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Éltető Erzsébet

„Fagyosan feszül a világ”
Lator László költészetéről

Kétszer is meg kell gondolnom, hogy mit írjak Lator László költészetéről. Nehezen tudom meg-
ragadni, de talán éppen ezért is izgat annyira. Tanulmányozom az eddig megjelent köteteket, a 
kötetekről született kritikákat, recenziókat. Próbálom elhelyezni az életműben a költő által gon-
dosan kiválogatott, egyik kötetből a másikba áthelyezett, kivett és hozzárakott verseket. Mennyi-
ségben mérve talán nem tűnik soknak; Lator óvatos a műalkotás terén, számára nem mindegy, 
mit ír le, mit ad ki kezéből. Amit azonban rögzít, az végül biztos, hogy a mindenség velejét hi-
vatott egybesűríteni. Van, hogy kőbe vési, van, hogy kagylóhéjba zárja, van, hogy elrejti ágban, 
erekben, levelekben…

Hogy a kritika Latort szűkszavú alkotónak tartja számon, abban nem csak a költő túlzott pre-
cizitása játszik közre. Lator László ahhoz a nemzedékhez tartozott, melynek alapvető létélményét 
jelentős mértékben meghatározta a történelem és a politika. „A néhány évvel idősebbek, például 
Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky János még ki tudták adni első kötetüket 1948 előtt, Lator már 
nem. 1948-ban a Válasz nyomdája, az Antiqua már kiszedte Őserdő című kötetét, de a cenzúra 
közbelépett: nem jelenhetett meg, és abban a formában nem lett egyetlen későbbi kötetnek sem 
a része.” – írja Ferencz Győző, a költő, Az egyetlen lehetőség című, válogatott verseket tartalmazó 
versgyűjteményben.1

Negyvenkét éves volt a költő, amikor 1969-ben megjelent a Sárangyal nevet viselő első köte-
te, melynek alapvető vonása a természettel való összeolvadásban jelenik meg. Lator László teljes 
beleéléssel ragadja meg a külső világ minden rezgését. Extatikus hangnemben, megállíthatatla-
nul, ugyanakkor mégis fegyelmezett, egyenes sorokba rendeződve áradnak az ebben a könyvben 
szereplő versek: a létezés dinamikájának működéselvei. Szinte valóságos szómágia, aminek itt 
szemtanúi lehetünk, ahol a fegyelmezett formába zárt morajló gondolat kiteljesedik, „hangzás és 
jelentés, ritmus és dikció, kép és gondolat tökéletesen eggyéolvad”.2 A természet folyton mozgó 
ereje érvényesül a sorokban, melyek a teremtés mellett sajnos pusztító hatással is bírnak. A háború 
élményei, a félelem és szorongás alapérzése, az egzisztencia fent-lent állapotai visszavonhatatlanul 
beleivódtak a latori gondolatokba: „Ez ama pokolbéli borzalom / vonalak nélküli képe. / Meztelen 
izzás terjeszkedik a hegy mögül a tintaszínű égre, / tarajos uszonya inogva tárul / a sűrűn gyűrűző 
levegőbe. / Ritka moraj kél távoli / oszlopokon. kupolákon visszaverődve” (Háború).

Lator tollából még a romboló erők okozta pusztítás is gyönyörűnek hathat. Mintha ebben 
a torzonborzul elburjánzó világmindenségben tudna csak az ember feleszmélni. Akkor, amikor 
egyszerre „csonkig ég” és „fellobban” minden, ami körülvesz. Inkább látom és érzem a verseket, 
az (el)olvasásukkal azonban bajban vagyok. Az egyenletes lüktetésű, jambikus sorokba zárt ké-
pek bár impresszív, kifejező jellegűek, mégsem tudják levezetni a létezés egyenletét. Lator Lász-
ló metafizikus tárgyszemlélete – Schein Gábor szavaival élve – „lehetetlenné teszi a megisme-

1 Ferencz Győző: Fehér-izzáson szénsötét. Lator László költészetéről. In: Lator László: Az egyetlen lehetőség. 
Válogatott versek. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2007. 243.p

2 Fodor András: Lator László: Sárangyal. In: Kortárs, XIV. évf. (1970) 7. sz. 1169.o.
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rést, és nem engedi, hogy a megingott öntudatú létező megpillanthassa önnön világban létének 
valóságát”.3

Megfigyelhető azonban egyfajta szemléletváltás, ahogy haladunk előre a Lator-életműben. 
Egyre több alkotáson érzékelhető azok zsúfolt stilisztikájának letisztulása, megnyugvása; és a 
külső, természeti világ is mind inkább belsővé válik a költeményekben. A vad, megfékezhetet-
len természetet felváltják a konkrét tárgyi és dologi formák által való közvetítettség, megjelenik 
az objektum-szubjektum viszonya. A világosság és érthetőség mellett való kiállás, test és a lélek 
szigorú dualizmusa, valamint a racionalista matematikai módszer is kezd beleszólni Lator László 
művészetébe. „síkidomok formák elkülönülve / ez egy majdnem-geometria rendje / ha szürke 
hát hol itt a tiszta szürke / mögötte mintha cinkfehér derengne…” – írja a költő Szürke műterem 
című versében. Más megvilágításba kerülnek az egzisztenciára, a lét lényegiségére vonatkozó kér-
dések és válaszok, előtérbe kerül az én és a tárgyak, én és te viszonya is: „most, hogy magamban 
érzem / ezt a nem-ismerem-mit / ami mindent jelentett / most néha szinte semmit…” (Dalocs-
ka). Vagy: „Elfelejtett zugokból szabadulva / egymás után kirajzanak a tárgyak, / vállkendő, fésű, 
púderes szelence, összefüggéseikbe visszaállnak” (A tér, a tárgyak).

Lator László ’90-es évek után született verseiben már a Babits Mihály-i intellektuális líra nyo-
mai fedezhetők fel. A dolgok és tárgyak általi nyomatékosítása annak, ami nagyban összefügg a 
modernség „Ki vagyok én?” vagy „Mi a szubjektum?” kérdésköreivel. 

A megszólalhatatlan megszólítása már Rilke óta foglalkoztatja a többi költőt is, ahogy maga a 
tárgyiasság fogalma is az ő nevéhez kapcsolható Eliot objektív költészete mellett, aki a szenzuális, 
az érzéki aspektust is hozzákapcsolta a rilkei gondolati költészethez: az úgynevezett Dingwer-
dungként értett tárgylét az örök feladott, amire mindig csak rákérdezni tudunk. A rilkei jelhasz-
nálatban füzisként elképzelt feltáruló tárgylét a szubjektum önkorlátozása révén egy megkérdő-
jelezett jelenlétként tételeződik. „Hányféle üzenet az idegekben, közölni azt, ami közölhetetlen” 
(Elváltozik).

Jász Attila is kiemeli, hogy Lator verseiben a „mondhatatlan mondását” írja meg „érzelem 
és értelem kettősségében, amit Babits nyomán Nemes Nagy is hirdetett.”4 Az erősen nyelvhez 
kötött tárgyiasság által a lírai én a gondolatait áttételekkel, poétikai eljárások beiktatásával írja 
le: a tárgyakon keresztül történő látás, az én egyre többször való konkrét megjelenése, a testiség 
látványszerű megragadása mind egyre gyakrabban töltik be funkciójukat a költő lírájában. Mind-
ennek a kiindulási pontja az, hogy az énről való ismeret megelőzi a világról való tudást, ezért a 
költészet egyfajta ismeretelméleti gondolkodás fajtájaként kezd meghatározódni. Kételkedő tu-
dásvágy uralja ezeket a sorokat, melyekben a jelek önmagukra vonatkoztatva, közelítő jelleggel 
mutatkoznak meg egy olyan filozófikumot közvetítve, mely egyszerre tényszerűen és metaforiku-
san is jelen van a művekben.

Értelem és indulat, objektum és szubjektum, hideg geometria és szenvedélyes csapongások 
közötti átjárások jellemzik a verseket, ahol érzékelés és felfogás táplálja a tudásvágyat. Azt a tu-
dásvágyat, mely a saját létezés tudásának hiányából fakad, s mely végül mégis a megismerés egy 
magasabb fokára vezet. Oda, ahol a megtapasztalt, megismert mértékkel feltérképezhetővé válik 
az ismeretlen. Talán nem véletlen, hogy A Szobrász című vers lett Lator utolsó kötetének záró 

3  Schein Gábor: „Fehér-izzáson szénsötét”. Lator László költészetéről. In: Műhely, XVIII. évf. (1995) 1. sz. 
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(1998) 5–6. sz. 105. p.
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darabja. „Szerszámai, alkalmatlan kacatja, / az összevissza görbült vashuzal-gubancok, rozsda-
pikkelyekbe málló / bádogdarabok, meghorpadt edények, / kicsorbult kések, vésők, kalapácsok, 
s durvábbak is: agyag csiszolta / ásók, kapák, tükrös szerszámnyelek / közt csak a szűkös léténél 
nagyobb / vágyakozással, vagy mit tudom én: egy őt magát túlélő olthatatlan / szomjjal nyújtó-
zott túl a foghatón, / odáig, ahol egymás vak szívéig / fénylenek az árnyéktalan fogalmak, / ahol 
a már nem mérhető feszültség / iszonyatos hevében összeforr a szitakötő-remegés s az írisz…”. 

Kicsit olyan ez, mint egy József Attila-i feleszmélés, mint az önteremtődés pillanata, amely 
mind a világot, mind az ént egy olyan versközegbe emeli, amiben az én maga is a lét mozgató 
energiájává, az újat teremtő és formázó ember erejévé válik.

Összességében valamiféle kettősséget látok megjelenni a Lator-versekben. Az élettel teli, foly-
tonos világ folyamainak áradását, valamint, az ontológiai kétely lecsapódásait, ami az emberi 
magárahagyottságot élezi ki. A verseken végigvonuló pozitív pólusok a meg-megújuló akaratot 
tükrözik a determináltság és hiányérzet mellett. Ez a paradox szembenállás is jól jelzi az útkereső, 
verseit mindig újraszerkesztő költő szemléletmódját, melyben a tapasztalás egy olyan köztes hely 
terévé válik a versekben, ahol a mindennapi élet szférája és az ősi természet nyugtalanság között, 
a kettő egybeesésében valahol mégis megnyílik egy rés, amin keresztül látni lehet, ahogy a „széj-
jelszórt csillagok között fagyosan feszül a világ”.


