
am it számonkérésnek, szembenállásnak, 
az a jobbító szándék, a költészet erejébe 
vetett hit. Vagy még inkább a szó erejé
nek hite. „A szó nélkül nem történhete tt 
semmi” — írja  az A dok nek tek  aranyvesz
szőt című kötet elején.

A fenti sorok alapján kirajzolódó port
ré t formázza ez a posztumusz mű, a pró
zai írásokat egybegyűjtő kötet is. Alkal
mi írásokat tartalm az: kötetbevezetőket, 
önéletrajzi vallomásokat, lapoknak és a 
rádiónak adott in terjúkat, kiállításmeg
nyitókat, katalógusszövegeket. Nyom ta
tásban m egjelent és kéziratban m aradt 
m unkák — közös jellemzőjük, hogy a te r
jedelemtől és az alkalomtól függetlenül 
tökéletesen kidolgozott, szinte prózavers
ként em líthető alkotások. Így együtt pe
dig — a válogatást végző Kiss Ferenc 
irodalom történész jóvoltából — átfogó ké
pet adnak Nagy László indulásáról: gyer
m ekkoráról és pályakezdéséről; a költé
szetről kialakult nézeteiről, a példaképek
ről, pályatársakról, a fiatalokról. M inden
ről és m indenkiről tehát, ami és aki a köl
tő számára a feladat vállalását, közös cél
jaink magas szintű m egvalósítását jelen
tette.

Elsősorban természetesen önmagáról 
vall, s mivel alkalm i írásokról van szó, 
újabb és újabb variációkban, egyre gaz
dagabb képet rajzol a népi kollégista 
évekről, a „bekötött szemmel harapott 
óriási vöröshagym ákról”, s arról, hogy 
„miniszteri kocsi jön értem, Veres Péteré, 
aki óhajto tta látn i a piktor-poétát. Törté
nik-e ilyesmi m anapság? Hej, mostani kis 
idő, te önző, kicsinyes idő.” Ezek az írá 
sok. amelyek közül a legteljesebb az 1974- 
es Életem, nem csak a felszabadulás u tá
ni em ber- és tehetségpróbáló évek hangu
latát adják, hanem  szüntelen összehason
lítást is jelentenek az akkor  és a most kö
zött. Mi valósult meg a szép szándékok
ból, kik lettek  művésszé, em berré az ak
kor indulókból, hogyan változtak azóta a 
lehetőségek és eredm ények? Természete
sen, nem a kérdések rendszerbe foglalt ki
fejtéséről, megválaszolásáról van szó, in
kább egy-egy kifejezéssel, m ondattal va
ló utalásról.

Az olvasónak azonban ennyi is elég. 
Egy idő után  rá kell jönnie, hogy a kép
zőművészként induló Nagy László (aki 
kollégistaként szociológiai csoportot is 
vezetett) milyen hatalm as és széles körű 
ism eretanyaggal rendelkezett, legyen szó 
akár a m odern irodalomról, képzőművé
szetről, tudom ányról, de ak ár a népkölté
szetről, vagy az itt és most élő, gondol
kodó emberről. „Félszárnyú m adár a köl
tészet, ha nincs közönsége”, vallotta; ami 
persze nem jelentette azt, hogy akkor, 
am ikor egyre összetettebben, árnyaltab
ban kellett fogalmaznia, engedm ényt te tt 
volna a  szellemi restségnek, a kényelmes
ségnek. Jól látta a modern költészet el
lentmondásos helyzetét, az őt foglalkozta
tó kérdések megoldásával együtt ennek 
az ellentm ondásnak a feloldására is tö
rekedett.

Hogy hogyan, arra  a  kötet két ciklusa 
is felel, de különösen a kötetcímet is adó,

A dok nek tek  aranyvesszőt című fejezet. 
„Olvashatok, m ert férfi akad Erdélyben, 
hűségesen elszánt, aki eleven énekeket 
gyűjtve, aranyvesszőt ad: V erjétek meg 
a tem etőt! Támasszátok föl anyátok, á r
vák! Csapjátok meg azokat is, akik meg
húzták a halálharangot a balladára.” — 
írja  nagy-nagy elismeréssel a balladagyűj
tő Kallós Zoltán m unkásságáról. Az elis
merés azonban nemcsak neki, s a balla
dának szól, hanem  a népköltészet egészé
nek, legyen az magyar, román, délszláv 
vagy bolgár. Köztudomású, hogy ő maga 
a bolgár népköltészet kitűnő ismerője, for
dítója volt, hogy im pulzusokat kapott az 
elm últ századok művészetéből. Ezek a ha
tások azonban sokkal kevésbé voltak köz
vetlenek, m int hinnénk, és sokkal inkább 
a szemléletet, gondolkodásmódot form ál
ták, m int a  verstani megoldásokat. „Más 
népekben is szerethetjük és becsülhetjük 
önm agunkat” — írja, s ha ehhez hozzá
vesszük Sütő Andrással, a jugoszláviai, 
szlovákiai m agyar költőkkel, a m ásik ol
dalon pedig a szomszédos népek művésze
tével foglalkozó sorait, nyilvánvalóvá vá
lik, hogy a hagyom ányokról a bartóki mo
dellt követő költő írásait olvassuk.

Akkor is, ha esetenként ő sem tévedhe
tetlen. Távol áll tőlem, hogy a paksi la
kótelepet megítéljem, de most, hogy ú jra 
olvasom a Hol a tulipán?-vita Nagy Lász
ló-írásait, látom, kiindulópontja hibás: a 
form át nem  a mai em beri környezet funk
ciója, a lakások alaprajzi elrendezése fe
lől közelíti meg. A kiindulópont azonban 
ritkán  hibás, és am ikor Ferenczy Béni 
tiszta emberségéről, Orosz Jánosról, Sza
bó Ivánról vagy Kondor Béláról ír  (aki
nek m űveiről „em berféltő hum anizm us 
sugárzik”), néhány m ondattal is tökéletes 
jellemzést ad. Egyben ú jra  és ú jra  felm u
ta tja  saját „ötujjú  liliom át”, az utolsó 
szívdobbanásig m egm aradt hitét. Kormos 
Istvánnal beszélgetve m ondta: „A rem ényt 
nem  szabad föladnunk, hiszen a legna
gyobb tragédiákból, katasztrófákból csak 
a rem ény segít kilépnünk, léphetnek ki 
a tömegek, akik sújtva vannak. Ugyanak
kor legyen jogunk a kételyre, ez is m otor
ja  a mi alkotó m unkánknak. K ritikával 
kell néznünk saját m unkánkat. Egyre job
bat kell csinálnunk. Ez a célunk.” (Mag
vető, 1979.).

Madárúton
STÁCIÓK

Mintha láthatatlan mágnes rántaná egy 
irányba a negyvenöt fiatal versíró sora
it. Keserűség, szerep- és történelemnél
küliség, kallódásérzet, céltalanság, fölös
legességtudat, távlathiány, rezignáció, szo
rongás, pesszimizmus, reménytelenség, ki
szolgáltatottságérzet — rakosgatom össze 
a szerzőink létérzékelését leginkább kife

jező-megközelítő szócsokrot, aggályos-pon
tosan igyekezve szemléltetni a fogalmak 
közti rokonvonásokat és nem  elhanyago
landó különbségeket.

M ert különbségek azért vannak Hideg
re , Petri Csathóra, M arafkóra tagadhatat
lanul a „fedőnévsor” eleji, határozottan 
társadalm i színezetű-töltésű fogalmak jel
lemzőek, Szikszai, Mező, Újházi, m ár jó
részt a rezignált, elszigetelt egyénre kon
centrálnak; Bárány, K elem en  és Zelei pe
dig a végleges kiszolgáltatottságérzést, 
védtelenségtudatot exponálják: „a cinkék  
reggelre erkélyem re gyűltek  /  utasítások
kal látom el őket /  tavaszig elkonspirá
lu n k” (M arafkó); „A szomorúság szét
loccsant galambtojás a sárban /  a taka
rón pókok, cserebogarak /  kiszaggatott lá
bai kaszálnak” (Mező); „összetörik az ar
cod /  mire megtisztul a szemed / engedé
keny leszel, mire szigorú” (Zelei).

M intha szerpentinnek a hegy oldalá
ban mind magasabban előtűnő spirálvo
nalát, m intha egyazon ú t különböző stá
cióit látnánk m agunk előtt.

„VESZTESÉGLISTÁK KORM A”

E pesszimisztikus létérzékelés valóság
gal való szembesítése persze elvégezhető 
(elvégzendő), de nem  ennek — vagy más 
ehhez hasonló igényű, terjedelm ű — írás
nak a keretei között. Én egyelőre (kisebb 
kanál — kisebb lé) az em lített világlátás 
alkotásmódbeli, művészi következményei 
közül veszek néhányat szemügyre.

Nos, a kiábrándult bizalm atlanságnak 
tagadhatatlan  előnye, a hangos retorika, 
a szerepkreálás, az üres pátosz elkerülése. A 
lírai hős form átum ának, lehetőségeinek 
túlm éretezése a hatvanas (hetvenes) évek 
pályakezdőinél még nem ritka jelenség, 
ám a M adárúton költőinél (becsületükre 
válik) alig-alig fordul elő.

De ezért a részleges előnyért szerző
inknek súlyos ára t kell fizetniük.

Először is: világérzékelésük m indenne
mű dinamizmustól megfosztja őket, na
gyobb műegész kiépítését (a valóság sok
oldalú birtokba vételét) rendkívül nehéz
zé téve számukra. A  valóságtörvények, a 
mélyebb társadalm i mozgások értelmi 
megismeréséhez, felfejtéséhez — az ily
lyési, József A ttila-i ú t folytatásához — 
a statikus beszorítottságérzés folytán vég
képp nincs elegendő indíttatás. (Nem vé
letlenül lírizálódik el végletesen pl. Tóth 
Erzsébet versvilága.) De még a kispol
gáriság rajza, a dologi létszemlélet motí
vumai, a jellegzetesen fiatalos életform a 
elemei, a Passnál, Béresnél, Pénteknél 
még oly bőséges társadalm i jelenségáb
r ázolás is háttérbe szorul a könyv verse
iben. A szociális elemeket közvetlenül is 
ábrázoló költem énytípus helyébe inkább 
a Petri-, Benkő A ttila -féle, közvetettebb, 
átszűrtebb, a lírai hőst elszigetelten meg
jelenítő társadalm iságmodell lép. A szer
zők a rossz közérzet rögzítésénél megáll
nak, m űveiket ezért érezzük egymáshoz 
hasonlóknak, egyazon építm ény előre
gyártott ,  tetszés szerint kivehető-fölcse
rélhető részelemeinek.
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A valóságra irányuló akció nemlétéből 
következik a természeti, tárgyi világ b ir
tokbavételének a — Utassyéknál még 
volt ilyen törekvés — hiánya. A m ate
riális dolgok vagy eleve ellenséges kön
tösben jelennek meg (a m ilitális őszi te r
mészet motívuma), vagy átspiritizálód
nak, a folyós rosszkedv közlekedőedénye
iként szolgálnak.

A szerep n é lk ü li(nek érzett) jelen mi
a tt a terem tő mozzanat háttérbe szoru
lása, a művészelődök krónikusan gyakori 
megidézése is jellemzi a kötet költőit. 
E megidéző-hivatkozó verstípusnak két 
fő form ája figyelhető meg. Az elsőben 
szerzőink rosszkedvűségükhöz, disszonan
ciaérzésünkhöz keresnek rokonigazoló elő
döt (Kondor-versek!), a másodikban pe
dig kiteljesedett sorsokat, életm űveket 
idéznek meg. Az utóbbi költem ényfajtá
ban a hangsúly szándékosan-szembeállí
tóan a lehetőségek különbözőségére esik, 
a vers nem ritkán  persziflázzsá alakul: 
„eredj vers légy dotációs / folyóiratban  
töltelék” (Csordás); „berepült /  megdögle
ni az íróasztal alá / vonszolta magát és 
egyre / züm m ögött / utolsó pillanatig / 
csak meleget /  csak fé n y t” (Kapecz Zsu
zsa: A légy).

Végül em lítsük meg, hogy a kiábrán
dultság, a szerepnélküliség kialakítja a 
maga statikus form áját, az egyenletes, 
m indennem ű lüktetést, megcsomósodást 
(időmértéket) kerülő, azonos sorhosszű
ságú, enjam bem ent-okkal telezsúfolt, 
egyenruhaszerű versprózát.

„A SZÉTHULLÁS A KÁOSZ ELLENÉBEN”

Érzik, persze hogy érzik a végletes sta
tikussag terhét m aguk a szerzőink is, és 
— dicséretükre legyen mondva — igen
csak sokféle úton-módon igyekeznek „ki
köpni” a keserűséget, vagy legalább, 
megszüntetni, mérsékelni káros hatása
it.

Zalán Tibor például a nemzet, a törté
netiség m egtartó fogódzóiba kapaszkodik, 
régi jogaiba igyekszik visszahelyezni a 
szuggesztív versképet, és nem mond le a 
méltóság lírai gesztusáról. Nehezen já rh a
tó, bár messze vezető út ez. (M etaforiku
san jó néhány elfulladt gépkocsi vesztegel 
a szélén.) Szerzőnk is tud ja ezt, újabb 
publikációi m ár sokféle bekötő u tat ágaz
tatnak  el erről a fővonalról.

Itteni kísérlete még csak részeredmé
nyeket hoz. A küldetéstudat tartalm áról 
keveset mond, inkább az azzal való küsz
ködést, az őszinte közösség- és szerepvá
gyat exponálja. Képei valóban erőtelje
sek („vacogó égben spiontekintet”, „mel
leid meleg színpadán / senki kis ripacsok 
m arakodnak”), de megoldásai még rész
ben a készből, a historikus vonulat gaz
dag tárházából valók. Nagy László, Ba
ka István  kézjegye á t-á tü t a papíron.

Osztojkán Béla épp azzal a sajátsággal 
tűnik ki, am it versszerzőink többségénél 
hiányoltam, a közvetlen valóság spontán 
birtokbavételével. A dolgokhoz, jelensé
gekhez, eseményekhez való természetes 
(derűs) viszony az ő egyénítő tulajdon
sága, lírai világának ez a rendezőelve. Verse

iben a közérzetrögzítést a gyakori epi
kus motívum oldja, ezt szövik át az ér
zelmi reflexiók laza szálai. A szereptudat 
(nemzetsors, cigányság) fel-felfeslő kérdé
sei is ezzel a spontán, önkéntelen birtok
bavétellel itatódnak át:

„Föl fogok én em elkedni m inden bű
nömmel, /  m inden büntetlenségemmel 
együtt. / Nem  számít, ha közben úgy ha
lok meg, / m in t gyógyítható gyomorbajos. / 
Operálni nem  hagyom magam. / De Pá
rizsban ott leszek. Hazai útlevéllel /  még
pedig. /  Hogy a gyémántos sem m irekellők
kel, /  a szerencsétlen drágákkal /  álljak 
végre magam is, álljak táncos kézfogás
ra, /  HERCEG A D Y  EN D R É V E L /  ÉS  / 
BÁRÓ JÓZSEF A T T IL Á V A L  / úgy ám .” 
(Herceg Ady Endrével és báró József 
Attilával).

A kötet egyik legjelentősebb darabja 
m inden bizonnyal Lezsák Sándor A Ma
dárijesztő hagyatékából című versciklusa. 
A címben jelzett „személy” optikáját 
használja fel költőnk jó leleménnyel a 
legfontosabb korproblémák realizálására. 
Ezt a látószöget követve tá rja  fel a köl
tem ény gazdag m ikroklím áját (Fürge 
Kéz, az Éles, Szilárd Víz, Meleg), egész 
kis pszeudomitológiát terem tve. Viszony
latok sokféleségét rétegezi egymásra, a 
groteszk, az abszurd kiszolgáltatottság 
éppúgy részei ennek a világdarabkának, 
m int az eltökélt helytállás. Sokféle néző
pontját Lezsák uralja, a világlátások szél
ső pontjait éppen egymás által egyenlíti 
ki, a szélcsend, a szerepnélküliség szemé
lyiségbomlasztó sugallatait végső soron 
anyaga biztos formálásával, a fölötte 
gyakorolt rendező erővel haladva meg.

R akovszky Zsuzsa m ár nála jóval pasz
szívabban szenvedi el a személyiség kor
látozottságát, bár a széthullással ő is a 
fegyelmet, az önismeret, a tisztánlátás 
méltóságát, a kötött — némileg Pilinsz
kyre, Nemes Nagyra emlékeztető — tisz

ta,   jam bikus   form ákat   állítja   szembe:
„...Most /  nincs tárgya még a vágynak. 

Várakozz.” É rett fegyelmezett lírája szá
m om ra a kötet egyik meglepetését je
lenti.

Végül Zelei Miklós nem a beszorított
ság, céltalanságérzet elleni küzdelemmel, 
hanem  a kiszolgáltatottságérzés rendkí
vül sokoldalú megjelenítésével tűn ik  ki. 
Utazásvers, történelm i megidézés, epig
ram m atikus töredék, rigmusos históriás 
ének — mind életérzésének általánosítá
sát, nagyobb, országnyi, emberiség m ére
tű  perspektívába állítását szolgálják.

(Felsorolásom persze korántsem  teljes, 
ebben a részben inkább az alkotás-vé
dekezés-módok sokféleségét akartam  
illusztrálni. Méltán érdem elt volna em
lítést még például Botár kiemelkedően 
szép Bartók-verse, Szervác robosztus len
dülete, Tönkölnek  több, a paraszti világ
ba gyökérzett, de annak egyneműségét 
meghaladó, érett költeménye, vagy Tóth  
Erzsébet lírai tehetsége.)

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS

Gyarló az ember, az általánosítás szel
lemi kalandjától többnyire elcsábul; ez
úttal azonban m aradjunk óvatosak. Hu
szonévesekről lévén szó, akik között 
nyolc-tíz (kevésbé szigorú mércével m ér
ve, tíz-tizenöt) nyílvánvaló tehetség akad, 
elégedjünk meg néhány óvatos megjegy
zéssel.

M indenesetre új nemzedékről nem be
szélhetünk. A M adárúton költői sereg
lése még a hetvenes évek utóvédcsapata. 
Sem a problem atika, sem a versépítés, 
sem a forma tekintetében nem  hoztak 
alapvetően ú ja t ezek a fiatalok; igaz, a 
hangsúlyokat több helyen m ódosították 
(ld. a pesszimisztikus létszemlélet irányá
ba való sokat em legetett, erőteljes elto
lódást).

Szerzőink alkotásmódjából ne következ
tessünk a m agyar líra egészére, de azért 
állapítsuk meg, hogy annak fő folyama
tait — így vagy úgy — tükrözik. Csak 
egy példa ennek az igazolására. A pa
raszti népiségnek a m agyar lírában a 
hatvanas években még nagy szerepet 
játszó, a hetvenes években m ár vissza
szoruló, de meglevő hagyományos for
m ája (paraszti, term észeti léttér, harm oni
kus em ber — egyszerű versform ák) a 
M adárútonból m ár teljesen hiányzik.

Továbbá: ne hasonlítgassuk antológián
kat a Tengerlátóhoz, vagy a K öltők egy
m ást közthöz, a M agunk kenyerénhez, hi
szen nem összemérhető dolgokról van 
szó. A Tengerlátó az utóbbi tiz év pá
lyakezdőiből vette a maga reprezentatív 
anyagm intáját, s a másik kettő is szám
ra a M adárútonnál jóval kevesebb, élet
korra nézve idősebb alkotókat m utat be. 
No meg — a nemzedéki folyam at felől 
nézve — a K öltők egymás közt még az 
áttörés része, a Tengerlátó m ár a beér
kezés tényét, a Madárúton pedig a kész
séges fogadtatást is dokum entálja. (Koz
mosz, 1979.)
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