ütközeteiben látjuk a bajvívó személyiséget, továbbra is 
magányosan és lelkében sok keserűséggel, az arcon kevés 
győzelmi jellel, de a meddő siránkozás egyhangú fájdalmassága 
nélkül, az el nem múlt gyötrelmek ellenére is ajzottabban. 
Ez a jójelű feszültség és koncentráltság megkeményítette a 
versbeszédet, fölszabadította a képalkotó és szerkezetképző 
leleményt is, általában a költői invenciót. Lírája frissebb lett, 
elevenebb, villogóbb, mint korábban. A kötetzáró — 70—71-
ben írt — költemények ezt az irányt folytatják; olyasfajta 
önmegújítást sejtetnek, amely egyben a lírikusi énnek az 
önmagához való hűségét is megnyüvánítja. Annak az ember-
nek a kiküzdött hitvallása, étosza fogalmazódik meg például 
a Letépett álarcok c ímű vallomásban igazi erővel, hiteles pátosz-
szal, aki a tragikum szorításából is ki tudta menteni végül 
„eszelős hitét", s már nem akar benyugodni „a legyőzetés 
szégyenébe". Nehéz emberi küzdelem tükre ez az erősen 
önéletrajzi ihletésű, elemien személyes jellegű költészet. Magá-
nyos, különálló m ű , s ekként jóval önelvűbben zárt alkatú, 
mint a líránk fő áramlatait alkotó legnagyobb költői élet-
művek. Vallomásos őszintesége, mind mélyebb hitelű és 
teljesebb érvényű öntanúsítása, egyenetlenségei ellenére is 
nyilvánvaló művészi értékteremtő ereje azonban így is a 
jelentékeny líra magasságába emeli. 

Négy évtizedes pálya összefoglalása a nemzedék egy másik 
tagjának, Kiss Tamásnak a Mérleg hava című gyűjteménye. 
A kritikai köztudat nem figyelt eddig eléggé erre az oda-
tartozásra, pedig min t Takáts Gyula vallomásos ihletű szép 
méltatásában (Jelenkor — 1972/12. sz.J megfogalmazza: Kiss 
Tamás „mindig is a Nyugat utáni harmadik nemzedék egyik 
jelentős poétája volt. . ., műve mindig ott volt s ma is ott van. . . 
a nemzedék legjobbjai közt. Amit írt ez a nemzedék, az ő 
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művével csak mélyebb és gazdagabb lett." Főként talán a 
pályakezdés szakaszában fedezhetők fel elsősorban a nemzedéki 
„közös jegyek": például az dcgiázó modorban, a dolorizmus 
valamely szelíd változatában, a szomorúság és otthontalanság-
érzet, a magányosság hangulataiban vagy az elmúlás-élmény 
kultuszában. De a kötések, a rokonság jegyei később is észre-
vehetők olyasféle minőségben, mint a hagyomány, a kultúra 
védőközegként, felmutatandó megtartó erőként való fel-
fogása, a mélyen humanista életszemlélet és értéktudat, a 
kiváló iskolázottság, a biztos verstudás. Kiss Tamás költői 
világának szemhatára a 30-as évek második felében már jelen-
tékenyen kitárul a korábbiakhoz képest. Értékféltő magatar-
tása, mély etikai érzékenysége megkeményíti élményvilágát, 
ihletét meggazdagítja, megnöveli befogadó képességét, szavát 
súlyosabbá teszi. Olyan nagy, szinte határjelző szerepű költe-
mény vall erről beszédesen, mint pl. a Kunsági elégia, melyben 
a magyarság és emberiség sorsáért felelősséget érző lírikus 
fogalmazza meg hitvallását, szembenézve a kor nyomasztó 
kérdéseivel. Humanizmusa a legnehezebb időkben is töretlen 
maradt, s a folytonosság megteremtésére, megőrzésére képe-
sítette. Közben voltak ugyan kevésbé teljes, töredékesebb 
jellegű periódusai költészetének, de az ötvenes évek második 
felétől kezdve műve egyenes ívben emelkedett mind maga-
sabbra, vált igazán gazdaggá és egyénivé. Kivált a hatvanas 
évtized tekinthető Kiss Tamás lírájában igen termékeny időnek. 
Világképe most szerveződik valóban teljessé, nyeri el végleges-
nek tetsző alakját. Szemléletében és élményvilágában szerepet 
kapnak bizonyos lokális elemek, szóhoz jut a táji megkötött-
ség, mely a hagyományok egy sajátos köréhez való bensőséges 
kapcsolódást is magába foglalja, a hagyományőrzés igényét is 
kinyilvánítja; de ezek az erős gyökerek nem valami rosszjelű 
megkötöttséget, bezártságot, szűkösséget táplálnak. Nem, 
mert ott van ebben a költőiségben a nyitottság és messzenézés 
magatartáselve is, ott van a korral való együtthaladás képessége, 
hatékony eleme a szemlélet egyetemessé tágításának igénye. 
„Megőrző ember vagyok" — vallja az alkotó, de ez a vallomás 
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csak ezzel együtt érvényes igazán: „értem, szeretem koromat" . 
Frázisok nélkül tud vallani ez a legjobb értelmű „debreceni-
séget" vállaló-folytató poézis az egészről, az emberiségről, 
a létezés egyetemességéről is. Es ebben a nyitottságban is 
megőrizte a költő érett magatartásának olyan vezérelveit, 
mint a rend, az arány, a mérték, az egyensúly, a harmónia. 
„Nékem a rend, az egyensúly kell" — nyilatkoztatja ki, s ezt 
az igényt valóra is tudta váltani. Pedig nem úgy egyensúlyos, 
hogy védett magánvilágba zárkózva, privatizálva térne ki 
a kérdések, a bonyolultabb élmények kihívása elől. Érzi 
bizony a disszonanciákat, látja a jelenkoi számos nagy konflik-
tusát, s a fiatalság múltán szembekerül az öregedés, az elmúlás 
megkerülhetetlen élményhelyzeteivel is. De konok hite, 
szilárd értékrendszere, higgadt tárgyszerűsége, erős racionaliz-
musa, ép arányérzéke megóvja a kétségbeeséstől, megvédi 
a rontó erőktől, a káosz kísértéseitől. Az arányosság költészete 
ez, egyéni-saját világot építő változatban. Igaz, nem mérkőzhet 
a legnagyobbak művészi teljességével, a lírai egyetemesség 
ormait jelző teljesítményekkel, de ekként is mai költészetünk 
vitathatatlan értékei közt van a helye, s ez rangnak nem kevés ; 
meglepetés azoknak, akik eddig nemigen figyeltek rá. 

Különös válogatást ad Jékely Zoltán verseskönyve (Az álom 
útja), olyan műveket terelvén együvé, amelyeket alkotójuk 
eddig nem engedett könyveiben — a Csillagtoronyban életmű-
válogatásában sem — a nyilvánosság elé. Ezek a mostani 
kísérő-kiegészítő adalékok aligha módosíthatják számottevően 
a pályáról alkotott képünket, legföljebb színezhetik némiképp, 
de a jelentős életműnek minden eleme számontartandó, mert 
végül is az egész elhagyhatatlan része. Akkor is érdekes, ha 
nem újat mond, hanem csak a régi hangzatokat erősíti. A vál-
tozatok érdekessége élteti tehát Az álom útját. Megerősíti azt 
a korábbi élményünket például, hogy a halál tudásánál, az élet 
múlásánál, az egyetemes enyészet tapasztalásánál, az Időnek 
a létezés fölötti kíméletlen uralmánál s az eltűnt idő szüntelen 
nosztalgiájánál — amelyet egyébként az életszerelem és szépség-
szomj gazdagít mély tartalommal —, nincs izgatóbb témája, 
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hevítőbb élményanyaga, nagyobb ügye Jékely Zoltánnak-
S amint rácsodálkozik a szemlélő a természet szépségeire, 
megigézi a históriai múlt valamely fényes ragyogású monu-
mentuma, felidéződnek a gyerekkor szelíd tájai, harmonikus 
sugallató édenpillanatai, fölfénylenek a derítő álmok, az élet-
áhitat szavát szabadítja fel a szerelem élménye — mely Jékely 
líravilágának szintén egyik gazdag rétege —, ezekben az ellen-
pontozó ihletekben ugyancsak ennek a nagy lírának fontos 
alkati törvényére ismerhetünk. De van emellett a kötetnek 
újdonság-értéke is, hiszen nem pusztán a korábbi periódusok-
nak a Csillagtoronyban válogatásából elmaradt darabjait teszi 
elénk; közreadja a közelmúltban elvégzett pályaösszegzés 
utáni időszelet első eredményeit is, megszólaltatván így a 
következő fejezet előhangjait. A lírikus, aki annyit társal-
kodott ez idáig az elmúlás lidérceivel, most valóban az öregedés 
mezsgyéjére ért, az öregkor tájai felé indult el. Ez az élmény-
helyzet az életérzés friss forrásait nyithatja meg, művészi 
önmegújítást is hozhat. Az irányt egyelőre nemigen lehet 
még pontosan látni; de némely előjelek illúziótlanul szigorú 
leltárverseket, kemény szavú, ú j lírai tartalmakat is felszabadító 
számvetéseket ígérnek. 

Csorba Győző új kötete (Időjáték) szerves folytatása 
A lélek évszakainak, az 1970-ben megjelent gyűjteményes 
könyvnek; az cgyn teljesebbé váló életmű szép fejezete. Meg-
ítélésének az lehet az alapja, amit kritikájában Csűrös Miklós 
(Kortárs — 1972/8. sz.J megállapított: „Pályája zenitjén, költői 
ereje teljében mutatja az Időjáték Csorba Győzőt. Életműve a 
betakarítás és érlelés évszakában tart; meghódított világát nem 
széltében igyekszik terjeszteni, hanem a mélység—magasság 
dimenziójában." Költői helyzetét nem utolsósorban az öregség 
küszöbén állapota határozza meg, itt találkozik a mulandóság-
érzet, a haláltudat élményeivel. A konstatálás és tudatosítás, 
a készenlét és védekezés gesztusaival fogadja őket, érezvén 
ugyan a bajt, de kétségbeesés és túlságos riadalom nélkül. 
Annak az embernek a józanságával, aki elsősorban nem a meta-
fizikai tartományokra függeszti tekintetét, aki otthon van a 
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hétköznapok közegében, érveket s példákat talál a természeti 
körforgásban, tájak látványában, az évszakok együttesében 
s a legkülönbözőbb intim életszférákban. Megérintik a rossz 
sejtelmek, a „talán csak már nem útra készülök?" hangulatai, 
s elégikus tűnődésekre, bölcseleti töprengésekre késztik, aggo-
dalmakat is előhívnak az eszmélkedő tudatban. De nem dúlják 
fel kialakult életköreinek rendjét, huzamos válságérzetekbe 
nem bonyolítják a személyiséget. Megtalálja a hiányérzetek 
és félelmek ellenszereit, a megvédő bizonyosságokat. Pedig 
a közvetlenül személyes konfliktusok, élménykörök dimenzió-
jánál itt is tágabb Csorba Győző világa, áttörnek rajta a kor 
gondjai, az emberközösségek létmódjának nem egyedi kér-
dései, általánosabb érvényű jelenkori nyugtalanságok is. 
Megépített helyzetéből azonban ezek az erők sem tudják ki-
vetni a lírai ént. Egyénisége erősen fegyelmező-rendteremtő 
hajlamú, nem szereti végletesen kiélezni, drámaian fölnagyí-
tani az élettényeket, bizonyosságkereső igénye jobbára a szem-
lélődő—meditativ, reflektáló, megfigyelő-elemző ihletfor-
mákba szorítja az élményeket, s a szabatos és higgadt meg-
nevezéssel a rend alakzataiba kényszeríti őket, disszonanciáikat 
megszelídítve s feloldva ezzel. Mindennek fedezeteként ott van 
a morális felelősségtudat, az integráns értékrend, az emberies-
ség, az értelmes élet vallása. Költőiségének poétikai jelleme is 
ennek a belső szerkezetnek megfelelő, éltetője a póztalan 
személyesség, a közvetlenség, természetesség, vallomásos benső-
ség, a tartalmas egyszerűség, az átvilágító racionalizmus, a 
pontos rögzítés képessége, a dikció nagy verskultúrán alapuló 
beszédnyelvi akcentusa. N e m megújításra törő, birodalmát 
új területek hódításával tágító lírikust mutat az Időjáték, inkább 
olyat, aki újra és újra áttekinti, fölméri dimenzióit, mélyítő, 
mind többet tudó szemlélettel. Esetében az életmű-alkotás 
lehetséges, termékeny változata ez. 

Jól ismert, hogy a „harmadik nemzedék" legnyugtalanabb, 
leginkább kísérletező kedvű lírikusa mindig is Weöres Sándor 
volt, aki folyton másba kezdő, a szüntelen alakváltások soro-
zataiban megvalósított gesztusaival, ellentéteket egységbe 
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foglaló parádésan sokarcú, sokszínű és belső struktúrájában 
mégis annyira egylényegű, a módszer és stílus sokféleségén át is 
a világképi állandóságot reprezentáló nagy költészetét építve 
folyvást a meglepetések mesterévé vált. Örökös újító képes-
ségének legfrissebb — nagyszabású — dokumentuma a Psyché, 
a múlt esztendő líratermésének legkülönösebb és egyik leg-
érdekesebb eredménye. Bármennyire bámulatba ejt is azonban 
merész különösségével; igazában nem lephet meg túlságosan, 
hiszen nem tekinthetjük váratlan tüneménynek. Előzményei 
és föltételei adva voltak Weöres Sándor eddigi életművében. 
A proteuszi készségek, a nagy mitikus álarcok mögé rejtőző 
költői egyéniség, az utánélő és beleélő képesség, az imitáló-
rekonstruáló hajlékonyság, az énfelbontás és énsokszorozás 
hajlama, a metamorfózisok megvalósítása — és egyéb efféle 
tulajdonságok — mind előkészíthették a mostani produkciót. 
De azért alakzatának páratlanságával és művészi rendszerének 
monumentalitásával ez a mű így is újszerűnek hat, megújító 
erejű. A szereplíra kivételes monumentumának tekinthetjük 
a Psychét, nagyigényű, különleges kvalitásokat felmutató 
artisztikus játéknak, hatalmas experimentális vállalkozásnak. 
Az álarcjáték, a teremtő imitáció, a sokszorozott fikció elvén 
épülő sokszoros metamorfózis művészi megvalósulása, a 
viszonyítások-átvetítések-tiikörjátékok szövevényes rendszere 
ez az egyedülálló opusz. Lényegét a tüneményes művészi 
játékban látjuk, a nagy kedvvel és invencióval végzett kísérlet-
ben, amelynek bizonyosan megvan a mélyebb értelme, jelen-
tése, funkciója. 

„A magyar irodalomban talán szokatlan — írja egy jegyzetében 
Weöres —, hogy valaki az énjének egy-egy megvalósíthatatlan részét 
másik személlyé sűrítse, olykor más korszakba is. . . Ez a pót-én-ki-
vetítés alkalmat ád más stílus és más temperamentum megnyilvánu-
lására, a szókincs és mondatformálás más módjára : vagyis nyelvi 
és szellemi felfrissülésre." 

A mű világába beolvasztott tárgyiasságok gazdag halmaza, 
a stílbravúrok sorozata, a líra-epika-kommentár mesteri ötvö-
zése, a történeti hűség, a dokumentumszerű hitel és a szabadon 
t 
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teremtő szuverén képzeletjáték — mind egyet szolgálnak: 
az alakteremtést, a szereplírai hős életrekeltetését, az alkotói én 
személyességét oly bonyolult áttételességgel kinyilvánító, 
önálló létű lírai alakmás költői-elbeszélői megformálását. 
A sorsláttatást, amely a jelentést is hordozhatja. Mert Psyché 
rendkívüli karaktere magatartást és sorsot reprezentál. A „női 
Casanova", a „könnyű röptű biedermeier dáma", a „hírhedett 
szerclempapnő", a „női Columbus" a kötöttségek nélküli 
önkiélés-önmegvalósítás végül tragikus utat végigjáró példája-
ként áll előttünk. Olyan egyéniségként, aki vállalja önmagát, 
korában-közegében kivált anakronisztikusnak ható bátorság-
gal, tekintctnélküliséggel éh meg lehetőségeit, töri szét a 
konvenciókat, vallja ki versben-naplóban legtitkosabb mély-
ségeit, eredendő hajlamait, nyughatatlan életének nemegyszer 
meghökkentő kalandjait, szabálytalan nőiségének különös 
titkait és élettudását. S amikor a költemények együttese alapján 
már ismerni véljük alakját, a más műfajú részletekből, mások 
— valóságos és fiktív kortársak — fiktív szövegéből meg-
tudjuk, hogy a lírában feltárult én nem a teljes személyiség, 
mert a teremtett hősnő életrajza a versben rejtve maradt hajla-
mokról, az egyéniség más tulajdonságairól, izgató kettősségről 
is tanúskodik. A költői „én" és az empirikus beszéd nem-
egybeeséséről is példázatot kapunk tehát. Mindez úgy fejlik ki, 
hogy a mű regényszerű-epikus közeget teremt az élettörténetét 
vallomásokba foglaló nőalak számára, hitelesnek tetsző mo-
mentumokból és a kreatív fantázia által megalkotott elemekből 
kortörténeti, kultúrhistóriai hátteret vetít köré; ötvözvén a 
fiktív dimenzióban életrajzot és korrajzot; így épülhet fel a 
ciklus saját világa. Poétikailag lényeges tartozéka a műfaji 
kevertség, s ez a roppant leleményes műfajkeverés nem sérti, 
éppenséggel megvalósítja s élteti a műegész egységelvét. 
Az epikai alap, a regényszerűség — s az ehhez szükséges műfaji 
minőségek együttese — nélkülözhetetlen, mert másképp a 
szereplírai elvű személyiségteremtés aligha valósulhatna meg 
tökéletesen. A többszörös transzpozíciók rendszerében bujkáló 
líra és vallomás rá van utalva az életregény-szerkezetre. Az 
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epikai perspektíva tehát nem jelenti a teremtő invenció műkö-
désének semmiféle gátló megkötöttségét, a szabad képzelet-
mozgást nem fékezi. A költőnő rajza plasztikus, az életút, a 
sors, a jellem, a vallomásosság, a szemléletmód és stílus egy-
ségében elevenedik meg, támad önálló életre. És ekként köz-
vetítheti — bonyolult áttételezettségben — létrehozója saját 
világát, válhat az alterego-szerep értelmében Weöres Sándor 
személyességének megnyilvánítójává, eddig más szerepekben 
vagy közvetlen vallomásformákban ki nem beszélt élmények, 
lélektani és világszemléleti tudattartalmak indirekt-bújtatott 
tárgyiasítását lehetővé tevő teremtménnyé. Az alkotó tehát 
„alakot, nemet és kort cserélt. Csak önmagát őrizte meg" 
(Somlyó György) ebben a költőiségének esztétikai és világképi 
alkatára oly jellemző virtuóz artisztikus játékban; élve a 
„nyelvi és szellemi felfrissülés" megtalált lehetőségével, ön-
magát megújítva tehát, de a magához való hűség elvéhez is 
szuverénül ragaszkodván. Mint egész életműve, a Psyché is 
magányos szigetképződménye költészetünknek. 
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vető K . ; CSORBA GYŐZŐ: Időjáték — Magve tő K.; DEÁK FERENC: 
Honfoglalás — Újvidék, Forum K. 1971, [1972]; DÉNES GYÖRGY: 
Mélység fölött — Bratislava —Bp. Madách К . —Szépirod. К . ; DÖB-
RENTEI KORNÉL: A Skorpió jegyében — Kozmosz K. ; ERDÉLYI JÓZSEF: 
Cirokhegedű — Magvető K. ; FÁBRI PÉTER: Fosztóképzőkkel — M a g -
vető K . ; FARKAS ÁRPÁD: Jegenyekör — Kolozsvár, Dacia К. 197Г. 

[1972]; FÉNYI ISTVÁN: A világ benépesítése — Kolozsvár, Dacia 
1971, [1972]; FERENCZ S. ISTVÁN: Nyári vándorlások — Bukarest, 
Kriterion K.; GÁBOR ZOLTÁN: Elkallódott ünnep — Magve tő K. 
1971, [1972]; GALAMBOSI LÁSZLÓ: A láng örömei — Szépirodalmi K. ; 
GARAI GÁBOR: A b l a k b a n a n a p — S z é p i r o d . K . ; GARAI ISTVÁN: 
Pannónia ékkövénél — Balatoni kalendárium. Siófok, Szerző kiad. 
1970, [1972]; GUTÁI MAGDA: Költözés — Magvető K. ; HÁRS ERNŐ: 
Lépcsőfok — Magvető K. ; HÁRS LÁSZLÓ: Fellebbezés ítéletért. N e g y -
ven év verseiből — Magve tő K.; HÉRA ZOLTÁN: A sereg arca. Szép-
irod. K. 1971, [1972]; HIDAS ANTAL: Hold iramlott, nap sütött — 
Szépirod. K. ; JÉKELY ZOLTÁN: Az álom útja — Szépirod. K. ; JUHÁSZ 
JÓZSEF: Megindult tájak — Táncsics K.; KÁROLYI AMI: -talan, -telen — 
Magve tő K. ; KENÉZ FERENC: Homok a bőröndben — Bukarest, Kri-
terion K. ; KERTÉSZ PÉTER: Hangulatjelentés — Szépirodalmi K.; 
KESZTHELYI ZOLTÁN: Ébredj, öröm! — Szépirod. K. ; Kiss JENŐ: 
Rovásírás és egyéb feljegyzések — Kolozsvár, Dácia K. ; Kiss TAMÁS : 
Mérleg hava — Szépirod. K.; KULCSÁR FERENC: Napkitörések — 
Bratislava —Bp. Madách К . —Szépirod. К . ; LAKATOS ISTVÁN: Egy 
szenvedély képei — Szépirod. K.; LÁSZLÓFFY ALADÁR: A hetvenes évek 
— Bukarest, Kriterion K. 1971, [1972]; MAJTÉNYI ERIK: Egy vers 
egyedül — Bukarest, Kriterion K. ; MÁRKI ZOLTÁN: A megsebzett 
harangjáték. Ötven vers — Bukarest, Kri ter ion K.; MÁTYÁS FERENC: 
Almunkból fölriadva — Szépirod. K. ; NÁDASS JÓZSEF: Földi szivárvány 
— Magve tő K. ; NAGY LÁSZLÓ: Ég és föld. Ora tó r ium — Szépiro-
dalmi K. 1971, [1972]; OLÁH JÁNOS: Fordulópont — Szépirod. K. ; 
ORAVECZ IMRE: Héj — M a g v e t ő K . ; OZSVALD ÁRPÁD: Szekerek 
balladája — Bratislava—Bp. 1971, [1972] Madách К . —Szépirod. К . ; 
PÁKOLITZ ISTVÁN: Zöldarany — M a g v e t ő K . ; PÁSKÁNDI GÉZA: 
Tű foka — Bukarest, Kriterion K. ; PILINSZKY JÁNOS: Szálkák — 
Szépirod. K. ; RADICH GÉZA: Impulzusok — Szerző kiad.; SALAMON 
LÁSZLÓ: Nyitott könyv — Kolozsvár, Dacia K . ; SASZET GÉZA: Bizony-
ság — Kolozsvár, Dacia K . ; SIMON LAJOS: Úgy is meghalhatunk — 
Magvető K. ; SOMLYÓ GYÖRGY: A mesék második könyve — Szépirod. 
K. ; Soós ZOLTÁN: Sólyatéri tél — Magve tő K. ; SZÉCSI MARGIT: 
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A M a d a r a s M é r l e g — M a g v e t ő K.; SZENTMIHÁLYI SZABÓ PÉTER: 
Ének a civilizált emberről — S z é p i r o d . K.; SZILÁGYI DOMOKOS: Sajtó-
értekezlet — B u k a r e s t , K r i t e r i o n K . ; TAKÁCS IMRE: Szertartás — 
M a g v e t ő K.; TÉNAGY SÁNDOR: Sóhajom, vérem — M a g v e t ő K . ; 
TÓTH ISTVÁN: A szétszedett szobor — Kolozsvá r , D a c i a K . ; TÓTH 
JUDIT: Két város — Szép i rod . K . ; TŐZSÉR ÁRPÁD: Érintések — B r a -
t i s l a v a — B p . M a d á c h К, —Szép i rod . К.; VAS ISTVÁN: A kimondhatatlan 
— Szép i rod . К.; VERES JÁNOS: Homokvirág — B r a t i s l a v a — B p . 
M a d á c h К. — S z é p i r o d . К.; VERESS MIKLÓS: Erdő a vadaknak — K o z -
m o s z K . ; VÉSZI ENDRE: JÖVŐ teleim emléke — M a g v e t ő K . ; VOZÁRI 
DEZSŐ: Varázslat nélkül — S z é p i r o d . K . ; WEÖRES SÁNDOR: Psyché. 
E g y h a j d a n i k ö l t ő n ő írásai — M a g v e t ő K . 

ANTOLÓGIÁK 

(Csak az é lő s z e r z ő k neveivel ) 

Csönd és szó között. Szerk . FILADELFI MIHÁLY, SASS ERVIN. K i a d . 
Békéscsaba , V á r o s i Tanács —Békés m e g y e i Tanács (BÓNUS ISTVÁN, 
FILADELFI MIHÁLY, HAVASI GIZELLA, HORVÁTH PÉTER, KOVÁCS 
GYÖRGY, LADÁNYI MIHÁLY, MUCSI JÓZSEF, OLÁH ÉVA, PAPP MIKLÓS, 
PARDI ANNA, SASS ERVIN, SIMÁI MIHÁLY, SZOKOLAY KÁROLY, SZO-
KOLAY ZOLTÁN, SZUDY GÉZA, VAJNAI LÁSZLÓ, ZSADÁNYI LAJOS.) 

Dózsa. M a g y a r k ö l t ő k versei . Összeál l . TÓTH GYULA. S z é p i r o d . K. 
(BARI KÁROLY, BENJÁMIN LÁSZLÓ, BÉNYEI JÓZSEF, BODA ISTVÁN^ 
CSANÁDI IMRE, CSANÁDY JÁNOS, CSOÓRI SÁNDOR, ERDÉLYI JÓZSEF, 
FODOR JÓZSEF, FORBÁTH IMRE, GYŐRY DEZSŐ, GYŐRI LÁSZLÓ, ILLYÉS 
GYULA, JUHÁSZ FERENC, KÉPES GÉZA, KISS ANNA, KORMOS ISTVÁN, 
LUKÁCS LÁSZLÓ, MÁTYÁS FERENC, N A G Y LÁSZLÓ, POLNER ZOLTÁN,. 
PUSZTA SÁNDOR, R Ó N A Y GYÖRGY, SIMON ISTVÁN, SZÉKELY JÁNOS, 
SZEMLÉR FERENC, TORNAI JÓZSEF, UTASSY JÓZSEF, VÁRNAI ZSENI, 
ZELK ZOLTÁN.) 

Szép Szó. 1972. Vál . , szerk. SZALONTAY MIHÁLY. Táncs ics K. 
(APÁTI MIKLÓS, BÁRÁNYI FERENC, BIHARI SÁNDOR, CSEPELI SZABÓ 
BÉLA, ERDÉLYI JÓZSEF, FODOR JÓZSEF, GARAI GÁBOR, HIDAS ANTAL, 
HORVÁTH LAJOS, ILLYÉS GYULA, JÉKELY ZOLTÁN, KIS BENEDEK, 
MÁTYÁS FERENC, N A G Y LÁSZLÓ, R Ó N A Y GYÖRGY, SIMON ISTVÁN, 
SÍPOS GYULA, TAKÁTS GYULA, TAKÁCS IMRE, TAMÁS MENYHÉRT, 
UTASSY JÓZSEF, VAS ISTVÁN, WEÖRES SÁNDOR, ZELK ZOLTÁN.) 

Szép versek. 1971. Szerk . MÁTYÁS FERENC, Z. SZALAI SÁNDOR. 
M a g v e t ő K. (ÁGH ISTVÁN, APÁTI MIKLÓS, ARATÓ KÁROLY, BÁRÁNYT 
FERENC, BEDE ANNA, BELLA ISTVÁN, BENJÁMIN LÁSZLÓ, BÉRES 
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ATTILA, CSANÁDY JÁNOS, CSOÓRI SÁNDOR, CSORBA GYŐZŐ, DOBAI 
PÉTER, ERDÉLYI JÓZSEF, FODOR ANDRÁS, FODOR JÓZSEF, GALAMBOSI 
LÁSZLÓ, GARAI GÁBOR, GERGELY ÁGNES, HAJNAL ANNA, HÉRA 
ZOLTÁN, HIDAS ANTAL, ILLYÉS GYULA, ISZLAI ZOLTÁN, JÁNOSY 
ISTVÁN, JÉKELY ZOLTÁN, JOBBÁGY KÁROLY, JUHÁSZ FERENC, KALÁSZ 
LÁSZLÓ, KÁROLYI AMY, KÉPES GÉZA, KISS DÉNES,KORMOS ISTVÁN, 
LADÁNYI MIHÁLY, MÁTYÁS FERENC, MEZEI ANDRÁS, N A G Y LÁSZLÓ, 
NEMES NAGY ÁGNES, PÁKOLITZ ISTVÁN, PETRI GYÖRGY, PILINSZKY 
JÁNOS, POLNER ZOLTÁN, RÁBA GYÖRGY, RAFFAI SAROLTA, RÁKOS 
SÁNDOR, RATKÓ JÓZSEF, RÓNAY GYÖRGY, RÓZSA ENDRE, SIMON 
ISTVÁN, SIMON LAJOS, SÍPOS GYULA, SOMLYÓ GYÖRGY, SZEPESI 
ATTILA, SZÉCSI MARGIT, TAKÁCS IMRE, TAKÁTS GYULA, TOLDALAGI 
PÁL, TORNAI JÓZSEF, UTASSY JÓZSEF, VAS ISTVÁN, VÁRKONYI ANIKÓ, 
VÉSZI ENDRE, VIHAR BÉLA, WEÖRES SÁNDOR, ZELK ZOLTÁN.) 

Termő ékes ág. Magyar költők versei az anyáról. Vál., szerk. DOMO-
KOS MÁTYÁS . K o z m o s z К. (ÁGH ISTVÁN, BARI KÁROLY, BELLA 
ISTVÁN, BENEY ZSUZSA, BENJÁMIN LÁSZLÓ, BÉRES ATTILA, BIHARI 
SÁNDOR, BODOSI GYÖRGY, BUDA FERENC, CSANÁDI IMRE, CSANÁDY 
JÁNOS, CSOÓRI SÁNDOR, CSORBA GYŐZŐ, CSUKÁS ISTVÁN, DÉRY 
TIBOR, ERDÉLYI JÓZSEF, FAZEKAS LÁSZLÓ, FODOR ANDRÁS, FODOR 
JÓZSEF, GARAI GÁBOR, GÖRGEY GÁBOR, GYURKOVICS TIBOR, HAJNAL 
ANNA, ILLYÉS GYULA, JÁNOSY ISTVÁN, JÉKELY ZOLTÁN, JUHÁSZ FERENC, 
KALÁSZ MÁRTON, KERESZTES ÁGNES, KÉPES GÉZA, KISS ANNA, KIS 
BENEDEK, KISS DÉNES, KORMOS ISTVÁN, LADÁNYI MIHÁLY, MARSALL 
LÁSZLÓ, M Á N D Y IVÁN, MÁTYÁS FERENC, MEZEI ANDRÁS, NAGY 
LÁSZLÓ, NEMES N A G Y ÁGNES, PARANCS JÁNOS, PILINSZKY JÁNOS, 
RATKÓ JÓZSEF, RÁBA GYÖRGY, RÁKOS SÁNDOR, RÓZSA ENDRE, 
SIMON ISTVÁN, SIMONYI IMRE, SÍPOS GYULA, SOMLYÓ GYÖRGY, 
SZEPESI ATTILA, SZÉCSI MARGIT, SZÉKELY MAGDA, TAKÁCS IMRE, 
TAKÁCS ZSUZSA, TAKÁTS GYULA, T A M K Ó SIRATÓ KÁROLY, TANDORI 
DEZSŐ, TORNAI JÓZSEF, TÓTH JUDIT, UTASSY JÓZSEF, VARGA KATALIN, 
VÁRNAI ZSENI, VERESS MIKLÓS, VÉSZI ENDRE, WEÖRES SÁNDOR, 
ZELK ZOLTÁN.) 

Összeá l l í to t t a : MERKOVSZKY ERZSÉBET 
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