
KÉRDÉSEK AZ EZREDFORDULÓN

KELL-E NEKÜNK VERS?

Valaha a költészet az ember érzésvilágát
szólaltatta meg, gondolataival szinte teljes
összhangban. Igy volt ez már évezredekkel
ezelőtt, nem véletlen, hogy a zsoltárok oly
fontos szerepet játszottak a liturgiában. De
mi van egy olyan korszakban, amelynek
kezdetén egy büszke kijelentés harsant föl:
"Isten halott!"? S bár, amint erre Romano
Guardini figyelmeztetett, ez a jelszó nem
csak harsogó magamutogatása volt egy ké
sőbb félreértett filozófusnak is, hanem egy
akarati tényező megnyilvánulása is, hogy
az ember kiiktassa világából Istent, hogy
maga léphessen a helyébe, azért aligha le
het tagadni, hogy az ezredfordulóhoz ér
kezve érzésvilágunk eIsekélyesedett. Ez
pedig a hagyományos kifejezésformák 
így a vers - átértelmezésének kezdetét je
lenti. A világban az a kiáltás hangzik: fél
re az istenivel, tanúi vagyunk, hogy az is
tentelenség kultusza sokfelé együtt jár a
hit üldözésével. De milyen lesz az a mű

vészet, amelyből elvész a rend és az er
kölcs? A nagy művészek pontosan tudták,
mi a jó és mi a rossz, ismerték az emberi
természetet, tisztában voltak azzal, hogy
tehets égükkel lámpást adott kezükbe az
Ur. Napjainkban majdnem minden érték,
feladat, magatartás kétségessé vált. A ké
telkedő gondolat lett az alkotásfolyamat
lényege, az érzést, a személyiséget, a
kapcsolatteremtés esélyét hanyag elegan
ciával próbálják sutba vágni. A műalkot á

sokat úgy osztályozzák, hogyan nyilatko
zik meg az alkotó, milyen eszközökkel él,
miközben nagyjából érdektelen, mit mond
nekünk az az alkotás. A már hivatkozott
Guardininek van egy figyelemre méltó
gondolata A zsoltárok bölcsessége című

könyvében (fr. Mihály tolmácsolásában
adta ki a budai ferences plébánia): "A raci
onalisták szerint az ember a jelleme, a vér
mérséklete és az életszükségletei alapján
képzeli el az »is teni t«. Kétségtelen, hogy
ebben az elképzelésben ezek a tényezők is
közrehatnak. A helyzet valójában mégis for
d ított: amikor az »is tenie-ben az ember
his z, olyanná lesz ő maga is. Ha pedig
semmiben sem hisz, akkor a semmi hatá
rozza meg belső énjét."
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. Milyen lesz a semmiben sem hívő ember
költészete? És hogyan viszonyul majd
azokhoz a költő elődökhöz. akik valami
lyen hit vagy nemes cél szolgálatába állítot
ták tehetségüket? Hogyan alakul az irodalmi
kánon?

S akkor még nem szóltunk arról, hogy a
költészetet érdekei szolgálatába szegödtet
nék (szegődtetik) a különféle ideológiák.
Türtaiosznak vagy Petőfinek kell lenni ah
hoz, hogy egy adott cél nemzeti érdekű ki
fejezést nyerjen. Egy ma élő, halk szavú,
visszahúzódó, sebzékeny lírikus, Megyeri
Abel veti föl a kérdést Szonettek és szentenciák
(Ecclesia) című kötetében:

A táltosok egykor tekintélyek voltak,
akiket csodáltak és akikben hittek.

Ma milyen politikai elit
köré rendeződnek eszmények és hitek?

(Táltos tekintélyek)

Húsz-harminc éve még éltek a művészví

lágban is "táltos-tekintélyek". Es micsoda te
kintély volt Babits! Igaz, a táltos elhangzása
kor gyanakodva ráncoita volna a homlokát.
Annak hallatán pedig, hogy lassan-lassan Pe
tőfit is száműzték némelyek az irodalmi k á
nonból, alighanem szólna is egyet-kettőt. Pe
tőfiveI kapcsolatban deheroizálói Márai első

naplójára szoktak hivatkozni, ahol krakéler
nek nevezte a szabadságharc költőjét. De egé
szen más jellemzései is akadnak a későbbi

naplókban...
A huszadik századi líra egyik aggasztó jel

lemzője, hogy összezavarodott az ideologi
kus és a nemzeti irodalom fogalma . Aki egy
ideológiát szolgál, gyakran esik abba a félre
értésbe, hogy nemzetét szolgálja. Pedig ehhez
egyetemes értékalkotásra volna szükség.
Nem sok ilyen értékteremtő alkotó van a mai
líránkban, de azért akadnak. Nem azzal ra
gadják meg az olvasót, hogy eszközeikben, a
kapcsolatteremtés lehetőségében kételkedve
elharapják mondataikat, hanem önmagukat
szembesítik az élet olyan tényeivel, amelyek
általános emberiek, s ugyanakkor a hagyo
mányok legmélyebb rétegeiben gyökereznek.
Hadd idézzek egy fájdalmat ébresztő példát,
a nemrég elhunyt Rákos Sándorét, akinek
Helyzetgyakorlat (Magvető) cím ű kötete ha
gyomány és modernség elragadó szintézi
se . Ebben olvasható a költő Imája, amely egy



mai zsoltár parafrázisként is értelmezhető.

Rákos Sándor nem volt "istenes" költő, de
gondolkodásából sosem száműzte az iste
nit. Telítettség és hiánytudat végső elszá
molása ez a verse, szorongásaiból épített
temploma:

nem mondonra magad különös módján
tenyereden hordoztál nem úgy éppen nem úS"!{ hogy
kedvemben jártál volna sőt inkább nagyon IS

próbára tettél sokszor sokféleképp
vadásztak rám vadra vadászok lesből

de rugaszkodnom ha kellett
lendidoe vaktában lehúzó
mélységek fölött ugrásomat
aládúcolta egy megtartó tenyér -
balkezes-sorsút védtél balsorsomban
csak baloddal balkézrőli jiadként
én istenem hát köszönet ezért is
de tudod hogy mostanában
meg-megtántorodom
attól tartok hogy kihullok örökre
felejtő isten-tenyeredből

A magyar líra már a második világhábo
rú után abba az irányba fordult, amely a
kételkedés és bizonyosság folytonosan
megújuló küzdel~~bena po~.tos~ág, ap~eg
nevezés hitelességének eszk~z~Ivel ta[e~o

zódik. Nemes Nagy Agnes, Pilinszky, Raba
György és társaik a babitsi vershagyomány
ból indulva teremtették meg azt a versbe
szédet, amely gondolat és érzés szintézis~t

hozta. Amit ők teremtettek, az ma mar
ugyancsak hagyománynak mondható. A
legújabb magyar költészetben egy-egy vers
szak, leírás igazolja, mekkora hatást, tett ~z ~

generáció. Katona Judit Ezüst magany címu
kötetében (Bába és Társai Kiadó) olvassuk:
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Szó fdlött alig gyúl világom,
a vetés kemény fagyok foglya.
Zápor rohan, mintha ménes dobogna,
vad irama porzik a tájon
s minden mécsest ellobbant lsten
mielőtt nevedet kiáltom

(Rondó)

A pontosan körülhatárolható, racionális
megszemélyesítések ~s, haso~at?~ hát!erében
egy másik, gondolatl-~rze!rru vilag kOrvOl:~
lai is fölsejlenek. A sejtetésnek ez a formája
Nemes Nagy Ágnest idézi emlékezetünkbe.

De van egy másik modell is, amelynek ta
lán Illyés az ősatyja. Itt a versindít?, ~lmény
közvetlenül áramlik a sorokba. Nem járjuk ve-
gig az elvonatkoztatás ú~át, ~.~épe~ eJ~yér!el
műen a lírikus mondanivalóját erősítik, Igy
orientálva egyetlen cél felé az együttérzésre
hangolt befogadói tudatot. A legújabb verses
könyvek közül Szöllősi Zoltáné (Megyek haza;
Litera Nova) kínálja ennek jó példáit. A
Könnyem ontani befejező versszaka:

Első szavam óta magányban
eget leső népem szívében,

cseppköves ielében, nyarában,
régelmeszesedett reményben,

élnem mégis könnyem havában
miért kell, Istenem?

A magyar lírában a jelek szerint ma ~em

uralkodik a semmi üressége. S ez fontossa te
heti számunkra a verset, amely a lét komoly
ságának tudatára éb~eszt,#s nem szaka? ~l
azoktól az emberi érzésektől. amelyek a kolte
szetet világértelmező műnemmé tették.
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