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ELŐSZÓ

A húszas évek elején, amikor mind világosabbá vált, hogy a tria
noni békeszerződés a jugoszláviai magyarságot is definitíve kisebbségi
helyzetbe taszította, átmenetileg tanácstalanság lett úrrá íróinkon. A
bizonytalanság, a kényszerű tétovázás körülményei között az emig
ránsként idesodródott fiatalok bizonyultak legkevésbé sérülékeny
nek. Akárha mi sem történt volna, túltették magukat a háború, a for
radalmak és az ellenforradalom élményein, s a világölelő expresszio
nista szabad vers különféle változatait teremtették meg. Jobbára a
forradalmak előtti Kassák lírai magatartásához igazodtak ugyan, ver
selésük azonban ennek ellenére értékteremtőbb lehetett, mint azoké,
akik a hagyományos szépség eszményeit próbálták követni. Úgy lát
szott, hogy költészetünk szinkronba kerülhet a korral.
Nem sokkal később azonban kedvezőtlen fordulat állt be. Az
emigránsok rendre hazatértek, Szenteleky Kornél meghalt, a nemrég
fölfedezett reménységek pedig vagy megtorpantak, vagy irányt tévesz
tettek. A harmincas évek derekán Szirmai Károly már komor pá
tosszal panaszolja föl, hogy tehetségekben, művekben és igényekben
egyaránt szegények vagyunk. Észrevétele jogos, hiszen líránk átlaga
csakugyan az egyéni bánatok és örömök csigaházába húzódott ekkor,
s valós belső feszültség híján suta gesztusokkal bukdácsolt a kötött
formák között, vagy ha nem, hát kopott nyelvi fordulatok igénybevé
telével halmozta a szabad verseket, melyek épp korlátlan szabadságuk
miatt érdektelenek.
A háború után, ha más előjellel is, tovább tartott a levegőtlenség
időszaka. Irodalmunkat szavalásra kiválóan alkalmas hurráoptimista
zengedelmek árasztották el, melyek égre derülő munkások portréit
rajzolgatva azt sugallták, hogy az ember több ezer éves gondjait
végérvényesen föl fogják számolni a tündöklő jövőért munkálkodó
szorgos kezek. A szocialista realizmus hatalmilag kizárólagosított kö
vetelményei csak az ötvenes évek elején, a jugoszláviai írók' ljubljanai

kongresszusa után szorultak lassan háttérbe. A párt most már nem
írta elő, hogy miről énekeljen a költő, csak épp áthághatatlan határt
vont a tabutémák köré. A fölöttébb felemás alkotói szabadság adott
ságai ellenére költészetünk most végre ismét magára talált. Az évti
zed végén már úgy tetszett, hogy a békés gyarapodást semmi sem za
varhatja meg.
A forrongó megújulásra mégis épp akkortájt került sor. A Symposion-nemzedék költői egy új szenzibilitás jegyében szólaltak meg, szo
katlan fölháborodást váltva ki verseik első sorozataival. Felindultságukban egyes vidéki korifeusok „értelmetlen, torz szüleményeik”-kel
együtt legszívesebben az Andromeda-ködbe száműzték volna őket,
noha valójában nem történt más, csak annyi, hogy a nemzedék költői
ismételten nyomatékosították: a versnek nem szépnek, hanem jónak
kell lennie. Intencióik és eredményeik aztán olyan szellemi térséget
létesítettek idővel, amelyre a később jelentkező lírikusok is szívesen
léptek, még ha hamarosan meg kellett is tapasztalniuk, hogy a hata
lomnak esze ágában sincs a teljes alkotói szabadságot megadni.
A Csak emberek költészetünk alakulástörténetének fentebb érin
tett periódusaiba kínál bepillantást.

Haraszti Sándor
ASSZONYDICSÉRET

Ma 921-ben őszén a vérbegázoltan lázárkodó időnek
amikor Montblanc szikláin tapsolnak a riadó gyárkémények
és a fekete óceánok az orosz pusztákkal
vándorolnak
a föld borotvaéles gerincén
amikor minden stációnál befutve vesztegelnek már
a lokomotívok
de azért papok bankárok ébredődiákok és kakastollasok
feszengnek
mégis!
a tribünökön
és veszett aranyhiénák bitangolnak a városokban
én fölemelem szerető szavam hozzátok
asszonyok!!
és dicsérlek benneteket
kokottok - Párizsban és Budapesten
bűnbánó kezeitekben fehér liliomokkal
cselédlányok apácák és hazátlan früuleinok
kik a meddőség szamaritánusai vagytok
és peckes kamaszok olcsó vágyaival dajkáljátok magatokban
az esztendőket
ti is dámák nagyságos asszonyok kik azt hiszitek hogy különbek
vagytok a bordélyházi örömlányoknál
asszonyok ott kint a külvárosban

kik gyárakban boltokban és mosóteknők mellett robotoltok
és titeket is lányok kik az irodákban havi kétezer koronáért hervadtok
és imakönyvből vagy rossz Jókai-regényekből pislogtok föl olykor-olykor
a Napra
dicsérlek benneteket!
mert én tudom hogy szüzek vagytok valamennyien
és azt is tudom hogy a ti testetek
aranyhídján
énekelve!
vonul túlsó partokra az Élet
921-ben
hallelujaü
szakadatlan

KASSÁK NYOMDOKAIN, MARADANDÓAN
A pillanathoz tapadó programversek, különösen ha szerkezetük
mások által meghódított poétikai eszközök, modellek fölhasználásá
ról tanúskodik, általában annyira körülhatároltak és beszűkülök,
hogy a későbbi korok olvasója már csak a költői szándékot tudja mél
tányolni bennük. Esetenként azonban ezek között is felbukkan egyegy remekbe szabott költemény, mely előítélet-rombolón dacol az
idővel, és ismételten magára tereli a figyelmet, mint Haraszti Sándor
Asszonydicsérete is.
A vers szemmel láthatóan a magyar expresszionista líra kassáki
változatának egyenes ági leszármazottja, hiszen mind szóhasználata,
mind mondatszerkesztése a „fellázadni” készülő Kassák tízes évekbeli
himnuszait idézi emlékezetünkbe. Emellett maga a téma, az elesett
és áldozatként tengődő nők fölkarolása, ünneplése sem épp eredeti.
Gondoljunk csak arra, hogy az újabb magyar költészetben, a társadal
mi rend romlottságát, hazug erkölcseit leleplezendő, Reviczky „perditá”-jától kezdve Ady „menyasszony”-án egészen az avantgárd friss lá
zongásáig újra meg újra felhangzik a „rossz” nő dicsérete. Versütjk
azonban mindennek ellenére él, velünk van, nem silányodott iroda
lomtörténeti dokumentummá.

A bevezető sorokban érzékeltetett antagonizmus, mely a tapsoló
gyárkémények és a veszett aranyhiénák világa között feszül, váratla
nul egyetemes részvétté, együttérzéssé oldódik a vers derekán. Nem
csak a kokottokhoz, cselédlányokhoz emeli föl „szerető szavá”-t a
költő, mint a versindítás alapján elvárhatnánk, hanem a dámákhoz,
nagyságos asszonyokhoz, hazátlan fráuleinokhoz is, aminek kivételes
jelentősége akkor világlik meg igazán, ha szem előtt tartjuk, hogy a
szociális költészet művelői általában „angyalok”-at és „ördögök”-et
állítanak párhuzamba agitatív verseikben, mintegy azt sugallva a ma
guk leegyszerűsítő módján, hogy egyének ellenében is meg lehet vívni
a nagy harcot. A szimpla indulatok, érzelmek ilyenféle szítása helyett
Haraszti Sándor, ki az expresszionista akarat „kozmikus” távlataiban
gondolkodik, különbségtétel nélkül magához emeli az asszonyok
mindegyikét, s így a vers áttételesen, ám annál nagyobb nyomatékkai
fogalmazza meg a lényeget. Azt, hogy az ember fölszabadulása előtt
a fennálló társadalmi viszonyok képezik a fő akadályt, amelyeknek
elembertelenítő hatalma mindenkit lehúz, gúzsba köt, deformál.
Ez a tisztán sugárzó értelmi többlet természetesen aligha lehetne
esztétikai szempontból is releváns, ha a költő nem tudta volna egyen
súlyban tartani a vers formai és tartalmi összetevőit. Ha a mértéktar
tó pátosz csak egy ponton föllazulna vagy túlfeszülne, ha az ünnepé
lyesen tovahullámzó mondatokon itt-ott repedés futna végig, azon
mód fűrészporos, vezércikkszerű kinyilatkoztatássá laposodna
tudatunkban a túlsó partokra vonuló Élet képzete. Minthogy azonban
ilyesféle rövidzárlatokra nem kerül sor, együtt tartunk a költővel, fel
szabadultan és bizakodón, még ha tudjuk is, hogy ama túlsó partok
sokkal messzebb vannak, mint Haraszti Sándorék 1921-ben látni vélték.

Csuka Zoltán

,

SZÁMADÁS 1914-1924

Imé,
tíz esztendő
könnyel és vérrel telt koporsói
zarándokolnak mögöttünk
elektromos szikrák és emberi jajok sátrában
tántorog a megrészegedett bolygó.
Vassal\ körömmel és foggal
szántotta földjét az ember;
kavernák fekete ölében csírázott a vér
és a halántékokon piros marsra dobolt a gyűlölet.
Házak szétestek mint a szerető ölelés,
tornyok sárbahajtották a fejüket,
szadizmus és erőszak burjánja
égett bele a megvadult koponyákba,
a földre véres téboly ereszkedett:
És most itt állunk
pőrén
és szép akarások roncsai füstölögnek körülöttünk
korcsmák rossz gőzében
itt-ott
újból felvihog az uszítás
egzaltált embervadak
feszítenek apáik szétrongyolt erkölcseiben
banketteken és konferenciákon
hazudoznak
reszkető ablakok mögött
hétmillió ember erjedésétől
nyög a föld
folyók szalagja sikolt

és erdők hörögve sóhajtják a borzalmakat,
a jó haszon barlangjaiból
prostituált újságírók, hittelen papok és
hadiszállítók vigyorognak,
hackenkreuzleresek, fascisták és ébredők
tele szájjal csordítják
a butaság ópiumos löttyét
hajh,
az embervásár és a végtelen butaság
bőköpenyű éjszakáiban
jazz-band és bárok tohuvabohuja süketít,
kiáltunk:
röhej hintázik a felhők alá,
igaz szavakkal szólunk:
és avas poéták rímjei kongatnak körülöttünk.
De túl mindenen, a mennybolt véres grimaszba ugrott
arca alatt
néha már tisztán látni:
a káosz fölött virrasztó fároszok intenek,
gyárszirénák és lokomotívok éneke
egybekapcsolja a távoli földrészeket,
fényes üllőkön boldog kalapácsok zengenek
és a rádiósugarak
koszorúba gyűlnek a fejünk felett.

AZ ERŐ DEMONSTRÁLÁSA
„Túl a politikán, lapok jajgató vezércikkein, költőcskék sóhajtozgató fohászkodásain, a kétségbeesett kóruson túl akadt egy ember,
aki a mai döglődő depresszióban bátor hitével ki tudott állni az em
ber örömös életéért” - kezdte a költő Fundámentum (1924) című kö
tetének méltatását Arató Endre, s bár esztétikai értéket és értékte
lenséget is jelezni akaró különbségtétele avantgárdosan elfogult volt,
híven érzékeltette Csuka Zoltán különállásának alapvető ismérveit.
Mert költőink nagy része valóban hitehagyoltan, a kétségbeesés ha
tárán tengődött a háború és a bukott forradalmak után: egyesek
„szomorú batár”-ra ültek céltalanul, mások az eget kémlelték tétován,

megint mások hitetlen Tamásként sebeiket mutogatták, vagy éppen
átkozódtak cinizmust súroló fájdalommal.
Csuka Zoltán azok közé a kevesek közé tartozott, kik „mindent
legyűrő”, s hadd tegyük hozzá, naiv fiatalságuk lázaiban amolyan
rémálomnak, keserű intermezzónak akarták és tudták is felfogni a
közelmúltat, amely után, mint hitték, hamarosan az emberi összefo
gás, eggyé kapcsolódás újabb fényes pillanatai következnek majd. Úgy
is mondhatnánk, hogy az apokaliptikus események csak értelmükig
hatoltak el, szívüket azonban érintetlenül hagyták. Ezzel magyaráz
ható, hogy, jellegzetes fáziseltolódást mutatva, Csuka Zoltán ekkori
költészete nem egy vonatkozásban a magyar avantgárd mozgalmi kor
szakának akarásait és színeit idézi, s az is, hogy közösségi táptalaja
híján ez a líra mindinkább az „érett”, „klasszicizálódó” expresszionizmus egy lehetséges változataként realizálódott.
A Számadás, 1914-1924, mint irodalomtörténet-írásunk már rá
mutatott, Csuka expresszionista költői ihletének csaknem teljes körét
felöleli. A vers múltat, jelent és jövőt bejáró szerkezeti egységei közül
paradox módon az illuzórikus harmadik a legfontosabb, amelyben ké
tely és töprengés, méricskélés és latolgatás nélkül az építő élet dia
dalmas éneke hangzik föl. Nem hit és bizakodás munkál ezekben a
sorokban, hanem biztos tudás, amely hömpölygőn hozza mozgásba az
első két szövegegység mellérendelő mondatait, felsorolásait is, még
pedig oly intenzitással és fensőbbséggel, hogy a versolvasás pillana
taiban minden szörnyűsége ellenére eltörpül képzeletünkben a „véres
téboly” időszaka, s legyőzötté válik a „hackenkreuzleresek, fascisták
és ébredők” által beszennyezett „jelen” is. A demonstrált erő a költő
igazát visszhangozza.
S a vers később sem veszít súlyából, akkor sem, ha meggondoljuk,
hogy a történelem, mint már annyiszor, ezúttal is alaposan megcsú
folta a költői álmokat. Nem veszít súlyából, mert ifjakat is vénítő,
még vadabb pusztítással fenyegető korunkban mindannyiszor nosztal
gikusan idézzük emlékezetünkbe a naivitás e messzi és számunkra,
úgy látszik, mind elérhetetlenebb, tiszta gyöngyszemét.

Mikes Flóris
ÜZENET A HÁBORÚ MAMÁJÁNAK
(A 10. évfordulón, 1924-ben)

Tudom, hogy mindenki szívből és ösztönösen
utálja a háborút,
mint egy varangyos békát,
vagy

mint egy szipirtyót,
azért csak nagyon paraszti, mérges és mégis felettébb
negélyes szitkaim lehetnek ma, egyszerűen és röviden:
az epilepsziások, öngyilkosok, elesettek, rothadók,
elrepült végtagok, idegsokkosok, éhesek, akasztottak,
megfertőzöttek, elszáradt csecsemők, boldogtalan
őrületbehajszoltak miatt,
anyák, professzorok, proletárok, vezércikkszerkesztők,
munkásvezérek, papok és sihederek, mondjátok
utánam:
Nyeljen le srapneles vagonokat a háború édesanyja,
éhtífusz szálljon a gyomrába, mérges gáz fújja fel a
tüdejét, hektoliterekben zuhogjon a gennye
a háború édesanyjának,
vak, béna, paralitikus legyen
a háború édesanyja,
negyvenkettesek, tankok, páncélvonatok, aeroplánok,
halálsugarak, mind az ő irdatlan pofáját vegyék
célba,
őt kontreminálják meg egy fékevesztett börzén,
a háború édesanyját,
dögöljön hősi halált
a háború édesanyja,
úgy is mint a legracionálisabb termelési, gazdasági és
erkölcsi világrend.

Tudom, hogy akkor özvegyen maradnak a harci lelkesedés
cinikus vezérvaddisznai, a „csapataink hangulata
kitűnő" és „virágosbokréták dalolómenetek}>szem
telen költői, az ötvenhat éves marha, űfc/ önként
vonul a dicsőség virányos mezejére, a generálisok,
muníciőgyárosok és egyéb professzionista memoár
írók,
de mi ez ahhoz képest, hogy atlétatermetű huszonnyolc
esztendős barátom a gránátszéltől megbávult,
idő előtt kihullott a haja
és most minden speciális évfordulói alkalom híján is
hátborzongató jajokat furulyázik embertársainak
koszos estéibe -

FÖLEMELŐ ÁTKOZÓDÁS
A jugoszláviai magyar költészet egyik legmaradandóbb háborúel
lenes versét huszonnégy éves korában írta a mozgalmi avantgárd ko
rán elhunyt ígérete, Mikes Flóris. Átokversét elismerően fogadta az
egykori kritika, mondván, hogy a „háború »mamájáról« még nem
énekeltek megdöbbentőbben”. S ha jó fél évszázaddal később hasonló
képpen vélekedünk mi is, ennek oka egyrészt az, hogy időközben ko
rántsem „döglött hősi halál”-t a háború mamája, ellenkezőleg, igen
csak megnyomorgatta az emberiséget, s újabb nagy szerepre várva,
ma is lesben áll, másrészt és elsősorban pedig az, hogy ebben a vers
ben Mikes Flóris alkotói tudatossága szerencsésen lelte meg az adekvát formát.
Kissé álmosan, lazán, magyarázkodón indul a vers, úgyhogy futó
lag el is töpreng az ember, vajon a háború agyoncsépelt témájáról
mondhat-e esztétikailag fontosat a költő. Ezt követően a gyorsabb
ritmusú első felsorolás visszatéríti ugyan gondolatainkat a versre, de
a felmerült dilemma csak az „anyák, professzorok” kezdetű, valójá
ban mindnyájunkhoz szóló, sőt mindnyájunk részvételét igénylő má
sodik névszóhalmozás után szorul végképp háttérbe, az olvasói kíván
csiságnak adva át helyét. Fokról fokra haladunk tehát fölfelé a vers
ben, mígnem a háború megátkozásának fennsíkjára jutunk.
A „paraszti szitkok” vaskos imája, melyet szertartásosan a költő
után kell mondanunk, több releváns tényezőt egyesít. Az expresszio

nista látás és képalkotás ismérveinek ebben a kis tárházában szembe
tűnik a versbeszéd megmozgatottsága, a nagyítások funkcionális jel
lege, a jó érzékkel alkalmazott ismétlések dinamizmusa. Legalább
ennyire fontos azonban az is, hogy a költő egy visszájára fordított
anyaképzetre alapoz. A mindenkor menedéket és oltalmat adó édes
anya halált szülő némberré aljasul itt, s alakja mélységes utálattal
elegy borzadást vált ki, nem csupán mitologikus arányai miatt, hanem
mert a fogalom szótári és alkalmi jelentése ismételten összecsap kép
zeletünkben.
A továbbiakban fokozatosan lanyhul a vers intenzitása, majd vé
gül a kezdő sorok hangvételének szintjén állapodik meg. Pontosan
kirajzolódó geometrikus alakzatot mutat tehát a szerkezet, ha azon
ban jobban odafigyelünk, kiderül, hogy nem egyszerűen felfelé, majd
lefelé ható erővonalak alkotják a költeményt. Az elcsendesülő utolsó
sorok hangzásukkal lezárják ugyan a verset, de mivel egy jóvátehetet
lenül megcsúfolt ember sorsának iszonyatát beszélik ki, a mű életességénck legszebb bizonyságaként ugyanakkor és ismételten feltá
masztják az olvasóban a költői átkok jégverését.

Tamás István
Ó, UNDOK OLVASÓ

aki most a költőt várod,
hogy kilépjen a verslégiók élére
és elmasírozzon előtted ezer grimasszal
a nagyszívű kapitány,
látod milyen sokféle vagyok én?
Egyszerre sírok és nevetek,
mert szivárvány is lakik bennem,
elível egész a szerelemig
amit te csapzott lelki bajszod mögül
fölényesen kikacagsz.
Ó, istenem! - búgsz a gerlice mézes jóságával
és gondolatban megcirógatod a fejem,
amely esztelen reményektől lázas
és nem tud vizet fakasztani a sziklából;
a hangomat elfogják útközben
ezer szűrők, csapdák
és álnok fináncok
s talán még a lelked ablaka alá se ér el,
amelyet vastag páncél véd ellenem,
mint a wertheim-szekrényeket.
Most vívni kéne veled hősi pózban és szembeszállni
meztelenül,
életre-halálra,
de a hősködés nem áll jól nekem,
mit bánom én,
hogy ki örököl utánam,
sirat vagy szidalmaz,
rút pogányt,
ma még házakat látok,

mosolyt, fákat, kék eget,
és világítótornyom maga az élet,
amely, tudom,
engem is elveszít majd csúful,
ha rám un,
de most még a kezem fogja,
s hintázom kövér ujjain, mint a gyermek,
lármázok, fontoskodok
és kivégzem nyájasan, aki az utamba áll.
Ó, ki adja kezembe a kést,
hogy fölvágjam a jóember hasát?
dögöljön, aki alamizsnát kínál,
jó szót, vigaszt és oltani merészel:
én tudom,
hogy nem tudok megjavulni,
én tudom,
hogy nem tudok megszépülni,
szeplős hitemből nem nőhet több ibolya
és illatos fu,
szomorúságomban vitriol ég
és muzsika vagyok,
sikoly, dobpergés, átok,
tégla, amely a fejedre hull,
egész világ felelőtlenje,
ki elbukik, ordít és újra vágtat,
viszi a szél, viszi a víz, viszi a tűz, viszi föld,
de Hitetlen Tamás mindhalálig.

EGY NAGYSZÍVŰ KAPITÁNY GRIMASZA
A modern költő, bármely táján éljen a világnak, nem szabadulhat
a gondolattól, hogy a nyelv elégtelen, gyatra szerszám, amely újra meg
újra kicsúszik a kezéből, ha valamely jelentős pillanatát óhajtja esz
tétikai teljességgé transzponálni. E felismerés hatására a versíró ked
vet hatalmasan ellenpontozza nála az abbahagyás kényszere, oly
annyira, hogy a korszerű költészet válságának alapvető okát épp en
nek a két, egymást romboló erőnek a működésében látják egyesek.
Pedig ez csak tünet, hiszen ha a költő biztosra vehetné, högy műve

eleven társadalmi hatóerő, akkor vátcszi szerepét megtartva nyilván
túl tudná tenni magát a nyelvi válságon. Erőszakot erőszakra halmo
zó századunk azonban megfosztotta naiv hiteitől, információárada
tával pedig oly mértékben tudatosította őt, hogy ma már minden
„költői” produkciót elviselhetetlen hazugságnak vél, amely nemhogy
megóvhatná fenyegetett egyéniségének integritását, hanem csak nö
veli felbomlásának veszélyét. A nagy érzelmek, patetikus jövendölé
sek, az ihletett szépség rekvizitumait sorra elejti hát, s önmagát meg
a világot egyaránt ironikusan szemlélve, mutál és dadog. A zaklatott
„kakofóniá”-ból azonban minduntalan kihallatszanak a bizonyossá
got áhító felhangok.
Költészetünk történetében Tamás István az első ilyen típusú mo
dern költő. Igaz ugyan, hogy az izmusok vívmányait jobban elsajátí
tották s a külső forma tekintetében „modernebb”-et is alkottak egye
sek nálánál, ám az igehirdető lángoszloposság eszményétől mégis ő
távolodott el leginkább. Profán témái, megnyugtató megoldást nem
lelő keserűsége, botránkoztató gesztusai a hatvanas évek elején fellé
pett költőink lázadására emlékeztetnek, a Doreen 2 és a Kontrapunkt
korszakára.
Nyilván nem kis merészség és szorongás kellett ahhoz, hogy iro
dalmunkban - ahol a Fekete majális megjelenésekor még mindig han
gos hahota és kárörvendés fogadta pl. Déry Tibor A nagy tehén című
versét a Bácsmegyei Naplóban - tótágast álljon valaki, s nyelvét öltse
az örökké nyájas, tiszta lelkiismeretű olvasóra. „Bemutatkozó” ver
sében Tamás István mégis megcselekedte ezt, hadd tegyük azonban
rögtön hozzá, hogy kihívása valójában nem az olvasónak szól. Látszó
lag őt ostorozza és ostromolja a fiatalos mit bánom én indulat, de ha
jobban odafigyelünk, kiderül, hogy a költő nem vele áll szemben, nem
vele van vitája, hanem a társadalom azon részével, amely reményte
lenül kívül marad műve áramkörén. Azt is mondhatnánk tehát, hogy
az Ó, undok olvasó hárompólusú vers.
Minél becsmérlőbben támad eleinte az olvasóra, annál közelebb
férkőzik hozzánk, annál nagyobb rezonanciát vált ki bennünk, egyút
tal pedig szinte észrevétlenül a nem-olvasó világra helyezi át a vers
súlypontját. Szeplős hitével, felelőtlenségével kérkedik a fiatal költő,
gyilkos szándékát fitogtatja, de a lázas szózuhatag egyetlen pillanatra
sem reked meg az akrobatikus magamutogatás szintjén, ellenkezőleg,
fokról fokra a páncélba zárt, fináncokkal, szűrőkkel és csapdákkal
megnyomorított világ költői kritikájává nemesedik. A bomlástünetek

tehát egy humánusabb életért kiáltanak, s csöppet sem zavaró körül
mény, hogy a költő nem tudta vagy nem akarta definitív, zárt eszmei
képletekbe ágyazni sodró gondolatritmusú háborgását. Nagyon való
színű, hogy ha erre vállalkozott volna, ma már nemigen akadna „un
dok olvasó”-ja, ki örömét lelné a versben.

Sinkő Ervin
A GAZDÁTLAN VILÁG

Jaj itt de nagy készül!
Lángban áll a pajta,
világnak hét sarka.
Bőgtünk, döftünk, dőltünk,
bíztunk a kuvaszba,
vacog most a farka.
No most híres kuvasz!
Sehol se a gazda
s voníthatsz a napra.
Szép eszed kicsi lett!
nincs, csak tűz hatalma
s minden: űzött vadja.
Széles az országút,
ki erre, ki arra,
Úristen sok barma!

SÍRÁSON TÚLI EGYSZERŰSÉG
Nincs abban semmi különös, hogy az Úthoz szegődött Arató End
re tehetségénél nagyobb hangon nekirontott a Testvéri szerkesztő
Sinkó Ervinnek, és penészszagot, absztrakt élettelenséget, narkotiku
mot emlegetve csak maró gúnnyal tudott szólni a költő „lapocskájá”ról. Annál meglepőbb azonban, hogy a jó ízlésű, ítéleteit nem elha
markodó Németh Andor is főként csak a „litániázó” lírai paroxiz-

must, no meg a tagadhatatlan Ady- és Balázs Béla-hatást látta meg A
fájdalmas Isten (1923) verseiben, anélkül hogy a köztük fellelhető
„brahmsi kis virágokénál vagy épp ,4 gazdátlan világnál, ennél a ritka
sinkói remeklésnél elidőzött volna.
A vers azonban, úgy látszik, élni akart, hiszen 1936-ban, eléggé
rejtélyes módon, a Kalangyában tűnt fel, amely sem korábban, sem
későbben soha egy sort sem közölt Sinkó Ervintől. Azóta szerencsére
rendeződött a költemény sorsa: Bori Imre címadó versként vette föl
a két háború közötti költészetünket bemutató antológiájába, s iroda
lomtörténetében is megkülönböztetett figyelmet szentelt neki, ké
sőbb pedig Bosnyák István elemzése tárt fel róla újabb fontos adalé
kokat. Ezúttal tehát könnyű a kommentátor dolga, de talán nem fe
lesleges is, hiszen A gazdátlan világ azon versek közül való, amelyekhez
érdemes ismételten visszatérni.
A költemény következetes szigorúsággal egyazon strófaképletet
ismétel mindvégig, vagyis eleget tesz a Lukács György-i „kérlelhetet
len”, kivételt nem ismerő követelménynek, miszerint minden írásban
„egyfajta anyag”-ból kell teremtve lennie mindennek. Tovább ízlel
getve a szöveget, immár a kiváltott élmény mögöttese után kutatva,
egyszer csak nagyon ismerősnek találjuk a sorok ritmusát. „Lángban
áll a pajta”? Igen: „Fölszállott a páva”! Ugyanaz a hatos, kétségkívül,
amelytől a hirtelen asszociáció hatására Ady nagy „pávaversé”-ig fu
tunk vissza. Hátha az abban sötéten kavargó vagy-vagy-ok is közre
játszottak messziről az éppen alternatíva nélkül maradt Sinkó versé
nek létrejöttében? Ezen az úton azonban, bizonyítékok híján, csak
hamar megtorpanunk. Vissza kell hát térnünk a kiindulóponthoz, a
hat szótagos sorok kérdéséhez.
Nemcsak a népköltészetben elterjedt ez a szótagszámcsoport, ha
nem költőink is szívesen élnek vele, főként a könnyed hangulatokat
ringató dalokban. Versünk nagy hatásenergiájának első, biztonsággal
megnevezhető forrása épp ezért a „forma” és a „tartalom” éles kont
rasztjában van, amely az egyes versszakokban megfogalmazott, értel
münket azonnal elérő ellentéteket mintegy felfokozza. S ebben a
struktúrában más szempontból is igen jelentős a hat szótagos sorok
szerepe. Bori Imre hívja föl a figyelmet a vers „telítettségé”-re, ami
nek oka szerintem abban keresendő, hogy a költőnek a sorképlethez
igazodva le kellett mondania a föllazuló, szétfolyó árnyalásról, még
inkább az okozati összefüggések grammatikailag jelölt, közvetlen fel
tárásáról. Nagy logikai „űrök” választják el így egymástól a sűrű ké

peket, amelyek a szó szoros értelmében rákényszerítik tudatunkat,
hogy újra és újra megtegye a köztük levő „távolság”-ot.
Síráson túli megsiratása ez a vers a bukott forradalmaknak, vagy
talán inkább a forradalomba vetett hitnek - a formateremtő létma
gány diadala. S ha a harmincas években Sinkó Ervin úgy érezte, hogy
még mindig nem találta meg az egész életében keresett egyetlen szót,
nem volt egészen igaza. A gazdátlan világ már a megtartó szó verse
volt. Az élni tudó szóé.

Debreczeni József
HINTAZÓK

Komolykodó nagy vurstliban hintáznak most az emberek.
Más könnyeknek erőtlen ereje lendíti őket csinált csillagokig
Akárkit, mindenkit, itt és odaát az újvilágon,
A másvilágon.
Odavilágtalankodnak a csiliáros hajóhintához, a ligetben meg lefizetik
az obulust,
Mindenki a maga módján, de mindig pénzzel.
(Hát idejutnak a sikkasztott kispénzek, tisztelt közgazdászok.)
A hinta pedig lendül, egyszer fenn sikongatnak a céda vendégek,
(Cselédek és cselédlányok nagyrészt) és némelyik még jó darwini
emlékezéssel
Megkapaszkodik a hintarúdba, ezekhez imádkozunk aztán,
A föld felé átkozódó várakozók, újabb vállalkozók felé hosszú az út,
Hinta, hinta, irgalmatlan taposókád, ahova temetkezni mennek
Mulatás ürügye alatt, minden ráérett emberek.
Más könnyeknek erőtlen ereje lendíti őket csinált csillagokig.
Hinta, hinta, krajcáros mulatság vigasság utolsó nekirugaszkodás.
Hinta, hinta, liget, most fenn himbál életteleneket.
Most lenn taszít élni akarókat, igaztalan, igaztalan hinta.
Komolykodó nagy vurstli, lisztes kikiáltók, napszámosok, kulik,
Elveszettek, eszeveszettek, öregek és öregebbek táncolnak
a türelmetlenségtől.
Hinta, hinta, megy tovább a kíméletlen tétek kis játéka.
Mi költők meg nézzük!

HINTÁK VERSENGÉSE
Aranyfüstbe csomagolt, finoman csipkézett hangulatok poétája
volt Debreczeni József a húszas években, kötött versformák oltalmát
áhító érzékeny lélek, aki állhatatosan távol tartotta magát a profán
mindennapoktól, a világot emésztő kérdésektől, a kiutaktól és a zsák
utcáktól, s egy-egy szerencsésen meglelt rímnek talán mindennél job
ban örült. A „szépség koldusa” volt tehát ő is, s egyebek között nyil
ván ezért köti le a mai olvasó figyelmét a Hintázók című verse, amely
ben a költő rámered a való élet látványára, és formakultuszának
bástyáit elhagyva a szabad verssel tesz próbát.
Már a versindító sor telitalálat. Az első jelző a kezdet kezdetén
kibillenti köznapi egyensúlyából a gondolatot. A vurstlira általában
a felhőtlen, ernyedt vidámság jellemző, s nem a szerepjátszó fontos
kodás, emellett pedig a megszemélyesítés egy sejtelmes, irracionális
dimenzióval is gazdagítja a képet. Mert nem a hinta tulajdonosa ko
molykodik itt előttünk, hanem maguk a tárgyak, maga a holt anyag,
ami már itt a hintázóknak később költői bizonyossággá váló gazdát
lanságát sejteti. Szemet szúró továbbá az első sorban az is, hogy a
költő nem egyeseket, valakiket említ, hanem az embereket, az embe
riséget, s így ez a sehol másutt nem látható vurstli látomássá szélesül.
S a következő néhány sorban a vers fenn tud maradni ezen a magas
laton. A kettős alliteráció fékezi ugyan kissé „hintá”-ját, de az újvilágonxa ráütő másvilágon iróniája már újra teljes mértékben kilendíti
azt, annál inkább, mert ezen a ponton definitíwé válik a költő hintaellenessége, s végképp kirajzolódnak a tényleges vershelyzetet meg
határozó pólusok. S milyen meggyőző még az ötödik sor első fele is,
ahol a lélek, a szellem vakságát, önmagára nem ébredtségét az „odavilágtalankodnak” és a „csiliáros hajóhintához” ellentéte érzékelteti.
Aztán mégis nagyot zuhanunk. A költő megpróbálja ugyan kiak
názni a vers két síkjának, a realisztikus és az áttételes mozzanatoknak
az egymásba játszatását, s megkísérli fokozni ironikus indulatosságát
is, a törés nyomait azonban nem tudja eltüntetni: a magyarázó, kö
rülményes részletezés átmenetileg elhomályosítja a látomást.
Nem véletlen hát, hogy az újabb erőteljes nekilendülés a „hinta,
hinta, irgalmatlan taposókád” képével veszi kezdetét. A felsorolások,
a hinta módszeres ismételgetése, a korábbi motívumok némelyikének
felbukkanása a gyorsuló mozgás képzetét keltik, egyszersmind pedig
elhatalmasítják az emberben azt az érzetet, mintha a vurstli hintája

és a vers hintája között valamiféle versengés alakulna ki, amelyből
talán ez utóbbi is győztesként kerülhet ki.
Az olcsó feloldozás azonban szerencsére elmarad. A vers hintája
a „kíméletlen tétek kis játéká”-n egészen lelassul, majd fönnakad.
Csak a költő látó tekintete fénylik tovább, talán szemrehányón, talán
szorongón, talán bizakodva, ami végső fokon mindegy is, hiszen a
verszáró felkiáltójel egyértelműen arra int, hogy a komolykodó nagy
vurstlik elől mégsem érdemes megfutamodni.

Bencz Boldizsár
TŰRVE LEGYŰRETTÜNK

Kinek vétettünk?
kik alá jöttünk dócsás lovaknak?
Csak tűrtünk,
pályáinkon még célokat is alig Űztünk
és nyakunkon elhamvadt őseink
fordított világa nyargalt velünk,
s ha megérintett ismert dolmánya
elidegenedett érzéseknek,
a kérdéseknek
kölyök milliói cécóztak agyunk
szerteágazó nyúlványain:
hol vagyunk?
fordított világ nyargal velünk,
de hová megyünk?
merre?
és minek?
kinek
a kedve alá dócsázó lovaknak?
Feleletet nem ád senki,
nyargal velünk talán mindenki,
nyakán legyűrő
űző
láthatatlan utassal,
sarkantyúz veszettül tűzzel-vassal
és megyünk,
fűzfavesszőzött céltalan lovak,
nyakunkon a nyereg
és jajos sirámokat
echóznak vissza ránk a tengerek

VÁLASZÚTON
Bencz Boldizsár Szenteleky Kornél munkatársainak legszűkebb
köréhez tartozott a harmincas évek elején. A Kalangya indulásának
pillanatában Csuka Zoltánnal együtt társszerkesztője a folyóiratnak,
s munkakedvének bizonyságaként nem kevesebb mint tizenkét verset
publikál az első évfolyamban. Szinte számról számra zuhogtatja az
olvasóra a megőrült világnak, a „feltoporzékolt káosz” értelmetlen
ségének, „szabadakarattal megvert lelkünk” vonaglásának sötét képe
it, melyek mögött a változtatni nem lehet kínja feszül mind a nagyvi
lág, mind a szűkebb környezet vonatkozásában.
A valamivel korábban keletkezett Tűrve legyűreltünk úgyszintén a
sorsdöntő választás elé került költő lelkiállapotáról informál elsőd
legesen. Azokról a pillanatokról, amikor a „kinti” valóság ostromai
nak visszaverésére már nem lel ellenerőt a lélek, sem valósat, sem
illuzórikusát, s így beletörődik reményeinek maradéktalan leépülésé
be. Bencz Boldizsár ugyanis az első világháború utáni felemás béké
ben kezdett magára eszmélni, azokban az években tehát, amikor a
világ megoldatlanul hagyott, átmenetileg visszaszorított égető gondjai
már egy újabb háborút előlegeztek, a „rosszkor érkezettség” tudatát
hatalmasítva cl a fiatal költőben.
Nem véletlen hát, hogy a verssorok „szédületes” vágtája, melyet a
szándékosan alkalmazott ritmusbotlasztó rímek ijesztő körforgássá
nőttetnek képzeletünkben, valójában a semmi felé tart. A választalanság, az értelmetlenség, az ember számára talán legnehezebben el
viselhető teljes kívüllevés felé, amit végül az elemek világa, a végte
lent is jelképező tengerek sem tudnak közönyösen szemlélni. S ha a
jövőt illetően zárt is a vershelyzet, a költőnek ez az önmagát és mind
nyájunkat sajnálni tudó gesztusa apró fényként gyullad ki végül mégis
a versben, amelynek hitelét épp az adja meg, hogy az olcsó siránko
zásról és a szíveket ostromló jelzősítésről lemondva magát a „vágtá”-t
realizálja.
Azt a vágtát, mely úgyszólván minden költőnknek fundamentá
lis élménye volt, s amelyet választani tudásától függően ki így, ki
úgy próbált semlegesíteni, ellensúlyozni életben és költészetben
egyaránt. A „szépség” keresése, ösztönös szembeszegülés, károm
kodó dac, szimpla hitek stb. jelzik a különféle tájékozódásokat, de
közülük, s ezt persze ma már nem nehéz észrevenni és kimondani,

csak egy, a Gál László hitetlen hitének dialektikája volt költészetet
kilombosító is.
A későbbiek során Bencz Boldizsár, sajnos, mindinkább „vissza
felé” tekingetett, és nem tudott lazítani a „nyergen”. Ez azonban már
más kérdés.

Berényi János
MAI ZSOLTÁR

Nem is tudom, mért jöttem erre,
ki küldött, ki vezérelt, ki zaklatott,
az elömlő táj nem ugraszt föl új ámulást,
hitem csupasz zászlónyél, a lobogót letéptem,
izgalmukat ne élvezzék benne a sikamlós szelek,
eltagadom, hogy látok, eltagadom, hogy hallok,
koporsóba fektetem a gügyögő csodálkozást is
és nem siratom a ködbe fullasztott várakat,
nem vagyok a múlt, nem vagyok a jelen,
nem vagyok jövő elé simult vigilia,
önző sem vagyok s tán soha nem is csalódtam
és a szomorúság sem fogta le meleg ujjal a szemem,
bizalmam nem kamatoz kalászokat senkinek,
a kiaszott eszméket nem locsolom sírással,
koraszülött álmokat nem melenget a tenyerem
és senki élő nyugalmáért nem leszek halott vértanú,
mert ezren vannak, kik sima erszényükben őrzik
a mások hitének égő szívdobbanásait
s kik vallani merik, hogy az ő szolgájuk az isten
és az igazság őket hordozza a legpirosabb tutajon.
Mi csak nézünk,
látunk,
nem hiszünk,
kiáltozunk és visszaküldünk minden levelet,
dacból is kioltjuk az iránytű bús szemét,
a könnyek tornyát fölégetjük a nevetéssel,
a nevetést visszadobjuk a csillagokba,
a csillagokat megfojtjuk a hitetlenség gyászán,
vér,

szó,
írás,
dal\
por,
új szentség és új eretnekség
zuhan itt egymásnak a hörgő fekete őszbe,
a habredőkből véres kendőcske csalogat:
ez az örvény a ránk ömlött jelen dala,
merevségünkben mi csak annál átkozottabbak vagyunk
s adjon az isten erőt e szent hitetlenséghez
s a zavar tomboljon, nőjön gerjedt fájdalmas erővel,
mert csak ez fakaszt utat a fölgyűlt szenny csatornáinak
s csak belőle hajt ki az új világ fényes szíve:
az ember arcára megint mosolygó liliom.

A SZENT HITETLENSÉG ÉNEKE
Az elszigeteltség, a társadalmi hontalanság úgyszólván mindegyik
költőnknek élménye volt a két háború között, Berényi János versei
ben azonban valósággal a létidegenség méreteit öltötte. Gondolatvi
lágán a „megcsorbult bizonyosság” uralkodott el, amely egyfelől misz
tikus hajlamait táplálta, másfelől pedig a teljes viszonylagosság felé
sodorta szemlélődését. A létezés végső kérdéseivel szembesülve ismé
telten azon borzadt el a „bizonyosság határán”, hogy a „virág tán fáj
is az ágnak”, hogy „vértavak a kegyelmek”, s az „öl meg, aki csókra
vár”. Mélyen ráérzett tehát az élet lehetséges és meglevő ellentmon
dásaira, s ha mégis csak „néha gyúlt fel”, csak néha került ki mara
dandó a tolla alól, annak oka alkalmasint az, hogy elméje nemigen
érte el a tiszta fegyelem rendteremtő fokát, amelyen már tartósan és
konokul szembe lehet nézni a valósággal.
A Mai zsoltár csaknem teljes keresztmetszetét adja életérzésének.
Már az első két sor egy eszmei támpontok nélkül maradt, küldetésé
ben igencsak kétkedő ember arcélének vonásait rajzolja meg, s ez ok
ból eleinte vershelyzethordozónak fogjuk föl az indítást. Annál in
kább, mert a későbbiek során úgy tetszik, mintha a Azem-ekkel zsúfolt,
jobbára mellérendelő mondatok emelkedett bánata, egész „negatív”
mikrokozmosza az elhangzott kérdés megválaszolása lenne. Mintha
embersége összes pozitív alkotóelemének hiányát csak azért pana-

szólná föl a lélek, hogy tanácstalanságának mögöttesére rámutasson.
A könyörtelen, önpusztító alászállás azonban egy hirtelen gondolati
síkváltással félbeszakad, a költői képzelet az odakinti világba lép át,
s a valódi vershelyzetet megteremtve visszarántja figyelmünket a köl
temény elejére. A pontig terjedő, hármas tagolású szövegegység ily
módon önálló verssé kerekedik, melyet épp ezért igen könnyen le
ronthatott volna a folytatás.
Berényi János azonban jó érzékkel tovább tudta fejleszteni a ver
set. Az én-világ relációiról a mi-világ relációira emelkedett, és kö
zösségi dimenziókban mozogva immár, passzív tűnődését fokról fok
ra „cselekvő” mozgalmassággá erősítette a „ránk ömlött jelen” örvé
nye ellenében. S talán akkor jutott volna igazán csúcsra a vers, ha a
költő megáll a „szent hitetlenség”-ért való fohászkodásnál, s nem siet
vissza csigaházába. Mert bármennyire igaz is, hogy a tomboló zavar
után szükségképpen mindig kihajt valamely „új világ fényes szíve”, a
költő, a mindenkori költő, ha már a szebb jövő rendjét sürgeti, nem
állhat félre várakozón. Zászlóval vagy anélkül, de mindenképpen vál
lalnia kell a poklot.

Szenteleky Koméi
BÁCSKAI ÉJJEL

Szabályos sorokban zsendül a vetés
a józanság egyeneseket húz
az önzés határköveket állít
és megbízható lakatot tesz a magtárra.
Minden oly hasznos, minden oly józan
nagy értéke van a trágyának
a késnyelők és komédiások
félve, idegenül kullognak e tájon
és alázatosan köszönnek
a füstölgő trágyaszekereknek.
Minden oly hasznos, minden józan
a szépség apró angyalkáit éppúgy
kiűzik a hurkaszagú házakból,
mint az éhes, lázas, riadt szemű
koldusokat.
Éjjel pöffedt hasak horkolnak e tájon
az álom pilléi senkit sem visznek
smaragdos, rubintos óperenciákba.
Nem kérdem, szabad-e, helyes-e,
józan, hizlalás, értelmes dolog-e
álmodni bércekről, búzátlan sziklákról,
sasokról, fényekről, Párizsról, világról,
csodáról, mákonyról, szent, jó asszonyokról. . .
Éjjel van, horkol a dagadt disznóhizlaló,
a százláncos gazda gutaütötten emészti
az esti vinkót meg a paprikást,
mialatt én spanyolul tanulok,
Hölderlint vagy Rimbaud-t forgatom bűvölten,

Van Gogh lángoló vonalait ámulom
vagy Nietzsche megejtő mélységeibe szédülök
sápadtan, lázasan, szikkadt szemekkel
De aztán hirtelen kibúvók a könyvek
magos és biztos bástyája közül,
ki az ólszagú éjszakába!
Kapzsi otromba ebek csaholnak utánam,
de én már kint járok a vetések közt
gonosz mosollyal, mint a kazalgyújtogató.
Alattomosan kuncorgok,
káröröm bugyborékol bensőmben,
mert most ültetem el a téboly
mákonyos, magtalan, tündérszép
virágait
a hasznos, trágyás, egyenes
bácskai barázdákba.

ÓLSZAG ÉS PARFÜMILLAT
Lírikusi gyakorlatától eltekintve Csuka Zoltán 1928-ban megszer
keszti a különféle irányzatokhoz tartozó jugoszláviai magyar költők
első antológiáját, a Kévét, s ebbe Szenteleky Kornél tíz versét is be
sorolja. Szenteleky szövegei a határhelyzetbe került irodalmár refle
xióit kínálják elsődlegesen, hisz az „úgy fáj az élet” attitűdjének jele
ként ott gordonkáznak bennük a halk ámulás hangjai, a leopardis bá
natok, s a gyógyulást kereső utazások emlékeként lépten-nyomon
felvillantják az afrikai homok, az Olümposz, San Remo fényeit,
ugyanakkor azonban ott van közöttük a Bácskai éjjel is, annak bizony
ságaként, hogy Szenteleky, ha undorral is, de lélekben már elindult a
vajdasági táj vállalása felé.
A Bácskai éjjelben Szenteleky kettéosztja a világot: egyfelől „hasz
nos, trágyás, egyenes” vidékünk képeit festegeti, másfelől pedig az el
vágyódó lélek parfümös belső tájait s ezeknek „mákonyos, magtalan,
tündérszép” virágait. A lírai én szemlélődésének és cselekvésének
időpontja az éjszaka, s nem .véletlenül, mert a képzelet ebben a nap
szakban bontja meg legkönnyebben az adott világ arányait, olyan
súlypontokat hozva létre, amelyek kinagyító mivoltukban az esztéti
kai hírérték hordozóivá válhatnak.

A nőttetés folytán tájunk egy elátkozott, múlt és jövő nélküli szi
getként bukkan fel, melyen minden az anyag és az anyagiasság, a jó
zan önzés törvényeinek van alárendelve. Szenteleky Bácskája is daltalan táj tehát, „nagy sivatag”, a „lelkek temetője”, mint Ady magyar
Ugarja volt jó két évtizeddel korábban, ám a kétségtelen hasonlóság,
sőt motívumpárhuzamok ellenére a két költői magatartás alapvetően
különbözik egymástól. Kitűnik ez már abból, hogy verse nyelvi anya
gának megszervezésekor Szenteleky elhanyagolja a hangok informa
tív szerepét, kerüli a kötött formákat, s a gondolatritmusra hagyat
kozva a „mindennapi” logika szintjén fejezi ki mondandóját. Ennél
is fontosabb azonban a kettejük közötti alkati különbség. A Bácskai
éjjelben nyoma sincs az Ady-féle káromkodó dacnak, átkozódásnak,
a helyenként már-már ripacskodásba fúló önkínzásnak. Szenteleky
nem tud nekifeszülni a trágya és az ólszag világának, s ha képzeletben
felveszi is ellene a harcot, csak sápadtan tovatűnő „anarchikus” gesz
tusokra telik erejéből. S épp ez okból zuhan alá a vers a szépség pó
lusán! Míg a mákony, az álom pilléi, a szépség apró angyalkái, a smaragdos, rubintos óperenciák Szenteleky ízléséről, világlátásáról tanús
kodva mélyen a pillanatban gyökereznek, addig a kinti valóság
elemeiből összeálló rút pólus „időtlen”, releváns.
Mennyivel teljesebb lehetne a vers, ha a költő pusztán negatív
helyzetképet ad, s mindenkori olvasójára bízza, hogy esztétikai és eti
kai érzékenysége segítségével ismételten megalkossa magának a hi
ányzó pozitív oldalt.
A maradéktalan kitárulkozás paradox módon meglopta az alkotót.

Fekete Lajos
BÁCSKA

Szenteleky Kornélnak
Ó, füvatlan kürtök
és veretlen dobok
és feszítetten
nagy kötelek.
Milyen erőnek
kéne itt jönni,
hogy feltépné
a nagy kötelet.
Milyen istennek
kéne itt lenni,
hogy e föld
ne lelne benne
bálványt;
mily véteknek
kéne születni,
hogy itt ne
mondanák rá:
erény;
milyen tüzeknek
kellene gyűlni,
hogy szem
pillantana rá:
látok,
milyen sípoknak
kéne sípolni,
hogy fölneszelne
rá fiit: hallok,
milyen végzetnek

kéne itt jönni,
hogy ember szólna
rá: most kezdek! . . .
*

Ó, füvatlan kürtök
és veretlen dobok
és feszítetlen
nagy kötelek;
milyen Erőnek
kéne itt jönni,
hogy feltépné
a nagy Kötelet!. . .

A KÖLTŐTÁRS VÁLASZA
A pécsi emigránsként Vajdaságba sodródott Fekete Lajos Szent
grimasz (1930) című kötetébe vette föl ezt a verset, valószínű azon
ban, hogy jóval korábban írta, talán épp Szenteleky Bácskai éjjelére
válaszolva, abban a telepi kis lakásban, ahol reggelente keserűen
mosta ki szeméből a „szorongató, rossz éji álmot”. Feltételezzük,
hogy csakugyan így volt, hisz mindkettőjüket ugyanaz a lehúzó bács
kai élet gyötörte, amelyben a szellemi hagyományoknak úgyszólván
nyomát sem tudták fölfedezni, s mindketten ugyanúgy vágyódtak a
nyájasabb, fényteli világok után. Ennek ellenére a két vers természet
szerűleg jócskán különbözik egymástól. Fekete Lajos ízig-vérig költő,
a versben van igazán otthon, s nem elégszik meg gondolatainak programos kibeszélésével, az olvasó értelmének mozgósításával, hanem lí
rai teljességre tör.
Szépen kitűnik ez panaszdalának már első négy sorából. Kürtök
ről, dobokról, kötelekről beszél, de minthogy nem a valóság egy rész
letét kívánja megnevezni, ezek a fogalmak nem annyira jelentésükkel,
hanem inkább hangzásukkal, egymásutánjuk rendjével váltanak ki
tartós hatást. Igaz ugyan, hogy a jelzős szerkezetek már az olvasás
pillanatában elemi hiányérzetet keltenek jelentésükkel, de a versin
dítás intenzív kisugárzásának titka mégis másutt keresendő. A „Most
tél van és csend és hó és halál” emlékét idéző kötőszó-ismétlődés,

még inkább a túlsúlyban levő hosszú szótagok lelassítják, ünnepivé
teszik a ritmust, ez az ünnepélyesség azonban a már említett hiányér
zet miatt fájdalomba csap át, amit a chorijambikusan lebbenő negye
dik sor csak elmélyít.
A verskezdet után sorjázó költői kérdések mindegyike a felidézett
hangulat okait világítja meg, egyszersmind pedig egy sajátos belső po
larizálódást indít el. A költő visszafogja indulatait, tudatosan elkerüli
a magyarázkodás, a körülírás, a jelzőkben való dúskálás csapdáit, mi
nek következtében úgy tetszik, mintha dísztelen versbeszédében gyülemlenének föl mindazok az energiák, amelyek az álomtalanul alvó
Bácskában nincsenek meg.
A makacsul ismétlődő kérdések végül mégis három pontba fullad
nak, s ahelyett hogy választ adna, önnön kezdeteihez kanyarodik
vissza a vers. Az otthontalan lélek, miután akarásai a semmibe futot
tak, kört rajzol maga köré, melyen belül most már tragikusan izzik
föl a tétlenségre ítélt fájdalom.

Gál László
SZUBOTICA

Semmi
Ebben a városban csöndesen szólna
a dán királyfi:
nem lenni. . .
Nincsen probléma és nincsen kérdés,
senki dús nincsen és sok á koldus.
Ebben a városban
ákác van, csönd van, por van, sár van, s aki elindult, megáll, leül, elalszik.
És ez a város nem fehér télen
és ez a város nem zöld tavasszal.
A terhes nyár is
apadt, száraz, ösztövér asszony.
Másutt a falu indulója zeng
nádkalapos házak égre nőnek.
Itt
pincébe fúl az emelet is
és minden halálosan szürke.
Szubotica.
Nem olvasnak, nem lázadnak, nem akarnak,
nem törnek, nem kémek, nem vágynak. . .
Szubotica,
csak úgy idetespedt gátnak, ostobán,
unalmasan, szürkén.

Semmi
Ebben a városban csöndesen szólna
a dán királyfi:
nem lenni

NEMEK ÉS NINCSENEK
Szenteleky már rég a sziváci temetőben porladt, hívei egy része
pedig, „ákácok alá” telepedve végképp, a befelé figyelő, önelégült re
gionális irodalom gyarapításán fáradozott, amikor költészetünk min
dennapjaiba, s paradox módon épp a Kalangya hasábjain, belerobbant
Gál László Szabadka-verse. Ismét autentikusan hangzott föl a süket
bácskai élet megvetése, a legigazabb hűséget jelentő tagadás, amely,
függetlenül attól, hogy ki honnan érkezett s ki merre tartott, ott mun
kált minden más költőnkben is, aki nem tudott megelégedni az apró
bánatokból és örömekből kicsiholható „költői” szépségekkel.
A Szubotica, még ha szemléletében és poétikai eszközeiben kü
lönbözik is Fekete Lajos Bácskajától, valójában ikerdarabja annak,
hisz a porváros, ahogyan Gál egy későbbi művében Szabadkát nevezi,
a kiürültségnek ugyanazon állapotában tűnik elénk, mint Feketénél
a táj. Emellett a kezdő strófa, mely hasonló funkcióval itt is megis
métlődik végül, legalább akkora helyzeti energiától feszül, mint a „fúvatlan kürtök” fájón ellengő futama.
Tiszta üveghangon szólal meg már az első sor, amely a negyedik
kel ölelkezve a szabadkai élet abszurditását domborítja ki. Arról a
mélypontról indul tehát a vers, ameddig a költő egyáltalán elmerész
kedhetett, és ez a mozzanat, amellett hogy híven érzékelteti a lélek
dúltságának fokát, alapvetően meghatározza a mondandó költőivé
szervezésének lehetőségét és irányát is. A lemondó hamleti legyintés
után visszatetsző volna, sőt versromboló is, ha a költő az érzelmes
panaszkodás vagy az indulatos ostorzás eszközeihez folyamodna. A
veszélyt fölismerve Gál László háttérbe szorította énjét, kivonult a
versből, s mint eddig tán soha, „tárgyilagosan”, „higgadtan” építette
föl az „idetespedt” alföldi város semmijének fáját. Azt is mondhat
nánk, hogy számottevő törések nélkül olyan párhuzamokat teremtett
a versben, amelyeknek mindig csak egyik felét észleljük közvetlenül,
míg a másik homályban marad. Mindvégig a nem és a nincsen mentén
haladunk előre, s alkalmasint ezért is tetszik úgy, mintha a negatívu

mok láncolata „egyetemes” érvényűvé szélesülne. Talán csak a negye
dik versszak kivétel e szempontból, abban ugyanis tényleges párhu
zamot von a költő, s így átmenetileg parciális jelenséggé fokozza le a
szabadkai port és sarat.
A költemény szóanyaga érdekes módon semmi olyat nem mond
Szabadkáról és tájunkról, amit más formában ki ne mondtak volna
Gál László előtt is, ennek ellenére a homályba vesző „túloldal”, a
fegyelmezetten hűvös tagadószók mögött megbúvó elégedetlenség és
mást akarás még sokáig éltetni fogja ezt a verset.

Tamás István
SZUBOTICAI VASÁRNAP-DÉLUTÁNOK

Ilyenkor ősszel temetések húznak el az ablakom alatt,
mint a darvak,
minden délután erre sétál néhány halott, hétköznap
kettő-három, de vasár- és ünnepnapokon
ötösével korzóznak egymás után,
hogy sokszor már az ablakhoz sem megyek,
gyerekek világoskékben, mint a tenger
és szűzlányok hófehérben,
ó, a halál pontosan megérkezik, akár a hétfő,
a méla menet talpig gyászban trappot a parádés-fogat után,
a levegő csupa tömjén és muzsikaszó,
a duhaj paraszt tűzoltózenekarral megy utolsó útjára,
tram . . . trará . . .
„Egy kis nátha vitte el” - üvölt a bánatos özvegy
és a kürtök felzokognak,
„a karácsonyt sem várta meg” - jajong a harsonák zajában,
amelyek szétkartácsolják bánatát
és az orrát vörösre fújja a szél,
tram . . . trará . . .
Milyen természetes is, hogy élek - gondolom
s míg egy hasáb fát dobok a tűzre,
hangosan fütyürészve kísérem a vidám dallamot.

A BUJKÁLÓ FÉLELEM VERSE
Költői pózoktól és szerepektől irtózó poéta volt Tamás István, lá
zongó, nyugtalan lélek, aki föl szerette volna rázni mély álmából Sza
badkát, a „fekete város”-t, ahova sorsa vetette a húszas évek elején.
Kirabolt, céljaitól és reményeitől megfosztott ifjúsága azonban nem
tudott biztos pontra lelni a „vakutcák, vakvermek” világában, s élet
érzésében így mindinkább a tehetetlenség érzésének tapasztalatai vál
tak uralkodóvá. Mindennemű szervezett társadalmi erőtől távol, ma
gányosan rótta a város utcáit, ahol az otthonuk felé siető „öreg, kofferos ortodoxok” nyíltan kiköptek mámorba menekvő alakja előtt, s
a „felelőtlen juhászkutyák” is rendre megugatták a „művelt társada
lom” nevében.
A pannon nyomorúság üldözöttje volt tehát, s a legtöbb, amit
helyzetében megtehetett, az volt, hogy időnként a „műveltek” életébe
rontott megbotránkoztatóan. Legtamásibb verseiben széles exp
resszionista gesztusokkal sújtott végig a polgári tiszta lelkiismereten,
az erénypecéreken, a „kéngőzös, avas hitek”-en, majd miután ráesz
mélt, hogy „Csipkerózsi erős várá”-ban mind az ostorozás, mind a
végsőkig fokozott tagadás hasztalan, a szemlélődés pozíciójára sod
ródott, immár a teljes kívülállás jegyében. Ekkor, ilyen hangulatban
írta látszólag szenvtelen, tárgyilagosan leíró verseit, melyeknek sorá
ba a Szuboticai vasárnap-délutánok is tartozik.
A versindító hasonlat érdekes módon Balassi Bálint „szóldogáló
darvai”-ra asszociáltat, s az elvágyódó, meditatív szomorúságnak a
nagy elődéhez hasonló változatát ígéri. Minthogy azonban Tamás Ist
ván semmilyen tekintetben sem tud kötődni az ablaka alatt elhúzó
temetésekhez, nem indulhat el önmaga felé, ellenkezőleg, megmarad
a puszta látványnál, s annak „objektív” leírásával érzékelteti a benső
jében lejátszódó folyamatokat. Előbb a „korzózó” halottakat idege
níti el, kik, lám, még földi útjuk végén is az élet ellen szegülnek, hisz
tömeges távozásukra épp az ünnepnapokat választják, majd az üres
szokások pórázán tartott gyerekek hadára tereli a figyelmet, kik ily
módon csakis visszataszító, mocskos kékben és fehérben vonulhatnak
el lelki szemeink előtt, hogy végül a felnőtt gyászolókban teljesítse ki
ennek az ember alatti létezésnek a képeit. Igéi, jelzői nemcsak hogy
„fölerősödnek” a versnek ebben a részében, hanem eltávolító szere
pük is megnő. A lovak trappolása a gyászolók lépteiben visszhangzik
itt már, minek következtében hatalmasat zuhan a „méla menet”, s a

hatást csak tovább fokozza a „bánatos özvegy” teátrális üvöltözése. Azt
is mondhatnánk tehát, hogy a vers a halottaktól indulva erősödő sodrás
sal a nem-élet felé halad, mígnem végül a kettő kiegyenlítődik egy
mással, és a költemény az egyetemes szabadkai halál víziójává szélesül.
S épp ez okból vétek lenne szó szerint venni az utolsó három sort.
Mert nem arról, nem csak arról van ott szó, hogy a fiatal költő dőrén
fittyet hány a halálnak is, a mások halálának, hanem elsősorban arról,
hogy egy kis szoba négyszögében hirtelen kigyúl, megnő az értelem,
melynek kiszolgáltatottsága, de dacos ellenszegülése is határtalan.
Tudjuk, biztosra vesszük, hogy a költőnek megremegett a keze, amint
a hasáb után nyúlt, s fütyörészésében is ott ólálkodott a félelem, ezt
azonban nem vallhatta meg, talán még magának sem, hisz az esetben
foglyul ejtette volna a maga teremtette látomás, a „fekete város” elveszejtő csöndje.

Csuka Zoltán
SOROK EGY TÉLBEHULLT BÁCSKAI
KISVÁROSHOZ

Nyáron hol erdő zeng
s vidám fürdő szerelmeseket csalogat,
hó födi most utcáidat
s házaid fölött a csend végtelen fehér sátora feszül,
ó Kanizsa,
vad szelek bőgnek feletted
és ha elállnak, harsányan rikoltó csönded
tán a szélvészek zúgásánál is nagyobb és mellbemarkolóbb.
Házaid furcsa tengeri kagylók,
ahogy hallgatom csendjük, visszazeng itt Berlin és Bécs
őrült robaja
s levendulaillatú csókok között
néhanapján csóküstökösök véres izzása is feszül.
Almok városa vagy
s a rádkönyöklő téli Tisza is mintha elaludt volna,
pedig vad mélységek örvénye táncol körülötted
s embereidben
parányi boldogtalanságok kozmosza tágul
s végtelen boldogságaik sokszor gyűszüben fémek el.
Hát végre mit is hajszolunk mi
s mit keres Tiszád partján egyedül a télben
máskor aki messzi csillagokkal labdázik
s boruló szemmel látja:
kicsiny házaid mélyén hogy hamvad itt el a céltalan élet?
S ha lefut egy csillag a szürke téli firmamentumon
utána még csak fájó sáv se lángol. . .

TÉLI KÖZJÁTÉK
Nagy, lobogós életszerelem, lángoló holnaphit, acélos és törhetet
len optimizmus táplálja a Tüzharang (1933) szerzőjének költészetét,
hangoztatta Szenteleky Kornél évtizedekkel ezelőtt, s joggal, hisz iro
dalmunk történetében nincs még egy költő, aki oly állhatatosan és
huzamosan kitartott volna az élet hatalmának hirdetése mellett, mint
Csuka Zoltán. Attól a pillanattól kezdve, hogy a „tegnap marasztó
mézeskalácsai” ellenében „buzgó kiáltása” fölhangzott, több mint egy
évtizeden át énekelte az eljövendő új embert, s ha közben hangot
váltott is részben, ha voltak is kételyektől súlyos percei, ismételten
túl tudott lendülni a holtponton. Olyannyira, hogy még a közelítő új
háború „rettentő víziói”-t is az „élet egyre hömpölygő, irtó erejű folyamá”-val ellenpontozta, s a józanság széles országutai mellett tett
hitet, melyeken „egykor az egymásra talált embertömegek vidám mar
sa fog himnuszozni”.
Bármennyire megkapó s ma már irigylésre méltó is azonban a fia
tal Csuka Zoltán heroikus pátoszú hite, verseinek egymásutánját nem
egy esetben lerontja a programos kinyilatkoztatások egyarcúsága. Ne
mes indulattal fordult el a szavak csigaházába húzódó, a csengő-bon
gó rímekig „visszazüllő” poétáktól, a megalkuvóknak kijáró kispol
gári vállveregetéstől, de sajnálatos módon oly túlhajszolt következe
tességgel tette ezt, amely már óhatatlanul önnön ellentétébe csap át.
Minthogy világölelő attitűdje megtagadta az érzelmek és gondolatok
kisebb sugarú, jelentéktelennek vélt köreit, az élet totalitását ostromló
versei viszonylag ritkán érik el a művészi teljesség fokát. A nagyszerű
szerep többször árnyékban hagyja a költő arcélét.
Van azonban néhány olyan költeménye, amely rokontalanul éke
lődik a kinyilatkoztatások többé-kevésbé sikerült sorozataiba, meg
győző bizonyságaként annak, hogy más konstellációkban Csuka Zol
tán többhúrú poétájává válhatott volna irodalmunknak. Ezek között
a nem jellemző versek között talán mégis a Kanizsához szóló a legiz
galmasabb, mivel egy másik költőnkre, Tolnai Ottóra asszociáltat,
amint épp három évtizeddel később széthajtja ablakán a „rousseau-s
jégvirágok”-at, s ugyanezt a télbe hullt kisvárost fürkészi.
Már maga a versindítás meglepő. Csuka Zoltánnak eleddig nem
igen volt ihletője a táj, s ha műveiben fel-felbukkantak is évszakokat
idéző sorok, ezekkel a költészet ősi gyakorlata szerint trópusainak
hatásfokát kívánta növelni elsősorban. Itt azonban váratlanul konk-

rćtumokra kezd utalni, s ráadásul a kanizsai nyár és tél szembeállítá
sában egy olyan elégikus, fojtott fájdalmat ringató hangot üt le, amely
korábban úgyszintén nem volt sajátja verselésének.
Tán csak nem az ifjúság első nagy lázait készül elsiratni? - rette
nünk meg, de már a harsányan rikoltó csöndnél jólesőn állapítjuk
meg, hogy a vers elkerüli ezt a buktatót. A rikoltásból a tetszhalott
pannon élet hűvöse csap ki, minek következtében a mozgalmas, te
remtő élet felé irányul a figyelmünk. S a költő megannyi versének
alapképletét ismerve biztosra is vesszük, hogy a nagyvilágból vissza
zengő „őrült robaj” végképp meg fogja törni a csendes borongást, és
a szokásos kontrasztot kiélezve az élet harsány dicséretévé transzpo
nálja a költemény másik felét. Csuka Zoltán azonban másodszor is
elkerüli a buktatót. Az élet dinamizmusa nem tud áttörni a monda
tokon, ellenkezőleg, mind tisztábban zeng a hóesés-lassúságú sorok
bánata, mígnem a megválaszolatlanul maradó kérdés után teljes gaz
dagságában megmutatkozik, hogy a kisváros öntudatlan csöndje és a
költő számot adó belső csöndje egymást erősítve egy minden prekon
cepciót szétfeszítő pillanatot valósít meg, amely a „messzi csillagok”tól közelebbiekhez is elvezethette volna Csuka Zoltánt, ha történe
tesen továbbra is Jugoszláviában marad.

Szirmai Károly
A DOMBTETŐRŐL

A dombon állok, a szem sugára
violás ködfalat bontogat a szélen,
s a végtelen-járás gyönyörű útján
mindent lesöpör a kifeszült térben.
Sorra ledőlnek a messzeség-fák s a falvak eltespedt embertemetői
sietve ássák magukat a földbe.
S mikor mindennel kész van, a jeltelen sírokra emlékkeresztnek
toronyhegyeket tördel és szúr le a rögbe.
Ennyi elég egyéb ne maradjon, ami a violás végtelen
kapuit elzárja.
A dombon állok, a mély Dunáig
egyetlen aranyló színben vonul a táj,
különben minden csendes, még alszik az ősz,
még messzi a vihar; az őszi sirály,
mely végigjajongja a rozsdamart pusztát,
de odalenn messze, e tenger fenekén
már halottan fe/cüsznek a gályák, a falvak,
s hogy éltek és voltak, csak onnan tudom,
ha a fölém feszülő őszi nagy kékben
egy fáradt harangszó lebegve keresztülhajol,
fölszakadva a babonás, messzi tengerfenékről.

VÉGTELEN UTAKON
Jelenből kiszakadt, jelenétől megfosztott költő volt Szirmai Ká
roly, fiatalon is halállal barátkozó, szikár öreg, ki mindvégig abban a
tudatban élt és alkotott, hogy hazatalálni nem fog soha. A végtelenség
ejtette foglyul őt, s novelláinak sápadt idővándoraival hasztalan dö
cögött végig a kőszénfüstös vajdasági éjszakákon, nyugalomra nem

lelt sehol. Mindennek ellenére nem akart mítoszokba kapaszkodni,
mint ahogy értelemaltató hitek zsoltáraira sem hagyatkozott, hanem
higgadtan építgette vízióit, melyeknek helyenként kínos nyelvi pedan
tériája árulkodik csupán az anyagi végtelennel szembesült lélek meg
próbáltatásairól. S ez érthető is. Ha nem vette volna üldözőbe a mű
vészi tökélyt, az alkotó elme által elérhető egyetlen teljességet, nyil
ván nem tudott volna úrrá lenni súlyos pillanatain.
Elsősorban a prózaírás poétája volt, de verseiről sem feledkezhe
tünk meg, hiszen bennük közvetlenebb módon szólal meg alapvető
élménye, mely, távol tartva őt a mindennapoktól, egyrészt lefegyve
rezte ugyan a társadalmi küzdőtéren, másrészt azonban elmélyítette
szemlélődését.
Versünket a „dombon állok” kezdetű sorok két részre tagolják.
Az elsőben nehezen lódul meg a gondolat, még nem annyira a „lát
vány” köti le, mint a tekintet előtt tornyosuló akadályok, s így néhány
alkalmi szóösszetétel kivételével az egész szövegegység megtorpan a
magyarázgatás, a bágyadt kulisszaelrendezés szintjén, azt a benyomást
keltve, mintha a költőnek verse írása közben is „dombtetőre” kellett vol
na érnie előbb. A második részben azonban feloldódik ez a görcsösség,
s a „violás végtelen” föltárt kapui előtt szárnyalni kezd a képzelet.
Az aranyló színek vonulása még klasszikus tájverset ígér, a nyári
vidék „szépségeinek” föltárását, részletezésre azonban nem kerülhet
sor, mert a költő lelkében követelőzőn felszáll az elmúlás madara,
mely egy csapásra elszakítja a verset a konkrétumoktól, a „szemlélő
dés” pillanataitól, olyannyira, hogy a távoli harangszó az egyetemes
időből üti meg a fülünket végül. Nem tudjuk immár pontosan meg
határozni, hogy a régmúltból, a „babonás, messzi tengerfenék”-ről érkezik-e a fáradt üzenet, vagy talán a távoli jövőből, amikor majd csak
ugyan „halottan feküsznek” a falvak. Az „őszi nagy kékben” tehát feszültségteremtőn egybemosódnak az idősíkok, s egy nem múló
jelenbe szobrosítják képzeletünkben a költő alakját.
Épp ezért mostanában, ha örökké lármás buszok visznek otthoni
tájak felé, Verbász után, a rokon dombokon mindig ott látom fény
leni Szirmai Károly „roppant dioptriájának istenablakát” (Tolnai),
amint a muzsikáló messzeséget kémleli.

Sinkó Ervin
HUSZONNYOLCADIK SZÜLETÉSNAPOM

A bosnyák őszt, hát azt is megláttam.
Bús hegyek fölött ég piros Vénusz-csillag
S éppily piros volt zúgó Duna fölött
Az őszön rég, hogy elsőt sikoltottam
A nagy föld legsiketebb: dús bácskai darabján.
Mit tudja Vénusz, mennyire nem mindegy
Bosznia, Bácska, London avagy Pest!
Ma hullott levelek csendje talpam alatt.
Szép, messzi, okos csillag taníts engemet.
ím hallgatok már, ki hajdan kürtöt fújtam,
Élők közt is tudom mindig hogy sírokon járok
S átokra sose, ám imára is szűkebben mérem a szót.
Hullajtva éveim sóhajtalan megyek,
Megyek, megyek, megyek, mint három királyok,
Mert küldve lettem - csakhogy én nem tudom, hová
S, ó Vénusz-csillag bizony nem sima az út.
Huszonnyolcadik évem most bosnyák ősz viszi,
Béke vele, mint más szegény falevél,
Szelíden feküdjön oda az aranyló többi mellé,
Csillagok bűvében, csillag alatt élt és halt meg mint minden
S ember szájából csak a csendes szó igaz.
(Szarajevó, 1926 október)

A HONTALANSÁG ELÉGIÁJA
A jugoszláviai magyar irodalom egyik legigazabb költője, Sinkó
Ervin is azok közül való, kik századunk második évtizedében torok
szorító naivitással hitték, hogy elérkezett a világ megváltásának pil
lanata. Energiás, szeretetlenségtől fuldokló fiatalságuk az emberiség

legszebb reményeit táplálta föl ekkor, hogy aztán a forradalmak bu
kásának látványa és megszenvedése hontalan pályákra vesse ki őket.
A „gazdátlan világ” tudatának terhével rótták Európa útjait, s azok
voltak közöttük az igazán szerencsétlenek, akik Sinkóhoz hasonlóan
nem üdvözítő sémákban és tételes igazságokban éltek, hanem termé
keny kételyek között, minden pillanatukat vállalón. Ök voltak az iga
zán vesztesek, kik szellemükben és alkotásaikban válhattak csak nyer
tessé - a fájdalom remekműveit hagyományozva ránk.
Választott versünknek már a címe is sejteti, hogy itt életéről fog
számot adni a költő, hisz egy-egy születésnap, évforduló mindig kiváló
alkalom arra, hogy a múltat, jelent és jövőt egy pontba sűrítő vallo
mások szülessenek. Sinkó azonban már a kezdet kezdetén meglepe
tést okoz. Az első sor közömbös, „turisztikai” információjával a bosz
niai őszre tereli a figyelmet, mintha a tájleírás obiigát eszközeivel kí
vánná létrehozni azokat a szóegyütteseket, amelyek bensőjéről is
beszélni fognak. A következő néhány sorban azonban hirtelen elka
nyarodik a „témá”-tól, s a természetbeli őszt csak dekorációként, he
venyészve festi meg. Jó érzékkel alkalmazott háromszori névelőelha
gyással megsűríti a mondatokat, archaikus ízt kölcsönöz nekik, minek
következtében illuzórikusán felduzzad a versírás ideje. S minthogy
ebben a kibővülésben két hasonló sugár indul a „piros Vénusz-csillag”-ból: egy a bácskai föld felé, egy másik pedig a „bús hegyek” al
jára, képzeletünk elmossa a kettő közötti határokat, és hatványozot
tan éljük meg a „bosnyák ősz” siketségét is, az immár sikolytalan em
beri kiszolgáltatottságot.
Az ekképpen megteremtett helyzetet aztán a lélek „levelei”-nek
hullása mélyíti el, kettős érvénnyel. Egyfelől mind több részlettel,
mind több közvetlen és „közérthető” tartalmi utalással gazdagodik a
költemény szerkezete, másfelől pedig a lassú ritmusú, hangzásukkal
is csendet sugalló, váltakozó hosszúságú sorok, a levélhullás „szabály
talanságáéra asszociáltatva, érzékeinkben is elhatalmasítják az őszt.
A végtelenbe projiciált egyedülvalóság verse tehát a Huszonnyol
cadik születésnapom, melynek okos lemondása, méltóságteli, panteisztikus fájdalma és küldetéstudata nélkül Sinkó Ervin aligha jutott
volna el új hazájáig, ahol a hangosan kimondott emberi szó ismét
értékké válhatott számára, anélkül természetesen, hogy a „szép,
messzi csillag” tanításáról és intéséről valaha is megfeledkezett volna.

Laták István
TA VASZ A JASZI-BARÁN

Valami szelíd zsongás simítja
S gyógyítgatja mind a sebeket,
Ablaknyira nyíltak lázrózsás
Arcocskákból fakult gyerekszemek
Nagykendőbe burkoltan fekszenek
Vagy ülnek rozsdaszín kapuk előtt
Betegápoló munkanélküliek,
Ölükben tavaszragyulladt kis beteg.
Ferde vállú, görbe lábú aszott gyerekek
Kutyával, kecskével ténferegnek
Árokszennyvíz pocskol, por hullámzik,
Süt a nap és nevetnek a külvárosban,
Nevetnek és karikáznak,
Ebihalakért halásznak,
Port rugdalva nyargalásznak,
Az angolkóros gyerekek

A MEGSZÓLALTATOTT VALÓSÁG
A vajdasági költők közül „egy sem hozott formai vagy tartalmi
revolúciót, ha van is Szabó Lőrincünk, de nincs József Attilánk, csak
Latákunk, Attila utánzatunk” - kiált föl epésen Arató Endre a Ka
langya 1935-ös évfolyamában, kortársként szemlélve két háború kö
zötti költészetünk cseppet sem áldásos helyzetét. Bár a revolúció
csakugyan elmaradt, Arató Endre észrevétele mindenképpen kiigazí
tásra szorul, mert mellőzi azokat a társadalmi, politikai és közműve
lődési viszonyokat, amelyek között hagyománytalan líránknak létez
nie kellett, emellett pedig tájékozatlanságra, elfogultságra is vall. Hi
szen dehogyis volt Szabó Lőrincünk a harmincas évek derekán, és

dehogyis intézhetjük el Laták István költészetének kérdéseit az
„utánzat” bélyegzőjével. Igaz ugyan, hogy Laták versvilágában föl-fölbukkannak József Attila-reminiszcenciák, megtorpanásának oka
azonban másutt keresendő.
Mint egy vallomásában elmondja, a fiatalkorában követett „mo
dernista szellemi törekvések”-kel azért szakított, mert ráeszmélt, „az
avantgardizmus nem alkalmas arra, hogy egy elmaradott vidék töme
geibe művészi eredményekkel behatoljon”. Épp ezért „tudatosan a
dolgozók felvilágosítására” vállalkozott, és „egyszerűbb írások”-kal
kezdett jelentkezni. Választása után nyilván jóval közelebb férkőzött
a külvárosok elnyomott népéhez, mint annak előtte, s a megteremtett
kapcsolatokból ismételten erőt meríthetett a további munkához,
ugyanakkor azonban költészete megsínylette a leegyszerűsítést, a pe
dagógiai Erósz egyoldalú szolgálatát, és csak ritkán juthatott el a
megtartó művészi intenzitás fokára. Jórészt csak az esetben, ha felvi
lágosító eszméinek kibeszélése helyett magát a valóságot hagyta „be
szélni”.
A Tavasz a Jaszi-barán egy ilyen pillanat terméke. A vers szerke
zete látszólag maga a megtestesült igénytelenség: sehol egy komplex
kép, amely a belső végtelent megnyitva merészebb képzettársításra
ösztönözné tudatunkat, a jelzős szerkezetek sorra megrekednek a
köznyelv szintjén, s így legfeljebb részvétet kelthetnek, de versszerve
ző erejük nincs, a rímek pedig ügyetlenül, sután felelgetnek egymás
nak. A költészet kimeríthetetlen lehetőségeinek szép példájaként
azonban mégis él a vers, s nem múló érvénnyel küldi felénk a bágyadt
külvárosok messzi fényét. A paradoxon nyitja abban van, hogy a költő
mindvégig tartani tudta a távolságot háborgó bensője és a szemlélt
valóságrészlet között, s ily módon szerencsésen elkerülte a szociális
költészet megszokott, elnyűtt képleteit.
Maga a fényképszerű „tárgyilagosság”, a kijelentő mondatok tény
megállapító halmaza természetesen kevésnek bizonyulna azért, ha
Laták István a poétikai rendszertelenségben nem teremtett volna
mégis egyféle rendet. A vers első, terjedelmesebb részének igéi lelas
sítják az amúgy is bágyadtan lejtő mondatokat, s a hulló tárgyak
tehetetlenségét szuggerálják a címben meghirdetett, jelképesnek is
fölfogható évszak ellenében. A választ követelő, erős kontrasztot
mindenképpen fel kellett oldani. A legkézenfekvőbb megoldás a versromboló jövendőmondás lehetett volna, Laták István azonban ezúttal
a nehezebb utat választotta. Az utolsó hat sorban, a kisemmizett élet

törhetetlenségét is példázva, váratlanul elhagyta a tétova jelzőket, fe
szesebbre húzta a mondatokat, s a verstől idegen szövetek beépítése
nélkül mozgással, élettel telítette igéit.
Mindössze ennyivel billentette ki a vers síkját. Ez azonban sokkal,
de sokkal több az agitatív sablonoknál.

Somogyi Pál
EGY NAP
(Részlet)
4. ÉJJEL
Az észlelhetetlen végzet-kéz ráterítette az éj-darócot
a tajtékzó, kegyetlen élet-ár napfényes maszkjára:
(Mert csak maszk az élet nappalarca,
a Ma igaz ábrázata az éjjel)
S a daróc alatt, a purgatórium pulzusán őrjöngve tombol
a bűn, a kéj, a kín .. .
Júdás-pallosok fedezete mellett
felszentelt latrok ácsolják a Messiások keresztjét. . .
Gazságban leggazdagabb Gazdagok,
bomlott emberségünk hiénái,
most taszítják a romlás fertőjébe
a Jók, Szépek és Igazak sokaságát. . .
Fertelmes gyönyörök vipera-fullánkjai,
üszkös jégparazsak, a dúlt ágyékok ingersebei
kísértenek lépten-nyomon . . .
Pöffedt pocakpondrók undokul pöfögnek,
fetrengve, nyüzsögve a bűzös, tikkadt éjgyomorban . . .
S ez átkozott pokoli kohóban, a nyomor nyomorultjai előtt
felfénylő megváltásként tárulnak sűrűn
a halál komor érckapui
Az égető éhség kétségkarjai lázadva lendülnek semmibe . . .
S mindenekfölött fekete hörejjel röhög
a megzavarodott élet. . .
Éjjel van . . . A nappali igások alva álmodnak,
alva fáradnak.
A robot nagy börtöneiben éjjel is hajráz a porkoláb.
Fegyházakat, tornyokat, templomokat és bordélyokat
most dupla fegyver őriz s a megváltó tüzek szentélye felé,

hol megáldott lázban fenik a fekélyeket irtó
orvos-késeket: minden fegyver erre céloz . . .
és bármerre fordulsz, gyilok villan rácL
A ma igaz arca az éjjel:
Éj-daróc alatt purgatórium pulzusán tébolyultan tombol
a bűn, a kéj, a kín, s mindene/efelett fekete hörejjel röhög
a megzavarodott élet.------

A MEGBOMLOTT ÉLET VÍZIÓJA
A szociális költészet elkötelezett híve és művelője volt Somogyi
Pál irodalmunk két háború közötti korszakában. Verseit messzeme
nően meghatározzák mindazok a tartalmi és formai jegyek, amelyek
az agitatív lírára általában jellemzők. Forradalmi átalakulást sürgető
indulatai oly mértékben lefoglalták tudatát, hogy a művészi alkotó
munkának, a nyelvi anyag megszervezésének kérdései kevésbé foglal
koztatták, mint a társadalmi harcban hasznosítható, pedagógiai cél
zatú mondandók. Versei így lépten-nyomon fölfeslenek, az eszmeiség
egysíkú illusztrációivá válnak, nemegyszer pedig patetikus szavakba
fulladnak. Fragmentumok költőjének kell tehát tartanunk Somogyi
Pált, kinek tehetsége mindenekelőtt találó szóképekben, váratlan
szókapcsolatokban jutott kifejezésre. Töretlen, teljes értékű, szeg
mentumaikban azonos hőfokot elérő versekre nemigen tellett erejé
ből, ám mégis sikerült megalkotnia Egy nap című „hosszú versé”-t,
szociális költészetünk reprezentáns darabját.
Ez a lendületes, körképpé szélesülő vers sem mentes persze a köz
helyektől, az elhasznált, kiürült képletektől, ami érthető is, hisz a köl
tői gondolat a „kizsaroltak fakó serege” s a fényben úszó úri világ, a
„gunyhók” és a „paloták” közötti szokványos ellentmondásokat élezi
ki, azoknak témájára variál. Minthogy azonban a mondandó termé
szetes időkeretbe ágyazódik, amelyben a hajnali derengés, az égre
szegezedő „tűzkorong”, az „esti gyászfátyol”, majd végül az „éj-daróc”
árny-fény-árny játéka sajátosan fölerősíti a társadalmi antagonizmus
képeit, a költemény sodrában „észrevétlenné” válnak a kidolgozatlan,
túlexponált részletek.

A Reggel című első tétel az álmos, lomha utcákat idézi, amint a
munkások „fájó hajnali processziói” a gyárak felé tartanak, s ettől a
látványtól jut el mind zaklatottabb szóismétlések révén a „minden
börtön a MI MUNKÁNK” gondolatáig. A Délben a megnőtt fényes
ség, a déli verő és a henye úri vidámság felé fordítja figyelmét a költő.
A kontraszt minél hívebb érzékeltetése kedvéért a hangsúly itt már a
bőség, az aranyló és lángoló borok képzeteire kerül át, az Este, a robot
végét jelző újabb homály pedig ismét a proletár kiszolgáltatottságnak és
a belőle szükségképpen következő eltévelyedéseknek a képeit kínálja,
de a reményéit is egyúttal, lévén hogy az este a „Holnap falaira, a látha
tatlan barikádokra, a szent közösség melegágyába terel minket”.
Az első három rész tehát a mindennapok és a napszakok körfor
gásának „ritmusában” tárja föl a társadalmi igazságtalanságokat, s
mutat rá végül megszüntetésüknek útjára-módjára is. A vers itt akár
véget is érhetett volna, annál inkább, mert az a tömeg, amelynek
érdekében a költő megszólalt és beszélt, a harmadik rész végén „félájultan álomba rogy” a fáradtságtól. Somogyi Pál azonban ezúttal
nem elégedett meg a sztereotip befejezéssel, hanem alvó társaitól
mintegy eltávolodva hagyta érvényesülni egyéni látásmódját, s így
egész opusának legmaradandóbb víziója előtt nyitott utat.
Bár az Éjjelben eleinte akkorát lódul a képzelete, hogy a zsúfolt
sorok a megpattanás veszélyével fenyegetnek, később már Baudelaire
„iszonyú dög”-jét idézőn eleveníti meg a „bűzös, tikkadt éjgyomor”-t,
egészen a megzavarodott élet felismeréséig jutva el, amely után a vers
crescendója hirtelen alábbhagy. Az adott világ és a fenyegetett em
berség közötti feszültség elérte tetőpontját, s a versnek óhatatlanul
hangot kell váltania. A higgadt széttekintés és számot adás sorai kö
vetkeznek hát, a folyamatos elhalkulás azonban nem a bomlott élettel
való megbékélést, hanem az elme fölényét domborítja ki.

Thurzó Lajos
RÜGYFAKADÁS

Száguldó, nagy harci éneket
illene harsogni most,
megfújni friss tüdővel érces hangú
tavasz-trombitákat
De nálunk béke leng be rétet, harmatost,
s csak csendesen ölelni tudom a kis, fehér harangú,
lázban kifeslő kerti fá k a t. . .
Csak hallgatni lehet ilyenkor;
földdel összenőve,
mezők felett és hegyek alján,
s tartani a lelkem karján
a napnak, a szélnek:
márciust,
szerelmes, szép gyermekét az évnek.
Csak állni és hallgatni tud most
mélyen az ember,
felhők fehér gyapját simogatni,
dolgos izmoknak kenyeret köszönve könnyel,
mert leszámolt már minden bús közönnyel,
ki a fák pörsenéses hegyéből
új életünk hajnalát látja pirosán kibújni,
s a szíve táját a hűvös széllel
szeretné fújni,
mert oly forró az és repdeső,
csintalan is már,
mint égi azúrban elvesző,
illanó kismadár. . .

Kitárult íme, itt van minden:
a mi vetésünk, rügy, zsíros pórusok, táguló kövünk;
giliszták nyirkos vonalán humusz porhanyul,
s traktorok új énekétől zeng áldott rögünk.
Korbácsnak, robotnak, úrnak alkonyul,
s méz buggyan a fák vörhenyes kérge alul. . .
Orrom tágul: nem ül már sehol penész,
sok ízes és merész
illat párolog puhán
igaz március idusán . . .
Tavasz morajlik,
folyók kavargó árja zajlik.
Új, harmatos pázsit öle csábít,
híznak a zöldek.
Égre kunkorog kéményünk füstje,
loccsan és csilingel napsugár ezüstje:
tanyák lubickolnak benne és földek. . .
Holnap már gólyát intek meg kalappal,
s kiülök pirosán egy zengő, hintás ágra,
hogy ráköszöntsek a szívemmel meg a tavasszal
a feltáruló dolgos, új világra . . .
(1947)

KORSZAKHATÁRON
Költészetünk háború utáni korszakába lépve éveket kellene átugornom az első igazán jelentős költeményekig, minthogy azonban a
verset kétségtelen „autonomitása” ellenére sem lehet és szabad min
denkor elvonatkoztatni a létrejöttét meghatározó társadalmi valóság
tól és benne az alkotó személyétől, hadd állok meg egy pillanatra
Thurzó Lajos torzójánál. Annál inkább, mert költőnk korántsem csak
a „kifeslő kerti fák”-at karolta át „csöndes ölelés”-sel, hanem közeli
halálával vívódva költészetünk eljövendő évtizedeit is. Más szóval: a
negyvenes évek második felében Thurzó Lajos volt az első költőnk,
aki, ha fájdalmas kompromisszumok árán is, újra égnek próbálta rö
píteni a poézis madarát.

Műveiből, mint Szeli István rámutat, „egy teljes emberi dráma
bontakozik ki: a költői alkat és a feladat kollíziója, ami némely ver
sében súlyos belső konfliktusokat árul el”. így a Rügyfakadásbaxi is,
melynek első versszaka teljesen nyíltan tudósít a „nagy harci ének”-re
buzdító „társadalmi megrendelés” és a költő intimebb világa közötti
szakadékról. Ha azonban csak ez az ellentét feszítené a sorokat, je
lentőségük nyilván nem haladhatná meg az irodalomtörténeti szem
pontból nélkülözhetetlen adatokét. Márpedig meghaladja, elsősor
ban a strófa utolsó két sorában lappangó újabb ellentét következté
ben. Előbb úgy tetszik, hogy a kerti fák láza egyértelműen az ébredő
természeté, de mivel itt bensőjét kivetítve, a „földdel összenőve” van
jelen a költő, a szó ambivalenssé válik. Nemcsak a tavaszi megújulás
öröme záporoz odakintről a lélek felé, hanem az önnön elmúlására
ráérző elme szomorúsága is visszavetül a tájra, hiszen az intim „kis
világ” képe a korparancstól való védekezés jelzetei mellett a távozók
tekintetéből is őriz valamit a maga könnyes ellágyulásában. A
versszakban így a társadalmi elvárás, az ezzel megbékélni nem tudó
thurzói élet és a fenyegető halál pólusai teremtik meg az ellentétek
nyugvópontra nem jutható egységét, amit aztán teljes értékű költői
emberi pillanatként élünk át.
Nem kétséges, hogy a vers akkor épülhetett volna organikus mű
egésszé, ha a költő a továbbiakban is meg tudta volna tartani a fe
szültségteremtő hármas egységet. Thurzó azonban az oldottabb, egy
síkú mesélést választotta, s bár a második szövegegység végén még
„fennsík”-ra viszi sorait, versbeszéde mindinkább lazul, idegen ele
mekkel telítődik, s mint annyi más művében, itt is bekövetkezik az
„ikaroszi zuhanás”.
A vers darabokra hull, ma még inkább, mint valaha, ám a roncsok
mögül is felénk sugároz Thurzó Lajos szomorkás öröme, melynek
változatos, „felnőtt” költészetünk ad immár külön távlatot.

Ács Károly
A POROK VÁROSA

Itt minden szépnek porfelhő a sírja,
itt még a fájdalmak is porosak;
szidja, átkozza, s szívja, aki bírja.
Itt minden égretörés tompa, vak,
és szörnyű, csonka hullás követi
Jaj nektek, emberek, vágyak, madarak!
Hol az örök fény tiszta körei?
Hol vagytok ti új, merész ideálok?
A por minden kérdésem belepi. . .
de én mégiscsak várok, várok, várok!

POR, ÚJRA A POR
A második világháborút követő években erősödő intenzitással
hangzott fel költészetünkben a szocreál sivár dallama. Vezércikkek
unalmát árasztva versek tucatjai hirdették, hogy betonalapon épül a
jövő, gyárak dalolnak, s a múlt árnyait örök időkre eloszlatja a mun
kás jelen. Akárha versenyre keltek volna egymással, hogy ki tud kö
zülük derűlátóbban és öblösebben szólni az új rendszer áldásairól,
verselőink felajzottan ünnepelték Tito vonatát, Sztálin seregét és a
boldogító ötéves tervet. Nemcsak a mára elfeledett kisebb tehetségek
tákoltak össze díjra érdemesített „poémá”-t a „munka asszonyáéról,
hanem a lassanként kialakuló kórushoz odacsapódott nem egy jelen
tősebb költőnk is. így a fiatal Ács Károly is, aki a zúgó gyárkéménye
ket, az érchangú szirénákat, a végre összeforrt embert és gépet ma
gasztalva Új koszorúi írt a Petrarcák „gitáros, álmos, szép szavakon

kotlott” szonettjei ellenében, és köszöntőt fabrikált „Tito elvtárs”
születésnapjára, melyben fokozhatatlan optimizmussal mondja ki vé
gül: „Tito ma hatvanéves, / s jövő ilyenkor eggyel kevesebb.”
Ne feledjük azonban, hogy az indulás pillanataiban Ács Károly
verselése még semmilyen rokonságot nem mutatott a szólamkölté
szettel. Zsengéinek első sorozatát 1945-ben, tizenhét éves korában
írta, maradéktalanul elzárkózva a világban zajló eseményektől. Az
úgyszólván még véget sem ért háborúnak, a háborús szörnyűségek
nek, a rendszerváltást követő társadalmi forrongásnak nyoma sincs
ezekben a versekben. A fiatal poéta már ekkor a forma bűvöletében
él, a kötött strófák titkait fürkészi, találó rímek után kutat, kedveli a
jelzőbokrokat. A hagyományos modernség nyomdokain halad tehát,
s lírai magatartását egy mély szkepszis határozza meg. A Csalások
tanúságaként úgy érzi, hogy „hazugságok hada” veszi körül, s haszta
lan keresi az igazat, hisz az „egész világ egy kegyetlen, ős csalás”.
A kamaszos bánatokat dajkáló, viszonylag sok poétikai hordalé
kot görgető verseknek ettől a kis sorozatától gyökeresen elüt A po
rok városa. Miközben a mindent befedő és lehúzó pannon porra lá
tunk rá újra, a metszett sorokon, a makacsul ismétlődő úí-eken a két
háború közötti Tamás István, Fekete Lajos és Gál László arcéle de
reng át, mintegy sejtetve azt az utat, amelyen Ács Károly az alkotói
szabadság adottságai között vargabetűk nélkül haladhatott volna.
Kár, hogy ezeket a Dantéra is asszociáltak) tercinákat csak nagy
késéssel, 1976-ban tette közzé először.

Fehér Ferenc
A TANYASARKON

Egy kisgyerek port őröl a tanyasarkon.
Lélegzetfojtva lesem.
Nézem, mint pereg alá sorsom
a sovány kis tenyereken.
Bamba szárnyasok, lapító eb
s egy eldobott, rossz fazék veszi körül.
Halálos panasszal néz rám
játékának felhője mögül

DÍSZTELEN RAGYOGÁS
Irodalmi életünk vaskos közhelyei közé tartozik, hogy Fehér Fe
renc legszívesebben gyerekkora világát, a tanyai élet emlékképeit, a
vajdasági sors egy-egy mozzanatát énekli meg, hogy tehát tájunk el
kötelezett költője. Azt azonban több évtizedes munkássága után sem
tisztázta még megnyugtatóan a kritika, hogy verseinek mely vonulatai
süllyedtek el, illetve melyek törtek át a „költőiség” burkán, s váltak
időálló értékévé irodalmunknak. Alig két-három írásra emlékszünk,
amely a summázó méltatás vagy ítéletmondás buktatóit megkerülve
elemzőn, lényegláttatón foglalkozik ezzel a válságokról is tanúskodó
költői pályával. Közülük is csak Tolnai Ottó esszéjét idézzük föl ez
úttal, hiszen A tanyasarkon gazdagságára ő figyelt föl először, még a
hatvanas évek második felében, s észrevételeit nemhogy nem kezdte
ki, hanem éppenséggel megerősítette az azóta eltelt idő.
„Ez az a távolság, ami természetes, ami megfelel költőnknek, ami
kor tiszta a hangvétele. .. Ha közelebb lép, ha nem les, vagy közelebb
engedi magához világát, megromlik minden. . . ” - írta egyebek között
Tolnai, talán legérzékenyebb pontját érintve Fehér Ferenc lírájának.

A túlközelség ugyanis többször valóban közvetlen érzelmi megnyilat
kozásra készteti a költőt, minek következtében a fájdalom, vagy rit
kábban öröm, paradox módon kívül reked a választott versformán szervezetlen marad. Ezzel szemben a kellő távolság megtartásakor jó
val nagyobb szerephez jut az alkotói tudatosság, az „anyaggyőző tiszta
akarat”, s a vers puritán eszközök segítségével világhordozóvá válik,
mint A tanyasarkon is.
A háborítatlan csendű első sort váratlanul, siettetőn követi a zak
latott második: a merőben idegen, környezetével egyelőre egységet
alkotó gyerek és az őt foglyul ejtő költői tekintet között szikra pattan
ki. Még nem tudjuk okát, a jelzés nyomán azonban máris tovább
lépünk a harmadik és negyedik sor magasába. Sem a nyelvi, sem a
poétikai megoldások nem mutatnak semmi rendkívülit vagy szokat
lant, de képzeletünk mégis a megmozgatottság állapotába jut. A köl
tői kíváncsiság ugyanis a „sorsom” meredekén robbanásszerűen azo
nosulássá transzformálódik, és többrétegűvé nemesíti a strófát. Az
alápergő poron egyfelől egy egész gondterhelt emberöltő dereng át,
sőt egy kicsit mind a múltak, másfelől pedig a kitáguló versidőben a
kisgyerek a hiány, az elhagyatottság már-már mitikus alakjává nő, s
ez a két sík meg nem nyugvón, szüntelenül egymásba játszik.
A második versszakban is. A bamba szárnyasokat, a lapító ebet,
az eldobott, rossz fazekat, igaz, a költő láttatja velünk, hisz a gyerme
ki tudat nem minősít ilyenképpen, amikor azonban a hangulatot el
nehezítő képek mélyéről ránk emelődik a „halálos panasszal” teli te
kintet, újra és még intenzívebben átéljük az első strófa finom, labilis
egyensúlyát, kettősségét. Most már, semmi kétség, mi magunk is ott
állunk a költő mellett, mi magunk is a játék porfelhője mögé lesünk,
ahonnan az időtlen szeretetlenség fájdalma parázslik felénk.
Nem lehet továbblépni. A pillanat beteljesült.

Tolnai Ottó
DOREEN 2
(ars poetica helyett)
azért írom neked ezt a verset
mert úgysem tudod elolvasni
mert különben sem érdekelnek
a versek
(a Braque-ot is csak azért törölgeted
mert drága
mert 10 000 000-t ér
mit is jelenthetnének neked
buja trópusi virággal bélelt lány
ezek a sápadt
még az első fázisból való
hanyag sárga virágok
be sem rámáztattad
pedig csak 60x30
talán észre sem vennéd
ha ellopnák
ha ellopnám)
mégis néha nagyon megörülsz
a nevednek
DOREEN
a vers előtt
(ezért említem újabban a versben is
a neved) amikor megmutatom
az újságokat
meg úgylehet versem üressé vájt
égetett
kancsó formája is
jelenthet valami kicsit
a szemednek
igaz

amióta még a fiilét is
letöröm
darázskarcsú kancsóimnak
legtöbbször kihullanak a kezedből
és a nagy csörrenésre fölébrednek
a szomszédok mert a modem házakban papírvékonyak a falak
megörülsz amikor megmutatom
az újságokat (pedig ha tudnád
milyen nyavalyás újságok ezek)
mert tudod hogy majd pénzt kapunk
értük
annál többet minél hosszabbak
annál többet minél hosszabbak
annál többet minél hosszabbak
barna ujjaiddal gyorsan
megszámolod a sorokat
és megszorzod százzal
vagy hetvennel
(ez a versem nyolcvanöt soros)
múltkorjában amikor azt a
kétszázötven soros verset
hoztam haza
megcsókoltál
azóta minden vers előtt
a hosszú vers
múzsájához fohászkodom
hogy hosszan írhassam versem
mert DOREEN
én szeretném ha többször is
megcsókolnál
igaz különben sincs sose kedvem
abbahagyni a verset
hogy legalább a versben
nyújtózkodhassak
186 centiméteremnek kicsi
ez a szoba
alacsonyak ezek az utcák
meg a takaróm is rövid
és különben sem szeretem

a rövid bolha-fürge
verseket
félek a vers szélétől
félek a vers végétől
félek a vers szélétől
félek a vers végétől
félek
hajótöröttként akarok hánykolódni
rajta és lassan alásüllyedni
úgy hogy észre se vegyem mikor
fulladok bele
minden versbe bele akarok fulladni
bele akarok fulladni
bele akarok fulladni
bele akarok fulladni minden versbe.
Zágráb, 1963. január 5-én

AKARATOS DISSZONANCIA
Éppen tizenhárom éve, lepődtem meg, amint hosszúra nyúlt újévi
töprengéseimből ocsúdva fölütöttem a rosszul bekötött, lapjait hul
lató Homorú versekül. Tizenhárom éve, hogy megszületett a Doreen
2, melyet annak idején fenntartás nélkül ünnepelt egy egész feltörő,
lenézett nemzedék. Vajon joggal-e, faggatom magam, hisz lehet, hogy
csak hiányokkal küszködő ifjúságunk délibábja volt a költemény, me
lyet ma, egyre gyorsuló távolodásunk idején ismét eltakarnak előlünk
az immár másfajta nosztalgiák. Kétkedek, pró és kontra érvekkel ost
romlom magam, mígnem a hűvös fegyelmet elérve örömmel állapí
tom meg újra: nem emlékek és nem álmok egyszerű függvénye a vers,
önálló életet él, valóban reprezentatív darabja a hatvanas évek elején
megújhodott költészetünknek.
Nem múló nagy hatásfokának titka a maradéktalanul megvalósí
tott disszonanciában van. Költészetünkben akkortájt, egy autentikus,
korszerű életérzés jelzeteként, egymás után bukkantak föl a lét súlyos
ellentmondásaival birkózó versek, egy sem akadt azonban közöttük,
amely pattanásig tudta volna feszíteni a húrokat. Egy sem jutott el
addig a kritikus pontig, amelyen túl az egybeélt ellentmondások már

zűrzavart okozón fölbomlanak, és szétfeszítik a művet. Tolnai Ottó
nak sikerült, nem függetlenül persze Zágrábba „szökéséitől, mely
költői világának alakulására is döntően kihatott. A „termő por” elől
menekült el tájunkról, abban a reményben, hogy a horvát főváros bő
ségesen kárpótolni fogja az idehaza „elfecsérelt” napokért, szökése
azonban nem megnyugvást hozott, hanem a Doreen-élménnyel is súlyosodva, a belső poklot szabadította el. A kiszakadás, a távoliét, mint
már annyiszor az irodalomban, új távlatban láttatta vele a szűkebb
haza körülményeit, még inkább tudatosította és megsokszorozta a ve
le szemben érzett idegenkedését, minthogy azonban anyanyelvét nem
tudta és nem is akarta föladni, csakhamar rá kellett eszmélnie, hogy
a visszahúzó szálak kötése oldhatatlan. A szellemiekben gazdag egye
düllét napjait élte tehát beázó zágrábi albérletében, a senki szigetén,
s épp ez a kettős feszülés kényszerítette ki belőle a vers spontánnak
látszó, ám nagyon is tudatos (haza)kiáltását.
Már az első sorok paradoxonával jelzi, hogy verse gyökeresen el
fog térni a költői kommunikáció megszokott módozataitól, s a továb
biakban mindvégig megtartja, sőt többszörösen elmélyíti sorainak el
lentmondásosságát, anélkül hogy engedne a játékos elkalandozás csá
bításának. Tervszerűen mind távolabb juttatja versét a hagyományos
„költőiség”-től, olyannyira, hogy képzeletünkben lassú, nagy ívben le
omlanak a művet a valóságtól elválasztó falak, s a költő a vers „elé”
áll. De csak néhány pillanatra, hogy aztán a fanatikus választottak
kényszerérzetével fuldokolni térjen oda vissza.
Az utolsó futamok akaratos pátoszában, a hírközlés maximálisan
leegyszerűsített eszközeiben akkora erők gyülemlenek föl, hogy mint
egy visszafelé is be tudják sugározni a versteret. A feszültség végső
határát súrolva mosoly és torz fintor, fölény és fuldoklás, a vers föl
áldozása és bosszúja egyszerre van már ott jelen. Olyan kivételes pil
lanatok megsűrűsödése tehát a Doreen 2, amelyekre egy egész, sokfelé
ágazó költői világ épülhetett az elmúlt évtized során.
Hamuban sült pogácsa a pálya elején.

Domonkos István
KONTRAPUNKT
(Variációk barátom 1963. évi ars poeticájára)
E tisztaság a félelem formája csupán,
most a víz-tér fakó tartalma zümmögés.
E fenék tiltott harangnak öle,
szurkozott kötélen a fény leér
(megcsendülnek a halak),
rálóg, inas sugár, a szemre.
S mélységi hurkok
szorulása a nyakon,
a kéz olvatag,
a test elúszik, vízbe keményedik.
A szerelem ijedtség
kormos réteken eltévedt állat iramodása,
a csillagok vörös lényege, drága tűznek,
szobámba folyik,
a fagypontban létezem,
s a hold kerek sikoltás,
leheletemre felreped.
Míg üveget roppant a sötét,
a szekrény húsos, langyos falai
lassan tükörbe dőlnek,
az ajtó szájából a pára szülőként belép,
a földkéregre, egymást ölelve,
hatalmas, fehér köpetek, nyálkás angyalok fagytak,
farukból füstös kémények emelkednek,
szócsövei a felhőknek,
hasukból belekként kimásztak a folyók,
homlokukon apró házak rajzanak,
s ez mind együttvéve csupán a magánynak,
egy versnek a bevezetése.
Variálj a kecses őrzőangyalok örök témájára!

Mondj elfogadható hasonlatot;
csak a sorok számában van értelem.
Érthetőbben: a galamb röpte
melódia-ívelést nem érdemelt,
angyalok a hónuk fogalmát,
szekrény a hús véres tartalmát,
érthetőbben!
Mégis, a szerelem ijedtség
s a tisztaság a minden, a félelem formái csupán,
mert a szoba-fenék tiltott harangnak öle,
mert a víz-tér fakó tartalma zümmögés.
(ím láthatják, mily okosan
szaporítom soraimat.
Titkok?
Csak voltak,
s borzadok, ha idegen verssel van viszonyom.)
A hold kerek sikoltás,
a hold kerek sikoltás,
leheletem felreped,
torkom és értelmem elreped,
mint ablaküveget roppant össze a sötét,
mert mi a való:
míg írom ím e versemet,
a deszkafalon át hallom,
az újságíró s az ács
hogyan horkolnak, szellentgetnek.
S az angyalokat csak kitaláltam,
nem a sorok miatt,
azt hittem, angyallal
szebb a hó, a füst, a házak, a szénnyomok,
azt hittem, Noé bárkája a vers,
benne az értelem: bún és tévedés,
a megnevezhetőt a megnevezhetetlennel
ezért gyakran felcseréltem,
részegen a bárban
a Doreen 2-t megzenésítettem;
a zene a test, a versek csak kelések,
legújabban mozart g-moll szimfóniáját énekelem,
csak ezt tudom

hangosan,
gumibotok zuhogtak fejemen,
utálok minden népdalszöveget,
a dzsesszt sem szeretem,
de ideje más irányt adnom versemnek,
ideje elkomolyítanom,
hogy végre versre hasonlítson, melyet mindenki ismer
s megszokott,
ideje magamtól is eltávolítanom,
még néhány jó hasonlat,
zene, ritmus, jó dikció:
1. A kertek iszapjából nemsokára kiássák a tavasz
aranyharangjait.
2. A lányokról, virágokról nemsokára lefejtik a jégnek szivárványos
és zenélő rétegeit.
3. Belátható időn belül, hiszem, nem lesz szükségem
a tavaszra stb.

SÜLLYEDŐ BÁRKÁN
„Csak disszonancia által lehetséges alkotás. A konszonancia nem
egyéb megértett disszonanciánál” - írja Bartók-tanulmánya vázlatá
ban József Attila, találóan fogalmazva meg azt a felismerést, amely
nek jegyében költészetünk a hatvanas évek elején megújhodott. A
„megértett disszonanciá”-ig természetesen nemcsak az újat és mást
akarás láza vagy a hagyományos ízlés kihívásának szándéka vezette el
fiatal költőinket, mint vélték többen, hanem válságba jutott tudatuk
is. Akkoriban írt verseik sorozataiban föllelhetők és kimutathatók
ugyan célzatosan vaskalaphorpasztó gesztusok, ezek azonban felszí
niek, külsőlegesek, másodlagos jelentőségűek. Sőt, félrevezetők is,
miként irodalmi „közvéleményünk” egykori reagálása tanúsítja. Meg
csontosodott, zárt költészeteszményük sugallatára sokan érthetetlen
nek, zavarosnak, botrányosan packázónak látták ezeket a verseket,
amelyekben pedig a tiszta értelem vívja csatáját egy nem „szép”, de
hiteles költészetért.
Domonkos István „programverse” kiemelkedő darabja ennek a
vonulatnak, egyszersmind olyan keresztút, magaslati pont is, ahonnan
költészetének múltja és (részben már megvalósult) jövője egyaránt

belátható. Amint az elfogadható hasonlatokat, a titkokat, a szépnek
hitt angyalokat sorra lomtárba hajítja, ma is megképlenek előttünk
alig egy-két évvel korábban meghirdetett „új virágzásáénak dús szí
nei, és megüti fülünket elragadtatott hangja: „fetisizálom a verset: a
vers győzelem!”, ugyanakkor azonban az Áthúzott versek kiégett tájait
is becserkésszük, egészen Kormányeltörésben című nagy „negatív”
szimfóniájáig vagy a későbbi Dér springt noch auf!-ig jutva el.
A vers szemmel láthatóan három szerkezeti egységből áll. Az el
sőben, melyet maga a költő bevezetésnek nevez, ma már csöppet sem
szokatlan vagy meglepő képekkel, metaforákkal egy „klasszikus” lel
kiállapotot ír körül, szándékosan lassítva a sorokat, hogy időt nyerve
minél jobban fölcsigázza az*olvasó érdeklődését. Amikor azonban a
magány okainak és érzelmi vetületeinek feltárására kerülne sor, a má
sodik részben kíméletlenül fölfejti a vers szövetét, s az (ön)irónia, a
vallomásosság és az utálkozás síkjainak egymásba futtatásával a vers
lehetetlenségét hirdeti.
Épp ezért a más irányú, „elkomolyított” harmadik részt sem fog
hatjuk föl a megszokott, közismert verselés egyértelmű kritikájának
vagy kigúnyolásának. Bár a sorok között ott bujkál a feszülés árán
kiküzdött okos mosoly, a búcsúzkodó integetésről ,sem'feledkezhe
tünk meg, amint a költő bárkája a „szépség”-gel együtt végképp alá
merül.

Fehér Kálmán
KILENCVENKILENCEDIK PANASZ

Mély latiakba néztem
Egymást megkívántuk
Nem néztünk az égre
Mindketten eláztunk
A kék eget néztem
Messzi csillagokat
Nem láttam előttem
A szúrós gazokat
Mély kutakba nézni
Fölnézni az égre
Egymást észrevenni
Játszani ezt vérre

A PANASZOK FORRÁSÁNÁL
Újabb költészetünk egyik határköve kétségkívül a Száz panasz,
amely hagyományostól eltérő tájszemléletével, közösségi gondjaival,
ismételten görcsbe ránduló, darabos versbeszédével egy csapásra föl
hívta magára a figyelmet. Egy látó, dilemmák és kételyek elől nem
menekvő költőt ünnepelhetett Fehér Kálmánban akkortájt a kritika,
irodalmunk jövőjére hagyományozva annak tisztázását, hogy a kötet
mely verseiben alkot szerves egységet a formateremtő indulat és a
nyugvópontra nem jutó gondolatiság, illetve hogy melyekben reked
meg a mondandó az egysíkú illusztrálás szintjén.
Némi szorongással vettem hát elő a művet, hiszen ha az elmúlt év
tizedben föl-föllapoztam is, főleg a bekeretezett, megfölkiáltójelezett
verseknél állapodtam meg. Az újráolvasás során azt tapasztaltam,

hogy a panaszok gazdagabbak, mint egykor véltem, ugyanakkor azon
ban ismét meglepett fragmentális jellegük. Majd mindegyik versben
egymást erősítő, egymásra az egész köteten át visszaható sorok, képi
telitalálatok bukkannak föl, ezek azonban, kevés kivétellel, elhomá
lyosuló, felfeslő kontextusba ágyazódnak. Ilyenformán sokkal hálásabb a panaszok egészével foglalkozni, mint a belső összefüggések
rendszerét megbolygatva kiragadni közülük cgyet-egyet, annál in
kább, mert ez utóbbi esetben csakis a nyelvükben feszes, rövid költe
ményekre eshet a választás.
A Kilencvenkilencedik panasz, mint Bosnyák István megfigyelte, a
„tézis-antitézis-szintézis módszerével” Fehér Kálmán világlátásának
alapjait tárja fel. A tézist megfogalmazó első versszak azonnal aka
dályt gördít az értelmezés elé. A központozás, még inkább a kötőszók
elhagyása folytán eleinte szokványos okozati összefüggésben látjuk a
kezdő sorokat, hisz a „mély kutak” jelzős szerkezet egy női szempárt
is jelenthet, amelynek varázsa az egymást megkívánás pillanatát ered
ményezi. A vers behatóbb fürkészése során ez a benyomás azonban
módosul. Már az antitézis kis logikai szeplője nyilvánvalóvá teszi,
hogy a versszakok valójában két idősíkra épülnek. Ha ugyanis az em
ber fölnéz a „kék ég”-re, nem láthatja a „messzi csillagok”-at, ha vi
szont látja őket, az égbolt szükségképpen fekete.
A fölpillantás épp ezért nem esik egybe a csillagok nézésével, mint
ahogy a kutak szemlélése sem magyarázza közvetlenül az egymást
megkívánás mozzanatát. Mind a tézis, mind az antitézis első sora
előzmény jellegű gondolati-érzelmi állapotról tudósít, amelynek
egyoldalúsága a vers „konkrét” pillanataiban óhatatlanul vereséget
idéz elő. Az ekképpen kiugratott, nyomatékossá tett első sorok tel
jesebb értelme aztán a szintézisben világosodik meg, ahol is a föld
közeli, vaskos tények és a szárnyaló képzelet összebékítésének szán
dékával megismételt motívumok már az „egyetemes” látás távlatait
kínálják.
S hangulatilag is ebben a strófában ér csúcsra a költemény. A láncolatosan egymásba kapcsolódó s a kölcsönös feltételezettség érzetét
elmélyítő főnévi igenevek az első versszak „mindketten”-je és a ké
sőbb magára maradó lírai én „fölé” röpítik a verset, általános érvényt
szerezve az emberhez egyedül méltó, mert produktívvá tevő szemlé
lődésnek.

Koncz István
A SZÉP TISZA ÉS MÁS

A part ellenségem!
Medrének mélyén,
ott a lusta örvény alatt,
a Tisza lelke bújik:
gyöngykagylók rejtik,
aranyhalak őrzik
a Tiszát.
Hulláma árján
zöldes az árnyék, meglesem a Tiszát,
a tolvaj bárkát,
olvastam álmát:
tényleg szép.
A part ellenségem!

A MÉLYSÉG DICSÉRETE
„Nem egy versében már-már a poklokat megjárt értelem veszélyes
kalandjait fedezhetjük fel” - írta annak idején az Átértékelés utósza
vában Végei László, s joggal, hisz Koncz István költészetében csak
ugyan a kor- és létkérdésekkel vívódó elme munkája az, ami legin
kább szembetűnik. Minthogy a költő szándékosan és a lehetőségek
hez képest következetesen kerüli a hagyományos poétikai eszközök
használatát, művei alig-alig hatnak érzékeinkre, nem váltanak ki han
gulatokat, nem lobbantanak föl gyorsan enyésző érzelmeket, tudatun
kat azonban annál inkább lefoglalják. Verseit épp ezért csak akkor

közelíthetjük meg igazán, ha a bennük sorjázó esszenciális gondolat
tömböket felbontva fényt derítünk a belső összefüggések bonyolult
rendszerére.
Nem kétséges, hogy A szép Tisza és más a maga derűs színeivel,
puritán egyszerűségével jócskán elüt a költő verseinek zömétől, vá
lasztásom azonban mégis rá esett, mert tájköltészeti kulisszái mögül
egy olyan magatartásképlet bontható ki, amely nélkül nehéz elindulni
a konczi versvilág összetettebb rétegei felé.
A költeményt két felkiáltójellel nyomatékosított, azonos alakú, de
más-más jelentésű és funkciójú mondat határolja körül. Elószöri
előfordulásakor, midőn a vers híranyagát még nem ismerjük, szó sze
rinti jelentése hatol el a tudatunkig, s ellenszenvünket ébresztgetve
az objektíve adott Tisza-part hitvány sajátságainak befogadására ké
szít föl. A költő azonban váratlanul száznyolcvan fokban elfordítja a
vers síkját, s két, mind megformáltsága, mind pedig tartalmi kisugár
zása tekintetében teljes értékű strófában a víz dicséretébe kezd. A
háromszor ismétlődő ragrímek lassú hullámzásba hozzák a dísztelen
képeket, amelyek a versszakzáró rövidebb sorok révén ismét nyugvó
pontra jutnak, és azt a benyomást keltik, mintha a vers szerkezete a
természetbeli mozgások ősi, biztos törvényeit követné. Már maga a
ritmus is magával ragadó tehát, de szép „törvényszerűségé”-nek tu
lajdonképpeni szerepe csak az esetben világlik meg, ha a költő „lusta
örvény” alá hatoló tekintetét követni tudjuk. Az aranyhalak és
gyöngykagylók nemcsak váratlan fénnyel árasztják el az iszapos, sötét
folyómedret, hanem irreális mivoltukban alaposan kibővítik a part és
a víz között feszülő szimpla ellentétet, a vers jelentésmezejét. A lát
ható világ, a fecsegő felszín és a lényegrejtő, hallgató mély kerüf itt
szembe egymással, és amikor másodszor is elhangzik a verskezdő
mondat, a part már egyértelműen az értelem, az „arany öntudat” el
lenségét testesíti meg, s mint ilyen irányt szab a költői cselekvésnek.
A lebegő könnyűségű „tájvers” a pokol tornácává súlyosuk. Kez
detét veheti az átértékelés.

Tolnai Ottó
A FEHÉR HOMOKNÁL

A fehér homoknál
ahol a folyó is megáll
megfeledkezve
a fuzvesszőt vágó
lányokat lesve
fodormentával dörzsöljük
szőrös mellkasunk
Az ellenség szájtátva feláll
nyugodtan leolvashatnánk számjait
A fehér homoknál
ahol a folyó is megáll
megfeledkezve
fodormentával dörzsöljük
szőrös mellkasunk

A GERILLA HADBA VONULÁSA
Nincs még egy versciklusa háború utáni költészetünknek, amely
annyi ellentétet, mozgást, játékot fogna egybe, mint Tolnai Ottó Ge
rilladalok című sorozata. A gerilla majd minden „hadmozdulata”
után fordul egyet-egyet a költő kaleidoszkópja, s a váratlan, meg
ismételhetetlen képsorok a valóság és irrealitás, a közel és távol,
a gyermek- és felnőttkor, az élet és halál sajátos áttűnéseiben egy
aránylag könnyen meghatározható életérzést és etikai magatartást
mutatnak föl.
A ciklus bevezető dala a lehető legegyszerűbb eszközök felhasz
nálásával készült. Első pillanatra hadszíntérnek véljük a „fehér ho

mok” tájékát, annál inkább, mert a megálló folyó képe szinte felszólít
bennünket, hogy mi is megálljunk, és a szikrázó nyári csöndben lélegzet-visszafojtva lessük az eseményeket. Az összecsapás azonban el
marad, s helyette egy minden harci tettnél izgalmasabb szertartásnak
leszünk szemtanúi.
Az első öt sorban egyenes vonalúan halad előre a vers, majd egy
hirtelen síkváltás után valószerűtlenné válik a Tisza-part, több irány
ból ható erők központjává. A dal súlypontját alkotó következő két
sorban „csoda” történik. A szétdörzsölt fodormenta a falusi gyerek
korok világbirtokló erejét, derűjét, kiegyensúlyozottságát érzékelteti,
de miután már-már elhisszük, hogy a költő az érzelmes emlékezés
fonalán kívánja kiteljesíteni versét, berobban a „szőrös mellkasunk”.
Mégiscsak felnőtt hát a gerilla, mégsem pusztán rabló-pandúrozás fo
lyik a szemünk előtt, döbbenünk meg, s ez a döbbenet maradandó
nyomokat hagy, mert a két sor megszervezettsége tökéletes. A spondeikus hosszú szótagok egymásutánja ünnepélyességet, életerőt, ter
mészettel való egységben levést sugároz, s ezt a hatást a fodormentá
val és a mellkasunk jambikus döccenője csak fokozza. A gerilla éle
tének minden korszakát egybesűríti ez a pillanat, mely után az
ellenség csakis olyan lehet, amilyen: megszámozott, szájtáti, értetlen,
dehumanizált. Sőt, tekintettel arra, hogy mulya megmutatkozását egy
maximálisan telített versrészlet előzi meg, a fölszobrosodó gerilla
mellett törpének, csenevésznek, küzdelemre méltatlannak látjuk
alakját. A harcnak mindenképpen el kell maradnia, hogy aztán a refrénszerűen megismétlődő, de most már feszesebb első versszak leke
rekítse, „formailag” lezárja a dalt, „tartalmilag” pedig, a gerilla dina
mizmusát, harci indulóit idézve, parttalanul himnuszozza az életet.
Az időfelhalmozással valószerűtlenné tett helyszín az ellenség fel
bukkanásakor végképp egy más valóság dimenzióit nyeri el. Az ellen
ség ugyanis mindvégig megmarad a fikció világában, alakját nem lehet
racionalizálni, kivetíteni a valóságba, s így a vers elszakad a konkrét
vajdasági tájtól. A tér- és idősíkok váltakozása és egymásba játszása
tehát egy olyan szerepdalt eredményez, amelynek esztétikai hírértéke,
hatásenergiája jóval nagyobb, mint hogyha a költő köznyelvi képle
tekre bontható módon fogalmazta volna meg gerilla-magatartásának
lényegét.

Brasnyó István
HÁZAM

Valahol itt
állt a házam, valahol
itt szóltam nevetve:
kihez?
Sárgán
forgolódnak-hánykódnak
a barázdák, korai
hóié mos köztük
utat:
kihez?
Lépcsők a földeken,
ki ül ma a lépcsőre, a napra,
mely mögött a házam
állt, ott állt
valaha.
Körben kurta ágakkal
fák, gallyak
eget hasítanak,
kék selyműt,
tavaszra.
Ki fekszik a lépcsők alatt
kulcsolva mellére
kezét?

Kézmeleg a kézben,
délre fölengedj
majd visszaindul
a fagy feketéje,
sötétedéskor.
PIwzű a vízbe,
s füvet rág szátok
a számban,
körömmel téptük itt
Az út is erre
fordul, a lapályra
tér; visz tovább
a hegynek:
itt állt a házam.
Valahol itt szóltam
nevetve.
Rézszínű volt
az alkonyat szemek, ti, vérben
úszók.
A lépcsők még
állnak.
Vésők nyoma,
a szél simára
söpri,
majd visszaindul,
sötétedéskor.
Háttal
ülök a napnak.
Valahol itt állt
a házam.

HÁTTAL A NAPNAK
Brasnyó Istvánt objektív lírikusként tartja számon a kritika. Köl
tészetének képanyagát csaknem kizárólag gyermekkora világából me
ríti, olyképpen, hogy mind az elkalandozó, oldottabb, mind a pillana
tokat rögzítő, szűkszavú emlékezés verseiből igyekszik kizárni önnön
álláspontját, s diszkréten háttérbe húzódva a tényeket szervezi mű
egésszé. Lírájában tehát a valóságanyag és a költői szemlélet egyszer
re ható, kettős objektivitása figyelhető meg, ezen azonban az emlé
kezés természetéből kifolyólag többször áttűnnek a nosztalgikus
visszavágyódás színei. S jó, hogy áttűnnek. Míg a kettős objektivitás
elvének maradéktalan érvényesítése fényképszerű műveket eredmé
nyez, amejyek a legügyesebb „kamera-beállítás” esetében is csak egy
mást homályosító sorozatokká állhatnak össze, addig a rejtőzködő
lírai én intenzívebb sugárzása élettel telíti a verseket.
A Házam ez utóbbi verstípus meggyőző darabja. Az első versszakban
a költő elindul a múlt felé, de az ismétlődő „valahol”, majd a végül
felhangzó „kihez” után lezárul előtte az út. Visszakényszerül a vers
írás jelenébe, ahol már nem a nevetve szólás, hanem a gondterhelt hall
gatás a sorsa, annál inkább, mert a várható házunk helyett házam-al
mond, ekképp is kiemelve egyedüllétét. A második versszakban a ko
rai hóié mosta úton a jövő felé próbál kitörni, a barázdák színe és
nyugtalan mozgása azonban előre sejteti, hogy a már elhangzott kér
dést itt sem kerülheti meg. A jelen szorítása így még inkább erősödik,
és a vers eljut addig a feszültségi pontig, amelyet az alanyi költőknél
rendszerint nagy szavakban kirobbanó érzelmesség követ. Brasnyó el
kerüli a csapdát, kitart a látszólag szenvtelen tényközlés mellett, s
tovább növeli a vers hírértékét.
A földeken feltűnő lépcsők képéből a pusztulás hűvöse csap ki, s
mivel a környezetből a hánykódó barázdákon kívül még mindig nem
látunk semmit, a lépcső már-már a pannon múlandóság szimbólumá
vá változik. Nem véletlen hát, hogy a lírai én felkapja tekintetét a
„kék selymű” égre, s miután ott sem lel bizonyosságra, gondolata hir
telen visszakanyarodik a lépcsők alá; a múltat rekonstruálni kívánó
emlékezet és a minden élőt eltakarító természet között kezdetét veszi
a csendes küzdelem, melynek során természetszerűleg az utóbbi ke
rekedik felül a tizedik versszakban. Amikor tehát a költő végül ki
mondja, hogy háttal ül a napnak, ez elsősorban nem irányt jelöl, ha

nem azt jelenti, hogy háttal ül az életnek, a tenyészetnek, s mintegy
az idők teljességét egybefogva higgadtan szembenéz a pusztulással.
Bár egyik-másik strófában átmenetileg „poétizáló” mozzanatok
lesznek úrrá, a vers egészét sehol sem billenti ki egyensúlyából az
emlékezés, sehol sem tör át rajta az olcsó érzelmi ráhatás szándéka,
s a múlandóságról való bölcselkedés futamai sem bontják meg szer
kezetét. A fő motívumok a fagy és a szél „visszaindulásá”-nak tör
vényszerűségével ismétlődnek meg, teljesen elmosva a határt a „kin
ti” és a „benti” elmúlás között, s alkalmasint épp a halálnak ebben a
mindenekre kiterjedő áramlásában rejlik a vers életességének titka.

Fehér Ferenc
MADARAK FOLYÓJA

Megnyugvásom világos völgye,
madarak folyója, nyári út;
szitakötőszárny a most és örökre,
én vagyok a szomjúság s a k ú t. . .
Kik már mélyen lent pihentek,
vagy felhőzitek egem ezt a fekete nyári csöndet,
ezt hagyjátok nekem.
Erre jártam apám nyomában,
lándzsás nádasok között;
mégis csak a csöndet találtam,
mert csak a csönd az örök.
A halált is csak így értem én:
nád bojtján ökörszem rezeg. ..
Reggel még örömem szűrte fény,
s estére lidérces neszek. . .
Megnyugvásom vadgalamb-völgye,
madarak folyója, nyári út;
valaki kell, hogy kutam betöltse,
hogy csak az legyek, maga az út.

NÁD BOJTJÁN ÖKÖRSZEM
A Madarak folyójá-bán a „körülhatárolt élmény és a költői beleképzelés teljes mértékű belső egyensúlya valósul meg” - írta néhány
évvel ezelőtt Danyi Magdolna, olyan kiindulópontot kínálva, amely
től érdemes elindulni a költemény részletezőbb értelmezése felé. An
nál inkább, mert Fehér Ferenc lírájában épp ezt az egyensúlyt bontja
meg gyakran az önnön ellentétébe átcsapó érzelmesség.
A vershelyzet alapvető jellemzőit már az indító sorok feltárják.
Előbb úgy tetszik, mintha a hármas tagolású bevezető kép nagyobb
asszociációs távolságokat egybefogó felsorolás volna. Ezt a lehetősé
get azonban csakhamar elvetjük, mert a nyári jelző előtt kötőszó he
lyett vessző áll, az út pedig ragozatlan marad, ami arra utal, hogy a
kép elemeire az egyidejű azonosítás szerepét bízta a költő. A völgy,
a folyó, az út egyetlen teljességgé lényegül, fénytől és békességtől túl
csorduló idilli tájékká, melynek szépségét a második sor tiszta ritmu
sa az ünnepélyességig fokozza. Ugyanakkor azonban, csak sejtetőn
még, s persze tovább növelve a képsor hírértékét, megcsap bennünket
a múló idő fuvallata is.
A Madarak folyója, ha a képes kifejezés értelmét nem szűkítjük le
a verébnép kedvenc porfürdőjére, a ritmikus változásnak, a belátha
tatlan idők óta tartó vonulásnak, sőt az emberi lét végességének ér
zetét is kelti, hisz a folyó általában a múlandóság jelképe a költészet
ben. S hogy nem a kockázatos belemagyarázás térségén járunk, arra
talán a következő sor a legszebb bizonyság. A szitakötőszárnyhoz,
igaz, megannyi sajátságot fűzhetünk, a kontextus azonban mégis a tö
rékenységet, a mozdulatok egymásba mosódó gyorsaságát hozza
előtérbe, minek következtében egyszerre az idők „huzatában” talál
juk magunkat, s ott látjuk a negyedik sorban a lírai ént is, amint a
szomjúság és a kút egyelőre még kifejtetten paradoxonát fogalmazza.
A versszak tehát a mindennapok gondjaitól megszabadult lélek bé
kéjétől indul, s az idők teljességével szembesülő elme magasabb ren
dű, egzisztenciális nyugtalanságáig jut el, a két komponens dialekti
kus egységét alkotva meg.
Ebből a helyzetből a panasztevés, a példálózó érzelmesség, a fennkölt búslakodás felé egyként vezethetett volna út, az élmény azonban
oly parancsokénak és alakító erejűnek bizonyult, hogy a költő elke
rülhette az űrtöltő, laza képeket, s a keresztrímes strófaképletet is
mindvégig meg tudta tartani, anélkül hogy a rímeket „kiugratta” vol

na. Minden újabb versszak könnyedén, de megformáltan viszi tovább
a gondolatot, s jól kivehető hangsúlyos részletekkel bővíti a vers je
lentésmezejét.
A második strófában a fekete nyári csönd, a lírai én belső, eszméltető szorongása válik dominánssá, majd innen az örök külső csendhez
kanyarodunk, a Vörösmarty-féle „lény nem lakta Éj” vízióját idézve
emlékezetünkbe. Itt, ezen a ponton azonban megtorpan a vers, s a
negyedik szakaszban a költő egy igen finom képpel siet a tudtunkra
adni, hogy nem az elmúlástól való félelem késztette a kozmikus né
maság fürkészésére, hogy korántsem a halál az, ami a nyári fényesség
hűvös kontrasztjaként igazán foglalkoztatja. Nem a halál, hanem az
élet, a betöltetlen kút, a nosztalgia, hogy valaki segítségével azono
suljon magával az úttal, miután minden végső kérdés elviselhetővé
szelídülhet, s nem múló szomjunk csillapul.
A Madarak fofyójá-nak élményiségét tehát funkcionális képekben
megnyilatkozó gondolatiság színezi és formálja, s alighanem épp ezért
lehet oly természetes a vers, mint az önmagukban létező tárgyak, mint
a nád bojtján rezgő ökörszem - gyerekkorunk apró csodája.

Pap József
ÉLŐ TÁJ

Bori Imrének
Apám arcáról ismerek a tájra.
Szavának súlyáról, ha otthon járok.
A vesződésről, melynek sosincs vége.
A leterített, agyonhajszolt tájra.
Ez az örökségem. Minden évszakával.
Nézzetek rám: szemem alján hordom.
Arcomban arcát s arcában a tájat.

RÉGI TÉMA, MODERN TUDATOSSÁG
„Miért ne tekinthetné az ember egy műalkotás létrehozását mű
alkotásnak?” - teszi föl a kérdést egy helyütt Valéry, meggyőzőn ér
zékeltetve, hogy nála a költői munka és az azt meghatározó kritikai
kontroll szerves egységet alkot, feltételezi egymást. Ez az egység ter
mészetesen a modern líra megannyi más művelőjénél is kialakult, el
sősorban annak a jeleként, hogy a mai költők mind kevésbé mernek
„költői véná”-juk ösztönösségére hagyatkozva hangulatokat, érzel
meket kidalolni, megénekelni. A vers valóságformáló lehetőségébe
vetett hitüknek megingásával felerősödött bennük a formateremtés
igénye, sőt némely tünetekből arra következtethetünk, hogy a szavak
megszervezése izgatóbb feladat számukra, mint hogy maga a mű mi
lyen és mekkora rezonanciát tud majd kiváltani. S talán épp ezzel
magyarázható, hogy egy-egy ilyen vers átmenetileg akkor is foglalkoz
tathatja képzeletünket, ha pusztán a szavakkal és a szavakért vívott

küzdelem állomásairól tudósít. Tartós élményben azonban mégis
csak akkor részesíthet bennünket, ha eléri a kettős kiteljesedés fokát,
amelyen már mind a „létrehozás”, mind pedig a „végeredmény” te
kintetében műalkotásnak bizonyul, mint az Élő táj is.
A vers témája - tájköltészetünk nem kis hányadának tanúsága
ként - buktatók egész sorával fenyeget. A legveszélyesebb közöttük
nyilván az, hogy a táj igen könnyen a belső vonatkozások pőre dísz
letévé válik, amikor is szinte törvényszerűen megtörik a látomás, és
legyengül az alkotói transzformáció. Epikus fragmentumok vagy szí
nes szósablonok tarkítják ilyenkor a verset, a párhuzamok kiemelése
érdekében hasonlatok burjánzanak el benne, a legmélyebb ponton
pedig megszólal az olvasó érzékeny pillanataira számító „szeráfi”
hang is. Az Élő táj rejtjelektől mentes versmondataiban mindennek
nyoma sincs, s ezért a „létrehozás” vonatkozásában azonnal műalko
tásként fogadjuk el, majd közelebb hajolva hozzá, rájövünk, hogy
„végeredményben” is az.
Az apám, a táj és a lírai én egységét megvalósító költemény alap
vetően fontos sora a negyedik, amelyben a megelőző mondatok tár
gyilagos, tényközlő információit indulattól fűtött jelzők váltják föl. A
sor már grammatikailag is összekötő szerepet játszik: szemmel látha
tólag értelmezős bővítménye a versindításnak, ugyanakkor pedig a
következő mondat birtokos személyragos főneve révén a szöveg to
vábbi egységeihez is kapcsolódik. Ezt a nyelvtani összefüggést aztán
csak szorosabbra fűzik a jelzők, melyek a köznyelvi gondolkodás
szintjén semmiképpen sem illenek a tájra, hiszen a tájat nem lehet
„leteríteni” vagy „agyonhajszolni”. Minthogy azonban a sor láncolatosan kapcsolódik, a jelzős szerkezet nem fullad képzavarba, ellenke
zőleg, áttűnésekben gazdag életre kel, ami lehetővé teszi, hogy a vers
mindhárom pólusa energiát adjon egymásnak és kapjon egymástól az élet folytonossága hirdetésének és kitartó vállalásának jegyében.

Jung Károly
AMI NINCS

Ami nincs: az az erdő.
Kivágtak utóbb minden fát.
Elvonul minden felhő,
Gazdátlanul, a tájon át.
Ami nincs: az a rét.
Halvány fémcsík a folyó.
Ketten, ha fogják egymás kezét:
Emlék már csak. Elfolyó.
Ami nincs: az maga a táj.
Szűk szobában matat a sötét.
S megnevezni azt is, ami fáj.
Keresve újra a másik kezét.
Ami maradt: a gyorsuló idő,
Valamint amott az út;
Akár a néma hírvivő,
Ki még látta a tanút.
(S végezetül a zuhanó kő,
Valamint a megkövült fák;
Akár a néma hírvivők,
Az időbe lengnek át.)

MÚLTAKTÓL VISSZHANGZÓ CSÖND
Rendhagyó, mondhatnám, látványosan rendhagyó volt Jung Ká
roly költői indulása a hatvanas években. Kötetre való verse sem volt
még, amikor máris füzetsorozatot indíthatott Ég az erdő című művé
vel, amelyben egyrészt a kassáki verseszménynek, másrészt pedig a
Tolnai-féle „balatoni turizmus”-nak a követőjeként mutatkozott be.
A füzet eleven gondolatritmusú, képváltásokban gazdag „hosszú ver
sei” mégsem voltak egyszerű utánzatok. Erejét mutatta már bennük
a költő ironizáló kedve, csipkelődő játékossága, különösen azokban
a részletekben, ahol ifjúsága magabiztos fölényével az élet abszurd
jelenségei fölött tartott seregszemlét.
Első „igazi” verseskönyve, a Leng így bizonyos mérvű csalódást is
okozott. Anyagának nagyobb részéből kiszorult a jó értelemben vett
köznapiság, a költő kötöttebb formákban próbált énekelni, tétován,
félúton megtorpanva, csak „lengetve” még versszervező energiáit. Né
hány évvel később, a Versek éve 1975 azonban már jelezte, hogy a
teljesebb értékű formai kötöttség felé vett irányt, s ezen a téren a
Hídban és az Új Symposionban közölt szonettekben jutott legtovább.
Nyilván egyszerűbb is lenne a dolgom, ha e míves szonettek egyi
kére esett volna választásom, amelyek minden elemükben azonos
szinten valósulnak meg, ellentétben a kettészakadó s utolsó strófái
ban kissé megtörő Ami nincs-csel. Érdekes módon mégis ez utóbbi
vers Jung Károly eddigi legjobb, antologikus alkotása, mely rafinált
egyszerűségében, tartózkodó tömörségében sokkal fontosabb, mint a
gondtalanul magyarázgató, fesztelenül csapongó költemények tucat
jai. Már Bori Imre rámutatott, hogy a vers indítása és alaphelyzete az
Eszmélet negyedik részével rokonítható, s ez akkor is így igaz, ha szem
előtt tartjuk, hogy Jung Károly nem éri el a József Attila-i dialektikus
gondolkodás csúcsait.
Az első strófa remekművet ígér. A kivágott erdő és a gazdátlan
felhők rímkényszer nélkül egymás mellé montázsolt képei meghök
kentő kietlenséget érzékeltetnek, itt még csak sejtetve, hogy valójá
ban a lírai én egyedüllétéről, létélményéről van szó. A második
versszak folyójának fémcsíkja, még inkább a harmadikban végleg el
tűnő táj képzete már egyértelműbben érzékelteti az alaphelyzetet,
azt, hogy az odakinti mncj-ektől a belső nincsen-ekig visz az út.

S milyen bravúrosan dolgozik itt a költő! Az első versszakban a
pusztulás ellenére is folyamatos mozgást tapasztalunk, a másodikban
ez már csak az emlékezet mélyéről tör fel, a harmadikban pedig teljes
a lefékeződés. Épp ezért itt, a „szűk szobában” lehetett és kellett is
volna valamely általánosabb érvényű megfogalmazását adni a lélek
ben „mutató sötét”-nek, hogy aztán a vers ismét a „konkrét” tájba
kanyarodhasson vissza, újabb dimenziókkal gazdagítva azt. Jung Ká
roly ehelyett megelégszik egy eléggé szimpla utalással („S megnevezni
azt is, ami fáj”), minek következtében a hirtelen visszalépés egyen
súlybontóvá lesz.
A vers korábbi változatának negyedik versszakában pl. ismét föl
bukkantak „amott a fák”, utóbb ezt kihúzta a költő, betoldott egy
zárójeles strófát, javításokat eszközölt, szavakat cserélt föl, legszebb
bizonyságaként annak, hogy ő maga sem tekinti végérvényesen befe
jezettnek munkáját.
S mégis, az Ami nincs első részének múltaktól visszhangzó csönd
je, mely Tanguy vásznaira emlékeztet, tartós hatást vált ki, újra meg
újra arra híva föl a figyelmet, hogy az igazán jó verseknek nagyon
nagy ára van.

Ladik Katalin
41 °C

a kanalak röpte habos
almával kitöltve
cirmos nyelv a tenyeremen
a fogak benne elszenderílltek
hajfürt bugyborékol
egy arc
körmömön elcsorog
híg nyelét
hogy ne lásd
elteszem
nekem minden kés szőke

A CSÖND ANYAGIASULT FORMÁJA
Salvador Dali cirmos lányának nevezte Ladik Katalint jó tíz évvel
ezelőtt Dési Ábel, s nem véletlenül. Költőnk a spontán szürrealista
tájékozódás látványos verseivel robbant be a jugoszláviai magyar iro
dalomba. Első költeményeire még a hangulati túlfűtöttség volt jel
lemző. Szóképeinek, jelzős szerkezeteinek áradata botránkozlatón
szegült szembe az álmos, fáradtan érzelmeskedő „vajdasági” lírával, s
bár eredményeit illetően igen felemás volt ez a lázadás, a versek kép
rendszerében itt is, ott is fölbukkant egy-egy eredeti tehetségre valló
megoldás, telitalálat. Különösen azokban a részletekben, ahol a logi
kailag egymástól igen messze eső fogalmak társításának nem pusztán
merészségi effektusa volt, hanem hiteles töltése, holdudvara is. Ladik
Katalin azonban aránylag rövid idő alatt meg tudta fékezni, vissza
tudta szorítani versbeszédének a megszólalás öröméből táplálkozó
zabolátlan hömpölygését, s már meghódított költői vívmányait kama-

toztatva a „tiszta” szürrealizmus emlékezetes költeményeit alkotta
meg. Ezek között tartjuk számon a 41 *C-1 is.
Noha a logika fegyvertárával nem sokra mehetünk itt, kíséreljük
meg mégis nyomon követni a vers alakulását. A „kanalak röpté”-ben,
ami egy csapásra a valóságfölöttiség térségébe ragad bennünket, még
a külvilág dinamizmusa, nyüzsgése üzen, ezt azonban azonnal az első
fékező mozzanat követi: „habos almával kitöltve". A mozgás tehát
telítődik, és lassulón befelé, a lélek felé tart. A következő két sorban
még inkább elpilled, egy bizarr csendélet dimenzióit, mozdulatlansá
gát öltve fel, majd a „hajfürt bugyborékol”-ban teljes szépségében felizzik a csönd.
A hangutánzó bugyborékol és a hajfürt társításával különös folya
mat veszi kezdetét. A haj nem szólal s nem is szólalhat meg, mert
legnagyobb csendünknek, a halálnak cinkosa, úgyhogy végül is az ige
idomul hozzá: hangtalan, „negatív” bugyborékolássá válik - minden
valós csöndnél másabbat hozva létre. Az ezt követő kép csak fokozza
a hatást. Ismeretlen, vonások nélküli arcéi olvad át a semmibe, meg
határozatlansága azonban egyáltalán nem zavar: a fölidézett léten túli
némaságban már nem egy arcról van szó, sokkal inkább az egyetlen
ről, a mindegyik után megmaradtról, az őrzendőről.
A vers további néhány sora letér a szürrealista általánosság útjá
ról, jóval konkrétabbá válik, „idegen” szövetté, amelynek asszociatív
ereje meg sem közelíti az elsó szerkezeti egységét. A vers egyensúlyát
veszti, néhány téveteg mozdulat után visszazuhan közénk, a minden
napi valóságba, s kristályos fehérsége elhomályosul. Ez a váratlan fe
szültségcsökkenés sem szorítja azonban háttérbe a kivételesen szép
álomtechnikás képeket, amelyek révén egy új valóság, mondhatnánk
akár úgy is, a csönd egy lehetséges anyagiasuk formája született meg
képzeletünkben.

Gulyás József
MINT RÖPTE MADÁRNAK

kezed fényes mozdulatot ejt el
homlokodtól a pohárig
feszes éneklő hídja
szentségeimet mélyre szorítja
nemes érceim kioldni
kevés és vagyok erőtlen
szót kéne ejteni benne virággal
jajt könnyet akármit
egy dalt lágyan hajlítani
mélységek fölibe
ha lenne értelme egy mosolyt
mely köztünk átível
mint röpte madárnak
talán ha lenne itt egy virág
út hit hely barát akárki

MADÁRTALAN EGEK ALATT
Hosszú éveken át szorongva figyeltük Gulyás József költői pályá
ját. Versei súlyos, testet-lelket tépázó kínokról üzentek, anélkül hogy
esztétikai érvényt tudtak volna szerezni maguknak. A kinyilatkozta
tott halál és őrület, az öntudatra nem ébredt élményiség oly sokáig
uralta költészetét, hogy végül már csodáért fohászkodtunk: ne hulljon
az idők kútjába ennyi fájdalom. S a Vörös fagyöngy, majd a Pirossal,
feketével legjobb versei, a költő makacs kitartásának értelmességét bi
zonyítva, fel is mutatták a „csodát”. Ezekben Gulyás József váratlan
önfeltámasztó tűzzel lerombolta a múlthoz, a „befejezett”-hez vezető
hidakat, s a „vers mindig valami más” döbbenetében a poézis lehető-

ségeit, teherbíró képességét kezdte kutatni. Nyelve fokozatosan tisztult,
mígnem „meztelen magvak”-at, „kondenzált, színtiszta fény”-t hozott.
Jelen versében is ezt a tömény, nehéz fényt szeretem igazán, amely
a szerkezeti egységeknek első pillanatra nemigen észlelhető összefüg
géseiből árad. Az első négy sor zsákutcába tereli képzeletünket. A
helyzetteremtő mozdulat után még arra várunk, hogy a kéz mögött
megbúvó emberrel fogunk megismerkedni, annál inkább, mert az
„éneklő híd” látszólag egyenest feléje visz a tárgyi világtól. S ezt a
látszatot a következő két sor megerősíti részben. A „nemes ércek”-ről
mondottakat ugyanis az indítás hatása alatt úgy értelmezzük, hogy a
költő épp a maximálisan telített mozdulat bűvöletében válik erőtlen
né, s veszti el örömmel önnön integritását. Még mindig a kéz felé
haladnánk tehát, de a sorok zöreje megtorpanásra késztet. A főnévi
igenév mássalhangzó-torlódásos alakja, az ércek kioldásának logikai
bukfence, még inkább a hatodik sor inverziója elzárja előttünk a fel
tételezett utat, s vészjelzőn homlokegyenest ellenkező irányba indít
bennünket - a költő felé.
A panaszkodás azonban, szerencsére, elmarad. Pusztán arról in
formálódunk, hogy hiányérzete parancsára olyan erőforrások után
kutat a költő, melyeknek segítségével megkapaszkodhatna a mélysé
gek fölött, s arról, hogy ebbéli törekvése a virág, a könny, a dal és a
mosoly vonatkozásában egyaránt kudarcot vall. Mindez természete
sen elégtelen lenne, ha a címadó sor nem vetne fényt a meghatáro
zatlannak tetsző fájdalomra.
Gulyás József versvilágában a madár nem egyszerű költői eszköz,
hanem, bármennyire furcsán hangzik is, létfontosságú szimbólum.
Már egy korábbi versében riadtan eszmélt rá, hogy a „súlyos huzalok”
között nincs „egyetlen madár”, később pedig - a „gazdátlan vétkek”
árnyékában, „szemközt, mindig szemközt” - versszak értékű sorban
panaszolta föl: „Már sose beszélhetsz madárral.” A madár tehát számára
az egyént másokkal, a földet az univerzummal összekötő kapocs jelképe,
s ha már a „köztünk átívelő” madárröptű mosolyt is lehetetlennek ta
lálja, akkor ez semmi mást nem jelent, mint hogy végképp kisodródott
vagy kisodortatott a létből az eszméltető hontalanság térségeire.
S ha erről a pontról tekintünk vissza a vers első soraira, nemcsak
azt fogjuk tapasztalni, hogy fekete fénnyel izzik a lehulló mozdulat,
hanem egyúttal közelebb kerülünk Gulyás József azon verseihez is,
melyekben „álmatlan éjszakai vándoraként „forró utakra készen” ül
dögél - hangszerét is utálva immár, de madárra lesve mindhalálig.

Derűs István
A VIRÁGOK ROZSDÁSODÁSA

Ezek már veszélyes
mozdulatok a térben,
s itt elkezdődik a táj
oldódása,
a fosszilis maradványok
felszívódnak tudatomba,
egyre mélyebbre húzódik
az ár s az iszap,
a rémület madarai röpködnek
felettünk,
lassan, szüntelenül. . .
A zörejek
messzi, ismeretlen
térből gyorsulva érnek
fülembe.
Ez már a virágok konok,
következetes rozsdásodása,
a forrósuló vágyak
kifeszített húrjai leszakadnak,
lepattannak. . .
A szél felerősödik,
a tüdő kapkodó játéka
szakítja meg a tűnődést s halkan, csendben,
mintha nem is ezt akarná,
az eső lassan megered . . .

A FÖLÉNYTŐL A SEMMI FELÉ
Mosolygó, felsőséges irónia bujkált a szája szögletében, amint jó
másfél évtizeddel ezelőtt fel-feltűnt közöttünk a kari folyosókon. Seb
zetten önbizalommal költőnek hitte magát, kötete volt már, azt azon
ban nem sejtette akkor még, hogy az embernek nemcsak a világ, ha
nem önmaga ellenében is bírnia kell a harcot. Csakhamar felszedte
sátorfáját, függetlenítette magát, de kiküzdött szabadságával nem tu
dott mit kezdeni. Mind ritkábban publikált, és semmivel sem jobb
verseket, mint azelőtt, majd egy Tisza menti falu postáján kötött ki,
amin talán még azok is szorongva tűnődtek el, kik nem érezve közös
séget verseivel, semmibe vették költői indulását. Mert jelképes volt, a
költő Dóró Sándor halálával volt egyenlő ez a kikötés. így aztán nem
véletlen, hogy amikor Dóró, az ember is szembekerült a nemléttel,
újabb s egyben utolsó verseinek sorát már ismét álnéven adta közre.
A virágok rozsdásodása keletkezésének körülményei folytán ter
mészetesen semmilyen vonatkozásban nem útkereső vagy újat ost
romló vers, sőt, szóképeinek, jelzős szerkezeteinek egyike-másika (a
rémület madarai, a forrósuló vágyak kifeszített húrjai) éppenséggel
elhasznált, kopott, információszegény. A vers egésze azonban mégis
fölülemelkedik az átlagon.
Az első szerkezeti egységben még bizonytalan a gondolat, nem tud
megszabadulni homokzsákjaitól. Lépésről lépésre feltárja a lélek szo
rongásteli állapotának determinánsait, de egy síkon, az egyszerű át
tételesség síkján marad, s erőtlenségét mi sem bizonyíthatja jobban,
mint hogy végül a félelem „konkretizálásával” a kinyilatkoztatás esz
közeihez folyamodik. Mintha a költő még nem döntötte volna el,
hogy rémületéről kíván-e beszélni, vagy pedig arról, ami a rémület
mögött lappang.
Ezt a végső fokon statikus állapotrajzot aztán a második szerke
zeti egységben a párhuzamosság elve alapján sikerül megbontania. A
messziről, gyorsulva érkező zörejek, a felerősödő szél, majd a lassan
megeredő eső vonalán egy közelítő zápor képzeteit lopja tudatunkba,
s ezzel párhuzamban a belső feszültségnek, a belső viharnak úgyszin
tén fokozódó intenzitású készülődéséről tudósít az álmok (virágok)
rozsdásodása, a vágyak húrjainak leszakadása, majd a „tüdő kapkodó
játéka” révén.
A két párhuzamos erő nemcsak áthatja, kiegészíti, támogatja egy
mást, nagymértékben tágítva a vers asszociatív köreit, hanem egészen

különös szerepe is van. Mindnyájunkban él egy atavisztikus szorongás
a kitörni, tombolni készülő elemek láttán, s egyféle várakozás, re
mény is, hogy az események később hamarosan vissza fognak zökken
ni megszokott medrükbe. Ez okból versünk belső fenyegetettségének
növekedését is teljesen nyitottnak fogjuk föl, az utolsó három sorban
azonban hirtelen leépül, elsorvad a párhuzamosság, s miközben min
den akarat és lehetőség a kinti valóságra háramlik át, a láthatatlanná
vált lírai én az esőn át megérkezik a Semmibe.
Soha szebb esőt! Hiszen általa, benne megvillan néhány pillanatra
a Valami is, amit Dóró Sándor hasztalan keresett és áhított mindig
is rövid életében.

Gál László
NEM HINNI

se menny se pokol
isten se isten itt
nem hinni szörnyű hit
se menny se pokol
se út se ösvény
zsákutca van csak itt
nem hinni szörnyű hit
se út se ösvény
se hang se betű
fekete csönd van itt
nem hinni szörnyű hit
se hang se betű
se víz se árnyék
sivatag van csak itt
nem hinni szörnyű hit
se víz se árnyék
nem hinni szörnyű hit
hinni hitetlenül
és mindig egyedül
nem hinni szörnyű hit

A KÉTKEDÉS FEKETE CSÖNDJE
Mélyek a gyökerei és halálig tartó a virágzása ennek a versnek. A
hitetlen hit motívuma a két háború között bukkant fel először Gál
László költészetében, hogy aztán különböző változatokat mutatva vé
gigkísérje pályáján, egészen az utolsó versekig, amelyekből már „pis
logó halotti mécs”-ként int felénk a költő a nemlét partjáról. Fiatal
kori, forradalmas hitének megtörettetése után kezdte el faggatni ön
magát és a világot, hogy az emberi élet értelmességét illetően újra
valamely biztos, abszolút értékű támpontra leljen, majd a felszabadu
lás és az újjáépítés tavaszlázát követően vívódása továbbgyűrűzött, s
az öregkori bölcsességgel is befuttatott költeményeknek egy olyan
láncolatát hozta létre, amelyben hol panaszkodva, hol ironikusan mo
solyogva, hol pedig tűnődőn jut el a végső kérdésekig. Ezek a rokon
versek tehát igen gyakran közvetlenül is feltárják a hitetlen hit eszmei
forrásvidékét, gazdag „illusztrációs” anyagot kínálva a költő fejlődésraj
zához, az információszegény Nem hinni azonban bizonyos tekintetben
mégis messze fölébe emelkedik az egész vonulatnak.
A költemény alapvetően eltér a leggyakoribb gáli verstípustól,
amelyben az értelmi és érzelmi együtthatók küzdelme, perlekedése
adja meg a feszültséget. Ebben a verstípusban a hűvös értelem rend
szerint számba veszi a tényeket, s az örökös ismétlődés, körforgás ré
mítő gondolatáig merészkedve feketével von be mindent, a szív azon
ban egy irracionális belső parancs sugallatára hirtelen szembefordul
vele, s a mégis, a csak azért is álláspontjáról pirossal árasztja el a re
ménytelenséget. Versünkből ez a katarktikus ellenpontozás teljesség
gel hiányzik. A zsákutca, a sivatag s az összes többi, elemi hiányér
zetről tanúskodó fogalom mindvégig megbontatlan és ellensúlyozatlan marad, értelmi síkon tehát nem menekülünk meg a semmi
szorításából, végül azonban mégis felszabadultan, meggazdagodva
tesszük le a verset.
Ennek a hatásnak több oka van. A versen makacsul végigvonuló
infinitivusok általános érvényű, félelmetességében is zsoltárosan sú
lyos állapottá transzponálják az egyéni szorongást, annál inkább,
mert az előttük le-lecsapó itt-ek sem valamely konkrét helyet jelölnek
meg, hanem a költő pszichikumától kezdve szobáján, utcáján át egé
szen az univerzumig mindenre vonatkoztathatók. S az ekképpen ma
gasabb szintre emelt mondandót egyetlen pillanatra sem hagyja föl
lazulni, elmosódni a költő. Magyarázkodás nélkül, szabályszerűen

megismétli minden egyes versszak első sorát, a strófákat pedig a köz
lésanyagukban mind komorabb második sorokkal és az azonos har
madikkal köti egybe, egy homogén, zárt, többszörös belső függőségű
szerkezetet alkotva meg, amely a maga egyszerűségében is a szellem
teremtő erejének ragyogó példája.
S épp ebben van a vers maradandóságának titka. A kétkedés fe
kete csöndjét ösvényláttatón eloszlatja tudatunkból a megtartó alko
tói fegyelem.

Koncz István
EGÉRÚT

Képzeld, helyzetembe magad!
Senki sem kényszerít,
meg kell mondanod: visszataszít
a káprázat, nem hiszel
a szavaknak, ezért kerülöd, előttük lesütöd szemedet az értelmüket. És a rossz mester
cifra blöffje mögé
sem bújsz, aki letagadja jelentését
a szónak. . .
Éber zsoldosok igazságszolgáltatását lesed,
s ha lesújt rád,
még hős, tolvaj sem vagy,
csak egyszerűen megrökönyödött,
tájékozatlan.
Tájékozatlan ember.
Kockával hullik a szó: mindegy, szép, nyájas, értelmes szó, önmagában - és a képzelet
kitartásodra vár, zagyva számítások
ámító csinnadrattáját túlélni
És a muzsika!
Kikerülöm a dolgokat, a táj
befogadja a társtalan ütemet:
- pártos visszavonás világ vers ég el,
az út arányt szab magának,

csitul a lényeg; homályát
bearanyozza a messze felhőkön
megülő szem okos magánya.

VERSTEREMTŐ GONDOLATISÁG
Kritikánk, esszéírásunk évekkel ezelőtt rámutatott, hogy Koncz
István indulását egyebek között József Attila költészete is befolyásol
ta, azt azonban nem mérte föl, hogy milyen természetű ez a hatás.
Költőnk eredetiségét féltve és oltalmazva, sietett leszögezni, misze
rint a József Attila-i világkép, gondolkodásmód, versszerkesztés nyo
mai csak az induló Koncz néhány versében adottak, s ilyenformán
nem vehette észre, hogy a kezdeti, könnyen kimutatható reminiszcen
ciák mellett olyan rejtettebb jelzetek is föllelhetők Koncz István mű
veiben, így az Egérútban is, melyek az „arany öntudat” költőjének hu
zamosabb és jelentősebb hatásáról tanúskodnak. Versünk indítása, a
kérlelő/parancsoló felszólítás pl. a Téli éjszaka első sorát idézi emlé
kezetünkbe, s maga a versszerkezet is „rímel” bizonyos mértékben a
József Attiláéval. A lírai én a kezdő sor után itt is „visszavonul”, s
csak az utolsó versszakban „lép elő” újra a higgadt, okos szemlélő
désnek azzal a gesztusával, amely a Téli éjszakái is berekeszti; a „koc
kával hullik a szó” meg éppenséggel az Eszmélet harmadik részére
asszociáltat. Ezek a beszüremkedő hasonlóságok azonban korántsem
gyenge pontjai Koncz István költészetének, hiszen nem a másolás
szándéka, hanem a József Attila-i szigorúsághoz való felemelkedés
igénye, a rokon szellemi izzás teremtette'meg őket.
Az Egérút, bár első olvasásra nehéz megközelíteni belső összefüg
géseit, kristálytiszta gondolati struktúra, amely lépcsőzetesen tárja fel
az egérúthelyzet alapvető meghatározóit. Az első, meglehetősen is
merős információ a modern költészet egyik nagy dilemmáját érinti.
A káprázat elvetése, a szavak iránti bizalmatlanság itt még a nyelvi
eszközök elégtelenségére hívja föl a figyelmet, s a költő egyértelműen
tagadó választ ad a maeterlincki kérdésre: „Hiszi-e valaki is, hogy a
nyelv segítségével igazán megérthetik egymást az emberek?” Más szó
val, úgy tetszik, mintha a neoplatonista közvetlen megismerés mellett
tenne hitet, versek hosszú sorát előlegezve arról, hogy verset valójá
ban nem lehet írni. Az Egérút következő mondata azonban erőtelje
sen ellenpontozza ezt a föltevést, hiszen a szavak konok „kerülése”

az elme elárulását eredményezné, a „tudat határán kívülről” hulló
szavak pedig „lelketlen csábítássá” alacsonyítanák a művet, miként a
Magda című versben vallja a költő. A szavaktól való idegenkedés és
a jelentésükhöz való egyidejű ragaszkodás közötti feloldhatatlan el
lentmondás épp ezért a költői lét belső fenyegetettségének pólusává
súlyosodik a versben. S mert így van, csöppet sem meglepő az „éber
zsoldosok” váratlan feltűnése, kik a másik póluson az önnön osztha
tatlan egyigazságától megittasult dogmatikus gondolkodást jelképe
zik, amely alkalomadtán épp a lét ellentmondásait egybeélő, kéte
lyekkel vívódó tudatot támadja meg a legszívesebben.
Miután az egérútkutatás imperativusának mind belső, mind külső
indítékait föltárta, a „válaszadás” síkjára jut a vers, s nyomban rejtély
elé állít. Amennyiben ugyanis a kockával hulló szót - a kocka „forgandóságára” gondolva - a megnyugtató bizonyosság elérhetetlensé
gére való utalásnak fogjuk fel, nem tudunk mit kezdeni a hirtelen
betolakodó mindegy-gyei Mintha verembe zuhantunk volna, tanács
talanul tapogatózunk jobbra-balra a gondolatjelekkel elválasztott,
egymástól eltávolított szavak között, mígnem a „zagyva számítások”-at
és az „ámító csinnadrattá”-t legyűrő képzeletben kiútra nem lelünk,
ráeszmélve egyúttal arra is, hogy különös módon a „mindegy” csupán
tudomásulvételt jelent itt, de nem belenyugvást is.
Az utolsó versszak aztán közelebbről is megvilágítja a kitartásra
váró képzelet mibenlétét. Minthogy a költőt visszataszítja a káprázat,
a versbeli képzelet alapvetően különbözik a szokásos értelemben vett
fantáziától: nem tud és nem akar képekben megnyilatkozni, hanem
mindvégig megmarad az elvont gondolkodás szférájában. Ezért kerüli
ki a lírai én a dolgokat (is), ezért vállalja a „pártos visszavonás”-t,
még ha ez a versek ismerős világának pusztulásával jár is. Ez az ára
az „egérút”-nak, annak, hogy az út arányt szabhasson magának, hogy
a tekintet a messze felhőkig hatolva biztosabb távlatot nyújtson a kö
zeli tények látásához is.
A hagyományosabb, elernyedő utolsó három sort a visszavonulás,
a félreállás hangulata uralja. Hadd tegyük azonban hozzá: látszólag.
A vers feszültsége szegmentumról szegmentumra növekszik, de ha vé
gül robbanást idézne elő, nyilván önmagát semmisítené meg. Az ál
megnyugvás tehát elsősorban szerkezeti okokból szükséges, miköz
ben mögötte tovább izzanak a feltámasztott ellentétek. Az utolsó
versszakban újra megjelenik az egyes szám első személyű rag, s való
sággal visszarántja gondolatunkat a versindító sorhoz, ahol egy ilyen

raggal már találkoztunk. A verskezdő felszólítás így látatlanul is ott
vibrál a költemény zárószakasza után, s megismételteti velünk a hely
zetfelmérést. Annál inkább, mert az Egérút fokozódó intenzitása el
lenére sem fejlődési, alakulási folyamatot, hanem egy bonyolult tu
datállapotot rögzít, esztétikai értékké transzponálva a külsőséges
díszeitől megfosztott gondolkodást.

Tolnai Ottó
KODÁLY

Az idén
egy kicsit korábban találtál reagálni a
tavaszra,
egy tizenhatoddal előbb koppintott
szép metronóm-fejed
és elrepedt.
Előbb nyitottál kaptárt
s a kotta-méhek nem másznak már vissza
többé torkodon,
hogy ismét rétre repüljenek,
a viasz-sántikán szabályos játékaik
vég nélkül játsszák . . .
Vagy a virágok késtek
az idén,
hiába rohannak már;
mint vízeséshez tutajok,
a művirághegyek.
És a szakállad,
legszebb hangszered,
nyesett hangszered,
mint hegedű csiga-fején csavarodnak
álladón
a selyemmé-ezüstté finomult birkabelek,
mézet fuj ily szálasán szél
Most püspöklila
bársonybelsejű tokba tesznek Téged
és leengednek,
ajándékba adnak, mint egy
citromszín-erezetű hegedűt,
az egész lakás megváltozik,

ha valamelyik szekrény fenekén
fekszik egy hegedű,
vagy legalább a tokja,
és a föld is megfog változni,
mert te majd felstimmeled a fák
sáros gyökerét.
Óriás koponyádat gyermekhegedű-fejnyivé
csiszolja a szél,
hegyből vési ökölnyivé,
átdobja rajta a húrrá foszlott,
elviselhetetlenül rezgő világot,
és kis füleddel mint csikorgó
fekete csapokkal hangolja.
Könnycseppjeim is
hosszúra nyúlnak,
és akár húrjaidból a halál,
pókhálót szövök,
íme,
hogy kihalásszam az éterből
egyszerű szellemed, mint egy legyet.
Valóban,
ez a tavasz szebb az összes eddiginél,
de a nap még gyenge,
nem értem, Zoltán bátyám,
miért tetted fel már
a napszemüveget?
Siratlak,
mint egy szamár,
mint a sok seszínű veréb
ablakom alatt a platánfán.
Meghaltál?
Csak a hangszerépítő
bontotta szét hangszerét,
kilökte a húrok alól a lábát,
kilökte a szekrényt tartó

körtefaoszlopot,
kiporolta,
vigyázva, előbb selyem, ezüst,
majd fekete fényhatlan papirosba
csomagolva a rózsafalapokat. . .
Az idén
egy kicsit korábban találtál
reagálni a
tavaszra.
Egy tizenhatoddal
Ez a tavasz,
ó, ez a tavasz!
legszebb öregjeinket bántja.
Homlokuk közepén
már kis tócsában gyűl a harmat,
bőrük elpattan, mint nyírfán
a balettcipő-anyagszerű háncs.

POLIFON SIRATÓÉNEK
A hatvanas évek közepe táján Tolnai Ottó a fegyvertelen költői
„hadviselés” védelmi állásaiba szorult: versbeszéde leépült, s az antipoétikusság terén sem igen közvetített már konkrét eszmei tartalma
kat. Fegyvertelensége tudatában a költő kiszámított mozdulatokkal
verseinek elidegenítésén fáradozott, mert felismerte, hogy csakis oly
módon nyerhet egérutat, ha nem menekül az elidegenültségtől. Köl
teményei már-már tüntetőn hirdették ekkortájt, hogy számára a líra
korántsem ünnepélyes gondolatok és érzelmek közlésének eszköze,
hanem a mindennapok szerves tartozéka, sőt pótszere, mely nem tűr
meg semmiféle „költőiség”-et. Az 1967. évi tavasz azonban „legszebb
öregjeink”-et bántotta, s távozásuk hatványozottan ostromolta meg
Tolnai érzékenységét, nem hagyva időt a távolságtartó védekezésre.
Alkotói tudatossága mellett így egyenrangú versszervező erőként lép
hetett föl nála az érzelmi dúltság, s megszületett a messze kiemelkedő
Kodály.

Már az. első szerkezeti egység több idősíkot egyesít. Előbb múlt
idejű igealakok révén a halálhír vételének pillanataihoz tér vissza tű
nődőn, majd a folyamatos közelítés érzetét keltve a jelenbe kanyaro
dik át. Az első sorokban még alig mozdul valami, csak az örök meg
újulásnak és az elrepedt „szép metronómfej”-nek a kontrasztja vet
apró hullámokat, a későbbiek során azonban erősödő tendenciával
megéled minden (másznak, repüljenek, rohannak), s amilyen mérték
ben növekszik a dinamikusság, oly mértékben mélyül cl az olvasóban
a halál élménye. A költő nem elmélkedik az elmúlásról, nem is pa
naszkodik, a kottaméhek és a virágok megszemélyesítésével, antropomorfizálásával azonban mégis erőteljesen érzékelteti a veszteség mé
retét. S külön hozadéka ennek a részletnek, hogy a halott mester fe
jén, torkán, szakállán, álián végigfutó tekintet végül egy különös,
drága hangszert láttat velünk a ravatalon, ami korántsem hat profá
nul, hiszen a képek nem magát az anyagot hozzák előtérbe, hanem
annak örökre elnémult hangjait.
A második szövegegységben tovább fokozódik a vers intenzitása.
A hangszer „leeresztésekor” világformálóvá nő a kodályi szellem,
amelynek nagyságát éppen az esendő test, az idővel ökölnyivé csiszo
lódó „óriás koponya” ellenpontja adja meg a látomásba torkolló so
rokban. A képi transzformáció itt eléri végső határát, s az érzelmi
zaklatottság szükségképpen közvetlen siratásban tör ki. Szembetűnő
azonban, hogy ezt a sírást lépten-nyomon elidegenítő, „blaszfémikus”
hasonlatok törik meg. Kihalászni Kodály szellemét az éterből, mint
egy legyet? Siratni őt, mint egy szamár vagy mint a sok seszínű veréb?
Nem kegyeletsértés ez? Nem, mert ezeket a hasonlatokat nem anynyira a megbotránkoztatás szándéka keltette életre, hanem inkább a
szokványos halottsiratás elhárításának belső kényszere, valamint a
költő azon törekvése, hogy az álimádat „magasá”-ból lehozza a zene
szerző szellemét, s az ember alatti létet is átlclkesítse azzal. Kodály
így a mindenütt-ott-levés dimenzióit nyerte el, Tolnai pedig a legköz
vetlenebb hidakat építhette meg a költemény és az olvasó között.
A vers lázgörbéje mindeddig fölfelé emelkedett, s nyilván nem kis
alkotói gonddal járhatott a visszaindulás első mozzanatának meglelése. Meghaltál? - hangzik el az elnyűtt kérdés, amelyre oly sok gyatra
választ hallani lezárt koporsók előtt, ez a pillanatnyi bizonytalanko
dás azonban nem üt nagyobb rést a versen: a „csomagolás” képei ma
gabiztosan ereszkednek a megnyugvás felé. S az indító sorok keretet
adó megismétlésével már teljes is lenne a vers, Tolnai azonban foly

tatni tudja. Váratlanul feladja a fiktív párbeszédet, „kilép” a műből,
s a harmat lecsapódásának meg a nyírfaháncs elpattanásának megleshetetlen pillanatait idézve megszenvedett békével tekint szét a lé
ten. A Kodály tehát, anélkül hogy bármilyen tekintetben másolná a
valóságot, egy nagyon is valós kört ír le, s ez a párhuzamosság nagy
mértékben növeli a vers hírértékét.

Gulyás József
KÖZEL A FÉLELEMHEZ

„Az élet csak addig enyém,
amíg árthat.”
(Apokrif mottó)
Lányi Ernő
Meséli a tekesport-tudósító:
Lányi Ernőt is
bútorozott szobából temettük eL
Ott bent a sarokban,
ott élt; egérrel fiókjaiban.
A fájdalom túllépte határait,
magasról hoztuk le,
limlomon át,
idill terjengett a levegőben,
okádták a rózsák.
Gyakran faképnél hagyta a várost,
senkinek sem tudott úgy
lemenni a nap.
Egyszer beállított hozzánk
megkövült sátorlap-kabátban,
esett az eső,
láthatatlan nyereségeiről beszélt,
az egész olyan volt,
mintha egy régi nap
megismétlődött volna.
Kolbászszag derengett,
a csendben akkor valaki
kinyitott egy fiókot,
egér ugrott ki,
egy nő felsikoltott.

Később poharakat osztogattak,
jókedv lappangott,
egy hölgy nevetett, többször is.
Nehéz volt elviselni
azokat a nevetéseket,
nehezebb, mint a gyöngysort a nyakán.
Mesélik, üléseken gyakran
megkérdezték tőle: jelen van-e.
Emlékszem, akkor még
a babért is bérben tartotta.
Dallamokat forgatott fejében
s egy lakást,
melyet majd ő húroz fel
s ügyvédek lakásához stimmeli
De üresen húzta vissza kezét
Mint finom kelme, akadt pillantásomba
egy kép a falon,
zab hánykolódott,
alatta edények mélyén meggyűlt
piszkos, ragadós fény,
agyontört ruhák,
az egész olyan volt,
mintha egy régi nap
megismétlődött volna.
Ott fönt a sarokban,
ott élt, közel halálhoz, félelemhez.
Nehéz volt feljutni,
limlomon át
törtünk hozzá utat,
a csönd árnyékában,
a csend sötét hajtásaiban
pörnyeszín macskák
s mint szűk térben kristályok,
egymásba nőtt
gyanús alakok halmozódtak,
szemük vérhálós daganata
forgott lassan a félhomályban,
ahogy fölfelé mentünk
nagy-nagy időközökben.

A sarkokban gyűrt homály,
valamelyik fiókban
házikolbász heverhetett,
mint egy ritka virág.
Mely szagával versenyezhetne,
nincs olyan illat.
Magasról hoztuk le,
limlomon át.
Soha olyan illat,
soha fájóbb távozás.

LÍRAI MESE A SORSAZONOSSÁGRÓL
A rokon sorsú elődök kutatása, ébresztése a legtermészetesebb al
kotói cselekedetek közül való. Magányosságában nemegyszer arra a
következtetésre jut a költő, hogy a kor, amelyben élnie adatott, nem
érti meg, és nem méltányolja törekvéseit. Múltba fordulását ez okból
szükségképpen jelene táplálja és határozza meg, a létrejövő mű azon
ban akkor meggyőző igazán, ha az időszerűsítés indítékai csak köz
vetve, az emlékek tényhalmazai révén érvényesülnek a megidézés so
rán, ha tehát a költő nem pusztán ürügyet keres a panasztevésre, ha
nem újrateremti a néhai szituációkat.
A Közel a félelemhez című versben Gulyás József jó érzékkel ta
lálja meg a rejtőzködés módját. Egy tekesport-tudósító álarcát ölti,
ami egyfelől lehetővé teszi, csaknem megköveteli a vers nyelvi anya
gának lazább, köznyelvi képletekhez közelítő megszervezését, másfe
lől pedig alkalmat ad arra, hogy a költő féken tartsa indulatait, s ne
tévedjen a bölcselkedés keveset ígérő térségére. A „tudósítói” intel
lektuális nívó választásának azonban ennyi előnye mellett hátránya is
van, a „mese” ugyanis igen könnyen valóban mese maradhat, amely
eseményeket sorjázó egysíkúságában óhatatlanul önmagába hal. Gu
lyás épp ezért két rétegre bontja a vers emlékanyagát. Az elsőben
Lányi Ernő életének egy-egy mozzanatát nagyítja ki, a kiemelt, nyo
matékosított másikban pedig a halála utáni időkön pásztáz végig. A
két réteg váltakoztatása erőteljesen dinamizálja a verset, annál in
kább, mert nem gépies montázsolásról van itt szó. Az első idősíkon
eleinte csaknem szenvtelen a hangvétel, csak a zeneszerző elszigetelt

ségéről informálódunk, majd továbbkanyarodva különös kedvteléseit,
látszólagos érdektelenségét, szociális kiszolgáltatottságát hozza elő
térbe a vers, hogy végül a „csönd árnyékában” megmászássá velünk a
halálhoz, félelemhez közel élt mester szobájáig vezető lépcsőket. A
versnek ez a rétege egyféle kibontakozás, haladás érzetét kelti tehát,
s ugyanezt tapasztaljuk a másik réteg vizsgálatakor is, minthogy ott
az idillt okádó rózsáktól az elidegenedett emberi élet képein át a ritka
virággá formálódó házikolbászig visz az út. Egyik vonulat képrend
szere sem állhat meg azonban külön-külön. Csak a halál utáni éme
lyítő idill, az értetlen kacarászás, az edények mélyén „meggyűlt pisz
kos, ragadós fény” érzékelteti valós méreteiben Lányi Ernő halál előtti
cgyedülvalóságát, nemlétre ítélt állandó „távollétének” okait. És for
dítva: csak a várost gyakran faképnél hagyó zeneszerző gesztusaiból,
„láthatatlan nyereségei”-ből, „stimmelési” szándékából érthetjük meg
azt az elégikus borongást, amely a vers másik síkján kifejezésre jut.
A Közel a félelemhez természetesen csak részben Lányi Ernő éle
tének és halálának egy lehetséges lírai meséje. A dialektikus belső
összefüggések révén a vers felülemelkedik a témán, s az „anyag poklai”-val szembesült szellem vallomásává lesz, Gulyás József költői
magatartásának és küzdelmeinek kérdéseit is megvilágítva egyúttal.
Az egész versen egy mély fájdalom hullámzik át, úgyhogy az utolsó
kiemelt rész magyarázó szavait már fölösleges ráadásként olvassuk.
Alighanem valamivel előbb kellett volna megköszönni a „tekesporttudósító”-nak a magvas beszélgetést.

Domonkos István
A KÖLTŐKRŐL

kiki a napon hevernek
előttük sörösüveg
kártyalapok a pokrócon
óra a szalmakalap alatt
divatlap homokkal félig betemetve
két-három nó a tisztes távolban
maréknyi gyerek
most felkapják fejük
hunyorognak a napba
reszketni kezdenek
kiki mi riaszthatta meg őket
jelképes értelmével
előttük a sörösüveg
a kártyalapok a pokrócon
az óra a szalmakalap alatt
a két-három nó a tisztes távolban
a maréknyi gyerek
vagy mindez együttvéve
miért oly nyugtalanok egyszerre
idegesek
mint a gázlómadarak a fegyver
hatósugarában

VISSZAFOGOTT INDULATOK
A sokszor emlegetett „új virágzás” igénye - ha nem is egészen
váratlanul, de korán - versidegenségbe, szóundorba, teljes kiábrán
dultságba fulladt Domonkos István költészetében. S minthogy ez az
ellenerő intenzitásában egyenlő volt a verset előbb még fetisizáló fia
talos indulatokkal, végül is a senki földjén találta magát a költő, mármár mindennemű reménye nélkül annak, hogy a hamuba roskadt il
lúziók talaján tovább építkezhet. Nem véletlen, hogy a költészet Noé
bárkáját elsüllyesztő Kontrapunkt után éveken át alig szólalt meg, s
ha megszólalt is, olyan színfoltokra vagy ritkábban teljes értékű ver
sekre tellett csak erejéből, amelyek kívül esnek lírája fő áramán. Az
alapvető kérdés az volt, hogy miként találhatná el a belső lefékezettségének megfelelő, poétikus elemektől megfosztott, de mégsem pró
zai hangot. A választ aztán a Kiki ciklus egymással szorosan összefüg
gő, egymást kiegészítő darabjaiban lelte meg először.
A költőkről indításában a színtelenség és a dinamizmus hiánya tű
nik fel azonnal. A tárgyak neve minősítés nélkül, kopáran bukkan fel,
nincs semminemű „költői” funkciója, emellett pedig a szó szoros ér
telmében a mindennapok legbanálisabb kellékeit jelöli. És ráadásul
a tárgyakkal nem is történik semmi, egyszerűen vannak, fölsorakoz
nak, a homokkal jól megférő „csendélet”-té állnak össze, amely a vers
második felében sem porlad el. Épp ezért úgy tetszik, mintha ez a
megismételt, önmagában információszegény részlet pusztán azért ke
rült volna a versbe, hogy tompítsa a „napon hevernek”, „felkapják
fejük”, „idegesek mint a gázlómadarak” vonalán kikristályosodó üze
netnek a nyíltságát, egyenesvonalúságát.
Pedig nem egyszerű űrtöltésről van szó. A csaknem teljesen időt
len, mert mozgáshiányos térségben a költő úgy rendezi el a tárgyakat
és az embereket, hogy egyszerre látásukhoz távlat kell. Mintha vala
mely rejtekhelyről mutatna a látvány felé, amely a távolság következ
tében nyilván közönyösen is hagyna bennünket, ha a szalmakalap
alatt nem pillantanánk meg az órát. Ez az apró irrealitás megszünteti
vagy legalábbis ellensúlyozza a szemléleti távolságot, s összes hiányér
zetünkkel egyetemben „besétáltat” bennünket az idilli képbe, amely
így a „valaminek történnie kell” feszültségével telítődik. Már első
előfordulásakor is hangulatteremtő tehát a sima képsor, másodszor
azonban még fontosabb szerephez jut. A cselekvő igékkel belopott
nyugtalanság okainak közvetett feltárásakor ugyanis már névelősítve

tűnnek föl a képek, mintegy nyomatékosan adva tudtunkra, hogy a
látható valóságban semmi sem mozdult el, semmi sem változott meg.
Ez pedig kétségkívül arra utal, hogy a költők riadalma itt nem annyira
latolgatás eredménye, hanem inkább belülről feltörő, elemi erejű fé
lelem, melyet a vers súlypontjában levő hasonlat „láthatóvá”, érzékel
hetővé tesz.
A visszafogott indulatok, a banális képek sallangmentes, töretlen
rendje tehát megteremti a félelem átélésének feltételeit, egy olyan
nyitott szituációt, amelybe az olvasói képzelet belelátja a Kiki ciklus
ban adott konkrét okokat is. Sőt, azokat a mozzanatokat is, melyek
a mai ember lelkivilágát döntően meghatározzák. S ez a nyíltság nem
hogy nem árt a versnek, hanem éppenséggel hasznára van, hiszen egy másik költő szavait idézve - „nem ott a dal határa, ahol a szó
véget ér”.

Ács Károly
A FORRADALMÁR RONDEUE

A forradalmár
kertjében kapálgat.
Szólhat a dal már:
a forradalmár
fején egy hajszál
szelíden fellázad.
A forradalmár
kertjében kapálgat.

A MERŐLEGES SZERKESZTÉS DIADALA
A hatvanas évek közepén költészetünkben megszaporodtak a tár
sadalmi történésekre, jelenségekre közvetlenül is reagáló versek,
amelyek fokozott figyelemmel fordultak az ember kiteljesedését gátló
ellentmondások forrásai felé. Emlékezetes sorok születtek arról, hogy
„belénk költözött a megszokás lárvája”, és „sorsunkra döglött sok
minden abból, amit nemcsak elpusztítani kellett volna, hanem jó
messzire elvinni és eltemetni”, hogy az igazság „vakmerő harcosai”
„kiálmodták már magukat”, majd az évtized végén egy költőnk így
kiáltott föl figyelmeztetőn: „jaj isten ember és forradalom / ha meg
pihen ha jaj ha megpihen”. A közösségi gondokkal vívódó költemé
nyeknek ebbe a változatos, sokrétű vonulatába tartozik A forradalmár
rondelje is, melyet a Tavaszi rondellel és az Utolsó előtti rondellel
együtt Ács Károly legsikerültebb versei között tartunk számon.
A vers eszmei mondandóját látszólag könnyű „lepárolni”, hisz a
nyolc sor - a választott formához híven - elkerüli a bonyolult költői
rejtjelek labirintusát. Már a második sor birtokos személyragja, még

inkább gyakorító igéje arra enged következtetni, hogy a forradalmár,
kinek portréját a költő rajzolgatja, megfáradt ember, lévén hogy „kis
világá”-ba húzódva hátat fordított mind a közösségnek, mind önnön
eszményeinek, s ezt a reflexiót a további négy sor csak elmélyíti. A
megszemélyesített s ezáltal a forradalmár alapvetően fontos fegyve
rétől (fejétől) függetlenített, jelentéktelen hajszál szelíd lázadása egy
csapásra groteszkké torzítja s az irónia leplébe burkolja a lírai hős
alakját.
Vitathatatlan, hogy már ez is erős érzelmi és gondolati hullámzást
indít az emberben, ám a vers maradandóságának rejtélyét korántsem
világítja meg. Hány, de hány hasonló „tartalmú” verset olvashattunk
már, amely szervezetlensége folytán szinte keletkezése pillanatában a
„szárnyas idő” áldozatává lett!
Költőnk, mint versének címe is elárulja, a szokatlan rondóformát
alkalmazza itt, mégpedig nagyobb engedmények nélkül. Az első vers
sort szabályosan megismétli a negyedik és a hetedik, a másodikat pe
dig a nyolcadik, és a rímek is az abaaab ab képletbe rendeződnek,
olyan struktúrát hozva létre, amely mindennemű kötöttsége ellenére
dinamikus, játékos, könnyed. S ezt a könnyedséget csak fokozza, hogy
a harmadik és negyedik sor több szótagos egybecsendítésével a költő
incselkedőn megperdíti, majd az ötödik és hatodikban tiszta rímek
helyett asszonáncokkal futtatja tovább a kördalt. Mindent a zökke
nőmentes, felszabadult mozgásnak rendel tehát alá, s a „klasszikus”
rondótól eltérően alighanem ezért kurtítja meg kissé sorait, ezért ke
rüli el gondosan az úrtöltő jelzőket, s ezért esik választása a sorok
feszes, aszindetonos kapcsolására is.
Teljes a megmozgatottság, a vers azonban csak akkor adja meg
magát igazán, amikor az utolsó két sorban a körtáncok ősi törvénye
szerint visszafordulunk a kiindulóponthoz. Ekkor döbbenünk rá
ugyanis, hogy a vers játékos „formája” (az életes dinamizmus) és ko
moly „tartalma” (az ember kapitulációja) valójában merőlegesek egy
másra, s pontosan megújuló küzdelmük „lappangó” szférája az, amit
tartós értékként érzékelünk.

Gál László
A TEREMTÉS

és mondá legyen értelmes világos
de megpihent a hetedik napon
reggelt parancsolt és estét teremtett
de megpihent a hetedik napon
vizek buzogtak a föld kivirágzott
de megpihent a hetedik napon
halak cikáztak madarak repültek
de megpihent a hetedik napon
csúszómászók csúsztak vadak megvadultak
és az ember
és megpihent és jaj hogy megpihent
jaj isten ember és forradalom
ha megpihen ha jaj ha megpihen
se értelem se világos se nap
csak csúszómászók megvadult vadak
ha megpihen ha jaj ha megpihen

ISTEN, EMBER, FORRADALOM
Költészetünk ma már nem szűkölködik megnyerőén tudatos,
többfelé tájékozódó, virtuóz alkotásokban, ám az egyén és a társada
lom, a lét és a nemlét, a haladás és a megállapodás komplex viszony
latairól, a bennük fellelhető ellentmondásokról senki sem szólt még
oly tartós intenzitással, mint törvényszerűen kiteljesedett és lezárult
életművében Gál László. Lírájának fő vonulatában a maga sajátosan
alkalmazott egyszerű eszközeivel is lényeges összefüggéseket tudott
feltárni, nemegyszer pedig közismert igazságokat transzformált köl
tészetté, meggyőző bizonyságaként annak, hogy egy-egy mű belső vég-

telenje akkor valósulhat meg igazán, ha az alkotó a dolgok bonyolí
tásában nem akar mindenáron versenyre kelni a valósággal.
A teremtésben is egy ilyen alapigazság esztétikai értékké fejleszté
sének lehetünk tanúi. Régi közhely, hogy a konstruktív cselekvésről
való lemondás az értelem elvesztésével, halódással s egyúttal mind
azon „démonikus” erők felszabadulásával jár, amelyek pusztulásba,
vérbe, szennybe taszítják a világot. Gál László azonban ennek a sok
szor hangoztatott és a történelem során annyiszor beigazolódott gon
dolatnak az újrafogalmazásakor nem csupán elménket, hanem tartós
hatást kiváltva érzékeinket is mozgósítja. A vers első részének előké
szítő ellentmondásai szemmel láthatólag a világteremtés bibliai moz
zanataira épülnek, azoknak mintegy visszáját adják meg a másképpen
értelmezett hetedik nap ismételgetésével.
A bibliában az emberi szellem ünnepélyes pátosszal halad a te
remtés befejezése felé, áldást és szentséget láttatva a hetedik napban,
amikor is Isten „megszünék minden csinálmányától, melyet csinált
vala”. Gál László viszont a teremtésnek lépésről lépésre mind gazda
gabb alakzatai ellenében vészjóslón, végzetes hibát sejtetőn hívja föl
a figyelmet ugyanerre a napra. Mindennemű magyarázkodás nélkül
perbe száll az önnön művén ámuló Istennel, de mert ez a vita csak
ürügy számára, nem firtatja az Isten teremtés utáni sorsát. Mindegy
neki, hogy csakugyan „elborzadott”-e valaha is a „zordon mű felett”
vagy sem, hisz a hibát és a veszélyt nem magában a műben, hanem a
teremtő erő elpangásában fedezi fel. Nem véletlen hát, hogy a vers
nek a megvaduló vadak képével kezdődő második felében a mítosztól
elindul az ember felé, s esélyeit latolgatja, melyek első pillanatra sem
misnek látszanak a mindenségméretű kudarc után. Annál inkább,
mert váratlanul a lírai én-ben is eluralkodik a félelem. Indulatszók
kal, ige- és kötőszóhalmozással fölgyorsítja, zaklatottá teszi a vers rit
musát, s szinte a légszomjjal küszködök figyelmeztetéseként mondja
ki, hogy megállni nem szabad. Nagyon fontos azonban, hogy ez a
spontánnak tetsző záradék igen tudatosan van megformálva. A kulcs
sor („ha megpihen ha jaj ha megpihen”) tiszta jambusai pl. az öntu
dat fegyelmével ellenpontozzák az érzelmi dúltságot, s ugyancsak a
kontrolláló értelem munkájának tudható be, hogy ez a rész jelképes
jelentést nyerhetett.
A belső küzdelem kiváltotta hatást aztán még inkább erősíti egy
lappangó vonatkozás. Költőnk ebben a versben nem bocsátkozik sem
pozitív, sem negatív jóslatokba az emberiség jövőjét illetően, nem

kedvelt próféciáira alapoz tehát, hanem megmarad a feltételesség
szférájában. De mert az isteni alkotást végérvényesen elhibázottnak
látja, voltaképpen minden lehetőséget az emberben halmoz föl, aki ha fásultságában nem pusztítja el önmagát - megszépítheti még a
ránk hagyott csúf világot.

Fehér Kálmán
PÁDÉ, 1968 AUGUSZTUSA

A hősök a bűnösök,
VALAKI NEVÉBEN,
Jó bajtársam, John,
Jánosunk mert végül is minden örökmécs
azokra lobog
Akik tisztességes nyugdíjjal,
Szép álmokkal,
nyugodt öregségben,
Virágaik között hólyagpanaszokkal
tudják áltatni a világot
De mi, John,
Jánosunk e hadi lárma közepette,
csipkebogyólekvár és tea helyett
Borókapálinkánkat iszogatjuk
és nem vodkát
Bajuszodat zászlósra igazgatod,
Barátom, John,
Jánosunk és e hadi lárma közepette nem kérdezzük már,
hogy mit ád a Császár,
hanem levett kalappal várjuk
Az akrobata Aktatologatók legújabb mutatványait
Ó!
Ez időben két bohóc,
Egymásnak nagyapja és unokája És mégis egykorú két bohóc e bánáti faluban.
A nevettetés nagymesterei
Érdemrendes két szegény:

előterjesztve
megvitatva
megtapsolva
vállon veregetve Két szegény érdemrendes:
lefokozva
megbírálva
kitapsolva
fejbe verve Ó!
Egykorú két bohóc e bánáti faluban.
Az ébredés várva várt mutatványában azok,
akik a fényponton felsülnek
Zászlós bajuszod alól, John,
Jánosunk emlékszel,
Egyszer már hajtogattuk
És ismételgettük
ugyanígy:
Borovicska,
Borovicska.

MESSZE HANGZÓ NEM
Versünk, mint már címéből is kitetszik, 1968 forró nyarán kelet
kezett, amikor a csalódás, a megrendülés, a tehetetlenségérzet, de
egyidejűleg a szembeszegülés hullámai is magasra csaptak a lelkek
ben. A történelem újabb vaskos „tréfája” olyannyira „vers évadá”-vá
sűrítette a pillanatokat, hogy költőinkből elemi erejű kiáltás készü
lődött feltörni, mivel azonban ők már jellegzetesen századunk szo
morú okosságának gyermekei, csak néhány maradandó, jól megépí
tett verset mutathattak föl a valóság konok tényeivel szemben.
A Pádé, 1968 augusztusa egy olyan igazsággal kezdődik, amely az
itt még rejtőzködő lírai én számára csakis negatív érvényű lehet. A
meghúzódó, önkörébe zárkózó, meddő álmaival és apró bajaival bí
belődő élet, mely áltatni tudja a világot, s ráadásul ezért az örökmé
csek lobogása is megilleti, súlyos torzulásokat sejtet. A tisztességes,
szép, nyugodt jelzők tehát az ironikus távolságtartás eszközei itt, s

ezćrt mintegy utólag magukhoz vonják, bevilágítják az első két sor
megdöbbentő állítását is. A jól előkészített, lappangó szembenállás a
lírai én feltűnésével teljesen nyilvánvalóvá lesz. A de kötőszóval kez
dődő versmondat elvágja az utat az idomuló élet felé, az italválasztás
mozzanatában pedig egyértelművé teszi a versírás kényszerének okát
is. Az alaphelyzet kiteljesedett, a vers azonban váratlanul mégis elka
nyarodik tőle, s egyfajta rezignált tűnődés felé vesz irányt.
Harmadszor is megjelenik John, Jánosunk, s alakja alighanem épp
itt, ebben a szövegrészben a legfontosabb. Fehér Kálmán más ver
seiből tudjuk, hogy ez a szívós, bölcs öreg tanúja volt az 1918. évi
cattarói matrózlázadásnak, a felkelés vérbe fojtásának, következés
képpen bajuszának „zászlósra igazgatásáéból, kalaplevételéből nem
csak méltóságteljes borongás árad, hanem a történelem is kicsap be
lőle, már-már mitologikus figurává nőttetve őt. Mintha maga az Em
ber lépne elő az idők homályából, hogy a végérvényesen megismert
hatalommal dacolva kegyelettel adózzon az ostoba halál mindenkori
áldozatainak.
Ezt a szövegrészt persze értelmezhetjük úgy is, hogy a John, Já
nosunkkal azonosuló lírai én-t a váratlan „hadi lárma” egészen a feleslcgesség érzéséig taszította, s hogy a „nem kérdezzük” meg a „le
vett kalap” tulajdonképpen a belenyugvás, a minden mindegy jelzete.
Emellett szól a következő szerkezeti egység hangulata is. Már a bohócságra, a bohóci szerepre való rádöbbenés megkeseríti a vers elején
még fölényes iróniát, hogy aztán az előterjesztéstől a lefokozásig, a
vállon vcregetéstől a fejbe verésig minden zuhanni kezdjen, egészen
a teljes „felsüléséig, ami nyilván kettős tragédia a bohócok életében.
A vers zárósorai ennek ellenére kizárják a minden mindegy alter
natíváját. Noha a pokoljárás végén nem hangzik föl egyetlen dacos,
hatáskeltő mégis sem, és elmaradnak mindazok az ismerős rekvizitumok is, melyekkel verseik „sleppjé”-t szokták megemelni a költők, a
Pádé, 1968 augusztusa egyetlen messze hangzó nem-mé súlyosodik.
Nem hangvételében természetesen, hisz az utolsó sorok ereszkedő
tendenciájúak, hanem azáltal, hogy az elcsendesülés előtt megkettőz
ve - az egész költemény archimedesi pontjaként immár - ismét fel
tűnik a borókapálinka, melynél szebben egyetlen tömény szesz sem
„énekelt” még költészetünkben a próbára tett, megtépázott, együttér
ző szabadságvágyról.

Pap József
PISZKOZAT

Nem lesz ma versírás.
Ma szó sem lehet versírásról.
A család úgy döntött, hogy a mai napot
A hernyók pusztításának szenteljük.
Már így is elkéstünk!
Egész parcellákat lekopasztottak
A medveszövők.
Aliig fegyverben vonulunk ki ellenük.
Tűzzel-vassal pusztítjuk őket.
Egész évi fáradozásunk odavesz,
Jövőre vághatjuk ki már a fákat is.
Szörnyű pusztítást végeznek.
Nem maradhatunk tétlenek tovább!
Nincs többé piszmogás, pepecselés, piszlicsárkodás,
Se badmintonozás, se horgászás, se más efféle
Henye időtöltés.
A versírás is várathat magára!
Különben, miről is akartam írni?
Igen, találtam egy sort kedvenc költőmnél,
Amivel nem értek egyet: arról beszél,
Szinte kérkedőn, hogy 6 kevés volt,
Hogy ő gyenge volt, hogy néki csak a
Szemlélődés jutott.
Hát nem, Jánoskám!. . .
Annyira nem hagyjuk el magunkat mégse!
íme a példa: ezek a telhetetlen hernyók.
Még hogy a gyümölcsösünket letarolták,
De már a virágoskertünket se kímélik.
Nem lesz ma versírás.
Igaza van M.-nek. (Nem mondja ő különben

Egy szóval se, hogy a versírás
Haszontalanság időpocsékolás stb.)
Nincs érvünk ellene, hiába is berzenkedünk.
Ezért ma nem lesz versírás.
Ma pusztítás lesz. Harc tűzzel-vassal.
Felelet a kihívásra!
Már indulunk is,
Csak befejezem ezt a piszkozatot.

A VIRÁGOSKERT VÉDELMÉBEN
Keveset publikáló költő, szoktuk mondogatni Pap Józsefről, s ha
közelebbről is meg próbáljuk határozni költészetének lényegét, hoz
zátesszük még, hogy modern lírikus, azon kevesek közül való, kik rit
ka fegyelemmel vívják csöppet sem látványos, ám annál több erőt
igénylő harcukat minden egyes szóért, szókapcsolatért, metaforáért,
versért. Arról azonban jóval ritkábban esik szó, hogy ez a szóreduk
ciós modernség valójában „klasszikus” költői magatartásról tanúsko
dik, s mint ilyen alapvetően más élményekből merít, mint korszerű
költészetünk nagy része.
A harmincas évek végén és a negyvenes évek elején született köl
tőinknek, minden nyilvánvaló különbözőségük ellenére, közös élmé
nye a világban való otthontalanság, amit természetszerűleg csakis a
poétikus elemek visszaszorításával és a fájó öntudat disszonáns refle
xióinak maradéktalan kibeszélésével ellensúlyozhatnak. Velük szem
ben Pap József meg tudott maradni a világgal, a természettel való
együttélés állapotában, meg tudta őrizni tehát a költészet virágait is,
amelyek persze felfokozott igényességéből adódóan véletlenül sem az
elmúlás édeskésen bágyadt illatát küldik felénk. Korszerű költőink
zöme feldúlt, iszappal elárasztott kerteken át, sokszor lebecsült és fél
reértett ironikus gesztusok, fintorok kerülőútján törekszik ugyanazon
estike felé, amelyet Pap József még egyenesben is megtalál, ha pl.
valamely dehumanizált szószóló „hullahegyei” elárasztják szobáját.
Számára a virág az értelemadó szeretet szimbóluma ma is, s épp ezért
nem véletlen, hogy időnként „fegyver”-rel is a védelmére kel, nem
firtatva egy percig sem, vajon fekete szívű árvácskáról vagy derűs pün
kösdi rózsáról van-e szó.

Hadviselésének egyik áttételekben gazdag dokumentuma a Piszkozat. Már első sora meghökkent. „Nem lesz ma versírás” - szögezi
le kategorikusan a költő, mintha csak valamely töredék, áthúzott
verssor befogadására kívánná felkészíteni az olvasót, ám tekintetünk
ugyanakkor egy Pap József-i viszonylatban igencsak terjedelmes szö
vegen pásztáz végig. A közlés és a versszerkezet között megteremtődő
paradox reláció, amellett hogy rendhagyó művet előlegez, erőteljesen
kilendíti a képzeletet. Noha a továbbiakban banális, költészeti szem
pontból érdektelen tények sorakoznak föl, az „állig fegyverben” és a
„tűzzel-vassal pusztítjuk” hipertrófiája előre sejteti, hogy a vers egy
pontján döntő fordulat fog következni. S valóban, az odavetőleg el
hangzó kérdés után feltárul a vers megírásának indítéka. A költő, a
szellemiek síkjára kanyarodva, egyértelműen elveti a szemlélődés, a
várakozás, a tétlenség alternatíváját, s minthogy előzőleg ugyanezt
tette a mindennapok vonatkozásában is, a fizikai és a szellemi cselek
vés interferenciája hirtelen fölerősödik, s mindaz, ami eddig „nem
vers” volt, jelképessé válva költészetté nemesedik. A hernyóirtásra
való készülődés itt már nem valamely konkrét kertben, hanem a Piszkozat térségében folyik, s voltaképpeni célja sem a medveszövők le
gyűrése már, hanem hogy mozgósítsa az olvasót azok ellen a fantázi
átlan, károkat okozó törekvések ellen, melyek irodalmunkban olykor
még mindig letarolnák a „virágoskertek”-et.
A vers ekképpen szétfeszíti a családi ügyködés szűk keretét, s tár
sadalmi relevanciát nyerve csakugyan méltó „felelet a kihívásra”. En
nél többet talán nem is tehet a költő.

Domonkos István
KANADA

kanadában mindenki kanadai
kanadában kanadai évek múlnak
híres a kanadai éhség
a kanadailag fagyasztott kanadai vér
velőscsont máj és vese
a kanadai szárított gyümölcs
kanadában mást sem hall a kanadai
csak azt hogy kanada kanada
a kanadai kínai is kanadai
kanadában
ha kanadailag kifogásolható is
kanadaisága
kanadában mindenki lopja
a kanadai tejet
a kanadai sarkon
a kanadai ékszerek
kanadai üvegfalak mögött
kanadailag őrizettek
kanadában senkinek sincs szeretője
(mindenki úgy segít magán ahogy tud
leggyakrabban kanadizál)
a kanadai rendőrök nem tudnak gitározni
kanadában a házfalak nem golyóállók
a kanadai páncélszekrények falában
kanadai homok csillog
kanadában a börtönőröknek
rossz a lehelete
kanadában nincs színházi egylet
híres a kanadai univerzális ragasztó
kanadában tűrhetően lehet ragasztani

a kanadai ragasztás örökös
kanadában csúszósak a háztetők
a kanadai erdők meg vannak világítva
a kanadai stadionok veszélyesek
mert be vannak kerítve
szolid kanadai kerítés
kanadában esténként mindenki
a kikötőben ácsorog
kanadából sohasem indul hajó

KANADÁBÓL NEM INDUL HAJÓ
Költészetünk megújhodásának, szabadságharcának kezdetén szá
mos lírai és prózai szöveg váltott ki felháborodást. Falusi tanítók és
könyvtárosok dugták össze fejüket Tolnai Ottó „fürdőkádas” verse
fölött, irodalommal kacérkodó publicisták lángpallossal űzték volna
világon túlra a kezdő poétákat, a mindentudó politikusok műhelyé
ben pedig a megtorlás plánumai erjedtek csöndben. Visszhangja, sú
lya volt az írott szónak, mint mindig, ha hosszan tartó dermedtség
után távlatok kezdenek nyílni a szellem előtt.
E korai megnyilatkozások közül már megjelenése pillanatában ki
ugrott Domonkos István A vers fetisizálása című esszéje, mely akara
tos pátosszal mondta ki, hogy a költő „antitézise a halálnak”, s a „vers
győzelem”. Csaknem negyven esztendővel ezelőtt, amikor irodal
munk nagy részét még mindig egy hallgatólagosan elfogadott és al
kalmazott „vajdasági” értékrend kritériumai alapján ítélték meg kri
tikusaink, épp az efféle győzelmet ígérő kitételeknek lehetett igazi
visszhangja. Végre egy költő, aki, ahelyett hogy kopott rekvizitumok felhasználásával poétikus szólamok előállításán fáradozna, „totális
életét” akarja föltenni a versre, lelkendeztünk, nem véve észre, hogy
az esszében Domonkos István valójában önnön árnyékát készül átugorni, ami majd döntően meghatározza egész további pályáját. Nem
csak azt emelte ki ugyanis, hogy évszázadonként csak egy-egy igazán
fontos vers keletkezik, melynek „pályáján egész sereg vak, süket, né
ma költő bolyong, kijáró részüket követelve belőle elveszetten, megalázottan”, hogy az „érzelmek húsrétegeiben” csontokat kereső vers
mindenigényű, hanem egyúttal azt is, hogy a jelenlét és az emlék kö-

zötti szakadékot áthidaló, a kettőt egy pontba sűrítő költészet nem
második élet, nem gyógyulás és nem vigasz megalkotója számára. Egy
minden másodlagosságtól mentes, érzelmektől és emlékektől be nem
árnyékolt, magábanvaló líraiságról álmodott tehát, akár a fiatal Illyés
Gyula is, midőn programadón papírra vetette: „A költő nem énekel
az esőről. Esőt csinál.”
Az „esőcsinálás” maximalista igénye és a költői gyakorlat között
azonban csakhamar kollízió támadt, amelyet Domonkos István nem
tudott, de nem is akart leplezni. Bármekkora lendületet vett is kép
zelete, sorain repedések futottak végig, melyek nem a verseket, ha
nem tulajdon pozícióját tették kérdésessé. Unni kezdte „barlangjai
fénylő drágaköveit”, irtózata tárgyává lettek a szavak, szégyellte, hogy
költő, hiszen a versek „csak kelések”, a „romlás folytatódik” velük.
Innen csaknem szükségszerűen az ellenköltészet felé kellett indul
nia, hogy az irónia és önirónia, a vallomásosság és az utálkozás sík
jainak egymásba futtatásával a vers lehetetlenségét hirdesse. Megta
gadta a költészet ősi pilléreit, lerombolt minden illúziót, de nem a
cinikus lemondás, hanem a számára elveszett teljesség nevében. Csak
így kerülhette el az önáltatást, csak így óvhatta meg személyisége in
tegritását.
Az ellenvers azonban, lévén hogy jellegét demonstratív program
szerűség határozza meg, viszonylag rövid ideig kötötte le figyelmét.
A hatvanas évek második felében innen is továbblép, s most már a
depoetizált versbeszéd eszközeivel él. A metaforikusságot radikálisan
háttérbe szorítja, lemond a kihívó gesztusokról, s miközben az emo
cionális ráhatás szándéka nélkül megállapítja, hogy „senki sem kivé
tel / mindenki bevétel”, iróniájának természetét mindinkább a vers
címek és a versek kontrasztossága révén érzékelteti. Hit, írja egyik
verse fölé a végső kérdések közelségét sejtetőn, a cím után azonban
semmi más nem következik, mint azoknak a szerszámoknak lajstro
mozása, melyeket a halála után a sírjába kellene dobni. Költészet,
hangzik sokat ígérőn egy másik címe, a vers azonban nem poétikai
természetű kérdéseket vet föl, hanem egy banális pénzlopás története
csupán.
Ezeknek a köznyelviség vonzáskörében megvalósult, groteszk ver
seknek kis sorozatából valósággal kiemelkedik a Kanada. Ötletvers
ez is, akár a többi, de velük ellentétben nem marad meg parciális
telitalálatnak, hanem a költő életérzésének teljes értékű lenyomatává
lesz, anélkül hogy illusztratív eszmei tanulságokat kínálna. A cím itt

is megtévesztő, hisz elménket a távoli ország tájai felé indítja. Igaz
ugyan, hogy Domonkos István eddigi pályájának ismeretében nem
szélesen áradó elégia vagy fennen szárnyaló óda befogadására készü
lünk, arra viszont mindenképp, hogy a vers a kanadai valóság saját
ságaira, elképzelt vagy megélt elemeire fog építeni. Ez okból a meg
lepetés erejével hat, amint várakozásunk ellenére láncolatosan egy
másba kapcsolódó közhelyek közé lépünk. Különös közhelyek közé,
melyeknek nincs hírértéke. Miért volna híres a kanadai éhség, ha egy
szer nincs, miért specifikuma a kanadai mindennapoknak, hogy min
denki lopja a tejet, miért nem tudnak gitározni a kanadai rendőrök,
s ha már nem tudnak, a csádiak tán tudnak? - sorjázhatnánk a kér
déseket, de nem tesszük, mert már az első néhány sor után világos,
hogy az információk, éppen mert nincs valóságfedezetük, nem Kana
dára, hanem ránk, a XX. század második felében értelem után kutató
emberekre mutatnak, létünk súlytalanságát nyomatékosítva. A vers
elkülönített utolsó sora („kanadából sohasem indul hajó”) nyilván
pont ezért hat akkora intenzitással, mint a múlandóságot faggató régi
mesterek egynémely messze hangzó sóhaja.

Utasi Mária
A Z ELSZEGÖDÉS JEGYÉBEN

Első versemet
egy nyeszlett birkabőrön írtam,
még valamikor 1962-ben.
Fejemre hamut szórtam,
mint Jób, a gyászoló, és
rekedten sírtam;
jól emlékszem,
megrepedt akkor valami
mélyen bennem,
s az a repedés
fut-fut a világon át,
körülöleli a jó szagú földet.
Én a madarak tollábán bujdosom.
S ki tudja, hány
bíborra változó bogyó
rothadását érzem
az eleven nap alatt?
Míg tündér hidat építek
játszi patak,
székely völgy
messze ölén,
csontosodik körém
sok rém;
skarlátvörös szenvedéssel,
mint az asszonyok, bíborkörmöket
növesztek, hű éneket,
azóta is hiába!

A KIHÍVÁS VÁLLALÁSA
Vannak emberek, kiváltképp költők, akikben magukra eszmélésüktől fogva életre szóló erőként lép fel a világgal szemben érzett elé
gedetlenség. Képzeletüket nem az idomuló élet felszíne, a kisebb-nagyobb galádságok, a mindenkori pillanat torzulásai tartják fogva, hanem
létezésünk egésze, amely ezredévek óta a megváltatlanság jegyében ala
kul. Nem csoda hát, hogy a szellem és a lélek harmóniateremtő lehető
ségeire bízzák magukat, s befelé utazva vélik elérhetőnek azt, amit Ham
vas Béla status absolutusnak nevez. Rátalálni a léleknek azokra az ősi
rétegeire, melyek a mindennapok korrumpáltsága és talmi fényei el
lenében a bizonyosságot jelenthetik - ez a föltett céljuk, s miközben
utazásuk során mindinkább az élet nagy színjátékának külső körei
felé sodródnak, a folyton aktív, a folyton kapaszkodó szemlélődök
zöme fensőséges iróniával vagy tompa közönnyel figyeli pályájukat.
Utasi Mária ilyen ember volt. „A világ nem változik értem / én
sem leszek a kedvére” - hirdette, másutt pedig kimondta: „jobb el
buknunk eszméinkért / mint bukni látnunk az eszmét”. Kegyetlenül
nehéz választás ez. A „szellem álruhájában prófétálók”-tól való elha
tárolódás ugyanis az etikus embernek nem pusztán magányát sokszo
rozza meg, hanem egyúttal ködöt bocsát a tekintetére is. Utasi Mária
mégis vállalta, vállalnia kellett, mert nem tudott belenyugodni, hogy
„Vajdaság hiú értékrendszerében” épp az legyen súlytalan, ami a sú
lyosság ígéretével teljes. „Itt zéró vagyok” - vonta le a következtetést,
s fölkészült rá, hogy „bármely pillanatban” a zsibvásárra vihetik, „ócs
ka holmik közé”.
Keserűen túlzó jóslata szerencsére nem vált valóra. Legjobb versei
beleépültek költészetünk hagyományába, meggyőzően bizonyítva,
hogy a poétikai időszerűségre törekvő magatartások mellett a múltra
építők is lehetnek értékteremtők.
Az elszegődés jegyében szemlátomást két szerkezeti egységből áll.
Az első a múlt egy kivételes pillanatát idézi föl, midőn a lírai én elő'
szőr eszmélt rá, hogy a versírás, a szavak kreatív fölhasználása gyászt
és gyötrelmet hoz, de egyúttal elszegődésre is késztet. Ennek az alap
vető ellentmondásnak a súlyát és tömbszerűségét, mint Danyi Mag
dolna észlelte, a sorok végén álló múlt idejű igealakok (ínam, hamut
szórtam, rekedten sírtam) ismétlődése biztosítja, mintegy egymáshoz
kapcsolva a különálló, nyelvi anyagukban különböző nyelvtani
alakzatokat.

A második egység, mely egyértelműen a versírás jelenének szint
jén valósul meg, az egykori tapasztalat következményeit összegezi,
újabb ellentmondások révén. A túlérettség és a múlandóság kerül itt
szembe az „örök” élettel, a költői játékosság és az idill áhítása a való
ság csontosodó rémeivel, a hű ének a skarlátvörös szenvedéssel. Nincs
kiút: a költészetben a lélek átmeneti nyugalmának kiküzdése céljából
egybe kell élni a képzelet és a valóság közötti ellentéteket. Ha sikerül,
mint versünk is példázza, nyitva az út az újabb kihívások előtt.

Böndör Pál
KARSZT

Eső veri a sziklákat, mállik
a betűkről az ékezet. Sehol
egy fűszálat. Kőházak. A táj
nem ismeri a súlytalan díszeket.
Tőmondatokban beszél a szél.
Kavicsként a szó
a szikláknak. Jelzők nélkül
visszhangzik odébb a világnak

KIHŰLT SZÓMADÁR A KARSZT FÖLÖTT
Fiatal írók nyilatkoztak gondjaikról nemrég az Újvidéki Televí
zióban, s mintha csak összebeszéltek volna, ketten is azt bizonygatták,
hogy a novella műfaja nagyobb felkészültséget és fegyelmet igényel,
mint a lírai költészet, s alkalmasint ezzel magyarázható, hogy irodal
munkban a termés mennyiségét illetően ma is a líráé az elsőség. Mel
lékes persze, hogy a két nyilatkozó maga is novellista, hisz, kezdők
lévén, ennyi önbizalomra föltétlenül szükségük van. A lényeg az, hogy
véleményük megfogalmazásakor megfeledkeztek a minőség döntő
szerepéről. Ha ugyanis a szervezetlen, széthulló ujjgyakorlatok felől
közelítjük meg a kérdést, akkor az időigényes novellaírás valóban jó
val nehezebb dió, mint a reflexiókat napszámban rögzítő és verssé
duzzasztó versfaragás. Egészen más azonban a helyzet, ha kiinduló
pontunkat a művészi teljességet felmutató alkotások képezik. Ez
esetben a társadalmi érvényesülés óhaja által létrehozott irodalmi
dömpingáru mindkét póluson lemorzsolódik, egyértelműen arról ta
núskodva, hogy az alkotómunka nehézségeinek első számú forrása
korántsem műfaji adottságokban keresendő.

Ezek a közhelyek azért jutnak eszembe líránk mostani hullámvöl
gyében járva, mert kitartó fiatalabb költőink évek óta állhatatosan
verselnek ugyan, autentikus költői világuk azonban mindmáig nincs.
Böndör Pál a kisszámú kivétel közé tartozik. Már első kötetének re
miniszcenciákban bővelkedő versanyaga költői kiteljesedést ígért, a
másodikban pedig sikerült is továbblépnie, elsősorban a Szeles idő
ciklusban, amelyből versünket választottam.
A költemény ma rendszerint a „kezdeti nem egyezés heves benyo
mását kelti”, fejtegeti egyhelyt Alain Bosquet, s észlelete nélkülözhe
tetlennek látszik a Karszt értelmezésekor. Egy megszokott, feszültség
nélküli kijelentő mondat indítja ugyanis a verset, de már a szorosan
hozzákapcsolódó, hangvételében azonos intenzitású második mondat
kizökkenti a strófát a tájfestő líra ismerős medréből. A sziklákat paskoló „eső” és a betűkről „málló ékezet” jelöletlenül is oksági viszony
ba kerül, s így elmosódhat a határ az odakinn és az idebenn világa
között. A szavak szótári jelentése kibővül, s az ambivalens táj, anélkül
hogy a lírai én grammatikailag leleplezné magát, a költő lelkiállapo
táról is vallani kezd. A látszólag csak kifelé ható erővonalak belső
eróziót, szorongást (is) érzékeltetnek, annál inkább, mert a sorok rit
musát kellemetlen hangzású rímek törik meg, s a nyelvi „karsztosítás”
eredményeképpen néhány igei állítmány elmarad. A zaklatottság va
lódi okára azonban csak a versszak utolsó mondata vet fényt. „A táj
nem ismeri a súlytalan díszeket” - mondja a költő, s ebben a szenv
telen megállapításban, épp az imént említett ambivalencia folytán,
nemcsak a táj öntudatlan magánvalóságának tulajdonságaira ismer
hetünk, hanem a költői magatartás jegyeire is. Míg a tájból egyszerű
en csak hiányoznak a súlytalan díszek, addig a költő a líraiakat már
ismeri, s lényegbevágó tapasztalatai alapján megtagadja őket. Ez a
mozzanat aztán egész sor kérdést vet föl. Meddig lehet elmenni a
súlytalan díszek elutasításában, a devalválódott nyelvi jelek, a használ
hatatlanná kopott vonzatok megrostálásában a vers kommunikációs sze
repének veszélyeztetése nélkül? Hol a határ, ahol a vers még vers, s nem
örökre lezáruló kagyló vagy megszenesedő fekete pont csupán?
Mindezekre a dilemmákra a Karszt második része adja meg a ko
rántsem egyértelmű, de talán egyetlen perspektivikus választ. Vacog
va, színehagyottan („jelzők nélkül”) zuhan itt alá a szó, s mintegy a
költészet erőtlenségét, vereségre ítéltségél hirdetve halkuló vissz
hangként vész bele a semmibe végül. Ne feledjük azonban, hogy ezt
megelőzően megmozdult, aktivizálódott, repülni vágyott, akár a ré

gebbi költők szómadara, s épp ez a rejtett, pontosan versbe kódolt
ellentmondásosság domborítja ki, hogy Böndör Pál már ekkor a ver
set írni nem lehet, de muszáj kényszere mellett döntött.
Költészeteszményt körvonalazó, helyzettudatosító, utat és útvesz
tőt elkülönítő, ars poetica-szerű vers tehát a Karszt, melyet magasren
dű szervezettsége és megnyerő tudatossága megkerülhetetlen revelációvá avat, magaslati ponttá, ahonnan Böndör Pál költészetének
csaknem minden tartománya jól belátható.

Danyl Magdolna
EGY VAKMERŐ FELSZOLGÁLÓLÁNY
MONDTA A BÖLCSEKNEK
Bölcsek asztal körül időtlen lakmároznak.
Mennyi részlet. Az idő feldarabolódott.
Valamit tennem kellett. Ős szokás.
Bort hoztam. Borhoz diót egy zsákban.
Jó csemege lesz tán. Tálakba töltjük.
Aranytól ékes tálakba. Mindegy az.
A zsákot már kiviszem. Értéktelen.
Egy dió fogak közt, egy korty, egy dió.
Nagy fényűzés ez állandó terítés.
Kedélyes Bölcsek, ki látott már
kertek szélén állni kerek nagy fákat?
Láttam én, s azóta hallgatok.

AZ ÉRTELEM KEREK NAGY FÁINÁL
„Kedvezőtlen” időpontban jelentkezett első verseivel Danyi Mag
dolna a hatvanas évek végén. Az előtte járó Symposion-nemzedék
költői akkorra már nemcsak hogy létjogosultságot szereztek felszaba
dulás utáni líránkat minden tekintetben megújító műveiknek, hanem
termékeny jelenlétükkel erőteljesen befolyásolták az újonnan in
dulók ízlésének alakulását is. Egyesek tanítványi lelkesedésükben túl
feszített szabad versekkel kísérelték meg biztosítani költészetünk foly
tonosságát, mások pedig, fölismerve az epigonná válás veszélyét,
önnön introvertált egyéniségükben lelték meg egy autentikus költői
világ ígéretét és lehetőségeit. Ez utóbbiak között tartjuk számon Da
nyi Magdolnát, kinek mindennemű látványosságot mellőző, ritka lírai
megszólalásai huzamosabb időn át találgatásokra adtak okot. Nem
lehetett ugyanis pontosan fölmérni, élményeinek és tehetségének ter-

mészete vagy talán költészetünk általános konstellációi miatt szorul-e
háttérbe munkásságában időnként a poézis. Kötete, a Sötéttiszta
(1975) azonban eloszlatta ezeket a kételyeket, s nyilvánvalóvá tette,
hogy verselésének búvópatakjellege mindenekelőtt a modern költé
szet mély válságában gyökerezik. Abban a válságban, amely a költők
paradoxszá vált helyzetének megfelelően újra meg újra csak a hallga
tás határán tud verssé oldódni.
Az Egy vakmerő felszolgálólány mondta a bölcseknek, Danyi Mag
dolnának ez a talán legszebb „hallgató” verse, szemlátomást két szer
kezeti egységre tagolódik. Az önálló versként is felfogható alapegy
séget az első két és az utolsó négy sor alkotja. Közéjük ékelődik be
a másik egység, amelynek valójában csak előkészítő, elodázó szerepe
van. Már a versindító kép telitalálat. A bölcsek és a csöppet sem bölcs
időtlen lakmározásuk közötti ellentmondás feszültséggel telíti a sort,
annál inkább, mert a határozott névelő kétszeri elhagyása folytán a
kép elveszti utolsó kötődéseit is az objektív valósággal, s „időtlen”
látomássá szélesül. A második sorban jó érzékkel még nem bontja
meg a költő ezt a messziről nézett és láttatott képet, csak közelebb
lép hozzá, s észleletei nyomán fölkészül „szerepé”-re, hogy aztán „ős
szokás” szerint tegye, amit tennie kell. A tárgyilagos, metszett tőmon
datok sora fensőséges nyugalmat áraszt, a mindennapok vállalásának
nyugalmát, s így közvetve igen nagy energiákat halmoz föl a „bölcsek”
ellenében. A versnek ezen az előkészítő szakaszán tehát fokról fokra
eluralkodik a tulajdonképpeni versmagatartást sejtető hangulat, s
alighanem épp ezért gyullad fel bennünk oly erős, ráismertető fénnyel
az utolsó sorokba foglalt információ.
Nemes Nagy Ágnes „téli fái”-ra asszociáltatnak Danyi Magdolna
„kerek nagy fái”, melyeknek ha kérge alá pillanthattál egyszer, csak
idegen vendég lehetsz a „kedélyes bölcsek” asztalánál, s hallgathatsz
- értük is. A lerontó passzivitás vállalása volna ez? Ellenkezőleg,
a mélység, a zárt csodák dicsérete, melyek elérhetetlenségükben is
értelmet adnak létbeli „vendégeskedésünk” ellobbanó pillanatainak.
Mert ne feledjük, nyílt, kíváncsi hallgatás ez, az igazi beszéd előfel
tétele.

Veszteg Ferenc
KÁNON

dalra olvadna a fagy
és füstölne a jégsár
billentyűzne nagy boldogan
az eszével ó az eszével
dalra olvadna a fagy
és füstölne a jégsár
dalra a fagy
fagy a dalra
és jégsár füstölne
dalra olvadna a fagy
és füstölne a jégsár
az eszével ó
dalra olvadna az eszével
a fagy
és füstölne a jégsár
billentyűzne nagy boldogan
a fagy
billentyűzne nagy boldogan
az eszével ó az eszével
billentyűzne boldogan
billentyűzne nagy boldogan
boldogan billentyűzne
az eszével az eszével
billentyűzne nagy boldogan
az eszével ó az eszével

és füstölne a jégsár
billentyűzne nagy boldogan
dalra olvadna a fagy
az eszével ó az eszével

A SZÓSIVATAG RITKA VIRÁGA
Ha hinni tudnám, hogy a lírai művek értékét elsősorban „modern
ségük”, újszerűségük adja meg, akkor most lelkendezve „íme, a köl
tő”-! kiáltanék, mert Veszteg Ferenc réjáiban a korszerű költészet
alapvető jegyei, válságtünetei sorra föllelhetők. Veszteg egy semmi
lyen tekintetben sem látványos, ám mégis szenvedő öneszmélés útján
nyelvközeibe, sőt nyelven belülre küzdötte magát. Miután fölismerte,
hogy a „lét nem fedi önnön fogalmát”, s a szó „filozófusok, költők,
gyengék menedéke”, egyszerre ránehezedett a folyamatos, változatlan
„ugyanaz-lét” terhe, amely az önmagától „elvonatkoztatott élet” és a
„szósivatag” közötti keskeny sávra juttatta őt. Oda, ahol a lényeg
megragadására elégtelennek bizonyul a verbális nyelv, ahol a hagyo
mányosság tüntető rombolása már nem hoz megnyugvást, ahol a fé
lelmek közt vergődő huszadik századi elme nosztalgikusan figyel a
régebbi korok „naiv” énekére, s ahol a költői önmegvalósítás min
den egyes kísérletét a lehetetlenség tudata hatja át. Érthető hát, hogy
Veszteg Ferenc költészetének egyik fő sajátsága a nyelvi redukció.
Szívós fegyelemmel építkezik, iszonyodva minden olcsó képtől, káprázattól, elringató hangulattól. Bár sorait a dezillúzió járja át, mindig
ott érezni bennük az áhított végső célt, hogy a versbeszéd hiánytala
nul egybevágjon a lírai én tudattartalmaival.
Kockázatos küzdelem! Minthogy abszolúte megfelelő képletek
nincsenek, minden újabb vers távolabbi délibábként tünteti föl a célt,
minden vers fokozza az alkotói meghasonlottságot, ugyanakkor pedig
szorongatóan szűkül a felhasználható fogalmak köre is, mígnem végül
szaggatottá válik, darabokra hullik a nyelv, s rejtjelekbe zárul a köl
temény. A konok következetesség tehát az elhallgatás felé vezet, s
valójában magát a célt semmisíti meg. E jelenség Vesztegnél is érez
teti hatását. Örömünkre szolgál, hogy költészetében nyoma sincs az
avítt, elhasznált képleteknek, ugyanakkor azonban gyakran hiányér
zetünk támad „túlbillenő” versei láttán, melyek leépítettségükben
csak jelezni tudják a mondandót. Valószínűnek látszik épp ezért,

hogy Veszteg akkor emelkedhetne a jelentős költői világok szintjére,
ha zárt, kötött formákban szólaltatná meg élményeit, mint erre Ká
non című verse is következtetni enged.
A Kánon egyszeri, egyszer megírható költemény, hiszen négy sort
többszólamúsít mind az öt versszakában. Hasonló variációkkal szíve
sen próbálkoznak a költők, munkájuk azonban, a szavak gépies el
rendezésének érzetét keltve, nemegyszer megreked a kísérletezésnél.
A Kánonban a külsőlegessé válás mozzanatait egyetlen ponton sem
fedezhetjük föl, egyszerűen azért, mert a vers alapképlete teljes érté
kű. A főnevek jelzők nélkül bukkannak fel, jelentésük tehát nem szű
kül le, nem válik sem hangulatkeltővé, sem valamely konkrét gondo
lat hordozójává, hanem megmarad nyíltnak, „egyetemesnek”. A fagy
így az emberek közötti viszonyok fagyát, a történelem fagyát, a koz
mikus fagyot is jelenti itt, s a jégsár meg az ész is korlátlan teret enged
a képzettársításnak. Ezzel a nyíltsággal azonban nem sokra mennénk,
ha az igék feltételes módja nem teremtene igen erős ellenpontot. Ol
vadna, füstölne, billentyűzne? Mikor? Az egyetlen lehetséges válasz:
HA. Ebből a rejtőzködő kis kötőszóból csap ki a vers minden drámaisága. A lírai én a „dalra olvadás” szolgálatába állítja intellektusát,
amellyel szemben azonban ott áll az egész közönyös, anyagba meredt
világ. Váteszkedés és zengzetes nekibúsulás nélkül folyik az egyenlőt
len küzdelem, mint annyiszor már, végül azonban mégiscsak fölhang
zik a „dal”, mert a motívumok váltakozása, érzelmi-gondolati effek
tusokat is kiváltó ritmusa valóban kánonian tiszta és sallangmentes.
Veszteg Ferenc egyik verse így kezdődik: „a költő a gondolatot
felszámolta / letisztult”. Nem hiszek az efféle felszámoló letisztulá
sokban, de ha a „költő” a Kánon-szerű versekre gondolt netán, esz
mefuttatásának igazságát egyetlen szóval sem vitathatom el.

Domonkos István
KORMÁNYELTÖRÉSBEN

Bosnyák Istvánnak ajánlva
Elmém csak téveleg széllel kétségében,
Mint vasmacska nélkül gálya az tengerben,
Kormányeltörésben,
Nincsen reménsége senki szerelmében.
(Balassi Bálint)
IZZASZTÓ RENDSZEREK - a tőkés iparban a
munkaintenzitás növelésének különféle rendszerei.
(Közgazdasági kislexikon)
A társadalmi fejlődés azt mutatja, hogy a magántu
lajdon nem örök kategória.
(Közgazdasági kislexikon)
PROLETARIÁTUS - a tőkés társadalom bérmunká
sainak osztálya, amely a termelési eszközök tulajdonától
megfosztva kénytelen a tőkéseknek eladni munkaerejét.
(Közgazdasági kislexikon)
NÉPESSÉG IMMIGRÁCIÓJA - egyes országok állampolgárainak bevándorlása egy másik országba ál
landó vagy időleges letelepedés céljából.
(Közgazdasági kislexikon)

én lenni
én nem tudni magyar
élni külföld élet
pénz nyelv zászló
himnusz bélyeg
elnökök vezérek
előkotorni megfelelő
ott ahova érek

mi meghalni mindnyájan
úgyis téves csatatéren
koponyánkból a habverő
nyele kiáll
világ
pro-árjai
világ
kontra-árjai
ez nem lenni vers
szavak kínai falát
megmássza a halál
élet frázisait
emberbőr kötésben
adják ki írók:
nemzeti irodalmak
generálisai
én nem bírni nemzeti
fogások erős szaga
csinálni külföldből
portable haza
én menni külföld
mit munkaengedély
kofferban szalonna
két kiló kenyér
én nem látni sehol határ
én látni új látóhatár
én menni külföld
talpalni csikorgó havon
élet nercbundában jönni
vágni engem nyakon
én lenni
elnökök vezérek
mi meghalni mindnyájan
úgyis, téves csatatéren
én lenni kicsi prémes
külföld nem húzni vonósnégyes
adni tabletta be nekem

én lenyelni
mi megszűnni
én keverni kártya
mondani röf-röf
hitvesi ágy
enni orosz-forradalom-kaviár
keresni mi
találni rím
mirim mirim
mirririm
lenni harmincéves
nappal mutogatni
este tapogatni
éjjel hófehér lapon
élet hegyes fák közül jönni
vágni engem nyakon
én lenni
elnökök vezérek
szavak kínai falát
megmássza a halál
én írni levél haza
mama én lenni bacilushordozó
én fertőzni nem beszélni
érinteni
én túlélni tan idea rendszer
állam-temetés én vinni kereszt
lenni forradalom alkimistája
plasztik virággal gomblyuk
nyolc elemi kijárva
csinálni külföld buli
mágikus bomba
görbe csövű puska
lőni halott királyra
telkemen nem lenni bugyi
forradalom lárma tömeg
szavak szakállak vér

ízléses pakolásban
fagyasztva szárazon
nem venni el sámson erejét
a szivárványos északon
marx jönni fehér kesztyű
vágni engem nyakon
én lenni
elnökök vezérek
mi meghalni mindnyájan
úgyis téves csatatéren
én kapni levél
egri ki kell juttatni
vili bácsi
gellért fia fifi
siptár otthagyni nenát
tata leesni bicikli
mentő elvinni
lenni piac szerda
pap jönni szedni adó
mosni ing gatya
kapálni sír
nem merni lehunyni szem
hallani egér kapar
én állni márványtalapzaton
élet lábujjhegyre állni
vágni engem nyakon
én lenni
elnökök vezérek
én menni külföld
mit munkaengedély
kofferban szalonna
két kiló kenyér
én menni üzlet gyalog
üzletben tenni dolores
ő lenni spanyol

ő ülni kassza
lenni nagy mell
lágy massza
finom bajusz lábon
jó szag piros köröm
én nem lenni elég bátor
előttem állni két görög
ők venni kenyér mosópor hagyma
kisebbik hajában lógni szalma
gatyámban lenni nagy nyomás
nyomás lenni illegalitás
én állni
állni kassza előtt vakon
élet jönni inkognitó
vágni engem nyakon
én lenni
elnökök vezérek
koponyánkból a habverő
nyele kiáll
én menni utca grombikabát
levegő repülni
hogyhívnak-madár
fajkutya ülni posta
én érezni izé-virágok
ohne-szagát
én gondolni
én nem menni haza
fogni kapa
emelni életszínvonal
kapni gerincből
görbe vonal
grafikon
én megszokni
tőkés munkafegyelem
lenni két szabad napom
az elbocsátás réme
ülni futószalagon
ő lenni profitom

én szerezni óriás vagyon
élet lóversenyen kukkertokkal
vágni engem nyakon
én lenni
elnökök vezérek
élet frázisait
emberbőr kötésben
adják ki írók:
nemzeti irodalmak
generálisai
én menni könyvtár
játszani sakk
ott ülni pavlik
ő lenni cseh
ő csinálni nagy rókád
orosz honfoglalás után
marcuse sartre godard
morris laing russell nietzsche
kepler galilei newton
einstein poincaré lukács
marshall mcluhan
pavlik járni száj
én kapni matt
király meg két paraszt
lenin lenni emigráns
marx lenni emigráns
joyce musil mann brecht
bartók picasso Chagall
marx fájni fog neki
feleség hívni jenny
rilke baudelaire rimbaud
mind csavarogni
én élni külföldön babon
élet patika előtt kapásból
vágni engem nyakon

én lenni
elnökök vezérek
én menni külföld
mit munkaengedély
kofferban szalonna
két kiló kenyér
én menni fogorvos
6 lenni herr schmidt
ő mutatni fénykép
fekete-fehér
védeni híd sisakban
hansi meghalni szegény
gyomor nem bírni
szög ólom csalán
esőkukacok
latrina-banán
herr schmidt szeretni olasz pizza
páciens előtt nem lenni titka
menni nyaralni adria
szeretni szoknya fokhagyma
szeretni kövér nő
szeretni hátul szeretni elől
halál jönni kelet felől
én gyáva rezegni nagyon
váróteremben élet légycsapóval
vágni engem nyakon
én lenni
elnökök vezérek
szavak kínai falát
megmássza a halál
én tolatni utcán
venni virsli
ára lenni potom
nadrágban térd
verni vándorbotom
menni dolores
sarkon állni egy magyar

egész délelőtt
ő lenni menekült király
mikor bepiál
ő ülni börtön öt év
nézni tükörben
nap hold akasztás tisza-kanyar
minden reggel őr mondani
lógni te is hamar
6 lógni külföld
gyalog vonaton
este félni
fa susogni be ablakon
6 kivágni fa
természetbarátok jönni
írni cikk
cikk jönni utolsó oldalon
6 nem lenni akármi fráter
6 járni pszichiáter
én lógni öröklétben vizes madzagon
élet csillagokat látni
végtelenre dagadt lila talpamon
én lenni
élni külföld élet
pénz nyelv zászló
himnusz bélyeg
elnökök vezérek
elókotomi megfelelő
ott ahova érek
pszichiáter mondani
relex relex magyar
nem gondolni mi lesz
nem gondolni mi volt
menni alpok menni tirol
menni copacabana hawaii
menni estélyek bálok
new guineában még élni kannibálok
menni brazüia menni szahara

moszkva ankara
menni utcákon vinni plakát
lenni izgalmas felvonulás
provokálni járókelő rendőr
lobogtatni piros kendő
lenni kommunista
szó ígérni jó szórakozás
tortúra-vita
lenni régimódi proletár
folt rakni maxi-kabát
hús nélkül enni főzelék
moziban nyilvános helyen
turkálni titokban
meleg selyem
mikor senki nem néz oda
dugni csokoládé pofa
én menni plakáttal hátamon
élet gumibottal jönni
vágni engem nyakon
én lenni
elnökök vezérek
mi meghalni mindnyájan
úgyis téves csatatéren
pszichiáter mondani
aludni aludni
ellenség nem lenni
nem lenni susogás
ablak fa
nem lenni cella őr akasztás
tisza-kanyar
nem lenni magyar
venni kutya
venni
menni spanyol maliorca
enni
nézni bika
szagolni mimóza

enni sós hal
újság nem olvasni
vecsere vecsere
vacSomya vacsomya
alonypor alonypor
forradalomfesztivál
szórakoztatóháború
hullaaukció csontkereskedés
elosztás elkobzás
államosítás csőd
belső piac (lélek)
ledolgozás lockout
én megúszni szárazon
élet honorárisan jönni
vágni engem nyakon
én lenni
elnökök vezérek
én nem látni sehol határ
én látni új látóhatár
én menni utcán
látni herr halion
sétáltatni kutya
túloldalon
ó jönni messzi india
lenni szárazság
állat megdögleni
ember feküdni halott
mama kút ugrani este
papa menni zarándok
6 menni külföld
lenni orvos
lenni villa medence pénz
víz tej méz olaj
ő mama kút ugrani este
ő mama ég hamu gangesz
ő mama nyolc gyerek
mind meghalni

ég hamu gangesz
ő nem india
6 új név új passeport
ő kapni sürgöny
papa ég hamu gangesz
ő feleség buchenwald
6 feleség ideg máj szív tüdő
ő feleség nyugágy pongyola
ő feleség kommunista doktor fizika
ő feleség ő feleség
én hallgatni ő papol
élet lassan felmászni zászlórúdra
lobogni ott nagyon
én lenni
elnökök vezérek
én menni külföld
mit munkaengedély
kofferban szalonna
két kiló kenyér
én lenni kormányeltörésben
ez nem lenni vers
én imitálni vers
vers lenni tócsa
beleülni lenni szivacs
tönkretenni új ruha
tócsában találni
sok kövér kukac
proletariátusnak
proletariátus jövőbe vetni horgát
fogni fürdőszoba
vers lenni kérdezni:
bírni el pici egér
hátán egész ház
ha bebújni lyuk?
én két gyerek
én motorfűrész
erdő vágni fa

én gomba
én madár
én különféle vad
különféle tárgy
név nem tudni
délután sötét fáradt
este kemény szivomya
asszony lepedő ágy
clitoris
rátenni ujj
nem gondolni kollektív
nem gondolni privát
Djuphult, 1971

INFINITIVUSOK DICSÉRETE
„Olvassa azokat a verseket, amelyeket szívesen olvas.
Ne törődjön vele, vajon jelentősek-e, vagy fennmaradnak-e majd. Mit számít, hogy mi is a költészet tu
lajdonképpen ?"
(Dylan Thomas)

Újabb és legújabb költészetünk nem egy versét kétkedőn fürkészi
az ember, hisz valósággal árad belőlük a laborversek áporodott szaga,
még akkor is, ha alkotójuk kiszabadult a „költői” költészet szorításá
ból, s nem a réges-rég megkopott rekvizitumokat variálja, szajkózza
megszállottan. Ezeknek a verseknek olvasásakor, magadban sem bíz
va, rejtjelek után kutatsz, képleteket állítasz föl, strukturalista mély
elemzésbe fogsz, gócokat tapintasz ki, a lényeget véled megragadni, s
filozófiai körítést is tálalsz hozzá, a legfrissebbet, egyszóval komoly in
tellektuális munkát végzel. Mindez természetesen kellemes lehet sze
rénységed szereplése szempontjából, de ha a vastag festék lemosása
után magadba nézel, be kell látnod, hogy falak választanak el az efféle
versektől, s hogy épp e falak miatt kellett „esztétizálnod”. Mert a kö
zepes verseket, ha már hozzájuk nyúlsz, óhatatlanul méricskélned,
osztályoznod, csomagolnod kell: a társasjáték íratlan szabályai meg
követelik a körültekintő ráfogást vagy az elmarasztaló ítéletet. Har
madik lehetőség nincs: a közepes verset nem lehet igazán szeretni.

Mindkét fél, a költő is, a kritikus is magába feledkezetten játszik
tehát, s bár tudatukban válságot okozó lelki tusák eredményeképpen
többször hatalmas kérdőjel nyomul szépen sorjázó műveik mögé, a
kocsi azért csak gurul tovább ezen az álmos nagy lapályon: az ünnepi
méltatások fehér inges, sötét nyakkendős szólamai, bádogdíjunk
aranyló fénye, a megértő, ki tudja, hányadik évszázad ellenállhatatla
nul vonzzák a maroknyi csapatot. S a vonulás jelszava: vagyunk, illet
ve a magabiztosaké: vagyunk, nem is akárhogyan.
A csinos kis hazugságokkal és jó adag önámítással fűszerezett iro
dalmi mindennapokba aztán egyszer csak berobban egy írásmű, me
lyet csakis kazinczys ujjongással lehet olvasni, lélekben „fel-felsikoltva”, de zavartan is egyszersmind, mert a páratlanul hatásos sorok sú
lya alatt még költészetünk fontosnak vélt várai is összeomlani
látszanak. Abszolút műveknek nevezném ezeket a ritka verseket, ame
lyek a vonulásállapotot tagadva József Attila gondolatát időszerűsítik:
„csak ami lesz, az a virág, / ami van, széthull darabokra”.
Költészetünkben az idei tavasz hozta meg a várva várt robbanást.
A vers címe: Kormányeltörésben, írója pedig a Ballasi-féle Óceánum
túlsó partjára vetődött vándorunk, Domonkos István.
Micsoda dadogás, istenem, tizedszerre sem tudok betelni vele! Pe
dig nem ért egészen váratlanul, hiszen Domonkos költészetéből, an
nak minden látszólagos változása ellenére, csaknem kezdettől fogva
egyazon alapélmény üzen.
Már a hatvanas évek elején írt Rátkábzn kimondja: „A világ vala
mennyi költőjének minden sorát égni hagynám egy mosolyért, egy
lusta hullámloccsanás víziójáért. Költők nincsenek!” Micsoda para
doxon! Miközben a szavak sámánjaként legnagyobb lélegzetű, himnuszos versét írja, talán azzal a szándékkal is, hogy lilába fordult köl
tészetünk művelőit rádöbbentse, mi mindent lehet kihozni nyelvünk
ből, egyszer csak megtorpan, önmaga ellen fordul, beleront soraiba.
Afféle dacos, pátoszos kihívásnak is vehetnénk akár a Rátka e gesz
tusát, az idő azonban bebizonyította, hogy másról van szó: a „költők
nincsenek” s mindaz, ami mögötte meghúzódik, Domonkos írói mun
kásságának legfontosabb meghatározója.
Nem is olyan régen már áthúzta verseit, majd A kitömött madár epi
lógusában, melyet alkalmasint a gyengébbek kedvéért biggyesztett a re
gény végére, egészen egyértelműen újra megfogalmazta problémáját:
„mondd, még mindig jelent valamit neked, ha a női ujjak helyett arany
halakat mondasz? vagy ha azt hallod, hogy »az a német mester, a halál«?

ne haragudj, hogy nevetek, mostanában nagy könyvégetéseket végzek
magamban, Rimbaud, Shakespeare, Villon, emlékszel, »egy kenderkötéltől fejem megtudja majd, hogy mit nyom fenekem«, Kierkegaard,
Sartre, Camus, Schopenhauer, Jung, Freud, Durrell, Musil, Joyce, Kafka,
Miller, a könyvtárak elé fegyveres őröket kellene állítani, hogy csak a
bénákat, a lelki betegeket, a nyomorultakat engedjék be, a könyvtetjesztőket az Interpollal kellene köröztetni, mint a kábítószerek terjesztőit”.
Ilyen előzmények után nem véletlen, hogy a Kormányeltörésben
egyik vissza-visszatérő motívumában épp a nagy „könyvégetések” ha
mujára ismerünk: „szavak kínai falát / megmássza a halál / élet frázi
sait / emberbőr kötésben / adják ki írók: / nemzeti irodalmak / gene
rálisai”. Vagy még kézzelfoghatóbban: „ez nem lenni vers / én imitál
ni vers / vers lenni tócsa / beleülni lenni szivacs”. Eretnek módon
tekint tehát a „költészet”-re, megtagadja, s ha egyéb körülmények nem
játszanának közre, verse tán bele is fulladna egyfajta neodadaista szó
áradatba. Domonkosnak azonban megadatott a szerencse (vagy inkább
szerencsétlenség), hogy kiszakadt közülünk, s így kormányeltörése más
dimenziójú, súlyosabb, mint az itt élő fiatal költőinké. Az itteniek körön
belül vannak, a saját közegükben, melyhez, ha többször elvágyódnak is
belőle, ezer szál köti őket. Kormányeltörésüktől épp ezért szinte szük
ségszerűen nyílt szembefordulással próbálnak szabadulni. Fehér Kálmán
pl. Körmenet című versében érzékletes képet fest a „saját képmásá”-t
magasba lendítő, ismételten önmagába futó körmenctről, fáklyák füst
jébe burkolja, port kavar föl körülötte, majd amikor a misztikus, érte
lemromboló szertartás már-már pattanásig feszíti a húrokat, a következő
mondattal állja el a „tömeg” útját: „Saját arcképem lendítem magasba!”
Szombathy Bálint legújabb versciklusa, a Könnyek és underground is
hasonló tanulságot kínál. A harmadik versben írja: „A törvényt or
dítva követeljük.” Ezzel valójában azt a lehetőséget nevezi meg,
amely megszabadíthatja az „istenünk félúton elveszett” döbbenetétől.
Domonkos István energiáit nem lopják meg efféle konkrét feszülé
sek. Ő bolyunktól távol, vákuumban él, s ez okból kormányeltörésének
impulzusai is hatványozottabbak. Elégiák és könyörgések tucatjaira tel
hetett volna ennyi fájdalomból, ha netán egy más, régebbi korban él, de
ma, ugyan mit tehetne ma istenek sírjai és fakóvá nyűtt szavak közt bo
lyongva? Létélménye megszólalásra sarkallja, de frázisiszonya, a „költői”
szépségek leselkedő rémei a hallgatás felé késztetik. Verset ezért csak
akkor ír, ha a belső poklot már nem tudja mivel és hogyan ellensúlyozni.

Micsoda dadogás, nem lehet betelni vele! Főnévi igenevek billegnek,
kacsáznak, csörömpölnek végig a versen, a ritmus akadozó, pocsék, s
mintegy a hallgatás határán a főnevek is ragtalanul, megcsonkítva buk
kannak föl egymás mellett, pőrén és vacogva, miközben a versek meg
szokott (gyakran szokványos) kötőanyaga szőrén-szálán eltűnik. Már a
nyelv e nagyon is tudatos „megerőszakolása” is vádló, számonkérő cse
lekedet, Domonkos azonban nem elégszik meg a formabontással, hanem
megnevezi a bomlás és bomlasztás determinánsait is: „én lenni / én nem
tudni magyar / élni külföld élet / pénz nyelv zászló / himnusz bélyeg /
elnökök vezérek / előkotorni megfelelő / ott ahova érek”. A felsorolt
fogalmak a „külföld élet”, a „portable haza” koporsószögei, magyarán:
a hazátlan életéi, ami ebben az esetben véletlenül sem „országtalanság”-ot jelent. Domonkos azonban végső kiszolgáltatottságában sem lá
gyul el, ellenkezőleg, a groteszkké torzított nyelv segítségével a nevetés
és kinevetés felé irányítja versét. A nagy élet, melynek egynéhány meg
határozóját idéztük imént, fokról fokra megmutatja igazi arcát. Nerc
bundában, hegyes fák közül oson elő újra meg újra, mint a tolvajok, hogy
orvul és erőfitogtatón letaglózza a versírót: kukkertokkal, légycsapóval,
Marx fehér kesztyűjével, gumibottal, már ami a keze ügyébe kerüL Mosoly
bujkál az ember szája szélén, amint baromi erőfeszítését nézi, amikor pedig
fölmászik a zászlórúdra, „és lobogni ott nagyon”, a harsány nevetést nem
lehet tovább visszatartani. Lobogj csak, élet, az ismételten bemocskolódó
zászlók helyett is, hisz áldozatod megcsúfolt, legyőzött néhány pillanatra.
Bizonyára emlékeznek még Tolnai Ottó Tomaž Šalamun című
versére. Rőfnyi ha-ha-hával fejeződik be. Igen, meg kéne már egyszer
írni azt a hosszú-hosszú verset is, mely elejétől végéig ha-ha-hál zuhogtatna ránk - hullámzó, végtelen nevetést. Mert alighanem csak az
segíthetne-könnyíthetne rajtunk, kiknek istene, mint érezzük nap nap
után, csakugyan „félúton elveszett”.
Egy kiadós nevetés talán még virágba boríthatná - hogy végezetül
ismét József Attila gondolatát érintsük - a darabokra széthulló van
fáját. Talán virágba boríthatná még.

NÉHÁNY UTÓLAGOS MEGJEGYZÉS
1971 tavaszán Tolnai Ottó már elkészült Domonkos István Áthú
zott versek című kötetének válogatásával, amikor e sorok írója levelet
kapott Svédországból, melyben a költő sietve közölte, hogy az anya

got okvetlenül ki szeretné egészíteni egy hosszú verssel. „Majd meg
látod - írta egyebek között kissé talán csalódni is fogsz benne, én
látszat-versnek nevezem, és a legjobb versemnek tartom, nem nagyzolok, de ezúttal egy betűt se engedek javítani, a vers kapcsán nem
lehet ugyanis nyelvről beszélni a hagyományos értelemben, a csattogó
rímek, az egész fals muzsika és botladozó ritmus, minden szó szán
dékos, szándékos! csak a tulajdonnevek helyességét ellenőrizd, sze
désnél nem szabad hibának csúsznia a szövegbe, mert az már eleve
hibás, érted, nevetségessé válnék, elég a dumából, a vers talán nem is
olyan jó, egy pillanatra azt hittem.”
Nem sokkal később aztán meg is érkezett a vers, s a megszólítottság kivételes pillanatait idézve elő kézről kézre járt az Új Symposion
szerkesztőségében. Minden tekintetben túlzó, lelkesült, helyenként
elragadtatásig menő fentebbi esszém a verssel való első találkozásom
élményéből sarjadt. Nem véletlen, hogy a főnévi igenevek és a ragtalanul alkalmazott főnevek kacsázása, dadogása okozta akkor a legna
gyobb szenzációt. Domonkos verselése távolról emlékeztetett ugyan
Ady Sírni, sírni, sírni vagy József Attila Ülni, állni, ölni, halni című
költeményére, sőt Gál László Nem hinnijérc is, az infinitivusok azon
ban nála mégis egészen új funkciót láttak el.
A lírai én itt egy nyolc elemit végzett, sanyarú körülmények között
tengődő vajdasági vendégmunkás álarcában lép föl, aki idegenbe sza
kadva anyanyelvét is elfelejtette már. Ez az álarc lehetővé tette volna,
hogy a vajdasági magyar nyelv „külföld élet”-től fölgyorsult romlásának
folyamatát Domonkos István tükörszókkal, vaskos provincializmusok
kal, a makaróni nyelv fordulataival érzékeltesse. Minthogy azonban rá
eszmélt, hogy a lírai realizmus ilyesféle eszközei parcialitást előlegeznek,
a főnévi igenevek általánosító kattogtatása mellett döntött. Ekképpen
sem az álarcról, sem a mögéje rejtett mondandóról, a kormányeltörésben állapotának dimenzióiról nem kellett lemondania.
Sajátos kettősség jellemzi tehát a verset. A jó érzékkel fölpergetett,
ismétlődő alapmotívumok, az értelmiségiekre hivatkozó sorok, még
inkább a lírai én magatartását kiemelő meglátások erőteljesen ron
csolják a maszkot, a tudatos és következetes negatív nyelvi stilizálás,
a groteszk nyelvi alakzatok azonban ismételten visszaállítják az alap
helyzetet. A szöveg így mindvégig a szerepvers és a létvers határán
egyensúlyoz, pátosz és indulat nélkül vetve föl az egyetemes honta
lanság, a pszeudoegzisztens létezés megkerülhetetlen kérdéseit.

Sinkó Ervin
KIGYÚLÓ LÁMPA

...

Kigyúló lámpa a sötétséget vérzi meg a szó meg a csenden
ejt sebet.
Vérzik és sebez, ami él Érthetetlen törvények tájaira tett
kiránduláson vesz részt, aki él.
Az ajak melyhez ajkam áhítva tapadj ha leválik ajkamról
kitaszít az idegen dolgok dermesztő fagyába.
Amíg nem próbáltam meg a bódulat boldog izzását, nem
hittem, hogy ennyire fázhat az ember.
Érthetetlen törvények tájaira tett kiránduláson vesz részt,
aki él.
Nem fáj úgy senki mint aki boldoggá tesz. Igaz-e, édes? S
mégis, ha a kő boldog állapota az egyetlen lehetséges boldogság
akarsz-e^ boldog lenni?
Érthetetlenek érthetetlen tájakon érthetetlen törvények alá
vetettjei vérzünk és sebezünk mert élünk - vénünk és sebezünk
s álmok tömör kontinense várossal, utcákkal s különös
fényben mozgó ismerős és ismeretlen lényekkel
az ébredés, minden ébredés orvul támadó földlökésére tán
torogva omlik be, s válik talányos távoli pusztasággá.
Ezerszer temetünk ezerszer halunk meg - ó, de izgalmas,
ó, de érthetetlen, szörnyű és gyönyörű - s még énekelni is tudunk
csodás kirándulók!

A FÖLISMERT VISZONYLAGOSSÁG AZILUMA
Valahányszor Sinkó Ervin alakját, életútját idézzük, első ref
lexiónk általában hazátlanságát hozza előtérbe. Mostoha sorsát,
amely háborús borzalmakban, megbukott forradalmakban, emigráns
évek keserűségében részeltette, végigrángatva őt csaknem egész Euró
pán, hogy végül az új, de ma már annyira régi Jugoszláviában leljen
nyugvópontra. A világnak kiszolgáltatott, a világtól szenvedő ember
megpróbáltatásaira gondolunk tehát elsősorban, holott .a külső mel
lett egy mély belső hontalanság is vacogtatta élete végéig. Lélekben
hontalan volt már Apatinban, amikor sváb gyerekek falkája taszította
árokba és alázta meg; hontalan Szabadkán, ahol tanárai szorgalmasan
buktatták; hontalan Pesten, a forradalmas idők mámorában, melyet
eszme és gyakorlat ijesztő ellentmondásai árnyékoltak be; hontalan
Bécsben, Istenhez fohászkodva, akit el nem érhetett; hontalan Párizs
ban, a proletárdiktatúra pallosát szidolozva újra; hontalan Moszkvá
ban, melynek egész belülről rothadó tenyészete mintha csakis azért
jött volna létre, hogy fanatizált emberhitét lerontsa és bemocskolja;
hontalan a háború alatt, sarkában az ostoba halál nem szűnő fenye
getésével, és, igen, hontalan a vész után is, amikor önmagát feladva,
tapasztalatait elfojtva végigministrálta a szocialista realizmus rút szertar
tását, nem riadva vissza a patetikusan csörömpölő szólamoktól sem.
Gyökeres fordulat 1948 után áll be nála, amikor a politikai veszé
lyeztetettség körülményei hirtelen megváltoznak, s lépésről lépésre
enyhül a társadalmi megrendelés szigora. Most már hozzáfoghat
moszkvai élményeinek átértékelő feldolgozásához, az antisztalinista
cmlékirodalom időálló értékét teremtve meg az Egy regény regényé
ben. Ezzel csaknem egyidejűleg kiszakítja magát az ideológiai kötött
ségek, az aktuálpolitika hínárosából, s megírja Jó beszélgetés című
prózaversciklusát, melynek záródarabja a Kigyúló lámpa . ..
A ciklusban „közömbös, örök csillagok alatt” pillantjuk meg a lí
rai ént, kinek csontjáig „harap a világ hidege”. A létbeli kiszolgálta
tottság ezen alaphelyzetének megfelelően a viszonylagosság felisme
rése és megvallása lesz az egész sorozat egyik uralkodó motívuma. Az
ember racionálisan meg nem ragadható, eszmei és etikai kritériumok
alapján meg nem ítélhető, hirdeti Sinkó, hiszen „szót váltva én is és
az is, aki hozzám szól, mindegyikünk a maga sokszemélyű külön so
kaságával kerül szembe”. Még a legegyszerűbb vagy annak látszó em
beri kontaktusok is tükűrrendszerek labirintusát tárják fel tehát, an

nál inkább, mert tudattalanunkban „trópusi vegetáció buja bőségével
őserdei árnyak” „villognak a súlyos éjszakákban”. Mi több, a ciklusba
elűzhetetlen kísértőként az ördög is belép, aki nem afféle „huncut
sátánka”, hanem „gorillaképű szörny”, „öreg, mint a föld”, „zabái és
túlél mindent”.
A viszonylagosság, a többarcúság relációi fölött tűnődve Sinkó
gyorsan eljut az ember félelmességének gondolatáig. „Félelmes az
ember, mert kitűnő modorral vagy káromkodva, hallgatva vagy tár
gyilagosan beszélgetve rejtegeti friss konok sebek, mindig sajgó hegek
és bevallhatatlan benső éjek titkát” - írja, messze eltávolodva a Theatrum Mundi látványától, s egyúttal előlegezve a ciklus egyik fő ta
nulságát, miszerint „érthetetlen törvények tájaira tett kiránduláson
vesz részt, aki él”.
Ezen a ponton már érdektelen minden harci szerszám. Itt már
„alattomos a diadal, és félelmes, mint a vak törvény”, itt már nem
lehet kérdés, hogy tervszerűen, megfontoltan odasújthat-e az ember,
s ha igen, kicsoda, mikor és kire. Itt már csupán az intenzív, toleráns,
mondhatnám, krisztusi életszeretet érvényes, melyről Sinkó követke
ző visszafogott, ám mégis oly sokatmondó észrevétele tanúskodik:
„Vérzik és sebez, ami él.” A sebeket osztásnak és sebeket kapásnak
mint egymással összefonódó realitásnak tudomásulvétele arra utal,
hogy Sinkó ekkor már nem hisz egyetlen olyan eszmerendszerben
sem, amely a lármás, erőszakos igazságosztást és rendteremtést iga
zolhatná. Annál kevésbé, mert a vérnek és a sebeknek ez a dialektikus
egysége homályba és bizonytalanságba vonja gyufaszál lángjához ha
sonló létünket, mely egyetlen fuvallatra kialszik, mintha „sose fel se
lobbant, sose égett s perzselt volna”.

Debreczeni József
MÉRLEG

Lássuk, hogy állsz? Csinálj mérleget:
Tőkéd a szív s a passzívád: szavak,
Tűnő időd a kamatos kamat;
A számlakönyvben két vonal alatt
Hányszor leírtad kétes életed. . .
Szóval hogy állsz? Ahogyan költő állhat,
Mire a vers, a vad nektár lehűl
S a káprázat csak zakatol. Fáradt
Költő hogy állhat?
Csehül.

A VÉN CSELSZÖVŐTŐL A VAD NEKTÁR
LEHŰLÉSÉIG
A nagy képes Petőfit számtalanszor átlapoztam már, s hébe-hóba
Adyba is belekaptam, szorongó kíváncsisággal ízlelgetve „érthetet
len” képeit, amikor az ötvenes évek legelején pedagógusaim jóindu
lata a Tündöklő tájon-hoz juttatott. Első verseskönyvem volt ez, mely
nek becsét csak növelte szememben az, hogy jugoszláviai magyar köl
tő írta, kinek nevével naptárok, olvasókönyvek lapjain találkoztam
addig. Nem véletlen hát, hogy „örök” időkre megragadt emlékeze
temben a kötet néhány sora, képe. A Bácskai falu pl. így fejeződött
be: „A szövetkezetház világos, / Rádió szól benn, nótáz a jövő; / Mo
gorván néz le fénylő ablakára / A templom, a vén cselszövő.” Bár ezt
a strófát jól elraktároztam, nem tudtam mit kezdeni vele. Hasztalan
lestem a szomszédunkban levő templomot, a cselszövés leghalvá
nyabb jelét sem láttam rajta, csak azt, hogy mállik a vakolata, s jó

néhány cserepet leemeltek róla a nyári zivatarok. Annak ellenére,
hogy társadalmi megrendelésről, szocrealizmusról mit sem tudtam
akkor még, idegenkedve gondoltam Debreczeni József verseire, s
előítéletemtől jóval később is csak nehezen tudtam szabadulni. Za
vart az a vastag lírai tejszín, mely még legsúlyosabb témáit is befedi
és megédesíti, zavartak míves, keresettnek vélt rímei, kötött formái,
melyek a maguk „költőiségében” kifakítják a legfájóbb fájdalmat is.
Hiába kerestem a precíz strófaképletek és a mindenséget ostromló
indulatok ellentétességében a feszültség forrásait: a rég meghódított
költői eszközök elégtelennek bizonyultak a poklokat megjárt ember
élményeinek maradandó megfogalmazására, olyannyira, hogy néha az
volt az érzésem, mintha valamely gyászmenetben weöresi csing-lingling száncsengők szólaltak volna meg váratlanul.
Az első rést e meggyőződésemen a két háború között írt Hintázók
ütötte, majd következett a Vers kékben és utóbb a második részében
hibátlan, 1954-ből való Mérleg.
Kissé nehézkesen indul a vers, hisz a „számlakönyv” motívumá
ban szokványos megoldást választ a költő. Nem kell messzebb men
nünk, leltározó verseiben Gál László pl. úgyszintén elő-elővette a
sors nagykönyvét, s „szörnyű adósságai” tudatában a „tartozik” és
„követel” rovatot fürkészte állhatatosan. Érdemes lenne egyszer kö
zelebbről is szemügyre venni, miért válhattak líránkban viszonylag
gyakorivá ezek a „könyvelő” versek, illetve miért épp az aktatologatók világának embertelensége bizonyult legalkalmasabbnak arra,
hogy fenyegetettségüket érzékeltessék költőink, ezúttal azonban ma
radjunk csak a konkrét versnél.
A gazdag érzelemvilág és a „hiányzó” szavak ellentéte, majd a hal
mozódó múltakon való töprengés még „könyvelési” áttételeiben is
közhelyszerű, s így nem is lehet más funkciója, mint hogy felkészítse
az olvasót a második versszak befogadására. „Szóval hogy állsz?” kérdi másodszor a költő, itt már egy fokkal türelmetlenebbül, s ebben
az is ott lappang, hogy az eddig elmondottakat ő maga is amolyan
bevezetésnek szánta. Mintha biztatná magát, hogy a jól ismert sémá
kat elhagyva, ki merje mondani a lényeget. S az első válasz már álta
lánosabb érvényű is. „Ahogyan költő állhat” - fut föl a gondolat a
lírikusi sorsot példázva, s ez okból a lehűlés folyamatába képzettársí
tásunk belelopja az erővel lehűtött és befagyasztott versek csöndjét
is. S még valami figyelemkeltő itt. A lehűl igét rövid ű-vel írja a költő,
s bár lapjainkban elég sok a bántó sajtóhiba, ösztönösen is rímhívó

nak érezzük a szót. Várakozásunkat azonban a következő sor még
nem elégíti ki, annál kevésbé, mert a teremtő képzelet helyett felbomló
káprázatot kínáló versmondat csak tovább fokozza a helyzet nyíltsá
gát. S ugyanezt teszi a következő sor kérdése is, amely teljesen elsza
kad a kezdetben még önnön szívét fölmutató lírai éntől, és félreért
hetetlenül a mindenkori költők sorsára kérdez rá. A feszültségnövelő
elodázás után épp ezért meghökkentőn csap le a sejtett válasz, a rí
melő csehül, a pesszimizmus sötét virágát bontva, sőt robbantva ki,
melynek „szépségé”-t a nem nyugvó teremtőerő és a rezignált lemon
dás küzdelme adja meg.

Gál László
CSAK EMBEREK

6 mennyi mindent nem mondtam el még
és mennyit nem fogok elmondani soha
furcsa az élők élete a holtak sora
s csak holtuk után élnek a nagyon igazak
de akkor már nem ők az élők
én hinni akartam a hazugnak is
és mert akartam magam is hittem
ez a zsákutca megállók itten
és nevetek magamon de sírok is
és már nem hiszek este sem
tulajdonképpen mind bolondok
az igazak az igaztalanok
s ha van még maradt még igaz szavunk
emberek vagyunk
csak emberek és ez oly kevés

TÁVOZÓBAN
Régóta Kháron ladikján suhant már Gál László, súlyos kételyek
és ismételten kiharcolt remények között hányódva, amikor a túlsó
part közvetlen közelében végső számadásra kényszerült. A hitetlen
hit, amely évtizedeken át etikai princípiuma és megtartó ereje volt
mind életének, mind költészetének, most végképp leépült világában,
s épp ezért a szó szoros értelmében a senki földjére jutott. Megfáradt
elméje hasztalan kutatta a múltakat, csak arc nélküli barátok tekin
tettek rá a „lebontott utcák”-ból, ahol „köd szállingózik a hetven év

fölött”, s ráncos az ember kedve, sárga a mosolya, a szeméből pedig
„száraz könnycseppek hullanak”, hiszen azt sem tudja már, „miért
volt és van-e még” egyáltalán. Ez a nagyfokú egzisztenciális kiszolgál
tatottság természetesen á jövő útjait is sorra lezárta a költő előtt. Már
nem volt ereje világgá kiáltani a dacos mégist, már nem nyugtatta
meg annak a gondolata, hogy az emberiség egykor talán egy humánus,
felszabadult élet távolából tekinthet majd vissza a válogatott szörnyű
ségeket produkáló XX. századra. A legszorongatóbb jelenbe zártság
pillanatait élte tehát, melyekben már mit sem számítanak a kisebbnagyobb célok és szerepek. Maradéktalan „túljutottsága” ellenére is
énekelni tudott azonban, majd hat évtizedes költészetünk egyik leg
különösebb versvonulatát hozva létre.
Első olvasásra is szembeötlő, hogy a Csak emberek valójában köz
helyekre épül. Axiomatikus kitételei a vers egészéből kiszakítva, ön
magukban úgyszólván semmit sem mondanak, ám végül mégis mara
dandó szerkezetté állnak össze. Az első két strófa még magasirató
költeményt ígér, hiszen a költő egyfelől felpanaszolja, mennyi min
dent nem tudott még elmondani, s nem is fog elmondani soha, más
felől pedig „zsákutcájáénak okait fürkészi, és, ki tudja, hányadszor,
nagy-nagy hiszékenységénél állapodik meg újra. Ez a szerkezeti egy
ség tehát még egy konkrét időben mozgó, arra hatni óhajtó, onnan
biztatást remélő embert mutat fel, a továbbiakban azonban a kötő
désnek ezek a mozzanatai átmenet nélkül felbomlanak, s a versből az
élet totális értelmetlenségének hűvöse csap ki. Az „igazak” és az
„igaztalanok” közötti határ elmosása a teremtő cselekvés minden for
májának hiábavalóságát sugallja, amit a maga végső pillanataitól még
távol álló élet egyszerűen nem tud elviselni. Növekvő indulattal vé
dekezünk, tiltakozunk tehát ellene, de lázongásunkkal párhuzamban
és egyenes arányban magasra csap bennünk a költővel való együttér
zés hulláma is.
Bár semmi értelmét nem látta már életének s alkalmasint munká
jának sem, mégis verset írt, mégis alkotott, tehát egy mély, racionális
tényezőkkel már meg sem magyarázható etikai kötelességnek tett ele
get, a Füst Milán-i „kitűnő lelkek” végsőkig való helytállásának meg
indító példáját hagyományozva ránk.

JEGYZET

A hetvenes évek derekán Végei László, a Kilátó szerkesztője arra
biztatott, hogy vegyem szemügyre költészetünket, s az eltelt több
mint ötven év terméséből válogassak olyan verseket, amelyekről szí
vesen írnék a mellékletnek. A feladat csábító volt, hiszen munkám
során semmiféle megkötéssel nem kellett számolnom. így aztán több
kevesebb rendszerességgel két éven át közzé is tettem negyvenöt
kommentárt, kisesszét. A kitűzött célt, a bűvös ötvenes számot azon
ban nem sikerült elérnem.
Most, hogy a kéziratok pihentetésére vonatkozó horatiusi intelem
határain jócskán túl vagyok, s a tervezett kiegészítésekkel is elkészül
tem, szeretném felhívni az olvasó figyelmét, hogy nem antológiát tart
a kezében, hanem líránk történetének egy lehetséges vázlatát, amely
az utóbbi negyed század eredményeiről, sajnos, nem informál. Remé
lem azonban, hogy a zord idő ellenére akad majd vállalkozó, aki a
folytatást megírja.
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