
A KÖLTÉSZET NAPJÁN

A lírát vállaljuk a Költészet Napján, a szó művészetének azt az ágát, ame-
lyet ősi, régtől fogva működő erők virágoztattak fel. Kezdetben a munka rit-
musa, az ember játékösztöne, a primitív népek hiedellmei teremtettek mondó-
kákat, az újabb időkben pedig az ember társ utáni sóvárgása, a magunk meg-
mutatásának nagy kényszere, a közlés, a vallomás vágya hajtja a költőket, hogy
beszéljenek magukról és világukról. Pedig alig van művész, akinek több, nagyobb
gátakat kellene legyőznie, mint a lírikusnak! Gondoljanak csak arra, hogy meny-
nyire nem szívesen beszélünk a nagyon mély, a nagyon őszinte, a bennünket na-
gyon átható érzésekről! Valamilyen ősi szemérem gátolja a szót, mert idegen-
kedünk a kitárulkozástól, a lelki meztelenségtől. S ha szólunk is az effajta érzé-
seinkről, gyakran csak dadogás lesz a szóból. A lírikusnak első fokon ezt a gátat
kell legyőznie, s talán még ez a könnyebb. Valóban könnyebb, ám mégis ott
hagyta a konfliktus a maga nyomát a világlíra szellemi térképén. A francia par-
nasszisták szent szemérme, Arany vagy Babits rejtőzködése idegenül nézett a
lázukat áruló, sebeikkel hivalkodó köítőkre. Pilinszky is úgy érezte, hogy szív-
verését zabálja a világ, s Nagy László is versben bujdosónak nevezte magát.

A másik legyőzendő gát, a következő konfliktus már mélyebb természetű.
A költőnek szavakkal kell kifejeznie érzéseit, pedig ezek az érzések gyakran fosz-
lékonyak, összetettek, s útjukat-módjukat igen nehéz kifürkészni. Gyakran a leg-
ellentétesebb érzések torlódnak össze a léitekben, s ha ki akarom őket fejezni,
akkor nagy szerep jut pillanatnyi hangoltságomnak s az egyéniségemet uraló
eszmei hevületnek. A tolongó belső világban, az átszövődő érzésekben sok a nem-
racionális, s ezt a tartalmat a teljesen racionális nyelvi közeggel kell közvetíteni,
elmondani. Ezért lepte meg gyakran a költőt a bénultság, hogy az igazi érzés
szavakkal - kifejezhetetlen. Ezért élte át sok költő azt a különös élményt, hogy
az elkészült mű valahogy más lett, mint az eltervezett, s az alkotás befejezése
után különös idegenséggel nézett egymásra alkotó és műalkotás. A gyötrelmek,
kitervelt kőtára szedve, másként szóltak már, nem úgy, ahogy a lélbkben moraj-
lottak.

A Költészet Napján mindenek előtt a győztes lírát, az alkotó ember győ-
zelmét ünnepeljük. Mert a költők mindig legyőzték és mindig legyőzik az alkotó
erő bénultságait, a különböző tehetetlenségi érzéseket. Urai maradnak a fortyogó
léleknek, s beleparancsollják a költészet ritmusába, a nyelv fogalomrendszerébe.
Bizonyára hajtja őket a horatiusi vágy, az „exegi monumentum" örök vágya.
Hajtja a shakespearei hit is, hogy a vers emléket állít tárgyának is, alkotójának
is, hogy benne az ember arat győzelmet az időn, az ember munkálja ki a rendet
a káoszból. Amíg lélegezni és látni tud, mindaddig él a vers, s életet leheli
önnön tárgyaiba is.
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Éppen ezen a ponton, a káosz legyőzésén, a rend kimunkálásán bontakozik
ki a lírai költészet hatásának egyik része: az önmagunkra eszméltetés, az ember-
formálás, a felszabadítás, önmagunk szervezése, újrateremtése, hogy úgy mond-
jam: önmagunk megvalósítása. Már Arisztotelész úgy képzelte el a tragédia meg-
tisztító, felemelő hatását, hogy - amikor szemünk előtt pereg le egy bukásra
ítélt, szép emberi sors, amikor nagy értékeket látunk kivételes erőfeszítésben
összeroppanni, akkor - a látvány előhívja szorongásainkat, félelmeinket, s mivel
szembe tudunk nézni velük, fel is szabadulunk félelmeink súlya alól. Micsoda
öneszmélésre kényszerített például Ady lírája a század elején! Milyen eltökélt-
séggel fejezte ki a költő azokat az ösztönöket és indulatokat, amelyeket szégyellni
valónak ítélt a hagyományos erkölcs! Addig titkolt, szégyeneit dologról kezdtek
beszélni az emberek, mert az egyéniség újabb béklyókat dobott le magáról, újabb
lépést tett az érzelmi felszabadulás, az önfelszabadítás meredélyein, újabb lépést
tett afelé a teljes ember felé, amelyről annyi nagy gondolkodó álmodott. A költő
önnön lelke káoszán aratott győzelmei, a költészet kifejező hatalma - lényegében
erre a teljes emberre irányulnak, ezt építgetik, ezt formálják. S e belső, lelki
felszabadulás, e belső rend - bizonyára nem független a külső rendtől, a külső
felszabadulástól. József Attila híres soraira gondoljanak: a költő

„megszerkeszti magában, mint ti
majd kint, a harmóniát."

Esztétikai jegyzeteiben méginkább hangsúlyozta József Attila a költészetnek
ezt a kifelé irányulását, a dolgokkal, a világgal való viaskodását. A művészetek
keletkezését is az ember és az egyetemesség ősi párbajából! magyarázta. Azt írta:
mivel az anyag végtelen, ezért lényege elsikkad előlünk. Szinte a szellem is bele-
vész az anyagba, mert képtelen átfogni a határtalant, mert képtelen szemléletben
felfogni a világegészet. Ám az emberi szellem nem nyugodott bele korlátozott-
ságába; az ingerült, többre vágyó lélek ihlete „szemlélhető műegészet" alkotott
a „szemlélhetetlen világegész" hellyébe. „Műalkotáson kívül - írja - egészet soha
nem szemlélhetünk. Az ihlet tehát a szellemnek az a minősítő ereje, amely az
anyagot végessé teszi."

Egy másik mondata szerint az ihlet „a világ hiányának ténye az egziszten-
ciában", a létezésben. Az ihlet, az alkotásra való elszántság s az alkotás folya-
mata tehát azt jelenti, hogy valiamilyen hiányérzetet akar feloldani és megszün-
tetni a költő. Könnyű belátnunk, hogy sokféle jelentést olvaszt magába József
Attila fogalma: a világhiány. Jelentheti azt a gyakori légszomjat, amit rendszerint
magánosságnak szoktunk nevezni. Jelentheti a személyiségnek azt az állapotát
is, amit elidegenedésnek mond a filozófia. De jelenthet azoknál többet, mást is:
jelentheti az egyéniség örök törekvését, hogy megértse, átlássa a számára adott
világot, hogy merész értelmével egyformán fürkéssze a külső és a belső végtelent,
hogy - miközben saját, pillanatnyi hangulatait is versbe parancsolja - próbáljon
szembenézni az emberi társadalmak nagy kérdéseivel. Űgy, ahogy az Eszmélet
költője tette, s ahogy a kései versek elborzadt, csapdába jutott József Attilája
tette. A „világhiány" fogalmának bármelyik jelentésrétegét hangsúlyozzuk, vala-
mennyi saját közösségi életünkre irányul, saját létünk értelmes vagy értelmetlen
elemeire, az emberi élet nagy eszmei-érzelmi-morális kérdéseire. S a költészet
napján ezt a mindig kérdező, mindig fürkésző, mindig továbbmerészkedő költészetet
is ünnepeljük. Eltűnődhetünk a költői gondolkodás nagy sikerein és kudarcain,
de minden mozdulatán ereznünk kell, hogy itt a gondolkodás „muszája", köte-
lessége, emberi parancsa izzik-parázslik, hogy a gondolkodó ember állandó, már-
már hősies, de nagyon is emberi viaskodásának lehetünk tanúi. Olyan elmélyülés-
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nek, olyan mélységeknek és csúcsoknak, amelyet csak a meditatív, elmélyülésre
fogékony olvasói lellek képes átélni.

Végül: a Költészet Napján az előtt a líra előtt tisztelgünk, amely évszáza-
dokon át vezető műneme volt a magyar irodalomnak. Mert ahogy Gyulai írta:
a magyar líra története kicsiben a magyar nemzet története. A líra nálunk soha-
sem vagy csak elvétve volt privátügy, magánügy. Mindig hű maradt az emberi
érzések természetrajzához, s így káprázatos tágulásokra volt képes: társadalmi
harcokkall, nemzeti szabadságharcokkal fonódott össze, a társadalmi-emberi hala-
dás zászlóvivője volt. A 19. századi romantika meg is teremtette e szerep szim-
bólumát: a próféta, a vátesz, a bárd, a nemzetet Mózesként vezető költő szimbó-
lumát. A későbbi, a modern idők a magányos üstökös vagy a bibliai kiválasztott
irányába módosították az egykori jelképet, de azért megtartották lényeges jegyeit.
Napjainkban másfajta,-de azért sokféle felfogása van a költészet funkciójának.
Inkább az emberformálás irányába, lelki-eszmei-morális irányba hajlott át; annyi
azonban ma is él az egykori hagyományokból, hogy társadalmi ügynek tekintjük
n költészetet és a művészeteket, a lélek és a szellem művelőinek, az egyén és
az emberiség nagy ügyeire irányító erőnek, a magunk és a világ dolgaiban eliga-
zító szónak. Mert sok mindent megértek már a mai olvasók, sokféle meglepetéssel
szolgált fi modern költészeti fejlődés, de talán ma is érvényes Goethe mondása:
aki hozzám akar szólni, az beszéljen világosan, mert zavar - az van énbennem
is éppen elég.

Legnagyobb lírikusainkban mindig ott feszült valamilyen szándék, ameliy túl
akart nézni a költészeten, egyetemesebb ügyekkel próbálta társítani a lírát.
,,Én voltam az úr, a vers csak cifra szolga" - mondta az egyik. ,.Költő vagyok,
mit érdekelne engem a költészet maga" — írta a másik. Igaz, szép és nagy ez
a mindenen túlnéző, korok, társadalmak végső kérdéseire függesztett tekintet.
De azért úgy is igaz, hogy nagy ügy maga a költészet is. Az első varázsszövegek
és a barlangrajzok óta folyik a varázslás: a doBgok megnevezése, belső, rejtett
világok kifejezése, az adott valóság újrateremtése, agitatív, cselekvésre késztető
eszmék hirdetése. Egyszerre játék és szolgálat mindez; ahogy Thomas Mann
mondta: véresen komoly játék, mert sok alkotásban önmagát rombolia az alkotó,
s szolgálat, mert helyettünk is elmerészkedik a lélek robbanások dúlta terepére,
s nekünk szól széprőll, jóról, igazról, népről, nemzetről, emberiségről.

Ma az ALFÖLD című folyóirat szépirodalmi rovatából mutatnak be önök-
nek előadóművészek és maguk az alkotók. Nem hallják tehát élő irodalmunk
egész kórusát, csak azokat a szólamokat, amelyeket egy lap, mégpedig egy tiszán-
túli, debreceni lap közvetít az olvasóknak. Mert egyetlen folyóirat ritkán lehet
fóruma a korszak efrész szépirodalmának, a korszak valamennyi stílustörekvésé-
nek, áramlatának. Számtalan ténvező határozza meg azt, hogy mi kerül bele
a lapba, minek ad teret, hogy mit képvisel. Hadd hivatkozzam a szerkesztőelődök
legilletékesebbjére. Aranv Tánosra. Amikor azzal verte meg a sors, hogv lapot
kellett szerkesztenie, ezt írta barátiának, Tompa Mihálynak: ..szerkeszteni könnyű,
a ki ért hozzá, ha van miből. Nekem ide s tova nem lesz. Ide s tova oda kell
esnem, hogv adjam, amit kanok, mint más . . . Igv vers dolgában már a jövő
számban ollyat nvom lefelé, hogy nyakam törik ki". Nem csupán az Aranynál
oly jól ismert s oly gyakori nyűgösködésről van itt szó, hanem egy mélvebb, sza-
kadéktalanul nyomasztó pondról: mit kap a lan? Miiven anyag az. amiből válo-
gathat? Kiket, milyen írókat tud bevonni vonzáskörébe? Kik az állandó munka-
társai? Mert első fokon ez határozza meg anyagát és művészi színvonalát. S ebből
adódik minden szerkesztés legfőbb gondia: hogyan képes kiemelkedni ebből1 a
spontaneitásból? Az esetleges, alkalmi anyagokon túl - hogyan tudja maga ala-
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kítani munkatársait, hogyan képes bővíteni szerző-táborát? El tud-e jutni addig,
hogy nincs kitéve a véletlen szeszélyeinek, nincs kitéve annak, hogy kellő szintű
anyagok hijján - adja azt, ami van.

A másik meghatározó már mélyebb, helyesebben, elvi-esztétikai természetű.
Azt szokták mindani, hogy a mai magyar folyóiratoknak nincs profiljuk, azaz
nem affinitás, nem egy adott ízlés, nem egyedien irányzat mellé szegődnek, hanem
küldemények lerakodó helyei, mert közölnek mindenkit, aki kézirattal jelentke-
zik náluk, s belül van az esztétikai érték bizonyos határain. Sok igazság van
ebben, de nem a teljes igazság. Ha értőbb szemmel nézzük, van bizonyos elha-
tárolódás; ha sokszor elmosódva, szinte csak sejtelemszerűen is - észre lehet
venni azokat a bizonyos csak rá, csak arra a lapra jellemző vonásokat, körvona-
lakat. Évek óta úgy emlegetik a mi folyóiratunkat, hogy a realista ihletésű, a táj-
élményeket is felszívó, a képek teljes átvilágítottságát kedvelő, a Nyugat második
nemzedékétől elterjedt epikus-drámai építkezésű líra fóruma. Prózánkat, lapunk
profilját is, erősen ihleti a társadalmi valóság, s a műalkotás egyik jellemzője
gyakran a szociográfiai átitatottság. Lényegében ma is ez a vers- és prózatípus
adja az általunk közölt művek zömét. Ez teszi természetessé, hogy a tájékunkon
élő alkotókhoz időnként odatársult Fábián Zoltán, Végh Antal, Erdélyi József,
Veres Péter, Szabó Pál és sorolhatnám tovább a neveket.

Van aztán a szerkesztésnek egy harmadik szempontja is. Az Alföld irodalmi
és művelődési folyóiratnak nevezi magát. Nem akar tehát kizárólag az irodalom
világára korlátozódni. Érdekli a társművészetek helyzete, érdeklik az egyetemes
művelődés egyéb területei: a társadalomtudományok, a valóság riport- vagy
szociográfiaszerű ábrázolása, a közízllés formálása, általában a közművelődés min-
den formája. Olyan laptípus eszménye lebeg előttünk, mint a Válasz volt, vagy
az illegális Kommunista Párt irányította Gondolat a két világháború között. Nyil-
ván, ez az eszmény is alakítja a lap anyagát, alakítja az egyes számok összeállí-
tását, s valamilyen tág, laza rokonság körébe emeli a benne szereplő költőt,
prózaírót.

Rokonság - említettem korábban. Furcsa valami ez a művészetekben! Az
ember gyakran, szinte ujjal tapinthatja a közölt művekben a hasonlót, a rokon
ízlésre vallót, s mégis: ahány név, annyi eltérő egyéniség a rokonság nagy cso-
portjában. A művész személyisége valahogy mindig megteremti a maga autonóm
művészi világát, a csak rá jellemzőt, a csak az ő életritmusából születhetőt. Hadd
szóljak csak azokról, akik személyesen megjelentek önök előtt vagy akik műveik-
kel szerepelnek esténként.

Kis Tamás korábbi köteteit a tárgyiasság, a kifelé irányulás jellemezte.
Az adott téma fokozatosan növekedni kezdett a versben, újabb és újabb tartal-
makkal dúsuk, s a versstruktúra egyre szélesebb látóhatárokba nőtt át. Mintha
fokozatosan kitáruló szemhatár részeseivé tenne bennünket a mű: a téma nő,
egyre nagyobb horizontokat fog át, s végül áthajlik a jelképiségbe a tárgy. Ujabb
kötetei, az Égi tűz, a Fogózz a csillagokba, valamint Mérfcg hava című gyűjte-
ményes kötete némileg már más. Kiteljesedéshez, szintézishez ért el lírája, s e
szintézisben új futamok, új elmozdulások nyilatkoznak. A tárgyiasság meditá-
cióba vált át, a töprengés, a gondolatiság rezdülései és általánosításai futják be
a verset. Van aztán még egy hajtó ereje e lírai átváltozásnak: az idő, mégpedig
a múló idő. Ahogyan felcsendül Illyésnél, Weöres Sándornál vagy Kodály zené-
jében is e téma, Kiss Tamásnál is újabb érzelmi forrásokat varázsolt elő. Talán
az idő távlatai is segítették, hogy mindent megőrző embernek vallja magát, hogy
az emberiség nagy szellemi értékei felé tárulkozzon ki.



Bényei József lírája úgy indult, mint a legtöbb költőé e tájon: sok volt
az emlék-vers, a tájvers, az epikusán épített líra, a kissé hagyományos értelemben
vett elkötelezettség. Az elmúlt másfél-két évtized aztán sajátos módon alakította
át az indulást. Miközben megőrizte pályakezdésének minden értékét, egyre erő-
södött belső konfliktusainak a kifejezése. A lélek viharai, a személyiség meg-
rendülései, a létélményekkel való viaskodás - egyre hevültebben áradt át költé-
szetébe. Nemcsak a lélek győzelmeit fejezte ki, hanem azokat a gyötrő pillanato-
kat is, amikor a személyiség egésze van kockára vetve. Igaz, a formálásban ritkán
követte avantgárdé elődeit Bényei, de a tartalmak gyakran épp oly gomolygóan
kuszák, mint a modern áramlatokban. Az sem véletlen, hogy a lélek viharai
gyakran bibliai, ótestamentumi jelképekbe öltöznek, ám a komoly hangnem mel-
lett mindig őriz valamit e líra a gamin fintoraiból.

Az ünnepi alkalmak korlátozzák az ilyen köszöntőket, nincs hát mó-
dunk elmélyülten méltatni Ratkó József költészetet. Amúgy is nagy sugárzású
egyéniség ő: kristályosodások és tömörülések elindítója, olyan művészi szándék-
kal, amely távoli célok felé feszül. Korszerű közéleti lírát teremteni: mindany-
nyian tudjuk, hogy mily roppant feladat Ady, József Attila és Illyés Gyula
után. Sokan akarták és akarják e „nagy szándékot", de sokan voltak és vannak,
akiknek megbicsaklott a lépte a meredélyen. Röpke jellemzés helyett inkább
kívánsággal zárnám: bárcsak kiteljesíthetné önmagát e költészet, bárcsak találna
rá Ratkó a modern, szocialista líra új típusára. Merthát - Kiss Tamás kötet-
címét idézve: fogózni valóban csak a csillagokba érdemes.

A mi tájunkon mostanában nagyon megfogyatkozott a novella és a regény,
illő tehát, hogy szóljak esténk prózaírójáról, Kurucz Gyuláról is. Illő, pedig a
pillanat nem a legalkalmasabb rá. A legfiatalabbak közé való, tehát a szellem
legmozgékonyabb, leginkább változó, legnehezebben rögzíthető állapotát képvi-
seli. Valamikor sokat beszélgettünk; valamikor nemcsak írásait ismertem, hanem
töprengéseit, kísérleteit is. Manapság ritkán találkozunk; nem látok már bele
a művek előtt járó elképzelések mozgásába, csak a ritkán megjelenő írás tükre
kalauzol. Kezdetben több féle novellatípussal kísérletezett, s már akkor felbuk-
kant hajlama az abszurd és a parabola iránt. Kisregénye, a No hát meséljünk,
kompilált meséi anyagot fordít át parabolái képletekbe, sok groteszk ötlettel,
abszurd helyzetekkel, iróniával, néha kesernyés humorral. Az Alföld közölte újabb
kisregényének egyik részletét. A részből egészre következtetni mindig hibaforrást
jelent, most mégis ezt kell tennünk: mintha a tudatáram-regény tárgyiasabb, való-
szerűbb változatával kísérletezne.

Nem szóltunk azokról a költőkről-írókról, akik nem szerepeltek esténk mű-
sorában. Úgy gondolom, az elhangzottak ha vázlatosan, ha pillanatfelvctelszerűcn
is, de jelzik az Alföld ízléskörét, törekvéseit. Nos, ebből az alaprétegből igyek-
szik érintkezést találni lapunk a költészet más bolygóival, főleg azért, hogy ne
abszulutizálja saját ízlését, ne zárkózzon be önnön hiedelmeibe, hogy megteremtse
a művészi szellem más-más szféráinak találkozását, hátha kölcsönös bővülést,
frissülést eredményez a bolygók összesurlasztása.

Kérem, fogadják jószívvel esténk összeállítását, mert benne a vívódó, út-
kereső, vissza-visszahanyatló, de mégis győztes mai magyar irodalom jelenti ma-
gát egyetlen lap fénytörésén át. A sokat vitatott, mégis szeretni való mai magyar
irodalom. A mienk ő, belőlünk is fakadott.

Kovács Kálmán
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