
Őszi vadászat, az érzts biZonytalans4gtt
tObbérteImt1ségét kivetltőmóképek, amilyenaz
ugyancsak erös Mementó, szaporodtak viszont a
leíró jellegfi, finom kisplasztikakra emlékeztető

belyzetrajzok, melyekben az érzQletkiegyensú·
lyozottsága, a belső harmOnia kifejezése az ural
kodó elem. A költő i.nunfr "Isten útján~ halad
szil4rd, eltökélt biZakodással, abban a nyugodt
tudatban, hogy ismeri a neki szánt üzeneret.van
tbkrneghalüs4ra, ereje és tehetsége az üzenet
ben megfogalmazottak megval6sításúa. ~Hazát

lao érzés a vers - hazát keres a gondolat" 
fogalmazta meg ezt a tudatot a 1J'anszcendens
ars jJOetiCában, s bár az embert gyakran
megkísérti az esendőség és-a végesség tudata, a
goódolatnyugodt ívén mégis eltalál a csillagok
bIZtOnSagOS fénykörébe. Itt jut osztályrészéül a
mediUció csendje, melyet erősit lelkében a
m('la1kodsokból felé ::iradó hangulat bizonyos
• újabb költészetének egyik uralkod6 jelleg
zctessege, hogy érzéseit egy kép, egy mü látvá
nytból csígázza, megkeresve az azonosulás
béJcessfges, harmonikus pontjait. Talán az olvasó
telbetctlensége mondatja velünk, hogy lin1ja
csaknyeme annak a keményebb, érdesebb hang
nak Idfejezéstvel, mely szenvedö nyugtalanság
gal teUtipéldául a Mi vagyunkat, s oly izgalma
san zíbálóW, modernné teszi a Még egyszer
-lflegzetvételét:

Ká'lre16tt
tJOd éles vonalakkaJ
/dmjzolódik még egyszer az utca
a tornyos házak közt a jegenyék
missittanyák az ifjúság apuszta
olyan világos és kimért a dolgok

- határa mint az érett gondolat
a teremtés e16ttmunkára készen

. A kozmosz ablakai érett, jelentősköltöt állit
elénk. Továbblépése most is két idnyba képzel
hető. Haladhat a dolgok ~érthatára" mellett,
ae hallgathat arraa belső hangra is, mely ~vadés
&svonalakkal" rajzolja ki lelkében a gondolato
kat, az~ talányos képét, s általában azt a
tudatot, hogy az életben nehéz és talán remény
telen is vtgieges érzésekről és jelenségekről

szólni. Nem tagadhatom, a második utat izgal
masabbnak, bizon)'talanabbnak énem, mégis az
az igazan költ6hOz illő feladat, amikor az igazi
tehetség egyetlen és féktelen lendülettel beleve
ti~ az ismeretlenbe. (Magvetl1)

Rónay László

Keres~Dezs6:
"Csakhatigköre más"

Keresztury Dezső 1937·ben, harminchárom
éves korában irt először monografikus esszet
Arany Jánosról, a szeldü Gyula szerKesztette
Magyar Szemle Kincsestár sorozatában. Ekarcsú
kis kötet volt Arany-kutatásainak alaplWletétele.
Teljes értékű szöveg ez, benne míndazzal, amit
későbbi~gényűmunkáiban, igy a most szö
ban forg6ban is megírt.

Idézem az 1937-beli kismonográfiának az
Arany-hagyományt értelmező első bekezdését:
"A. remekirók nem művészek csupán, hanem
népük szellemének vezérjelenségei is. Mfiveik a
történelem sodrában állanak: nemcsak jelzik,
befolyásolják is a fejlődés útját. Az egymást
felváltó nemzedékek az ő segítségükkel kapcso
lódnak a történelem folytonosságába s velük
mérkőzvefejtik ki önmagukat. Aki róluk beszél,
szükségképpen érinti a közszellem alapvető

kérdéseit. Azok, akik a nemzeti müvelödés állan
dóságát örzík,a nagyok lényének és szerepenek
-eszmévé finomult- emlékezetét ápolják; a
változás harcosaí azt hangsúlyozzák, ami egysze
ri, emberi volt bennük. Eszményítés és megele
venítés hasonló erojátékában alakul a magyar
Arany-hagyomány is.' .

Két következménye van ennek a fél évszáza
dos megállapításnak Keresztury egy életen át
tartó Arany-értelmezésére nézve. Az egyik az a
nyilvánv;Uó tény, amelyet irodalomtörténetünk
átlagos ismerőjének is illik tudnia: a legnagyob
bak, de a fontos helyet betöltőhelyi jelentőségfi
irók, kö~tők is - igy Arany szarnos kor- és
pálya~ - a mindenkori történeti és társadal
mi valósag megszabta körülmények között alkot
nak. A másik következmény: a változó korok egy
egy nagyköltőí-iróipálya gondolati, esztétikai
megítélésében természetszerű hangsúlyeltoló
dásokat hoznak, ma divatos szóval: az érték
minőségí mutatöít változtatják, változtathatják.
Az Arany-filológia rendkivül gazdag. Az össze
gezések, monográfiák, pályaképek száma sem
kevés. Keresztury Arany-kutatásai s új könyve
méltán sorolnak be Gyulai Pál, Riedl Frigyes,
Péterfy Jenő, Horváth János, Szinnyei Ferenc,
Voinovich Géza, Barta János, SCitérIstván inter
pretécíöínak folyamatába, s tartalmazzák azokat
az észrevételeket is, amelyekkel a Nyugat nagy
nemzedéke, Babits, Kosztolányi, Ignotus s
mások gazdagitották a 20. századi líra egyik
napjainkban is tápWó fomsának tekíntve Arany
eleven hagyaték4t. Ide kivánkoznak azok az 'új
eredmények is, amelyeket Németh G. Béla és
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tanítványai hoztak felszínre azArany-értelmezés.
ben, költészete mai szemléletű esztétikai meg
ítélésében.

Arany pályája Keresztury szerint olyan drá
mára emlékeztet, .amelyben a hős nem elbukik,
hanem fölmorzsolödik". Elgondolkodtató meg
állapítás. A költő a nemzeti önbecsülés, a szigorú
erkölcs, a poétai tisztesség, a súlyos terhet
jelentőhivatalnoki feladatok, a szabadságharc és
Petőfi elvesztése, a nem kért, de-kapott kényes
kétes kitüntetések roppantó súlya alatt az ön
kény gyászévei, majd a részérölígazan soha el
nem fogadott kiegyezés hozta halvány remény
szorításában vergődött.Valóban nem elbukó, de
fölmorzsolódó drámai hősre emlékezterő sors
az övé. Innét van, hogy elfojtott indulatait gya.
korta nem közvetlenül, hanem mintázott vagy
képzelet szülte alakokban ábrázolta. S erkölcsi
kényességét nemcsak a maga pályáján érvénye
sítette, de magyarázó elvként az .irodalmi
morál"-ra is kiterjesztette máig igaz megál
lapításában: .Bármily tiszteletre méltó egyéne
ket szám1álunk is az írói karban: nem palástolhat
ni, hogy általában véve, néhány év óta lazul az
irodalmi morál,... úgy látszik, mintha nem
minden íróban volna elég mély az irodalmi
méltóság és önhivatásának érzete." 1863·ban, az
általa szerkesztett Koszorú-ban közölte mindezt
Irodalmi hitvallásunk címú sorozatában.

Tennészetesen igaz az ismert s az iskolában
máig tanított tétel, hogy tudniillik Arany .egész
pályáját a nemzet szolgálatának kötelességtudata
tartotta egybe". Vitathatatlan igazság ez, de el
merevít, enyhén sematizál, ha nem vigyázunk,
szürkébe oldja e csodálatos poézis ritka gaz
dagságú színvilágát. Ez a megjegyzés nem Ke
resztury szövegét érinti. Ellenkezőleg:ő maga is
tiltakozik e kimerevített kép ellen. Arany szabad
elvű volt, "erősen érdekelt nézője, nem résztve
vője maradt a politikának". Érezte a forradalom
igazát, de félt is tőle. Költői elképzelése volt a
nemzetről, amely megfelelt érzésvilágának, gon
dolkodásának.

A szabadságharc leverését követően, mély
válság után, írói tevékenysége .átrendeződik".

Mint költő már-már a némaságig hallgat. Tanul
mányokat, bírálatokat, irodalomtörténeti dolgo
zatokat ír, s mind ennek oka, hogy belvilága és
költészete átalakulóban van, "bangköre" válto
zik. Erről a változásról szól ez a könyv. Thlaj
donképpen egy csodáról, az öreg, beteg, meg
tört költő, talán szabad azt mondani: önújraszü
letéséról. E költői szerepváltás, a más hangkör
kialakulásának megértéséhez Keresztury meg
győző hitellel a Bolond Istók második énekét
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veszi példlnak. KiJnutatja, hogy. a fordulat e
műben nem a részletekben, hanem .az összkép
teljességének varazs4b!U1 van". E mű éppen úgy
forrásértékú, ahogyan Goethe Dkbtung und
Wabrbeit·je az. A második ének egésze szól
Aranyról. Ebben a műben ad magáról életjelt .az
a lassan érlelődő költői szerepvaltozas", amely a
költő utolsó pályaszakaszána helyes értel
mezéséhez is hoZzásegít. "A beidegzett zártság
és a szabad, kíváncsi befogadókészSég ragyogó
előjátéka" is ez az utolsó korszak, amelynek
terméke a nagy, tragikus, modem balladák mel
lett a 1bldi szerelme is.

Utolsó évek - Margitsziget - Kapcsos könyv:
azt gondolhatnánk, mindent tÚdunk az Ószi·
kéknek e jól ismert díszleteiról. De ne révesszük
össze az 1880-as évek körüli, még csak hajóval
elérhető szígetet a maival. Alig hihető, hogy a
költő örült volna, amikor 1876-ban elkészült a
Szigetre külön, harmadik taggal leagazö híd, a
Margit-híd, amelynek köszöntésére tragikus bal
ladáinak egyik remekét írta meg, a Híd-avatás
címűt.

Sótér István nevezte az Őszikéket .az erő és
gyengédség öregkori rerneklésének, melyek az
1850-53 közötti évek termékeny ihletére em
lékeztetnek s egyben a Nyugat-korszak város
Iírájának előzményeit is képezik". Keresztury
szerint nemcsak egy lelkileg, testileg megtört
élet hattyúdala ez a világirodalmi rangú ciklus,
hanem "egy gúzsait Ierazö,magát és költészetét
megújító lángelme remeklésé, amelyben a
sápadtabb darabokat is magához emeli az.egész
lendülete". Keresztury az Oszikék tenyészetét
emlegeti. Okát is adja szokatlan megnevezé
sének. E késő virágzás legfőbb jellemzője .az a
megtervezetlenség, önkéntesség, személyesség,
amelynek. nincs irodalompolitikai szándéka,
programja, izmusa, manifesztuma, nyíltszíni bot
ránya". Csak a költői mondanivaló, az .ihlet
perce" volt itt a döntő.

Az Ószikék között a lírai darabok mellett
néhány mesterballada is helyet kapott, főként

1877-ból. igy a 1imgerl-bántás, Az flnnejJron
tók, a Vöros Rébék. A költó-Keresztury versér
tése, poétíkaí jártassága egyebek mellett e bal
ladák elemzésében is imponálóan ad hírt ma
gáról. Arany legszemélyesebb megnyilatkozásait
azonban az Oszikék líral darabjaiban találjuk.
Nem ezt a hangot szokták meg, nem ezt várták a
nemzeti költőtőlsem műveltértói, sem nemzeti
túlbuzgalomra mindig hajlamos népw!;i olvasói.
Ezek a lírai darabok voltaképpen "vázlatos vagy
remekmívű kidolgozásai egy önarcképsorozat
nak", mely Kereszturyt Rembrandt, Ríppl-Rönaí,



Egry s más nagyok késm Onarckq,dre emlékez-
teti. ,

Egy költeménynél hosszabban időzünk. Ez a
Mindvégig dmG vers, amelynek egy sora a
szóban forgó könyv eímét ls adta s annak bízo
nyítéka, hogy Arany életének legfőbb értelme a
költészet volt. Valóban: .lélekömlés, szívdo
bogás, izgatott öntegezés" ei a vers, nem ars
poetica, hanem .Iétértelmezés·, a világiroda
lomban is ritka önvallomás, Bizony legenda az
igen sokáig irodalomtörténeti tényként kezelt
minősítés: az elapadó költő, a nemzeti tematika,
a hiányzó nagy eposz megíratlansága miatti
megtorpanas. Ellenkezőleg: a dal .hangköre·
más, a dallam változott. Svégülez a muzsikáló,
nyelyi kromatlkával megírt remeklés követeli, s
ki is.mondja az egyetlen megoldást:

Van ballgatód? Nincsen?
'Ie mondd, ahogylsten

Adta mondanod,

Zene

John Cage lemeze

I'9S7·ben jelent meg a boltokban John Cage
Harminc darab öt zeneearra és Zene zongo-

. rám címG opuszait tartalmazó lemez. Hungaro
ton kiadvány, magyar közremGködőkkel. A le

.mezborító címoldaláról maga a szerző tekint
ránk egy szép portréfényképről, ahátoldalon
pedig két másikon is láthatjuk: az egyiken a
zenekari mú karmesterei és irányít6i, a masí
kon Kurtág György és Wilhelm András tarsasa
gában.

A hátoldali színes fényképen feltűnő, milyen
hosszúkás feje van Cage-nek. Ráismerünk a le
hangolóan nehéz öntöttvas presszóbútor gar·
nitúrára, melyet csak egy mazochista lopna el,

Bárpuszta kopáron
- Mint tücsöké nyáron

Vész is ki dalod.

Aköltő éltető eleme, otthona, menedéke a köl
tészet maga. Ez az a vers,amelyátvezet a Nyugat
nagyjaihoz, Babits szavával .hunyt mesterünk··
höz, akinek nagyságát a magáénál nagyobbat nem
ismerős nem tűrőAdyis - legalább ami a magyar
költői nyelvet illeti - elismerni kényszeriUt.

. Kimagasló irodalomtörténeti értékű könyv
született Keresztury Dezső fél évszázada tartó
töprengéseíböl. Álljanak itt állításom igazolására
az ő mondatai: .Ha Aranyt a magyar -nemzetí
romantika- olyan kimagasló alkotójának nevez
zük, aki a -megörízve-meghaladní- dialektikáját
érvényesítve a múltak összegzője,a realistaválto
zat kialakítója, de egyben a -magyar modernség«
nek igen fontos előfutára is: akkor... a költő

történeti szerepét és helyét is pontosabban
kijelölhetjük." (Szépirodalmi Kiadó, 1987.)

Pálmai Kálmán

ám mégis össze van láncolva. Szép a fehér
murvával leszört, gyomokkal felvert talaj is. Az
asztalnál,Cage ül Eötvös Péterrel, hátuk mögött a
legfiatalabbak. A zeneszerző, zenefeltaláló, zene
happeninger Nagy Öreg a lehetőségek hazájából
elhaj6zott a végvidékek egyikén fekvő csendes
városkába, savariába. Különös illatok, különös
beszéd, különös tekintetek.

De térjünk át a zenére.
Mindkét darabaleatorikus, azaz a szerzö mind

az írás, mind az előadás folyamán nagyszámú
véletlen adta elemet használtat fel. Nem két
séges, furcsa mödszer, hiszen éppen az alkotás, a
teremtés folyamata kérdőjeleződik meg draszti·
kusan. Innen nézve az aleatória polgárpuk·
kasztás, dada: nehogy már valaki azt higgye, hogy
a múalkotástól el kell ájulni. Másfelől azonban
sokkal több. Hiszen a megteremtés. a meg
csinálás, az intencionált cselekvés végrehajtása
emberi tulajdonság. Erről lemondani egyet je
lent annak a határnak az átlépésével, mely az
állati léttől elválaszt minket. Ez azok számára;
akik az embert az élők közt a Iegcsodálatosabb
nak tartják, az emberi létezés szakralitásának
lerombolását, kigúnyolását jelentheti. Mások
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