Az adaptáció mértékét az öröklött adaptációs energia szabja meg, melynek
mennyiségén nem változtathatunk, s vele
való gazdálkodást viszont mi szabjuk meg.
Elpazarolhatjuk egy színes, stressben
gazdag, mozgalmas élet folyamán vagy
egy eseményekben szegényebb, de hoszszabb élet alatt. Hogy melyik életformát
választjuk, az nem egészen tőlünk függ,
szintén öröklési tényezők szabják meg
bizonyos fokig. Az állandó felhangolt állapot az adaptációs energia korai kimerülését, az adaptáció hiányát s egyben
az öregedést jelenti. Az adaptáció defektusa komoly oka lehet a lelki betegségek
kialakulásának.
A stress, mely állandóan jelen van
életünk és tevékenységünk folyamataiban,
komoly problémát okozhat, ha nem tanulunk meg együtt élni vele. Minden embernek tisztában kell lenni stresstűrő
képességével és adaptációs energiáját arra kell fordítani, ami legjobban megfelel
testi és lelki adottságainak, ellenkező
esetben korán bekövetkezik a kimerülés
szakasza. A stress mérsékelt adagban nélkülözhetetlen kelléke az életnek, az aktivitás alapját jelenti, és egy szellemileg
aktív ember számára lényegesen károsabb az erőltetett semmitevés, mint a
normális mennyiségű stress. Súlyos lelkiállapotban a stress a szervezet áthangolásával gyógyító hatású lehet.
A tudományos részeken túlmenően a
szerző igyekszik hasznos tanácsokat adni,
hogyan lehet alkalmazkodni a mai élet
ritmusához a stresselmélet alapján. A
hétköznapi élet és a stress kapcsolatáról
van itt szó, ami a szerző által kifejtett
sajátos életfilozófiában összpontosul. Valóban sajátos, ahogy a szerző írja: „nem
vállalkoztam többre és nem is tehettem
többet a stress nyelv- és mondattanónak
bemutatásával, minthogy életfilozófiai
alkalmazhatóságát egyetlen alanyon illusztráltam: önmagamon." A könyv utolsó
fejezetében ismertetett filozófiai tételeket — úgy vélem — csak az teheti magá-

évá, aki minden részletében ismeri a
stresselméletet, és talán még ami fontosabb, módjában van ilyen életformát kialakítani.
A mi társadalmunkat dinamikus fejlődés jellemzi. Ez a fejlődés megköveteli
az egyéni felelősség megnövékedését a
társadalmi célkitűzések érdekében. Vajon
a magasabb szintű társadalmi rendszer
megteremtése érdekében megkívánt fokozott ütemű tevékenység — ami stressben
gazdagabb életet jelent az egyén számára — az adaptációs energia korai felhasználását jelenti-e, s ez a korai kimerülést
vonja-e maga után?
A stresselmélet világos választ ad arra»
hogy az adaptációs szindróma harmadik
fázisa — a kimerülés — a szervezet kudarccal végződő, hiábavaló erőfeszítésének következménye. Nyilvánvaló, hogy
olyan társadalomban, ahol az egyéni törekvés és a társadalmi érdek szorosan
összefügg, az egyén erőfeszítése nem lehet
céltalan.
A stress behatásaitól senki sem mentes,
és a betegségek kialakulásában az adaptáció hiánya, az egyéni körülmények
alakulása fontos szerepet játszhat, mégis
nyilvánvaló, hogy a társadalom egészét
tekintve a stress károsító hatása a társadalmi rendszer fejlettségének megfelelően
előnyösen módosul.
A szerző életreceptje — „Harcolj mindig, ha a cél nemes, de ne állj
ellen,
ha nem érdemes" — bizonyos értelemben
a fennálló helyzetbe való belenyugvás,
harcról való lemondás filozófiája.
Selye több évtizedes m u n k á j á n a k eredményei nagy haladást jelentenek a tudományban, gyakorlati tanácsai a kiegyensúlyozott élet megvalósítását igyekszik
elősegíteni. Tudományos munkásságából
levont életfilozófiája azonban magán viseli a társadalmi problémák lényegének
megértésén kívül álló tudós szemléleteinek jegyeit. (Akadémiai Kiadó, 1964.)
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Kevés olyan esetet ismer a líra törté- Első költeményeivel, még az. ötvenes évek
nete, amikor egy-egy pályakezdő költő, vége felé tűnt fel, és hat-nyolc év u t á n :
kész kialakult világképpel, formákkal és íme az első kötet, mely elég sokat váratott
kimunkált egyéni hanggal jelentkezett, magára. Igaz, megnőttek a pályakezdés n e és egyszerre szökkent fel Apolló és a mú- hézségei is. Korunk átmeneti kor, és úgy
zsák lakóhelyére: a Parnasszusra. Hatva- tűnik, hogy az irodalommal a lírának is
ni Dániel sem e ritka, szerencsés kivé- I meg kell járnia az átmenet mozgalmas
telek közé tartozik. Sőt nála a pályakez- f és izgalmas, sok-sok kitérő és buktatódés még vontatottabb és nehézkesebb volt, veszélyeit rejtő útjait, és önmagának kell.
mint ahogy az általában lenni szokott. I meglelnie modern „tárgyát" és hozzá.
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kiküzdenie a kifejezés korszerű formáit.
Kétségtelen, ma már egyre világosabban
bontakoznak ki azoknak a tendenciáknak
a kontúrjai, amelyek a dinamikusan, de
szervesen változó életünket, a mai ember
összetettebb, bonyolultabb, feszültségekkel teli érzésvilágát mind gazdagabban,
mind korszerűbben tudják kifejezni, de
a forrongás még tart, és a tisztulás még
távolinak tűnik. A fiatal költőknek pedig,
a maguk indulási nehézségeik leküzdése
mellett, utat kell lelniök az alakulóban,
forrongásban levő, gyorsan változó líránk
egészéhez is.
Hatvani l í r á j a mindkét igény mozzanatait magába egyesíti. Szenvedélyesen,
néha görcsösen küzd a maga költői világának, formakultúrájának kialakításáért,
és kétségtelenül meglevő eredményeit
igyekszik költészetünk fősodrához kapcsolni. Noha ez a kötet még egyik vonatkozásban sem hozott végleges eredményt,
a forrongást, az útkeresést még nem zárta le, de már sejteti költői karakterét, s
jelzi lírájának azokat a vonásait, amelyek, ha még nem is erőteljesen, de egy
rokonszenves egyéniséget körvonalaznak.
A kötetre igazán mégis az átmenetiség,
a tapogatózás: önmaga erejének és tehetségének ízlelése a jellemző. Nagy erőfeszítésekkel
folyton készül
valamire,
ugyanakkor folyton visszatér és újrakezd.
Darabjain — szinte költeményről költeményre — a kísérletezés, az anyaggal és
a formával való szüntelen kettős birkózás figyelhető meg.
Legkialakultabbnak lírai érzésiömbiei,
világlátása s a maga életérzésein átszűrt
közvetlen valóságélményei látszanak. Noha egy-két költeményében liatalos lendülettel, gáttalanul, némi pózzal, erejét
meghaladón a látóhatárát a végtelenig
növeli, mégis üde pátosza, vonzó optimizmusa, „különös lobogása" nem marad
hatástalan. De igazán azokat az élményeit
tudja hitelesíteni, amelyek a mindennapjait is átszövik. Jó érzékkel, kellő realitással ő maga is ezekre összpontosít. Igaz,
gyakran apró rezdülései ezek az életnek,
a tűzhely bensőséges, az otthon intim
örömei és bánatai (Asszonnyal és gyerekkel, Ének, Induljunk
újra,
Találkozásunk szonettjei), jövő-menő gondolatok
(Éjfél, Munkásvonat, Álmatlan
éjszaka),
és ha ez a világ egy kicsit szűkösnek is
tűnik, de az ő világa, és természetes biztonsággal mozog benne. Hatvani ebben
a kötetében még nem mutatkozik intellektuális gondolatteremtő költőnek. Nem
ássa be magát a tudat mélyebb rétegeibe,.
s ezért igazságai s gondolatai sem emelikednek az élet összetettebb, bonyolultabb
magasságaiba. Még az élet mindennapjai n a k könnyen elérhető primér jelenségei
között mozog. De nem valami szürke,
langyos „pámázott nyugalom ez", meg-

van a maga külön szépsége, izgalma és f e szültsége, és felemelni is tud, mert a „fényr e tárt ablakán" keresztül lépten-nyomon,
megtalálja azokat a szálakat, amelyekkel
életérzését, szűkebb világát a nagyobbhoz, a közösséghez kötheti. Ezzel máris
távlatot teremtett. Igaz, ezt a szélesebb
valóságot még nem tudja teljesen birtokba venni, de akarja, és az anyaggal valóküzdelmét tulajdonképpen, ez a törekvés
telíti. És eredményei is vannak, vitathatatlanok és biztatóak: noha nem egyértelműek még, mert néha, amikor a kifejezés vagy az érzés felszínessége miatt nemt u d j a meggyőzően hitelesíteni gondolatait, üresnek, dekoratívnak hat (Félelem
nélkül) — mégis a .jobb verseiben (Az elsüllyedt kagylósziget, A halottak arca,
Homok) már tisztán és meggyőzően tud
szólni a közösség, az emberiség gondjairól, és jelzik, hogy sikeres és reményekre
jogosít az a küzdelem, amelyet az anyaggal a költői világképének kiteljesítéséért
folytat.
Az anyaggal való birkózást szükségszerűen a maga költői eszközeinek kimunkálásáért, formakultúirájának megteremtéséért vívott küzdelme egészíti ki.
Egyszerre jelenti ez a hatásoktól valószabadulás vágyát és az önálló, egyéniségének s költői alkatának leginkább megfelelő hang igényét. Véglegesen eiz a folyamat sem zárult le: az útkeresés, a kísérletezés ezen a téren is tovább tart.
Olykor még nem simul szabályosan testhez a ruha: gondolatainak, kifejezendő
élményeinek nem mindig találja meg a
nekik megfelelő farmákat. Nagy ívelésű,
ideges vibrálású expresszív képei néha
széthullanak, üres lobogósnak, görögtűznek s öncélúnak, erőltetettnek tűnnek:
mintha a forma és a kellékek uralnák a.
költőt, s nem fordítva. Ez esetekben nem.
tud szabadulni a modorosságtól s a sablonoktól sem: meghökkentő képei, jelzői
erőtlenekké, közhelyekké szürkülnek. N o ha a közhely általában a kényelemről, a
megfelelő kifejezésért vívott küzdelem
kikerüléséről árulkodik, de nála egyben
gondolati lomposságot, zavarosságot is
takar. A kötet, tanúsága szerint, szerencsére többnyire sikeresen elkerüli ezeket
a buktatókat. Az üvegcserepek verseinek
többsége egészséges mértéktartásról, igényes és eredményes kísérletezésről vallanak. Jó érzékkel és tehetséggel keresi, ízleli és próbálgatja a neki megfelelő formákat. Ebből a szempontból igazán színes és változatos a kötet: egyaránt él a
hagyományos zárt és modern formákkal.
A szonettől eljut a legbonyolultabb expresszionista víziókig, az egyszerű v e r s építéstől már-már virtuozitásig csiszolttechnikáig, és ügyesen, ökonomikusán,
többnyire gondolatra méretezetten, a tartalom követelményeinek megfelelően él
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velük. Példának említsük a Homok című
versét, melyben az áradó tartalom szétfeszíti a hagyományos formát és csak szabadversben tud kifejeződni: de ez a szabadvers igazán nem is szabad, hanem
bonyolultan kötött: következetesen ismétlődő manifesztációi, dikciói, belső szerkezete és hullámzó gondolatritmusa nemcsak a forma tudatos építését, zártságát
mutatják, hanem a gondolatnak is medert szabnak, a lényegest hangsúlyozzák
és kifejezőbbé teszik. Más példákat is felsorakoztathatnánk még: mindegyik hasonló jelenségről tanúskodna és bizonyí-

taná, hogy Hatvani végül is eredményesen küzd a maga költői eszközeinek, sajátos formakultúrájának a megteremtéséért.
összegezésül nyugodtan állíthatjuk: az
Üvegcserepek, ha még nem is eredményezett teljes beérkezést, de m á r több
mint pályakezdés: ígéretes és reményekre jogosító kötet, és ha szerzőjének lesz
ereje a kétirányú küzdelmet tovább vinni és eldönteni, érdekes és figyelemre
méltó egyénisége lehet a megújhodó líránknak. (Tiszatáj-Magvető,
1965)
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