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már a kiindulópontja is hibás. Hiányzik a „tertium compara-
tionis", mert mindhárom könyvnek más és más az „egyéni-
sége". Ennek a felismerése hiányzik az ismertetésből; a szerző-
nek nincs érzéke a „karakterisztikum" iránt. Ezért is csúszott 
félre az egész „bírálat". Még nagyobb hiba, hogy az ismertetés 
hiányos is. Pl. nem említi az 1808-as versgyűjtemény akadé-
miai kiadását, amely újabb lendületet adott a Berzsenyi-kuta-
tásnak. (Amit Csetri Lajos kitűnő értekezése is bizonyít.) 
Hiányzik egy sor kiemelkedő tanulmány értékelése is, pl. a 
Martinkó Andrásé és Szegedy-Maszák Mihályé. Feltűnő, hogy 
nem szól az Emlékkönyvnek arról a részéről sem (nem is 
beszélve a könyv társadalmi vonatkozásairól), amely Berzsenyi 
költészete képzőművészeti összefüggéseinek úttörő tanulmá-
nyozását tartalmazza. (Ez már-már a „szakbarbárság" határait 
érinti.) Szó férhet az ismertetésben előforduló másik két 
könyv értékelésének tárgyilagosságához is. Ez részben érthető, 
de ellenkritikát érdelmelne. Erre azonban másutt kerülhet 
majd sor; bővebb fejtegetése más helyre tartozik. 

Úgy érzem, e néhány szerény megjegyzéssel tartoztam az 
irodalomtörténet közös ügyének, az ismertetőnek s önma-
gamnak is. Mindez elválaszthatatlan az ismertetés megjelenteté-
sétől. 

MERÉNYI OSZKÁR 

MAGYAR LÍRA A HETVENES ÉVEKBEN 

MEGJEGYZÉSEK ACZÉL GÉZA TANULMÁNYÁHOZ 

1. Kajánság és rosszmájúság kellene hozzá, hogy irigylésre 
méltónak nevezzük azt a helyzetet, amelybe a képtelen feladat 
— egy év lírai termésének felmérése és értékelése (Rangrejtve 
vagy rangejtve? It. 1979/2. 345-371.) - Aczél Gézát sodorta. 
Miért képtelen? Mert az időhatároknak ez a mechanisztikus. 
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az irodalmi folyamat belső tagolódása szempontjából semmit-
mondó kimetszése, az éppen lezárult év zsákjából előhalászott 
kötetek véletlenszerű összekerülése, szigorúan véve megold-
hatatlan feladat elé állítják a szemlézőt. Aczél Géza, szerencsé-
re nagyon is tudatában van annak, mire vállalkozott. S mert 
tudatában van, nem törpe-recenziók, leíró vagy méltató kötet-
ismertetések tarka füzérét nyújtja át olvasójának, hanem a 
magyar líra mai állásáról kialakult felfogását. Valóban: már a 
legcsekélyebb elméleti erőfeszítés is arra kötelezi az igényes 
elemzőt, hogy megrajzolja az adott esztendő irodalmi, köze-
lebbről líratörténeti kontextusát. Hiszen képtelenség lenne, ha 
egy önmagában közömbös esztendő lírájának nézőpontjából 
ítélné meg a lírafejlődés adott szakaszát, s nem megfordítva, e 
szakasz elméleti általánosítása révén az adott év termését. 

E hozzászólásban — Aczél Géza után — én sem tehetek 
mást: 1977 lírájának nézőpontja helyett a hetvenes évek lírájá-
nak nézőpontját választom. 

2. Rokonszenvesnek érzem Aczél Géza alapállását, (olykor 
még elfogultságait és vonzalmait is osztom,) értékelem szakítá-
sát a méltató tónussal, a „mitizáló személyiségtisztelettel". 
Ostorcsapásai helyenként mégis finomkodóknak tűnnek, s iga-
zán csak a magyar líra egy rég elhalt testrészén záporoznak. A 
meglehetősen szerencsétlen terminussal „direkt-baloldaliság-
nak" nevezett „áramlat" 60-as években megboldogult líri-
kusaira gondolok. Hol vannak már ők? Mit számítanak a 
hetvenes évek, vagy akár a 77-es esztendő lírájában? Már csak 
árnyékuk létezik, s azt nincs sok értelme megbokszolni. Kép-
telennek érzem, hogy a 70-es évek líráját ők ellenpontozzák, 
akár negatív példákként is, mint ahogy nevetségesnek érzem, 
amikor margóra szorult, de még mindig líránkra leselkedő 
fenyegetésként értelmezik jelentéktelen költészetüket. Ami 
pedig Ladányi Mihályt illeti, költészetének mai csődjén elgon-
dolkodva is nehéz azt állítani, hogy közéjük tartozik. Ő való-
ban a 70-es évek lírikusa, de — sajnos — önmagában, magányo-
san áll itt. Az ő „szektarianizmusa" és „fanatizmusa" népi 
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gyökerű, míg amazoké értelmiségi eredetű volt. Ez azonban 
nem csupán ideológiai, hanem mélyreható esztétikai különb-
ségeket is jelez: Ladányi lírai személyességének nem sok köze 
van az ún. „munkásköltők" verseihez, a 68-as fiatalok ultra-
balos hangulatlírájához és a „Tűztánc"-os nemzedék értelmi-
ségi-kispolgári forradalmiságához sem. 

Aczél Géza szakítása a derűs — én hozzátenném: apologe-
tikusan konszolidációs - irodalomtörténeti szemlélettel, ha 
nem is radikális, mindenképp példamutató mai irodalmi köz-
életünkben. Igaz, hogy nagyobb és magányosabb vállalkozás 
lett volna, ha az átolvasott 60 kötet alapján — s épp a legjob-
bakon, akár Illyésen, Juhász Ferencen kezdve — a 70-es évek 
„átlagversének", majd „tucatversének", „rossz versének" ter-
mészetrajzát és tipológiáját rajzolja meg, dehát ezzel Aczél 
Géza is tisztában volt. 

3. Elemezésmódjának, líraszemléletének korlátait elsősor-
ban az jelzi, hogy nincsenek kidolgozott esztétikai-poétikai 
fogalmai, az elméleti kritika éppoly távol áll tőle, mint az ún. 
egzakt formaelemzés. A költői életművek, egyes versek 
intuitív, — olykor érzékeny és szellemes — elemzése és az 
ennek megfelelő esszéisztikus előadásmód meglehetősen 
szerencsétlenül egészül ki „ideológiakritikai", „tartalmi" szem-
pontokkal. 

Nem tudom például, hogy valóban „az erős történelmi-
társadalmi érdeklődés" a magyar líra megkülönböztető poé-
tikai vonása-e, ahogy abban sem vagyok biztos, hogy „a líra" 
egyáltalán „érdeklődik-e történelmi-társadalmi kérdések 
iránt, vagy másik végéről megismételve a kérdést: van-e egyál-
talán líra, amely nem „érdeklődik" a „történelmi-társadalmi" 
kérdések iránt? Hiszen ebben az absztrakt formában a „törté-
nelmi-társadalmi" a humánum területével azonos. Ha pedig a 
„politikára" stb. szűkítenénk le fogalmát, nyilvánvalóvá válna, 
hogy a magyar lírának sem megkülönböztető vonása az ilyen 
„érdeklődés". 
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Egy különös lírai formanyelv, nemzeti líra-modell, sajátsá-
gos poétika „specifikálására", megítélésem szerint, alkalmatlan 
a „történelmi-társadalmi érdeklődés" kritériuma. Ha egy lírai 
műben szemernyi sincs a „tematikaként", „ideológiaként", 
„eszmei mondanivalóként", „attitűdként" stb. felfogott „tör-
ténelmi-társadalmiból", akkor sem kétséges, hogy az eleven 
értékek világából nő ki, hogy nincs semleges viszonyban az 
értékek világával, hogy a lírai személyesség adott típusa etikai, 
lélektani, politikai, egzisztenciális, ontológiai konfliktusok, 
viszonyulások lírai elsajátítását, művészi értékelését tartal-
mazza. A lírikus József Attilát nem a „történelmi-társadalmi" 
„érdekelte", hanem — mint ő maga írta — „csak önnön sivár-
sági érzésének formába állása", amelyhez „csupán „jól jön" az 
elhagyott telkeknek az a vidéke, amely korunkban a kapita-
lizmus fogalmával teszi értelmessé önnön sivár állapotát". 

Abban is szabadjon kételkednem, hogy a lírai irányzatok, 
szemléletmódok, életművek és költemények esztétikai elem-
zésében és értékelésében valóságos különbségeket érzékeltet-
hetne az a kétváltozós modell, amelyben egyfelől a „politi-
kusabb", „morális-történeti" szempontból érzékenyebb, 
„plebejus-forradalmi" és másfelől az „apolitikusabb", — úgy-
mond — a művészet kérdéseire koncentráló, történelmileg érzé-
ketlenebb művészet áll egymással szemben vagy egymás mel-
lett. Véleményem szerint ezek nem releváns esztétikai különb-
ségek, nem a lírai személyesség egyes típusai, nem a poétikák 
és értékrendek között meglevő tényleges különbségeket és 
értékkülönbségeket fejezik ki. Ellenkezőleg: összezavaiják és 
elhomályosítják őket. Lássunk mindjárt egy példát is erre! 

4. A „Tandori-Oravecz-Petri vonalról" szólva, (már az is 
nagy kérdés, mennyiben beszélhetünk itt vonalról) Aczél Géza 
„alternativista-relativista tüneteket", „deheroizálást-depoe-
tizálást" említ, ha nem is teljesen pejoratívan, egyértelmű 
sajnálkozással. Nem értelmezi azonban ezeket a „tüneteket" a 
lírai személyesség adott típusának összefüggései között (akkor 
mindjárt kiderülne, hogy mennyire széttartó vonalakról van is 
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itt szó, mégha ugyanabból a pontból húzták is őket), s valami-
képp az avantgarde rehabilitáció, a neoavantgarde jelenségétől 
is elkülöníti őket. (Az is megfoghatatlan, hogy a „korszerű", a 
„modern", az „avantgarde" miért kapcsolódik Aczél Géza fel-
fogásában a tudományos-technikai világképhez, mint a „régi, 
jó" humán világképek meghaladásához? ) 

A kulcsszó, ami e vonulat — s egyben a mai líra egészének — 
legfőbb veszélyzónáját jelzi: a privatizálás. Ami engem illet, 
mégis nehezen tudok elképzelni „közéletibb" lírát a 70-es 
években, mint amilyen Petri Györgyé. Csak épp ez a „közéleti-
ség" az igazi „közélet" válságát és a meglevő közélet törede-
zettségét érzékelteti és nem a „morális-romantikus", hanem az 
ironikus lírai személyesség összefüggései közé illeszkedik. 

Azt hiszem, hogy a magánélet, a mindennapi élet, a „gond 
és a gondoskodás" világa, a profanitás és próza világa felé 
forduló lírai szemléletmódot még korlátaiban sem lehet a „pri-
vatizálás" szavával érzékeltetni. S vajon az ironikus lírai szemé-
lyesség költői nem beszélhetnének-e több joggal „történelmi 
érzéketlenségről" a „romantikus szereplírára", a „morális-tör-
téneti" lírai hagyományra, a „direkt-baloldaliságra" utalva? 
Föltéve, hogy a „történelmi érzékenységet" nem tematika-
ként, motívumkészletként, verbálisan mindig kinyilvánított el-
kötelezettségként kezeljük. Vajon a „direktbaloldaliság" 
madárijesztője, amelyen Aczél Géza oly derekasan elveri a 
port, nem épp „történelmi érzéketlenségével" rémíti el az arra 
repkedőket, jóllehet testét éppen a történelem levetett rongya-
iból toldozták-foldozták össze? 

Ellentmondást érzek hát Aczél Géza álláspontjában: egy-
felől igenli és felismeri a „romantikus költőszerep végleges 
megszűnését" a magyar lírában, másfelől azonban meglepő 
érzéketlenséggel megy el az ironikus lírai személyesség kiala-
kulóban levő új típusai mellett. 

5. Ezért furcsállom aggodalmát is, amellyel a pozícióját 
vesztett, megvert ,Jírai hadak" visszavonulásáról ír. Nem 
tudom, miért lennének aggasztóak a „távlat lehetőségei"? Mit 
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tegyünk: a par excellence lírikusok korán halnak, a nagy köl-
tők is esendően középszerűek olykor, s végül még egy líraköz-
pontú irodalomban sem mindig a líráé a vezető szólam, akkor 
sem, ha más műfajok nem képesek kihasználni átmenetileg 
előnyösebbé váló helyzetüket. 

A líra elbizonytalanodását, elcsendesedését, háttérbe szoru-
lását a 70-es években, én inkább eredménynek, mint végzetes 
veszteségnek érzem. Nem értem tehát azt sem, miért válna 
„hovatovább irodalmunk központi kérdésévé . . . van-e arra 
érdemes nemzedék, mely ezt a lírai örökséget felvállalja s a kor 
változó arculatához igazítja? " Először is remélem, hogy a 
következő évtizedben végre nem a líra területén fognak megüt-
közni az ellentétes értékrendek, poétikák, irányzatok, hogy a 
líra kiszorul a figyelem középpontjából. Aczél Géza helyzet-
jelentése is alátámasztja ezt a reményemet. Másodszor — némi 
szkepszissel — abban is reménykedem, hogy „ezt a lírai öröksé-
get" egy bármire is „érdemes nemzedék" semmi esetre sem 
fogja „felvállalni", (nem olyan bőséges és értékes örökség ez), 
hanem megpróbál megszabadulni tőle: elfelejti, megtagadja, 
aprópénzre váltja, szétosztogatja a tenyerüket tartó epigonok 
éhes siserahadának. Ha még erre sem lesz képes, megérdemli, 
hogy az „örökség" teljes súlyával rája nehezedjék és évtize-
dekre agyonnyomja. 

6. Belátom: túlságosan könnyű effajta ad hoc ellenvetéseket 
tenni, könnyebb tagadni mint állítani. Hadd vázoljam hát a 
továbbiakban — a közvetlen polémiát felfüggesztve — most 
már saját képemet a 70-es évek lírájáról, amelyet a 77-es év — a 
mélypont éveinek egyike — oly hűen tükröz. 

Mindenekelőtt: líráról, líra-típusokról, lírai művekről és líri-
kusokról beszélünk. A „líra-modell", „lírai világ", „lírai hős" 
stb. fogalma helyett a következőkben a lírai személyesség 
fogalmát fogom használni. A lírai személyesség a líraivá vált 
empirikus személyiség művészi képe. A lírai személyesség 
típusa, a konkrét személyiségtől való elvonatkoztatás jellege és 
foka szerint, történeti és esztétikai szempontból többféle lehet. 
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Nem a „történelmi-társadalmi érdeklődés" megléte vagy hiá-
nya, nem a „modern tudományos-technikai világkép" megléte 
vagy hiánya, nem a „történeti-morális" érzékenység megléte 
vagy hiánya különbözteti meg az egyes lírai felfogásmódokat, 
hanem a lírai személyesség történetileg-esztétikailag meghatá-
rozott típusai. 

A romantikus fogantatású lírai személyesség változataiban 
az „én" mindig valamilyen absztrakcióhoz kapcsolódva formá-
lódott művészi képpé, általános eszmék, közösségek, ügyek 
képviselője, szószólója, letéteményese volt (pl. próféta, látnók, 
zseni, varázsló, néptribun). Ennek a lírai személyességnek — bár 
polgári eredetű — nemcsak megtaláljuk a folytatását a szocia-
lizmus időszakának eddigi lírájában, de időnként felerősödik és 
meghatározóvá válik benne (annak arányában, ahogy a múlt 
erősödik fel és kezd uralkodni a jelenen). Az ironikus lírai 
személyesség (a polgári líra másik és történeti értelemben 
második nagy vonulata) éppen ezeknek az absztrakcióknak és 
az absztrakciókra épülő lírai személyességnek a tagadása. Ez a 
tagadás a kizárólagos tartalma. Nem a profán egyénre, a való-
ban létező, érző és mindennapiságában érzékletessé váló 
emberre alapozza a lírai személyességet, hanem a semmire, a 
puszta egzisztenciára, a sorozat-emberre. Nem lehet azonban 
eléggé túlbecsülni jelentőségét a romantikus lírai személyesség 
tagadásában, ami természetesen a szocialista líra romantikus 
modelljeinek tagadását is magában foglalja. 

Ez az ironikus lírai személyesség csak a szocialista korszak 
szükségképp megtorpant reneszánszának, a 20. század első 
felének új lírájában, a profán egyén lirai személyességében 
talált idáig méltó művészi ellenfelére, elsajátítójára, megszün-
tetve-megőrzőjére. A profanitás arra utal, hogy a nagy társa-
dalmi, etikai, politikai stb. összefüggések nem kívülről, nem 
kivételes és ünnepi módon kapcsolódnak egy kiválasztott 
személyiséghez, hanem vagy legbensőbb, legmindennapibb, leg-
személyesebb, legdirektebb vágyainak, élményeinek, gondola-
tainak formájában, vagy idegen, emberellenes, élettelen hatal-
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makként foszlanak szét a felszabadult, új lírai személyesség 
magabízó derűjének közegében. 

A profanizált lírai személyességet nem nyeli el. nem kap-
csolja magához, nem állítja „szócsőként" maga elé semmiféle 
absztrakció: történelmi „megbízatásokat", társadalmi eszmé-
ket, ügyeket, közösségeket nem „fölvállal", „szolgál", „kép-
visel", „közvetít", hanem tartalmaz vagy nem tartalmaz a lírai 
személyesség. E profanizált lírai személyesség, amelyet a szoci-
alista korszak reneszánszának olyan óriásai képviselnek, ami-
lyen Majakovszkij, Brecht, a korai Paszternak, Eluard, József 
Attila — az új ember, az új gazdaság, az új individualitás 
művészi anticipációja volt. Az új reneszánsznak ez a kivételes 
pillanata, a nyitány, a kezdet új pátosza azonban szükségképp 
tovatűnt, s a profanizáló lírai személyesség nagyszerű költői 
hagyománya háttérbe szorult, illetve — újabb művészettörté-
neti metaforával élve — a romantikus és ironikus formák felé 
fejlődve, egyre erőteljesebben barokkizálódott. Napjainkban 
éppen ezzel az új, barokkizálódott lírai személyességgel kell 
megbirkóznia elméletileg a kritikusnak. 

7. Életművé terebélyesedett költői birodalmak egész sorát 
vehette birtokába a 70-es évek új olvasója. Az életművek 
többségében természetessé és ezzel együtt konvencionálissá 
vált az a költői hang, az a poétika, amely nem sokkal azelőtt 
még annyi idegenkedés, félreértés, megbotránkozás forrása 
volt. így fogadtatta el magát a 70-es évek érzékenyebb, kifino-
multabb, gazdagabb kulturális közegében Nagy László tragiku-
san mitizált lírai személyessége. Kormos István gyermekien 
természetes szürrealizmusa, profanizáló lírai személyessége, 
Weöres Sándornak az érzéki felszabadulás lírai személyességét 
anticipáló ornamentikus költő nyelve, Ladányi Mihály politi-
záló „argója", a nekik megfelelő etikai, filozófiai, politikai 
attitűdökkel együtt. 

De ha egy költői nyelv a befejezettség jeleit mutatja, el 
lehetünk készülve rá, hogy míg az egyik oldalon a végső 
érettség az epigonizmus hullafoltjaiba tűnik át, a másik olda-

l i I roda lomtör téne t 
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Ion máris új költői nyelvek kezdik ki, korlátoltnak és túlhala-
dottnak mutatva az elért tökéletességet, nyugtalanítónak és 
zavarónak az elért nyugalmat, komikusnak a végső megkomo-
lyodást. Egy új költői nyelv — irodalmi értelemben vett — 
köznyelvvé válását mi sem bizonyítja jobban, mint amikor 
egész nemzedékek ezt kezdik használni, még a dilettánsok 
nagy része is ezt érzi „sajátjának". Az automatizálódott. erejét 
vesztett, klisévé üresedett régi nagy költészettel szemben újra 
fellángolnak a harcok az immár kitágult költői „köznyelv" 
határvidékein: új költők jelentkeznek, s szokatlan, még elhe-
lyezhetetlen, olykor félkész, kísérleti jellegű műveik számára 
máris új megértést, új érzékszerveket, új ízlést követelnek. Ez a 
folyamat még éppencsak megkezdődött a mai magyar lírában, 
s amit pontatlan metaforákkal „privatizálásként"', „neoavant-
garde-ként", „filozófiai igényességként" jelez Aczél Géza, az 
éppen ehhez a reményteljes, bár ma még ismeretlen jövőjű 
kezdethez tartozik. 

A líra bizonyos formáinak, poétikáinak, személyesség-
típusainak kimerülése azonban nem azonos a nyelvi művészet 
egészének, minden műfajának holtpontra jutásával. Ellenke-
zőleg más műnemek felemelkedésével, más műformák elő-
nyomulásával, más szemléletmódok aktivizálódásával fonódik 
össze. Az egészséges irodalmi fejlődésben újra meg újra bekö-
vetkezik az a pillanat, amikor a próza „határozott utasítást ad 
a költészetnek arra, hogy ürítse ki a termet" (J. Tinyanov). A 
művészeti „forradalmak", megújulások, átalakulások csak a 
valamilyen okból féloldalasan fejlődő nemzeti kultúrákban 
jelennek meg mindig ugyanannak a művészeti ágnak (nálunk: 
az irodalomnak) és ugyanannak a műfajnak (nálunk: a lírá-
nak) a határai közé zárva. Olyannyira így volt ez idáig, hogy 
amikor a műnemi-műfaji változások kiegyensúlyozottabbá 
válásával már másutt, más művészeti ágakban, műfajokban 
kellene észrevenni a megújulás, az átalakulás, a felemelkedés 
jeleit, irodalmi köztudatunk egyre csak a líra „hanyatlásán", 
„halálán", „válságán" siránkozik. Pedig észre kellene venni, 
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hogy az utolsó tíz-húsz évben a filmművészet felzárkózott az 
irodalomhoz, sőt egyre inkább előtte jár, s ahogy a 70-es 
években a prózaepika sokkal érdekesebb, fontosabb, művészi-
legjelentősebb a líránál. 

Természetesen nem a „líra haláláról" van szó, hacsak nem 
történetfilozófiai értelemben. A modern művészetre azonban 
inkább a lirizálódás egyetemesülése jellemző. Nálunk, a 70-es 
években csupán az irodalom műfaji szerkezetének átalakulá-
sáról, a megváltozott emberi valósághoz való felzárkózásáról 
van szó. Mi sem jellemzőbb irodalmi köztudatunkra, minthogy 
mihelyt meginog a hagyományos líra-központú műfaji hierar-
chia, rögvest a „líra haláláról" kezdünk kiabálni. Valójában a 
társadalmi mozgás bizonyos pontjain fölhasadozik az emberi 
valóság egységes képe, (akár negatív, akár pozitív volt is az), 
többszólamúvá, többértelművé, többirányúvá válik a folyamat 
tudata, amely magára a folyamatra és nem a folyamat céljára, 
kifutására, ideológiáira stb. helyezi a hangsúlyt. Az emberi 
valóság más aspektusai kerülnek az öntudat fényébe és a líra 
egy korszaka ezzel lezártnak tekinthető. Ám a sors nem mindig 
kegyes, a korszakkal együtt a lírikusok életét — szerencsére! — 
nem mindig záija le. Elnémulnak, önmagukat ismétlik, lírai 
modoruk rájuk merevedik, kihullanak vagy kiszorulnak az iro-
dalom középpontjából. S ebben nincsen semmi sajnálkozásra 
méltó. 

8. Az imént barokkizáló lírai személyességről beszéltem. 
Nem vehetem most sorra ennek sajátos típusait, fejlődéstörté-
netét, nem elemezhetem hogyan és miért barokkizáló dott a 
József Attila-i lírai személyesség (első jeleit már magának a 
költőnek az életművében is felfedezhetjük). Egy hozzászólás 
keretei között most már csak arra maradt helyem, hogy egy 
konkrét poétikai jelenség elemzésével világítsam meg és hoz-
zam közelebb az eddig mondottakat. 

Átfogó műfajok, sőt művészeti ágak határain is átnövő 
nyelvi-szemléletmódbeli, ideológiai-poétikai vonása volt a 70-es 
évek irodalmának a stilizálás. A lírában szinte uralkodónak 

11 * 
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mondható. A stilizálás — absztrakció: elvonatkoztatás az ele-
ven, empirikus személyiségtől, az érzékletesen jelenlevő ember-
től, elvonatkoztatás a jelentől, elvonatkoztatás a konkrét társa-
dalmi adottságoktól stb. Az elvonatkoztatás iránya és művé-
szeti értéke persze változó, ahogy kifejezési eszközei is rend-
kívül különbözőek. A lényeget tekintve azonban mindig az 
emberi nem, az etika, a nagy végső kérdések felé ragad el a 
stilizáló elvonatkoztatás logikája, az áttételes-allegorikus, a 
parabolikus, a mesei, a fantasztikus-groteszk illetve a mora-
lizáló, a filozófiai, az ornamentikus lírai közvetítések révén. 

Az ideológiai értékek megváltozása szempontjából a stili-
zálás egyik fő okát a művészi kíméletlenség és következetesség 
hiányában, az aktualitástól, empíriától való szabadulni akarás-
ban, a politikától való irtózásban láthatjuk. Ahogy a politika és 
a közélet megszűnik az emberi emancipáció — akárcsak korlá-
tozott — szférája és megvalósulása lenni, ügy fordítja ki magá-
ból a művészet, különösen a líra; úgy szűnik meg politikai 
művészet és líra lenni, olyan sietve lép át a politikumon és 
kerül időről időre szembe vele. 

Van azonban a stilizáló-elvonatkoztató személet- és formá-
lásmódnak egy általánosabb művészettörténeti alapja is, amely-
ről szintén nem feledkezhetünk meg. Az áttetsző, érzékletesen 
konkrét — a különös felé tartó — megformáláshoz valóságos 
közösségek tartalmára van szükség. Márpedig az utolsó tíz év 
éppen a hagyományos közösségek (falusi közösségek, nagy-
család, a szegénység alkalmi közösségei, bizonyos politikai 
közösségek stb.) felbomlását eredményezte, míg új közösségek 
nem léphettek egyelőre a helyükre. Reális közösségek hiá-
nyában a művészi formálás alapja csak illuzórikus vagy abszt-
rakt közösségek, elvont értékkomplexumok (ráció, etika) 
tartalma vagy a magányos egyén szuverén értékrendje 
lehet. 

A korszak „barokkizáló" lírikusai tehát nem önkényesen, 
merő következetlenségből, ideológiai zavarukban fordulnak át-
tételesebb, elvontabb, nehézkesebb kifejezésmódhoz. Áttetsző, 
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evidenssé váló művészi formákhoz valóságos közösségek tartal-
mára is szükség van. Minél inkább hiányoznak ezek a valóságos 
— a konkrét és érzékletesen átélhető, az anyagot könnyedén 
elrendező — közösségek az életből, annál áttételesebb formá-
ban - például morális, filozófiai, politikai, sőt esztétizáló 
közvetítések révén — lehet csak közösséget teremteni, biztosí-
tani a valóság emberi nézőpontját, művészi elsajátításának elő-
feltételét. Legérzékletesebben, művészi szempontból legna-
gyobb átütő erővel csak e közösségek hiánya vagy elvesztése 
fejezhető ki ma. Márpedig ez eleve a reflektáló, közvetettebb, 
erősen stilizált kifejezési módot helyezi előtérbe. A lírai nyelv 
szükségképp bonyolultabbá, a személyesség-formák érthetetle-
nebbekké, kuszábbá válnak. De a költészet érthetetlensége 
mögött a valóságos közösségek, s ezzel együtt az áttetszően 
ésszerű emberi viszonyok hiánya, a világ érthetetlensége, egyre 
nehezebben kivívható értelme rejlik. 

A lírában uralkodónak mondható az eleven személyiségtől, 
az érzékletesen adott mindennapi és szociális meghatározott-
ságok „összecsomósodási pontjaként" érzékelt „én"-től való 
eltávolodás, elvonatkoztatás: a stilizáló-ornamentikus szemé-
lyesség (Weöres Sándortól Nagy Lászlóig, Kormos Istvántól a 
legfiatalabbakig, pl. Kiss Annáig, Nagy Gáspárig) csaknem min-
denkinél megtalálható kisebb vagy nagyobb mértékben; a stili-
záló-mitikus (olykor mesei) személyességet Juhász Ferenc és 
Nagy László költői formátuma juttatta kivételes jelentőséghez 
mai líránkban, fiatalok egész sora nőtt fel ennek igézetében 
(Utassy Józseftől és Kiss Benedektől Baka Istvánig); a stili-
záló-ironikvz („objektivizáló" és szerepjátszó) lírai személyes-
ség főleg az „értelmiségi" lkára jellemző (Weöres Sándortól 
Tandon Dezsőig). A Ladányi Mihály költészetéből „előbújt" 
fiatal lírikusok „proletárköltészete" a maga naturalisztikus 
anyagszerűségével, megformálatlanságból adódó darabosságával 
nem ellensúlyozhatja a stilizálásnak ezt a vonzását. A stilizálás 
egy formáját választják ők is — csak ez naturalista stilizálás. 
Többen a sokféle stilizáló elem összeolvasztásával próbál-
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koznak, nem is minden eredmény nélkül (Veress Miklós, Pén-
tek Imre, Benkő Attila). 

Az ornamentális stilizálást mint az évtized egyik legjellegze-
tesebb lírai megformálási módját külön is tárgyalhatjuk. Ez 
egyrészt a nyelv díszítőművészeti kimunkálásában, az elvont 
formamozzanatok zenei és ritmikai variációiban, a díszítő jel-
legű metaforikában nyilatkozik meg, másrészt a személyiség-
imitációk, stílus-játékok, a szerepjátszás, a nosztalgikus újraélé-
sek kísérőjelensége. Kapcsolata az iparművészet, a folklór, a 
design, a zenei amatőrizmus fellendülésével könnyen bizonyít-
ható. Nem véletlen, hogy éppen a 70-es években és éppen 
virtuóz nyelvi ornamenseivel hat és válik népszerűvé Weöres 
Sándor, hogy ekkor fedezik fel és zenésítik meg Nagy László 
költészetének ornamentikusabb darabjait, s hogy lírai szemé-
lyességének dekoratív és tragikus pompája napjainkban nyűgöz 
le versrajongót és ifjú költőt egyaránt. Különösen a legfiatalab-
bak, az indulók verseiben jut nagy szerephez az ornamentikus 
nyelvi alakítás. Az 50-es évek első felében született nemzedék 
korán jelentkező lírikusai az előttük járó nemzedékek nagy 
történelmi és etikai konfliktusait mintha márcsak a forma 
szintjén, imitációk, stüusjátékok, variációk formájában, másod-
lagosan élnék át és fejeznék ki. Ez persze könnyen modoros-
sághoz, epigonizmushoz vezethet. 

Az ornamentális stilizálás egyrészt a lírai személyesség bizo-
nyos típusainak kiüresedéséről, pusztulásáról, felbomlásáról 
tanúskodik, másrészt — amennyiben a díszítőművészeti tarta-
lom elvont-utópisztikus jelentését hozza felszínre — a személyi-
ség örömvágyának, játékosságának, kollektivitás-igényének el-
vontan érzéki kifejezésévé válhat. 

A stilizálás mindent magával söprő hulláma egyrészt a békü-
lékeny — a feloldást, lekerekítést kereső, megszépítő — maga-
tartás, másrészt a félreértett kíméletlenség attitűdje nyomán 
alakult ki, amelyben az ítélet és a belső konfliktus egész 
mozgalmassága túl általánosított formát öltött. A művészi álta-
lánosítás nem azonos az általánosság szintjére ugrással és az 
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általánosban történő mozgással. Persze a nyelvi „kifáradás-
nak", a versbeszéd inflálódásának, a formák artisztikus kifino-
mulásának is szerepe volt a stilizáló-elvonatkoztató nyelvi for-
málási mód uralkodóvá válásában. Végső soron azonban az 
értékrendek válságába, új értékrendek kialakulásának lassú és 
gyötrelmes folyamatába ágyazódik. 

9. Nem tudom pontosan, mit jelent ez az 1977-es év lírai 
termésének fényében. Sejtem, hogy kiket állít előtérbe, 
hogyan tagolja a verseskötetek tömkelegét és kiket ítél elha-
gyásra. S ez nem egészen egyezik azzal a képpel, amelyet Aczél 
Géza rajzolt meg. Ez persze nem baj és az átfedések így is 
szemmel láthatóak. Aczél Géza bátor és megalkuvást elutasító 
hangja a 70-es évek kritikai közéletében mindenképp tisztele-
tet érdemel. 

SZILÁGYI ÁKOS 


