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Endrődi Szabó Ernő

Lomb és gyökér
Válság és lírakritika a '8O-as évek irodalmában

"... a kultúra és az értelem nem virágai, hanem gyökerei az élet-
nek..."
/Ortega y Gasset/

Már-már közhelyes megállapítás az, amely szerint a magyar irodalom jó ideje
szerepválsággal, s az ebből sarjadó, meglehetős értékzavarral küzd. E válságos
helyzet következménye s részben függvénye is az a - nem csak a közvetlen,
irodalmi, hanem, mondjuk így, a befogadói közhangulatot is uraló - fölfogás,
amely azt tartja, hogy a jelenkori magyar lírában nem születnek maradandó
alkotások, nincsenek kiemelkedő művek, s egyáltalán, az alkotók híján vannak
azoknak az elementáris érzelmeknek, indulatoknak, amelyek igazán korszakos
opuszokat hozhatnának létre. A legkiemelkedőbb teljesítményeknek is csupán a
hűvös, semmitmondó "nagyformátumú" címke jut osztályrészül, minden mást
ömlesztve és egyéni vonásaikat elmosva, uniformizálva a "közérzetköltészet"
tömegsírjába temet a kritika - mintha bármikor is születhetett volna másból
valamirevaló mű, mint alkotója közérzetéből. Igazán nagy alkotásokat ma, Ma-
gyarországon, csak a próza terem; ezt állítják legalábbis a különböző hangszínű
és hangerejű vélekedések, álláspontok. Azt szinte már említenem sem kéne,
hogy ezen álláspontok alátámasztására - jóllehet e felfogás évtizedes múltra
tekinthet vissza - a mai napig nem látott napvilágot számbavehető elemzés vagy
kritikai összegzés. Az ellenkezőjére azonban figyelmen kívül nem hagyható pél-
dákat találunk. Csupán hármat említek ezek közül, hivatkozom Angyalosi Ger-
gely "Tele vagyok, dallal tele..." - Lírakritika a hetvenes években című igen
kiváló tanulmányára, Margócsy István érzékeny elemzésére, a 2000 című fo-
lyóirat 1989. júliusi számában, amely a Líra és kultusz címet viseli, valamint a
szombathelyi Életünk 1987/5-ös számában megjelent "A válság forradalma avagy
a forradalom válsága" - Vázlat az "arctalan nemzedék" kötészetéről című ta-
nulmányra, amelyet épp e sorok írója jegyzett. S természetesen nem csak az
ilyen, a szabályt erősítő kivételek számát szaporíthatnánk, de bőséggel sorolhat-
nánk azokat a költői műveket is, amelyek puszta létükkel cáfolnak rá a magyar
költészet jelcnidejű elparentálására.

Mindez azonban csöppet sem zavarja a líraellcncsség dühödt szószólóit. S
ahogyan az irodalom történetének hosszú évszázadai alatt mindig is megesett,
a hangos veszékclés, a buzgó elhantolás - bár ezúttal sem tesz különbséget
korosztályok, műhelyek, irányok és irányzatok között - az adott helyzetnél fogva
mégis a legifjabb költőnemzedéket sújtja a legjobban. Ez a tény pedig - akarva,
akaratlan - rövid távon is publikációs lehetőségeik szűkülését, írói egzisztenciájuk
sorvadásai-elsorvasztását eredményezheti; s e tekintetben senkit se tévesszen
meg a ccn/.orális pártállam megszűnte után mutatkozó - bízvást kijelenthetjük:
csupán átmeneti jellegű - lapdömping. És bár igaz az - egyfelől -, hogy egy-két,
a harmincas-negyvenes generációhoz tartozó költő el-eljut egy-egy középiskola
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"nyílt" magyarórájára - tegyük hozzá, hogy kifejezetten a tanár tájékozottságának,
vagy - dicsérőbbcn fogalmazva - organikus irodalomszemléletének köszönhetően
- s a főiskolai, egyetemi szakdolgozatok között is föl-fölbukkan egy-egy, a kö-
zépnemzedékhez sorolható név. Másfelől viszont az is tény, hogy egyik irodalmi
lapunk rovatvezetője az egészen közeli múltban így nyilatkozott: "Kevés verset
közlünk, mert kevés a jó vers." S az, hogy ugyanezen lap számról számra közli
a gyengébbnél is gyengébb grafikák és publicisztikák tömegét, nos ez csöppet
sem zavarta a nyilatkozót. Néhány éve pedig - ugyancsak az akkoriban még
vezető /mivel egyetlen/ irodalmi hetilapunkban látott napvilágot az az inszinuáló
kijelentés, miszerint: "A legfőbb bajt a negyvenen aluli korosztály okozza. A
legtöbb vers nem szól semmiről." S ez az a fölfogás, amelyre az első sorokban-
mondatokban hivatkoztam, az tehát, amely általánosan eluralkodott az utóbbi
években. A nyilatkozat elhangzása után még ma is, évek múltán is fölhorgadó
dühömet visszafogva, csupán otromba ostobaságnak minősítem az effajta gon-
dolkodást.

Mert azt, hogy egy vers ennek vagy annak az olvasónak teljességgel közömbös
lehet - ép ésszel bírván -, magam sem vitatom. Azt viszont a nagytekintélyű
nyilatkozóval szemben is állítom, hogy valamiről mindegyik, a leggyengébb,
legértéktelenebb vers is szól - hiszen jelentést elkülönítő, ekképpen jelentést
hordozó szemantikai alapegységek, fonémák alkotják - és természetcsen az is
igaz, hogy más-más szerző más és más korban és helyen született költeménye
másról és másról tudósít. Ha nyilvánvaló tény - márpedig ki vitathatná -, hogy
nem várhatjuk ugyanazt Ginsberg Üvöltés-élői, mint Vörösmarty Vén cigány-Álól,
akkor többé-kevésbé annak is nyilvánvalónak kellene lennie mindenki előtt, hogy
másról és másképp szól Nagy László, mint újabb költészetünk valamely, pályája
elején járó poétája. A nagytekintélyű nyilatkozónak helyesebb lett volna azt mon-
dania, hogy az ő elvárásrendszere alapján, ezek és ezek a versek számára semmit
sem közvetítenek. A jólfejlett öntudatról, ám annál csenevészebb elmééiről ta-
núskodó kijelentés - ami, figyelembe véve a két-három évvel ezelőtti kultúrpo-
litikai viszonyokat, akár följelentésként is fölfogható - más fontos dolgok mellett
azt a hétköznapian egyszerű művészeti törvényt is figyelmen kívül hagyja, mely
szerint megváltozott korban megváltoznak az élet tartalmai és az azokat kifejező
eszközök, eljárások, azaz: maga a művészi alkotófolyamat. Ez a jelenség ön-
magában véve még nem adhat elegendő okot, nem elégséges ahhoz, hogy a
művészet, jelesül a költészet, a magyar kötészet válságáról beszélhessünk. Az
eredők sokkal mélyebben rejteznek. A csapnivaló "bölcsesség" olvastán azonban
egy ország irodalmi lapot még olvasó közönsége bólogat - és kong, egyre kong
a lélekharang az utóbbi évtizedekben egyébként is egyre mostohább sorsú magyar
költészet fölött. Mert az se tévesszen meg senkit, ha az Ünnepi Könyvhetek
alkalmából kiadásra kerülő Szép Versek című kötet jól fogy. Nem időzve most
annál a kérdésnél, hogy a benne szereplő szerzők milyen protokoll-lista alapján
válogattatnak s annál sem, hogy a lapjain közölt művek milyen értéket képvi-
selnek - azazhogy, mennyire "szépek" - büntetőjogi felelősségem tudatában ál-
lítom, hogy eme "lírai panorámának" szánt kiadványnak körülbelül annyi köze
van a magyar költészet organikus teljesség-éhez, mint - ama mondást kissé át-
értelmezve - Makónak Jeruzsálemnek, vagy, némiképp közelibb hasonlattal élve,
a Hónap Versei-nck a hónap igazi verseihez. Joggal merülhet tehát föl a kérdés:
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mi történik, miféle démonok garázdálkodnak itt?! Hogy választ kaphassunk e
kérdésre, szükséges visszapillantanunk a közvetlenül magunk mögött hagyott
időszakra, a szalonsztálinizmus fél-egy évtizedes magyarországi tündöklésére.

Az, hogy a nyolcvanas évek elejétől szemmel látható, szinte tapintható volt
a hazánkat sem kerülő válság, ma már mindenki előtt közismert, s ezt az új
idők új szeleinek fuvallatában még az is elismeri, aki akkortájt még buzgón
átkozta a nemzetközi imperializmust, amiért alattomban hozzánk is "begyűrűz-
teti" saját "rothadását", azaz saját válságát. Néhány év elteltével azonban a "be-
gyűrűzés" varázsszava sem hatott már, hiszen a nyolcvanas évek közepére töb-
bé-kevésbé nyilvánvalóvá vált, hogy a válság okai "szocialista rendszerünk" fun-
damentumában rejlenek. Ekkoriban már azt is bevallották az épp ügyeletes or-
szágvezetők s a mindenféle rendű és rangú "megmagyarázok", hogy a legbuzgóbb
ideológia sem képes helyettesíteni a szakértelmet, s az ideológiának térdet s
fejet hajtó szervilis korlátoltság, a kispolgári mentalitás sem képes helyettesíteni
az érzékeny intelligenciát - vagy megfordítva: az intelligencia érzékenységét.
Az ősi törvényről kiderült, hogy lám, mégiscsak igaz: a dög csak dögszagot
áraszthat. A vezetők és megmagyarázok hada pedig, eme spanyolviasz fölfede-
zése fölötti örömmámora révületében, már-már vajákos ráolvasásként mondo-
gatta: "Kontraszelekció! Kontraszelekció! Kontraszelekció!" - remélve, a sűrű
ismételgetéstől mostmár majd végképp megszűnik a rontás. De - mert a látszat
ellenére költészetről beszélek - miért feledkezünk meg arról, hogy az irodalom,
a költészet sosem szuverén, sosem valamilyen elszigetelt, autonóm területként-
tevékenységként van jelen egy ország, a társadalom, az adott közösség életében?!
Szuverenitása, autonómiája csupán az alkotófolyamaiban működhet, de abban a
pillanatban, amint kilép az írói munkaszobák fala közül, ugyanaz az intézményi,
mentális, stb. közeg veszi körül, ami minden más tevékenységet, oktatást, ter-
melést, hírközlést, stb. meghatároz. Ezért azután vajmi kevés joggal állíthatja
bárki is, hogy a költészet válságban van, hiszen nincs kevesebb költő, nem
születik kevesebb vers, mint más, a jelent megelőző korokban, időszakokban:
az alkotófolyamat, objektíve, működőképes, ép. Ezért hát, ha a költészet válsága
helyett, a költészet értékesökkenésérői beszélünk, közelebb járunk az igazsághoz.
Ez utóbbi ugyanis cáfolhatatlan tény. Ám líránk értékcsökkenése "csak" része
a kultúra, a művelődés általános értékcsökkenésének. Ez pedig, lényegét, egyéni
és társadalmi gyakorlatát tekintve nem más, mint az évezredek alatt kiformáló-
dott, kicsiszolódott, eszményekben és kategóriákban megfogalmazott emberi ér-
tékek inflálódása, azaz, magának az embernek az értékcsökkenése. Az az álta-
lánosan uralkodó, egy egész közösséget, nemzetet jellemző helyzet, amikor a
közösséget alkotó egyes ember, az egyén, már képtelen önmaga mentális újra-
alkotására, mert szellemi-érzelmi-erkölcsi deprivációs spirálba került. Ez, és
csakis ez magyarázza az utóbbi másfél-két év változásaira alkalmazott szlogent:
"rosszkedvű forradalom".

A költészet válsághelyzete tehát: a válság kivetülése a művészi tevékenységbe.
Ám amíg az alkotófolyamat, világtól elvonultsága történéseiben igazából meg-
ragadhatatlan a társadalom, a befogadói közeg számára, addig az eredményét
közvetítő /vagy nem közvetítő/ irodalmi intézményrendszer teljességgel az ál-
lami-társadalmi közegbe ágyazódik. Melynek válsága [ti. az irodalmi intézmény-
rendszerét nagyon egyszerűen kifejezve a rossz emberi minőség, kevésbé bo-
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nyolult kifejezéssel élve az emberi igénytelenség, az értéktelenség, nevén ne-
vezve: az akamok, az erőszakos butaság hosszú időn át tartó uralmának követ-
kezménye. A kérdés ezek után költői: ha igaz - márpedig fájdalmasan igaz -,
hogy a gazdaság, a termelő ágazat csődben van, de legalábbis akut válsággal
küzd, vajon miért hallgatunk arról, hogy ugyanannak a struktúrának egy más
részére ugyanúgy igaz a megállapítás?! Bármennyire is meghökkentőnek tűnik,
mégis helytálló a kijelentés: a Márkus-hegyi bányászok és - különösen a folya-
matos áremelkedések árnyékában - az egyre nevetségesebb sordíjakért, honorá-
riumokért dolgozó irodalmárok problémái egyazon tőről fakadnak. Csak meg-
ismételhetem az előzőekben már leírtakat: a költészet válságának emlegetése
helyett inkább az irodalom intézményrendszerének válsághelyzetét kellene
előtérbe állítanunk: a saját nyomda nélkül dolgozó - így tetemes többletkiadásokra
kényszerülő - kiadók, folyóiratok kiszolgáltatottságát, a könyvterjesztés balkáni
állapotait, a vásárlóerő csökkenését, a közgyűjtemények, a könyvtárak beszerzési
kereteinek sorvadását és így tovább. Azaz: az elkorhadt, avatag intézményrend-
szer helyébe új, az alkotófolyamatok érdekeit közvetlenül képviselő, azokat tá-
mogató, röviden: azokra alapozott struktúrát kellene állítanunk. Mindezzel - el-
ismerem - csak a köztudott tényeket nyomatékosítom. S hogy mégis ezt teszem,
annak az az oka, hogy a nyilvánosság előtt jóval kevesebb szó esik az irodalom
egésze intézményrendszerének áldatlan állapotairól, mint az oly sokat ostorozott
költészetéről.

Az elmúlt negyven esztendőtől megörökölt helyzetet azután még tovább sú-
lyosbítja az, amiről a bevezető sorokban már szóltam: az irodalomkritika, de
különösen a lírakritika általánosnak nevezhető lezüllése. De idézzem Angyalosi
Gergelyt! "Az, hogy a kritikákból elsősorban a negatívumokat emelem ki, sem-
miképpen sem jelenti az említett kritikusok teljes munkásságának negatív meg-
ítélését" - írja, s miközben finom fogalmazása olvastán egyetértőén bólogatunk,
nem kerülheti el figyelmünket az a tény, hogy míg maga a művet létrehozó
alkotó folyamat független az irodalmi intézményrendszertől, addig az annak ered-
ményét mérlegelő kritika teljességgel az intézményrendszer része. Ekképpen a
kritikus - lett légyen bármily autonóm személyiség is - óhatatlanul az intézményi
szempontok vonzáskörébe kerül.

Természetesnek tartom, hogy az egész társadalmat, annak minden egyes kö-
zösségi és egyéni megnyilvánulását negyven esztendőn át uniformizálni igyckfő
törekvések, hatalmi szándékok az irodalmat sem tévesztették szem elől. Ennek
csak egyik, s hozzá nem is elsődleges következménye, hogy mára szinte teljesen
eltűntek a valaha létező, önálló kritikai műformák. Nincs vagy alig van különbség
az ismertetés, az elemző kritika, az esszékritika és a tanulmány-igényű műbírálat
között. Más szavakkal élve: összemosódik a halárvonal a zsumál- /vagy "köz-
hasznú"/, a funkcionális- /vagyis "az író(k)nak szóló"/ és az elméleti /vagy "iro-
dalomtudományi szempontú"/ kritika területei között. Ez a folyamat negatív op-
timumában pedig odáig vezethet, hogy a kritika éppen lételcmeit: a vizsgálat
szempontjait és eszközrendszerét veszti el. /Szemléletes példaként az imént mon-
dottakra fölemlítem Berkes Erzsébet, Jankovics József és Dérczy Péter nemré-
giben, ugyané tárgykörben lezajlott vitáját, amelynek az ÉS adott teret./ Az itt
elősorolt változások optimális viszonyok között még nem volnának kórosak,
jelenleg azonban - néhány, a kiutal jelző halvány törekvés mcllcll - csak a káoszt
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és a zűrzavart növelik, s épp ott, ahol eredendően sem honolt áttekinthető rend
és tisztaság.

A kritika - akarjuk vagy sem - természeténél fogva tudathasadásos műfaj.
Hiszen - nagyon leegyszerűsítve a dolgot - az általános kulturális mintákban
tételezett és átörökített eszmények, és az adott műben megfogalmazott ma-
gáneszmény /vagy eszménytelenség/ között kell, mind az etikum, mind az esz-
tétikum szempontjait mérlegelve, átjárható csapást vágnia. S akkor, olyan kor-
szakban, amikor épp az alkotás tágan értelmezett tárgya, az eszmények hordo-
zójaként megnevezett emberi élet süllyed egy poszthominidális, emberutáni ál-
lapotba, különösen jelentős és felelős szerep juthat/na/ a kritikának. Ehhez azon-
ban saját emberi tartását, saját belső minőségét kellene átmentenie-kimunkálnia,
kilépve mind a személyes elkötelezettségek, mind az intézményi szempontok,
mind pedig az önmenedzselő csoportosulások nyűgöt és percentet egyaránt jelentő
gúzsából. És persze akkor sem beszélhetnénk tarthatatlan helyzetről, ha a "régi
vágású" cizellált műbírálat igényességét nem a sommázó, egszerűsítő igényte-
lenség, hanem az oly keveseknél föllelhető, tapasztalható újmódi igényesség -
az irodalomelmélet, a nyelvfilozófia, a modern poétikai felfogások és a többi
eredményeit alkalmazó kritikusi szemlélet - váltaná föl. Ha az ítészkedés nem
feledné értékföltáró és közvetítő szerepét - abban az esetben sem, amikor lap-
pangó, nehezen közelíthető, ezoterikus, stb. értékekről van szó -, ha eredeti, a
természettől ráosztott feladatának megfelelve, lelke egyik felével mindig az iro-
dalom, a költészet, a költő konkrét, közvetlen érdekeit szolgálná - csúf, de hasznos
hasonlattal élve: ha afféle poétikai motorolajként beszivárogna a költészet gé-
pezetébe -, s ha lelke másik felével nem az irodalom, az alkotó folyamaton kívüli,
hanem eme "kívüliség"-ből is eredő, de azt többnyire, részben vagy egészben
meghaladó mértéken csüggene.

Antipoétika? Antiköltészet?! Igen. Az. Az is. Miért ne? Végtére is a magyar
irodalom váltakozó irányú és irályú folytonossága még akkor is tény, ha az ezen
újabb irályok értő befogadására képtelen szemlélet és gondolkodásmód épp ezek-
ben az "antipoézisekben" látja a "legfőbb bajt". A jelenből visszatekintve Kassák
Lajos vagy József Attila nagysága, zsenije, művészi és emberi érzékenysége, a
maximaiizmusból következő sérülékenysége és a többi hasonló vonás szembe-
szökő. Ám Kondor Béla és Sarkadi Imre - hogy hirtelenjében csak kettejüket
említsem - már félmúltunk áldozatai! Szintúgy Latinovits vagy Bódy Gábor.
Akik - József Attilához hasonlóan - önszántukból vetettek véget életüknek. És
hányan járnak közöttünk potenciális öngyilkosok, hányan elsorvadt lelkű/szellemű
halottak, akikkel gyilkos oda-nem-figyclések, eltiprások, agyonhallgatások vé-
geztek és végeznek. Arányérzékünkkel, értékítéletünkkel, igazságérzetünkkel, egy-
szóval emberségünkkel sosem akkor van baj, amikor a múltba tekintünk, hanem
akkor, amikor a kortársi jelenben kellene működtetni azt.

A magyar irodalom és művészet története azonban természetesen nem csak a
lélckontások folyamata. A folytonosság, legyen szó bármely korszakról, "jog-
folytonosság" is egyben, hiszen a hajszálerek vagy épp a karvastagságú gyökerek
felszín alatti vagy nagyon is látható létét botorság volna tagadni. A kötődések
hol erősebb-feszesebb, hol pedig lazább szálai mindig, mindenkor jelen vannak
- élje bár történetének intenzív vagy extenzív szakaszát irodalmunk, költészetünk.
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Mert azt, hogy az újabb magyar líra az elmúlt egy-két évtizedben is igen-igen
dús literatúrai tenyészetet alkotva, s ekképpen az álcázott dilettantizmusnak, a
középszemek, a javarészt diszfunkcionális működésű intézményrendszer által
pártolt és gyártott szürkeségnek - nevén nevezve: az irodalmi kontraszelekciónak
- kényszerűen helyt adva ebben az utóbbi, extenzív szakaszban volt - tetszik,
nem tetszik - valóságként kell elfogadnunk.

Idestova két vagy talán három éve is már, hogy egy tanulmányhoz gyűjtöttem
anyagot, amikor a föntebb leírt helyzet számszerűségében is megmutatkozott,
bebizonyosodott előttem. Csupán az általam vizsgált időszakban, 1979. és 1986.
között százkét elsőkötetes lírikus jelentkezett irodalmunkban. Az antológiák "köl-
tőtermése" természetesen még bővebb volt: a kezembe került gyűjteményes kö-
tetekben mintegy százhúsz újonnan jelentkező poétát fedezhettem föl. S minthogy
a határon túli magyar líra semmiképpen sem hagyható figyelmen kívü, a való-
szerűsíthető tényszám az említettekének többszöröse lehet. Ám emiatt lélekha-
rangot kongatni, válságban látni líránkat meglehetősen bátor cselekedet. Weöres
Sándor "Három veréb..."-je, de Végh Györgynek a századforduló előttig, Csanádi
Imrének a tizennyolcadik századig is visszareflektorozó, költők sokaságát föl-
vonultató antológiái győznek meg arról, hogy hazánk méltán kapta meg a köl-
tészetünket szerető, ismerő és tisztelő külhoni irodalmároktól a "költők országa"
elnevezést. S gondoljuk csak végig, micsoda hanyatlás következett be az egyes
korszakokban a görögök rhapszodosz- vagy a kelták költő-iskoláihoz képest,
mely utóbbiak csaknem a középkor végéig létező, működő intézményekként
bárdok és filik rajait bocsátották Skócia, Wales, Éire és Cornwall irodalommal
és művészettel is élő lakói körébe. De hivatkozhatom a magyar múltra is, a
honfoglalás utáni századokban még létező énekmondói "intézményre", a regősök,
kobzosok, igricek sokaságára. A mainál sokkal színesebb, gazdagabb emberi
minőségekre utalnak ezek a művelődéstörténei tények.

Napjaink magyar irodalmára nézve fájdalmas, de igaz a következtetés: szürke
- mert negyven év alatt mesterségesen elszürkített - korszak csak szürke embe-
reket szülhet, s ez a szürkeség lengi be minden egyes megnyilvánulásukat;
elszürkült a nyelv, a kommunkációs kultúra, a viselkedés- vagy magatartáskultúra,
szürkék a kimondott gondolatok, szürke egyenruhába bújtak az érzelmek. Ezért,
hogy a megszűnt - kedvenc képzavarommal élve: önnön dugájába dőlt - pártállam
romjain alig-alig tudunk valamit is kezdeni hirtelenjött szabadságunkkal. S ezért,
hogy az elmúlt negyven év irodalmi változásaira inkább az extenzív jelző illik:
a világ gazdagságától hatalmi szóval eltiltott ember léttartalmai a korlátok közé
szorított személyiség hétköznapjaiba süllyedtek - a költő kavicshúrú hárfát pen-
getett.

Ha tehát a költő névvel is illethető versírók nagy számát tekintjük, bátran
kijelenthetjük, hogy évszázados jelenséggel állunk szemben. S az, hogy az elmúlt
években - és manapság is - e természetes állapot oly kirívónak tűnt és tűnik,
az részint az általános tájékozatlansággal, részint a még jelenleg is erősen kont-
raszelektált, vízfejűvé duzzasztott irodalmi intézményrendszer sajátosságaival,
működésének következményeivel magyarázható. /Amely, mint azt néhány író
közelmúltbéli "aluljárós-boltfoglalásos" partizánakciója megvilágította, az átme-
net időszakát ki- és fölhasználva igyekszik átmenteni alig-alig sérült monopol-
helyzetét az új állami-társadalmi berendezkedésbe./
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De a számszerűségről beszélve az eddigiek mellett még egy dolgot figyelembe
kell vennünk. Nevezetesen azt a tényt, hogy a lecsökkent - mert a posztsztalinista
berendezkedés által erőszakosan lecsökkentett - életszinteken tengődő, a fogyasz-
tói életvitel és szemlélet alsóbb, biológiai és technikai régióiba kényszerített
létmódban a művészi-művészeti tevékenység, s legkivált az irodalom, törvény-
szerűen a közösség életműködéséből kikapcsolt létfontosságú szervek póteszkö-
zévé vált. Ilyen helyzetben, a társadalmi cselekvésképtelenség késztetésére még
az is "tollat ragadt", aki egyébként sohasem tette volna, mert a szabad és ön-
törvényű működésre, és nem a lebegtetett tiltásra, elfojtásra és fegyelmezésre
hangolt élet- és létkeretek között módja, esélye nyílott volna arra, hogy eszmé-
nyeit, a jobbra való vágyakozását a közösségi lét viszonyai között fejezhesse
ki. így azután aligha lehet véletlen, hogy demokratikusan választott parlamen-
tünkben jónéhány olyan irodalmár ül, akik közéleti emberként, politikusként
/talán/ hathatósabban fejtik ki mondanivalójukat, mintha költőként, íróként, stb.
tennék azt.

A szürkeségnek, az elszürkülésnek különösen jó táptalaja az úgynevezett ér-
tékválság. Ez nem más, mint a történelmi differenciálódás voltaképpen már a
századvégtől nyomonkövethető, s a századközéptől, de különösen a hetvenes
évektől nyíltan megmutatkozó, s napjainkra teljessé érett társadalmi és művészeti
hatása: az a fajta értékszétzilálódás, ami a világkép/ek/ megrendülésének egyenes
következménye. Ennek elválaszthatatlan kísérőjelensége a közgondolkodásban
huzamosabb időn át uralkodó, vagy legalábbis központi helyet betöltő közmeg-
egyezéses emberi eszmények értékcsökkenése. Mélységesen egyet kell értenünk
azonban azzal a korántsem újsütetű megállapítással, amely szerint a líra /amiként
a többi művészeti ág/ sohasem nélkülözheti az eszményeket. Ez még akkor is
igaz, ha bizonyos korokra - és jelesül napjainkra - épp az eszmények elvesztése,
az évtizedeken át uralkodó "értékrend" megingása, lebomlása a jellemző, mi-
közben az új - melyről tudjuk, hogy jelentős hányadában tetszhalálából föltá-
masztott régi - egységes, áttekinthető, tehát általánosan mértékadó rendszerként
egyelőre még nem körvonalazódik. A kialakulásának belső törvényszerűségei
folytán századok óta eszményközpontú, közösségi-eszmény-szervezettségű ma-
gyar poézis az ilyen állapotot természetcsen különösen megsínyli. Történetének
ilyen időszakaiban a lírát egyfajta tájékozódásképtclenség uralja el. A dolgokból,
az eseményekből való kirekesztettség érzése, az elszigeteltség tudata állandósul
az alkotókban. Természetes tehát, hogy ennek az érzésnek, tudatnak a hatására
az alkotók egy része befelé fordul, a belső tereket kutatja. Elveti a közösségi,
közmegegyezésen alapuló eszményeket: az alkotófolyamat iránya és intenzitása
az Én-t célozza: az Én szerepe és eszményítése kerül előtérbe. Ennek általánossá
válása, a lírának ez a - nyugodtan mondhatjuk - parttalan szubjektivitásba
süllyedése hívja elő és működteti a "közérzetköltészet" kritikai kategóriáját, és
ad jó esélyt a középszer beáramlásának, s nyit szélet terepet az eltömegesedésnek.
A jelenség, amely különösen a nyolcvanas évek közepétől figyelhető meg, pozitív
és negatív jellemzőkkel egyaránt leírható, és természetesen mindkét oldal egya-
ránt fontos.

Semmiképpen sem téveszthetjük szem elől ugyanis azt a fejleményt, hogy
miközben az alkotó a szubjektum belső rendszerét lényegíti mértékké, miközben
a szubjektum önérzékelését emeli be az alkotásba, azonközben clfclcdi-elfeledheti



Diárium 68

individualitásának dimenzióit. Amint szóhasználatomból kitűnik, értelmezésem-
ben a szubjektum és individuum nem cserélhető föl egymással, mindkettő más-
más létszintet, más és más létminőséget jelez-feltételez. Azokkal a bölcseleti
álláspontokkal értek tehát egyet, amelyek az individuumban az önnön emberi
méltóságára, s ilymódon társadalmi létére, rákérdező szubjektumot látják. Már-
most, ha ez a kérdéssor elmarad az alkotófolyamatból, abban az esetben az író,
a költő, az individualitás, tehát a dimenziók nélküli szubjektivitás végtelen, negatív
folyamatába bonyolódik, s eközben megfeledkezik önmaga emberi létének, s e
fogalom teljességének fontosságáról. Az ilyen típusú alkotófoiyamatokat tehát
az abszolút szubjektivitás rendszere uralja el - egy lehetséges én ontológiája
helyett csupán annak fantomképe körvonalazódik -, a mű sem a rész, sem az
egész milyenségére, minőségére nem utal. A világ belső és külső képe megkü-
lönböztetheteüenné, felismcrhetetlcnné válik: a műalkotás egyedisége, csak rá
jellemző karakteressége felhígul vagy teljesen feloldódik. Az említettek mellett
ez a "költészet válsága"-nak egyik összetevője, ami - mint láttuk - eredendően
az emberi minőség, az emberi léteszmény válsága. Figyelmen kívül hagyva most
az esztétikai mércével nem mérhető alkotásokat, azt állítom tehát, hogy nem
rosszabbak az elmúlt egy évtizedben napvilágot látott versek, mint bármely más,
megelőző korban születettek. Alaptalan a vád, miszerint "A legtöbb vers nem
szól semmiről." Csupán arról van szó, hogy az imént fölsorolt történelmi-társa-
dalmi okok hatására befelé forduló lírai művek áttételesebben értelmezhetők,
körültekintőbb, elmélyültebb olvasatot igényelnek, egészen egyszerűen: modem
verskultúra szükségeltetik ezen költemények befogadásához.

Miután azonban sorra vettük a negatív - vagy, mondjuk így, az értelmezést
az átlagolvasó számára megnehezítő - jellemzőket, szemügyre kell vennünk a
másik oldalt is. Azt is meg kell tehát látnunk, hogy az ilyenfajta költői eljárásokat
egy nagyon is szükségszerűen /mert a széthulló, differenciálódó [s majdan újra
egységesülő] világ megközelítésének, értelmezésének lehetőségeként/ kialakított
bölcseleti álláspont poétikai megfelelőiként is megnevezhetjük. Kierkegaard pél-
dául az abszolút szubjektivitás állapotát, pontosabban annak autisztikus rend-
szerét, énlcgcs logikáját a valóság, a világ totális megragadásának eszközeként,
egyedül célravezető lehetőségeként írja le. Ám, ha a költészet, az alkotófolyamat
is ezt az utat járja, abban az esetben a poézis - mint elébb kifejtettem - a szub-
jektivitás végtelen és határtalan naplójává változik. Nem vezet az ember cél-
képzetéhez, nem jut el olyan egyedien megélt, ám általános érvényű gondolati
formákhoz, érzelmi alakzatokhoz és erkölcsi megfontolásokhoz, amelyekben a
megélés folyamtának tágabb dimenziói, azaz a kor emberalakja megragadhatók
lennének. Miközben az alkotó az Én a"ontikus" szerepét, annak belső, szubjektív
vertikumát faggatja-vizsgálja, épp a tér/idő vertikumának és horizontjának jel-
lemzői, a valódi ontikus vonások semmisülnek meg.

S ha eddig nem tettem volna, most kimondom: kár volna olyan következtetésre
jutnunk, hogy az efféle költészetek, poétikai eljárások mintegy szükségtelen,
nem kívánatos nehezékként terhelik napjaink magyar líráját, s mintegy visszahúzó
erőkként gátolják annak oly sokak által hőn áhított minőségi/bb/ kibontakozását.
Egyfelől: az irányzatok sokszínűsége - varietas delectat - csakis gazdagíthatja
irodalmunkat, költészetünket. Másfelől: a mennyiség, a líra eltömegesedése miatt
sopánkodók vessenek számot azzal a ténnyel, hogy a mennyiség nem csupán
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a tagadhatatlan elszürkülést eredményezi, hanem egyúttal a lappangó minőségekre
is utal. Jelzi, hogy a mennyiség egyúttal okféleség is, és hogy ez a sokféleség
különböző csomópontokon, más és más poétái és poétikai tenyészetet alkot, s
egyúttal az újabb intenzív szakasz, az integrálódási és szintézisteremtő folyamat
kibontakozásának nélkülözhetetlen előfeltétele.

A megoldás - ha föltétlenül ragaszkodnunk kell valamiféle megoldáshoz -
természetesen nem a lélekharang kongatása, nem a költészet elsiratása, és a sem-
miképpen sem az ilyen vagy olyan - kritikai, kultúr- vagy irodalompolitikai -
presszió. Minthogy az intézményrendszer alkotó és alkotáspárti megváltozása, a
szabad, esztétikai, eszmei vagy pusztán csak piaci érdekazonosság alapján ki-
alakuló, azaz irányzatos és autonóm műhelyek és alkotóközösségek egymásmel-
lettiségében újjászerveződő irodalmi élet, a néhány bíztató kezdeményezés mellett
is inkább a jövő ígérete mintsem a jelené, a magam részéről a kritika felelősségét,
a korkívánatokhoz való fölzárkózásának szükségességét hangsúlyozom. Elenged-
hetetlen, hogy a kritika kiálljon az agyoncsepült magyar költészet egésze mellett.
Ehhez azonban az szükséges, hogy a kritikus tájékozódni tudjon a költői irányok,
az alkotói világok és a belőlük kirajzolódó lírai én-típusok között, nem feledve
a közösségi és személyes, azaz a poétikai és etikai közeg érintkezését vagy -
érintkezés hiányában - ütköztetését. Azaz: nem feledve azt, hogy bonum nélkül
a pulchrum dimenzióit veszti, s ugyanakkor nem tévesztve szem elől azt sem,
hogy valamely pszichoszociológiai - vagy pusztán csak pszichológiai - helyzet
mégoly őszinte rögzítése sem szavatolhatja önmagában a kijelentések, leírások,
stb. művészi fokát.


