tön a világ legalizált, nap nap után hivalkodó agressziójában ismer magára.
„Az ember veszedelmes portéka" — ismerte fel Nóvák Antal is, Kosztolányi
Aranysárkányának
tanárhőse.
Látni való: végleteket fog át Csáth Géza gyermekábrázolása. A novellák
egyként megjelenítik a toposz vonzó és rémületes, tipikus és rendkívüli változatait, kötve vannak a századelő életérzéséhez, el is oldódnak tőle. A legjobb darabok érvénye egyetemes. S noha a preegzisztencialista létszorongás,
a dermesztő kegyetlenség ideje is Csáth számára a gyermekkor, édenét, magánvaló boldogságát sem tagadta. Ismerte ő is a mély nosztalgiát, miről
Pilinszky János így beszélt:
Gyerekkorunkban
meg kellene halnunk,
tudásunk csúcsán, alázatunk magasán,
de tovább élünk, foltozgatva és
toldozgatva a
jóvátehetetlent.
Még jó, hogy elalhatunk
közbe-közbe
és utoljára.
(Egy életen keresztül)

KABDEBÓ LÓRÁNT

Levél az „ómódi modernségről"
Kedves Itamár barátom!
Hogy kérésednek eleget tegyek, követnem kell múlt századi költőnk,
Arany János példáját, akinél a hírvivő „kezdte a beszédet Miklósnak nagyapján". Te, ki a klasszikus magyar költészet antológiáját elkészítetted és kiadtad nyelveden, most nehezebb vállalkozásba kezdesz: kortársainkat akarod
megszólaltatni. És az én tanácsomat is kéred: rendszerező összefoglalást. Nem
könnyű kortársainkra úgy tekinteni, mint régebb korok alkotóira. Történelmi
távlatból ugyanis sokkal könnyebb körülírni a korstílust, és az értékrendet is
nagyjából kialakította az idő. A jelen jellemzője éppen a sokféleség, ahány
költő, annyi lehetőség. Mi lesz belőlük maradandó? Mely tulajdonságok hasonlósága alapján jellemezheti majd a jövő történésze napjaink „korstílusát"? Legfeljebb találgatni lehet. Mégis megkönnyíti a válaszomat a te egyik
megjegyzésed. Amikor itthon jártál és antológiádért átvetted a magyar PENclub kitüntető plakettjét, a rádióban elmondottad, hogy a magyar antológia
után egy latin költői gyűjteményt terveztél, csak a közben személyesen is
megismert magyar költők megbecsülő barátsága részrehajlóvá tett. A latinok
várhatnak. És én most visszakérdezlek: miért érezted szükségét a magad részéről a huszadik század végén éppen a latin költészet fordításának? És miért
cserélhetted fel ily könnyen fordítói programodat? Esetleg nem is olyan ellentétes a két feladat, mint első hallásra hinnénk? Talán még lehet valami:42

lyen kapcsolat is a két költői világ között? De ehhez valóban „Miklósnak
nagyapján" kell kezdenem.
Századunk költészetében két jellegzetes, egymást váltó és ellenpontozó
meghatározó tendenciát figyelhetsz meg: az új formákat teremtő avantgárd
megnyilvánulásokat és a különböző hagyományos formákat követő-megújító
klasszicizáló versalakot. Amíg csak a kizárólagosságot veszed tekintetbe, vagyvagyokban gondolkozol, a huszadik századi magyar költészetben nem tudsz eligazodni. A maiban sem. Ezek az irányzatok nálunk nem kizárják, nem váltogatják egymást — hanem
egybefonódnak.
Miért nem fejlődhetett ki nálunk az avantgárd a maga teljességében?
Okfejtések, viták, vádaskodások jellemezték már a kortársak vélekedéseit, és
ezt megörökölték az utódok is.
De ne felejtsd el: századunk történelme világháborúk, társadalmi és nemzeti katasztrófák sorozata. Mindegyik történelmi változás nagymérvű értelmiségi emigrációt eredményezett. 1919-ig még minden lehetséges volt, mint a
tudomány bármely ága, a költészet is naprakész kapcsolatban állt a nyugatés közép-európai kezdeményekkel. Csakhogy a forradalmak bukása után a
magyar értelmiség egy jelentős részével együtt emigrációba kényszerültek a
következetes avantgárd költők. Az újonnan indulók számára az avantgárd
már nem a lehetséges, hanem csak egy megörökölt forma volt. így éppen a
húszas években alakul ki a mai magyar lírára is jellemző irányzati kevertség:
a hagyományok egybefonódása. Ekkor indul az a három költő, aki tudatosan
követte ezt az utat: a teljességet az irányzatokon túlfejlődő szintézisben kereste. Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, József Attila mind nagyműveltségű, széles
tájékozottságú költők, akik az avantgárd elméletét és gyakorlatát is jól ismerik, mégis ők adnak példát az avantgárd kizárólagosságának felszámolására.
Elsőként Szabó Lőrinc gondolja végig és éli át mind a szociális indíttatású,
mind az erő elvét hirdető avantgárd szélsőségeit: az előbbit a görög kardalok
modorában, az utóbbit Shakespeare monológjainak zárt, szerepjátszó formájában, ironikusan idézőjelbe is téve (például a szörny Calibant megszólaltatva). Majd Illyés Gyula, otthagyva Párizst — bár az avantgárd hőseinek barátságát életük végéig tartva —, a latin költészet lüktetésével fegyelmezi és
emeli általános érvényűvé versében paraszti indulatait. A múlt század romantikus-realista nemzeti költészetének jogfolytonosságát teremti meg avantgárdon iskolázott, klasszikus fegyelmezésű lírájában. így kapcsolódik benne a
kortárs világirodalom üzenete a nemzeti költészet feladatvállalásával. Ezáltal
érthető és poétikailag hitelesíthető gyakori ironikus kifejezése: a nemzet érdekeit mint nemzetközi szürrealista költő képviseli. Legfiatalabb társuk József
Attila brilliáns szavakat felszikráztató dalformában éli át a megalázott lélek
legfájdalmasabb megrendüléseit. Ügy társadalmi forradalmár, hogy közben
az egyes ember személyes világának teljességéről sem mond le. Túl a legszélsőbb avantgárd felfedezésein és a legkegyetlenebb formafegyelmen belül
olyan költői szintézist teremt, amelyet leginkább a bartóki zene eredményeivel
lehet jellemezni.
Vedd ehhez hozzá, hogy a magyar szabadvers meghatározó mestere, Füst
Milán vagy alkalmi megvalósítója, Karinthy Frigyes sem az avantgárd, hanem
a szintézis irányában alakítja versét, amelynek soraiban bibliai lüktetés és a
klasszikus latin—görög metrum erőteljes emléke hallszik.
És még egyet ne feledj el: a magyar költő életművéhez — mint nálatok
is — szervesen hozzátartozik műfordítói tevékenysége: nemcsak kortársakat,
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rokon törekvésűeket, de a világirodalom egészét ismét és ismét birtokba veszi általuk irodalmunk. így a magyar líra állandó világirodalmi közegben él.
Minden újabb generáció olvasása kezdetén — akarva-akaratlan — végigélheti a költészet teljes „törzsfejlődését".
Talán mindezek közrejátszanak, hogy a szélsőségek egymást kizáró véglete, de éppen a művön belüli kigyenlítődése a jellemző századunk magyar lírájára. Mondhatod azt is, hogy — egy-két szélsőségesen határozott homogén
karakterű költőtől (mint mondjuk Pilinszky volt) eltekintve sajátos eklektika
jellemzi költőinket. Én inkább azt mondom: coincidentia oppositorum — a
középkori bölcs, Casanus szavával. Vas István idézi versében: ellentétek keresztezési pontja. Ez volt líránk helyzete már a harmincas években is (amelynek első fele a magyar költészet egyik magaslati pontja) és ez jellemzi mai
költészetünket is. Az akkor indulók mai irodalmunk doyenjei: Weöres Sándor és Vas István. A más-másként megvalósított „ómódi modernségük" a híd
tegnap és ma között, az ő pályájuk változatos kiteljesedése a példa a század
magyar költészete alaphelyzetének állandóságára.
A külföldet járt, avantgárdtanítvány Vas István Illyés hatására nemzeti és
klasszikus akar lenni, lázadásból és dacból választja a klasszikus formákat.
A lazán klasszicizáló forma lesz a legtágabb otthona a történelem legnehezebb megpróbáltatásait nem is egyszer átélő embernek. Ebben a formában a
független emberi magatartás legfeszesebb példázatát teremti meg. Meddig
vers a vers — azt próbálja; valójában arra kíváncsi: meddig marad meg embernek az ember. Versében a közösségében nemegyszer erőteljesen korlátozott ember etikáját gondolja át. A látszólag csak önmagát bemutató, életmenetéről, élményeiről, meditációiról lírai elbeszéléseket készítő költő egyben az eszmékejt vállaló, közösségében gondolkozó alkotó. A valóság mindennapi mozzanataihoz való következetes kötődéssel tartja a kapcsolatot a
történelem alakulásával: végigjárva korunk sok poklát, átérezve a pusztulás
szörnyűségeit, minduntalan legyőzésük, a velük szembe állítható emberi méltóság lehetőségeit kgresi.
Weöres Sándor távoli vidéki udvarházban parasztdalok között, egy kifinomult műveltségű anya védőszárnyai alatt csodagyerekként felnőtt tünemény,
aki mindent magába szív, amit a költészet bárhol eddig teremtett. Szavak varázslója, aki mindent ismerni akar, ameddig a poézis segítségével elérhet.
Célja: a változatlan keresése a változóban. Költészetében korábban elérhetetlennek hitt, kimondhatatlannak vélt tartalmak válnak közölhetővé. Jellemzője
az aggódást, a szorongást ellenpontozó derű; az egymás ellen feszülő ellentétekre szakadt világ versében kiegyenlítődik. Egyszerre jelzi az ellentéteket és
a kiegyenlítődés vágyát.
Kedves Barátom, mindezt csak bevezetőnek szántam. Te néhány költőbarátodról kérdezel, én pedig azt az égboltot próbálom vázolni, ahol azok a költők felnőttek, akiktől fordítani szándékozol, és ahol azok a versek megszülettek, amelyek a te nyelveden is megszólalnak majd: meteorok robbannak bele,
álló csillagok fénylenek, egyiket — úgy érzed — eléred karnyújtásnyira, a
másik megközelíthetetlen távolságról világít. Katasztrófákat éltek át, nem is
egyet, és ez nyomot hagyott bennük, és mint a túlélők, ők is egyszerre kiégettek és reménykedők. Szemben a felbomlással emberként akarnak végső percükig viselkedni. Tisztelik a másik embert, de elvárják a tiszteletet önmaguk
számára is. A század ezt az üzenetet bízta rájuk.
És most néhány szót az általad kérdezettekről. A háború utáni líra talán
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legnagyobb formátumú jelensége Juhász Ferenc, óriás látomáseposzok alkotója. A háború látványa, az att követő történelmi csalódások a kétségbeesés
poklába taszították, apja, majd első feleségének tragikus halála, barátainak
korai pusztulása a halállal való ellenkezést váltja ki belőle: a „bomba" ijesztő
rémületében is lehetséges az ember önmegmentő feltámadása. Témái: „végső"
helyzetek, amelyekből az egyes ember helytállása kiemeli környezetét, a szerelem pedig megújítja az embert.
Nemes Nagy Ágnes keményen megmunkált, zárt verseiben az emberi sors
elviselésének példáit keresi. Tárgyi környezetét írja le: bennük szemléli a
megmaradás tényeit. Azt a belső erőt keresi, ami a tárgyakat összetartja: a
veszéllyel való szembenézés erejét tanulja és tanítja egyszerre. Pontos, körülírt
tárgyak vesznek körül verseiben. Micsoda felkiáltójelek: kínzóeszközök, állandó viszonyításra kényszerítők. Nemes Nagy Ágnes tárgyaiban az emberi sors
szólal meg: az erőszakra a túlélés keserű kényszere válaszol az emberlét
esélyeként.
Lakatos István a legpontosabban feltámasztott klasszikus metrumokban az
emberi létezés legteljesebb szabadságát hirdeti. Racionális világszemlélettel
vizsgálódva minden sértő korlátozás ellen szenvedélyesen perelő költő. Költői
világa szigorúan emberközpontú, az emberi sors megpróbáltatásainak büszke
átgondolója. Legyen bár témája az ostrom kiszolgáltatottsága, a szerelmi
szenvedély izzása, a kitaszítottság poklában való hányattatás vagy a létezés
korlátai között tájékozódó ember tanácstalansága, verseinek jeges szikrázása
jelzi: mindenfajta megalázottság, korlátozás következetes ellenzője. Költői
formavilága: igen szilárd külső forma és szerkezet, ezen belül a játék kötetlensége. Számára ez a szabadság poétikai megtestesülése.
Gergely Ágnesnél a leírt szónak mindig tragikus árnyéka van. Micsoda
erő feszül benne, ha vergődéseiről és diadalairól tud dalolni. Amikor versében
minden szó egyénileg megszenvedett. Amikor „csak" önmagáról beszél, sorsa
van a versnek. Ne érts félre: nem életrajzi vallomásokról beszélek, hanem
az életmenet tüneteire gondolok. Állapotokra, amik meghatározzák a ma emberét. Korunk költője — még személyes jól léte esetén is — millió szörnynyel kénytelen birkózni. Benne lakik, életében van a bizonytalanság. A zuhanás lesz meghatározó élménye. A biztos tárgyak bizonytalansága kísérti.
Ezt nemcsak az érzékeny lelkű költő, de szinte minden ember átéli napjainkban. Gergely Ágnesnél az emlék a bomlást sugallja, a vers pedig a kapcsolatot
építené ember és ember között.
Mezei András jól ismert költő felétek. Külön kötetet fordítottál te is tőle.
A hagyományos versalakhoz ragaszkodás nála alapvető tartalmi jelentőséggel
bír: ahogy a forma összetartja a verset, úgy képes megmaradni az ember századunk veszélyesen széthúzó tendenciái közepette. Mind emlékeiben, mind a
világban szétnézve acsarkodó veszélyeket figyel. Tulajdonképpen félnie kellene. Ö mégsem tud félni. A jóság, a szeretet, no meg a szerencse erejében
bízva naiv jóhiszeműséggel vallja, hogy a világnak meg kell menekülnie. Reményeit olyan meggyőző belső átéléssel mondja, hogy olvasóit is bevonja ebbe a megbékélt, ünnepi áhitatba. Nem menekülésként, hanem szuggerálva
ennek az életérzésnek a követésére.
Csoóri Sándor a sok műfajú, közéleti személyiség, a költészetben arra törekszik, hogy a vers kapja vissza a maga valódi hivatását, legyen az, ami őse
volt, a népdal: az ember érzelmi életének megszólaltatója, az egymáshoz fűző kapcsolatok átélője, szenvedélyeink lázmérője. A dal jellegzetessége: a
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jelenben élés. A jelen adott hangulatát adja a vers úgy, hogy közben megjelennek ezt a jelent meghatározó, alakító emlékképek. Témái: természet, t á j ,
szerelem, élet-halál-gyász. Verseiben fény és árny villódzása jut kifejezésre.
Az árnyak széles skálájából vezet az ú t a nosztalgikus fénykívánásig, a nyár,
a nap teljességéig, a nyomasztó hangulatoktól az önfeledt, boldog játékig —
és viszont. A t á j élmény, a tárgyi leírás olyan belső t á j felé nyit bejárást,
ahol egy élethelyzet teljes drámája sűrűsödik. Legjobb verseiben az önmagával találkozás élethelyzetét éli á t : az ő legbelsőbb csodálkozása, haragja, szeretete, kapcsolatai válnak dallá. A legszemélyesebb megoldás így lehet egyben a legbarátibb mozdulat: az egymagában daloló ember soha sincs egyedül.
Székely Magda versei mint a tengerparton szabályosra csiszolódó kavicsok. Valami tárgy, jelenség, jelenet: pontosan annyi, amennyit róla el lehet
mondani. És mégsem annyi: több, más is. Benne van egy asszony élete. A bizonytalanságban a magában bízni akaró ember elszántsága. Mindent pontosan kimond, mindent vállal, ami méltó arra, és mindent megtagad, ami múlandó, hűtlen, változó. Él mint J ó b a csapások u t á n : „mi most elért, lecsaphat
ismét". A védtelenség tudatában a versben kimondott kemény ítélettel védekezik.
A legfiatalabb Turczi István. Neki kellene a legtávolabb lennie a megszokott versmodelltől. És a valóságban: verseiben ismétlődik és megújul a magyar vers századunkbéli sajátsága. De hiszen a történelem is ismétli magát.
A fiatalok elégedetlenek mindazzal, amit maguk körül látnak: amit elődeik
felépítettek, omlani látják. Mi marad állandó: az élet ténye, és az embereket
egymáshoz fűző kapcsolat. A fiatal költő a körülötte változó-alakuló-bomló
világban hova fordulhat biztonságért? A szerelemhez, a társhoz. De mennyi
arca, belső szörnye, de a bizakodót védő menedéke is van versében a szerelemnek. És hogy mondhatja el megrendülését és reményeit? A legkötöttebben hagyományos formákban. Pedig hát éppen az emberi kapcsolatok formáinak bomlásáról beszél. Mint valaha Vas István. És keresi a feloldó menedéket, a kétségbeejtő ellenétek közül, mint Weöres Sándor. Ügy látszik: minden kezdődik elölről. Vagy „történelmi távlatból" nézve: még mindig egyazon korszakban vagyunk?
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