előtt messzi tájak és emberek vonulnak
el, lassan kibontakozik az a költői alapállás, mely többé-kevésbé az egész kötetre jellemző: „ . . . s én. hallgattam,
lágy paplankötelékkel ágyamhoz
kötözött parány Odüsszeusz."
Ha ez az „ágyhoz kötöttség" — mely
tágabb értelemben az életnek kívülről,
távolról való szemlélését jelenti — konkrét napi problémákkal találkozik, diszszonáns
hangokat eredményez.
Úgy
érezzük, nem, véletlen, 'hogy ebből a találkozásból születtek a kötet leggyengébb versei (Csak tréfa volt; A Nagy
Gödör; Óda a felháborodáshoz stb.). A
„vasbetonba vágyó", szárnyaló értelem
és a kisszerű, de hatalommal rendelkező
gondolkodás ellentétét szép képekben
megfogalmazó Miért kötöz le végső feloldását is kívülről jövőnek, szükségtelennek érezzük. A probléma a „Bejáró
fiatalok" c. versében csúcsosodik ki, ahol
a kérdés, didaktikus célzatú, elméletieskedő felfogása ráadásul még egy a falu
iránt táplált hazug nosztalgiával is párosul
(„ . . . falu-anyátok
harangszóból
szőtt szoknyája mellől..."), s mindez
megakadályozza, hogy a hírlapokban
m á r annyiszor megírt napi igazságon

túl a vers eljusson egy mélyebb igazsághoz.
Ha viszont a fentebb jelzett alapállás
általánosabb problémával kerül szembe,
szép és színvonalas alkotás is születhet.
Ezt mutatja a Pörgött egy percig a gép,
mely a fémtárgy lényegét kereső értelmes emberi munka dicsérete, s a Partközeiben, mely a világban helyét kereső,
s a történelmi események során fogódzóját vesztett nemzedék hangját szólaltatja meg. Befejező, s egyben feloldó
képe azonban m á r egy letisztuló új, s
szilárdabb hitet fejez ki:
Itt kell a fedélzetre
gyűlni,
s forgatni
kormánykereket,
mert vagy új világban kötünk
vagy az óceán eltemet.

ki,

Gyárfás Endre első ^kötetének tehát
sok értékes, rokonszenves vonása van,
kár, hogy képalkotó fantáziája, s rendteremtő igénye nem. párosult árnyaltabb
és igazabb problémalátással, s nagyobb
életismerettel.
(Magvető
Könyvkiadó,
1964.)
GÁDOROSI VASS ISTVÁN

Székely Dezső: F Ü S T O S Z L O P O K
Székely Dezső — akit Üj költők rovatában a Tiszatáj már bemutatott olvasóinak,
azt vallja magáról: „megkésve érkezett el
a költészethez". Bemutatkozó, programadó, kötetet nyitó verse, a Földszagú vallomás azonban feledtéti ezt. Érett vers, és
azt bizonyítja, hogy a hallgatásban, a
nyugalomban nagy volt a készülődés, a
forrongás. Innen van az is, hogy verseinek jó része gondolatilag letisztult, mélyebb elemzésre hajlamos költőt mutat.
A tematikailag változatos kötet anyaga
három motívum köré csoportosítható:
gyermekkori élményei és ezzel kapcsolatban az övéihez való hűség, a szerelem ihlette versek, majd a mai valóság problematikája. Legszebb szavait az emlék fakasztja, itt a legtisztább a forrásvíz (Mementó). A gyermekkori élményeit megidéző, övéihez való hűségéért magát ostorozó Székely Dezső alapállása hasonlít a
pályakezdő Illyés Gyuláéhoz (Barázdák
énekelnek, Ha megtagadnám...). Radnóti
emlékére ajánlott verse (Ének u sírban)
szép, ihletett írás: a gazdag hagyomány

mellett igényesen egyéni. Kár, hogy néha
botlik a ritmus. Némely versét valóságos
modern idillnek érezzük (Vacsoracsillag),
még a rím és a metrika is érzékelteti ezt
(Utazás).
Alább egyre tágul költői birodalma,
szaporodnak a mai élet ihlette versek,
a „mementó"-motívum egy-egy képbe
zsugorodik. S ennek kapcsán egyúttal
megfigyelhető, hogyan fejlődik képalkotása is. Mégis azt kell mondanunk, hogy
ezek a-költemények ritkán érik el gondolatilag és művészileg a már előbb említettek színvonalát. Mai életünk nem ért
meg benne még nagy verssé: a felduzzadt
impressziókból nem égett ki eléggé az
empíria salakja (Vezércikk helyett). Előnyomul a verselési rutin, mely a szenvedélyességet kissé disszonánssá hangolja.
Székely Dezső elsősorban „a hűség költője", de tele felemelkedő vággyal és bizakodással. (Szépirodalmi
Könyvkiadó,
1964.)
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