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A TUZ KERLELESE
Rákos Sándor egybegyűjtött versei

Ez a könyv 1971 óta a költő harmadik gyűjtemé

nyes verseskötete. Valamennyi magában foglalja
a közben megjelent újakat is. Az Emlék jelene új
ra napvilágot lát a Harc a madárral című gyűj

teményben, s a legutóbbi Társasmo';ológ is e
mostani, eddig legteljesebb könyvben. Lépcsőze- .
tesnek mondhatnám a kötetek felépítését: min
dig továbbjut egy fokkal, amely az előbbiekre

épít.
Érdekes az új könyv szerkezete: kezdi a pálya

vége felé, az 1969-es Kiáltásnyi csönddel, tovább
halad 1982-ig, aztán visszatér a pálya elejére,
majd az Elásott versek ciklusával gyors futamban
az évek során kihagyott versekből is átnyújt egy
csokorra valót. Új benne ez, és a Tükörjáték Ber
dával és Catullusszal.

Mindig nagy tisztelettel veszem kézbe költők

összefoglaló köteteit, egy festő életmű-kiállítása

hozza így egy térbe az időt. Nyíltan vagy rejtve
egy élet és egy kor foglalatát látom, s mennyí
munka, küzdelem, vívódás eredményét. Az útke
resés' hány változatát, melyeket azonban ugyan
az a kéz, ugyanaz a szellem hozott létre, akkor
is, mikor azt gondolta, hogy sikerült kibújnia ön
magából, hogy más úton közelítse meg az annyi
ra kívánt tökéletes kifejezést.

Éppen Rákos Sándornál igaz ez, mert, -bár
vallomásos költő, s egész költészetében könnyen
kimutathato a központi gondolat: a megalázott
huszadik századi ember igénye emberi méltó
ságra, társakra, hazára, szeretetre és végletes
szerelemre - mondanivalóját igen változatos for
mában és méretekben fogalmazza meg újra meg
újra.

Az első, fiatalkori kötet irójának, a háború ül
dözöttjének sárbatiport arca hol kifényesedik,
hol megint elsötétül ebben a költészetben, vall
az ember, hol a maga egyetlen hangján, hol kó
russá fokozva 'önmagát, boi álarcot öltve.

Nehezen akad olyan formája a költészetnek,
mely ezenközben nem hódít meg, nem próbál ki,
szinte Babitsra emlékeztetve örökös alakváltá-
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saival. Ha lehet a költészet színészi teljesítmény,
mely más képében, rejtett vallomással fejezi ki
magát, éserre számtalan példa van, úgy Rákosé
egész dráma, amit mi sem bizonyít ékesebben,
mint hogy remek rádió-feldolgozásokat lehetett
készíteni költeményeiből. Expresszionista kóru
sok, egyén és közösség szerepváltozatai a nyom
daképpel is szemünkbe kiabálnak, szinte sugal
mazzák, hogy élő hangon is megszólaljanak. Kö
teteinek is, verseinek is igen lényeges eleme a
drámai strukturáltság, és erre leginkább hosszú
verseiben van lehetősége.

Mindebből -az is következik, hogy verselése
egyenes beszéd, fogalmi módon költői, nyelve
egyszerú, gondolkodása jól befogadható. Tehet
ségének sajátos drámaisága érthető, ha meggon
doljuk, hogy generációja a hatvan éveseké, akik
éppenhogy feleszméltek 1945 előtt, de igazi for
májukat a háború után futották ki, az élet buk
tatóival tarkított pályán persze, mely telvék
akadályokkal és vizesárkokkal. S volt, akinél
mindjárt a start után jöttek az akadályok, mond
juk, nem közölték az írásait, másoknak később,

vagyis volt része meghasonlásban a futóknak,
Rákos Sándornak is.

Talán azért drámai ez a költészet, mert a kor
drámai kérdéseire Rákos drámai alkata felel: ak
kor is, ha nagy formában komponál, s akkor is,
ha egyetlen versben sarkítja a kor feszültségeit.
Szinte filmszerű jelenetekben, ahol kép és hang
egyszerre él, mint a Kiáltásnyi csönd című vers
ben például, ahol a ritmusváltások döbbenetével
is közvetíti az iszonyatot, mely életének alapél
ménye. Ez elől menekül, előle keres oltalmat
hazában, társadalomban, szerelemben.

Mikor az 1952-es Férfikor cimű kötet verseit
írta, átmenetileg azt hitte, kap az élettől feloldo
zást. A férfikor valami igazi, megbecsült felnőtt

életet jelentett, amire kamaszként várt, amiben
hitt. Az élet teljességét. ~ Kilenc verset hagyott
meg ebből az egykori kötetból. Azok hitelesek, a
fiatal költő kész, biztos formaérzékű. erős gon-



dolatú. Aztán az 196fl-es, A tűz udvarában a nép
hez talált, hazát talált költő harmóniájával kezdi,
de megváltatIanságba fullad. Kénytelen tudomá
sul venni, hogy igaz hazára most sem lelt, mert a
haza is összetört, nemcsak ő, veszni szánt, mint
a szerelme. Itt és most, ebben a kötetben vállalja
a szenvedés magatartását. Ettől kezdve nem me
nekül, hanem felmér, vállalja a drámát, de elrej
ti önmagát, szerepek, álarcok, függönyök mögé.

Az, hogy ezt az új könyvét az érett költő ver
seivel indítja, feljogosít arra, hogy mai mondan
dójának ezt fogadjuk el. Vagyis. azonosulást az
zal, aki leginkább feloldozásra szorul, a fájda
lommal rakott, kiszolgáltatott emberrel. "Kő te
minden fájdalmunkat kibírod / csillagok hideg
égői alatt / a csendet és az ordítást / vallatásun
kat ötvenezer éve" - írja. Számtalan változatban
fogalmazza meg az anya után sírót, szerelmes
után sóvárgót, hazáját vesztettet. Nemzedékének
nagy élménye Dosztojevszkij, hősei nála is meg
jelennek, a lelkiismereti válság, üldözés és ül
döztetés szimbólumaiként. "Gyengéket gyilkolt,
gyengeségből, gyenge kor."

Költői ereje nagy kompozícióiban bontako
zik ki a legjobban, a legteljesebben: Anyasirató,
Az emlék jelene, a Berda-liturgiák és a Catullusi
játékok. A mai magyar líra egész fegyvertára bir
tokában van, s mellette biztos kézzel használja
fel fordításainak tanulságaít, amelyek fel is. sza
badítják, kibontakozni segitik költői egyéniségét,
drámaiságukkal, szóbeliségük emlékével.

Az Anyasirató primitív énekei az újdonság
erejével sugallják az ősi kapcsolatot anya és fiú
között, halál és születés paradoxonát. Elbeszé
lések, lírai kítörések és meditációk követik egy
mást, szövedék a vers, mint az erdei talaj, egy
m~sba fonódó életek tartalmával, mélységesen
érdekelve abban, anlí körülötte történík.

Ugyanaz a hang, mely első verseiben megszó
lalt: a sérült ember sírása és lázadása. Aki szi
lárd és józan akart lenni, de ennek sem önmagá
ban, sem a talpa alatti földben nem volt meg a
feltétele.

Ennél is nagyobb szabású költemény Az emlék
jelene, a háború emberpusztító kegyetlenségéről,

rémületéről és megaláztatásairól. Mint Pilinszky
K Z. oratóriuma más eszközökkel, inkább inten
zíven, - Rákos expresszionista módon, egy más
temperamentum szenvedélyével írja a poklot,
amit ember készitett emberuek.

A nagy versekben lehet lemémi Rákos nrene
külési kisérleteit démonaitól. A következő stá
ciót a Berda-liturgiák jelentik. A néhány éve el
hunyt, életszerető, apostoli egyszerúségú és jó
ságú költő stílusában írja a feloldás, a szeretet
verseit, melyek persze magukon viselík Rákos

kézjegyét, egy fokkal keményebb, élesebb, mint a
minta, amint ezt maga meg is írja az itt könyv
ben először megjelent Tükörjáték Berdával és
Catullusszal című kis cíklusban, hol igen jellem
ző módon szembesíti hőseit egymással és önma
gával.

Rákos tudatosan ír, de nyers és hiteles szen
vedéllyel, amit a tanító apa felmérő, józan elmé
je tart kordában. Önveszélyes kétlelkűség, egy, a
maga kettősségében soha meg nem nyugvó ön
tudat paradoxonai szenvednek és békélnek meg
állandó hullámveréssel e költészetben. S a Ca
tullusi játékokban, az ókori költő bőrébe bújva
tombolja ki a megélhetetlen szerelmet; a latin
költő történeteit színezi, formáit alakítja, szám
talan változattal. nyughatatlan, majd kétségbe
esetten rejtezkedő, majd kitárulkozó szenve
déllyel. Sőt meg is toldja ezt a magyar költészet
ide illő verseinek parafrázisaival.

Találomra nyitom fel a könyvet, s a Töredék
sorok egy másik komédiához első sorai, Dantéra
utalva, közlik talán egész költészetének lényegét:

.raert nincs külön pokol és nincs külön menny
itt az erdőben mely nagy és sötétlő

minden együtt van még a kapun innen."

És a vágyat, mely élteti és vezérli:

"míg a nehézkedés börtönbe zár
szárny sarjad vállcsontunkból szabadító
s angyalselymére ha fröccsenne sár

megmerülvén naponta kéken elborító
vizében tisztára mos a kitárt ég
a Kapun innen árnyra fényt derítő

s a Kapun túl (ha volna) sem lehetne másként."

Albert Zsuzsa

Szép Ernő: Emberszag

Az elmúlt évben több olyan mű látott napvilágot,
amely a magyarországi zsidóság világháborús
tragédiáját próbálta meg a szépirodalom nyelvén
újrafogalmazni. Somlyó György Rámpa és Ma
gyar Imre "Oly korban éltem én . . . c. regényei a
fikciós elbeszélés szabályai szerint elevenítették
fel a kort, a zsidóság megpróbáltatásait, s mon
dandójuk súlyát az elbeszélt történeten átütő

személyes hitel biztositotta. Az év vége felé je
lent meg Szép Emő könyve, amely már naturális
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