lusa a mondanivaló közvetlen részévé lesz: ezért szervezheti nála Lenin a Spartacus.féle lázadást, Robespierre pedig az Októberi Forradalmat. Távlatosító szemlélete az
esetlegességeket kioldja a történésekből, az elhagyások éppoly beszédessé válnak,
.mint a konkrétumok felcserélései: „Robespierre, a Megvesztegethetetlen, született
.17.. Lenin, a Bolsevik, született 18 .." Évszámok, apró pontosságok elmúlhatnak és
.elmúlnak, elmosódnak a történelemben, de az igazi forradalmárok eszméi most is
ott vannak a végtelenben, hiszen történetileg szemlélve, a kivégzőik puskacsöve és a
közöttük levő távolság „belőhetetlen"-nek bizonyult.
Múltnak és jelennek, kultúrélményeknek és közvetlen tapasztalásoknak együttes
vállalása a versstruktúrában nagy szerepet juttat az idegen elemek beépítésének, a
montázstechnikának, hiszen ha Lászlóffy Aladár az összes emberi választ kérdőre
vonja, világképének szerves része a József Attilák kiküzdött igazsága is. A montírozás a legváltozatosabb versstruktúrák megképződését segíti: az idegen szöveget olykor példa gyanánt szólaltatja meg (Tavasz van újra), máskor az ellenpontozás kedvéért, a szándékok és az eredmények szembesítéseként (Petrarca halála). Ez utóbbi
-arra is példa lehet, hogy Lászlóffy Aladár verseiben gyakran nemcsak elmozdul a
"nézőpont, s ezáltal több irányú lesz a vizsgálódás, szintetikusabb az eredmény, hanem ugyanazon versen belül egyszerre több aspektus érvényesül: a szubjektív (önszemlélet) és a tárgyiasító (ahogy mások látják), valamint az eme két szélső pont
'közötti állomások. Az ötletek — Shaw, Pirandello, Dürrenmatt dramaturgiájára emlékeztetően — gazdag funkciója is efelé mutat. Mindezek a sajátosságok egy rendkívül értékes szemléleti újdonságot, szuverén és teljességre törő szellemet mutatnak
fel, ú j értelmet adván a költői szerepjátszás kategóriájának. A hetvenes évek mindezeken túl a viták könyve is. Lászlóffy szerint a huszadik századi költő „az igazán
súlyos érvek felhajszolója, fegyelmezett atomja a hadnak, mely folyton a döntő
-vitákat várja". Lászlóffy maga is ilyen költő, tág szemlélettel méri fel a XX. század, sőt már a „hetvenes évek" gondjait, problémáit, a mai ember összes gyarlóságát és félelmét. Líráját mégis az emeli messze a hasonló jellegű avantgarde költészet fölé, hogy napjaink majdnem teljes hangzavarában rendíthetetlenül a szellemet hirdeti. A rendteremtés nagy szándéka vezeti rombolásaiban, kérdőjelezéseiben.
A.z értelmes emberi megoldásokban azért hisz kételyek nélkül, mert a szomorú látványon túl a szellem szépségeit is képes számba venni. A rendkívül sokrétű építőelemeket az egyes darabokban is ez a szándék szervezi zárt struktúrává, s ez a
dialektikus feszültség az az egyénítő jegy, mely e versek világának szuverenitását
megteremti. Fölmutatja a cáfolhatatlan igazságok törvényeit, a kérdőjelek korában
cselekvésre hívó programot ad, mert a legsúlyosabb érvek felmutatására ilyen szándékkal is képes, hiszen „a szabadság változatlanul az elnyomás e l l e n t é t e . . . " (Kri"terion, 1971.)
GÖRÖMBEI ANDRÁS

TÉKA
FERENCZ S. ISTVÁN:
NYÁRI VÁNDORLÁSOK
A szerző egy romániai magyar napilap, a Hargita munkatársa. J á r j a a
megyét, és verset ír. Nem véletlen tehát a kötetben jelentkező népi tradíció, hangsúlyozott földközeli költészet.
Világa sohasem szakad el a valóságtól,
költői képei (elsősorban hasonlatai) jól
mutatják a realitáshoz való kötődést.
Például: „Az est felőrölte az alkonya-

tot, / mint malom a molnárok életét"
— vagy: „ . . . s én mint a kő, / vésőrevárón hallgatom a csend zaját." A tárgyak játékos, groteszk megszemélyesítése, a tárgyi világ elemeinek feszültséggel töltése erősen József Attilára
emlékeztet. Egyik versében „Mint szelídített barna medvék, / talpaltak a kalangyák", a másikban a „veder inni
kér", s a Hold „nyugodtan eszegeti az
akácfák hegyét."
Gyakran visszatérő motívuma az
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álom: „dermedt álmú madarak. / nehéz teste koppan a havon." — „az
örvénylő álom / szétfolyik a földön,"
— „Mint a vagonok / zötyögnek az
álmok". Az álom, álmodozás lehet menekvés, de — miként Tamás Attila
mondja egyik tanulmányában — „jelentheti a konvencionálisan elfogadottaknál igazibb összefüggések megsejtését is". Ügy gondolom, Ferencz S. Istvánnál is erről van szó. „tudom, minek és kikért álmodom." — mondja.
Teljes természetességgel oldódik föl
azok világában, akikkel közösséget vállal. Népi mondókákat és rigmusokat
idéző versei is (Felcsíki táncok, Menyasszonytánc)
e megtalált harmóniára
épülnek. A dolgok „belopóznak" az
emberek álmaiba, tehetik, mert köztük,
s az őket érzékelő ember között nincs
szakadék.
Az eddig elmondottak csak néhány
lényeges vonásra kívánták fölhívni a
figyelmet. Szóljunk hát a kötet értékéről is! A legtöbb alkotásban valamiféle megformálásbeli bizonytalanságot
látunk. Nincsenek rossz versek, itt egy
sikerült sor, amott egy találó kép ragadja meg az olvasót. De kevés a kiemelkedő vers! Hazafelé, Együgyű sirató, Téli elégia — elsősorban ezek jelzik, hogy mit várhatunk. S milyen
megdöbbentő a magára maradt öregasszony tragédiáját kibontó Szaggatott
litánia is! Az elhagyott udvaron „csellengő" nénike képétől a halott szemén
didergő rézpénzig szinte minden egy
életforma fölbomlásáról beszél.
Ferencz S. István vállalja az önkifejezés fegyelmét. Szeretnénk, ha az önmaga által épített gátakon belül lírájának erővonalai is kontúrozottabban
jelentkeznének. A Nyári
vándorlások
ugyanis nem éri el azt a színvonalat,
melyet a szerző kortársai (Magyari Lajos, Csiki László vagy Farkas Árpád)
képviselnek. (Kriterion, 1972.)

ERDÉLYI JOBBÁGYOK
PANASZLEVELEI
Megdöbbentő, hogy milyen keveset
tudunk múltunk kevésbé látványos
dolgairól. Évszámok és események,
uralkodók és hadvezérek kavarognak
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emlékezetünkben, a hétköznapok a z o n ban valahogy háttérben maradnak. A.
Téka-sorozat ú j kötete azért is jelentős, mert olyan majdnem feledésbemerült világról tudósít, melyet az itt
összegyűjtött panaszlevelek ma márhalottá sárgult papirosai nélkül aligha
tudnánk fölidézni. Erdély sajátos f a l u társadalma, jobbágyainak élete elevenedik meg a nyolcvanöt levél olvasásakor.
Az alcím — Kordokumetumok
az erdélyi falu életéből 1771—1848 — a k ö tet tárgyának pontos meghatározása.
a színes erdélyi agrártársadalom
gondolkodásának, jogviszonyainak, k i szolgáltatottságának és igazságkeresésének szemléltetésére vállalkozunk" —
írja a leveleket válogató, bevezető t a nulmánnyal és jegyzetekkel ellátó Ko—
vách Géza. Okos, értő, ihletett szavai'
eligazító és kedvet csináló funkciójukat egyaránt betöltik. A korabeli t á r sadalmi viszonyok tudományos b e m u tatására e viszonylag kis t e r j e d e l m ű
kötet aligha vállalkozhatott. „A szövegválogatás csak ízelítőt kíván n y ú j tani a jobbágyság gondolkodásából,,
problematikájából."
Történelmi
tanulmányainkból
jól!
tudjuk, hogy az imént megnevezett
periódusban a jobbágykérdés megoldatlansága a gazdasági fejlődés egyik legfontosabb akadálya, volt. A jobbágyságra rótt terhek (robot, dézsma, pénzbeli, katonai és állami terhek stb.) hihetetlenül nagy nyomort eredményeztek. — De a nyomorúságnak nemcsak:
anyagi összetevői vannak! A levelekből egész világosan bontakozik ki a
rendszer erkölcsileg demoralizáló, lelki
deformációt előidéző hatása is. „ E r dély lakosai — románok, magyarok,
szászok — búbánatban egyek ebben a.
szörnyű kálváriában" — mondja a bevezető tanulmány. S valóban, a kollektív sors kiáltozásai ezek a levelek.
„Éhen halókká maradunk, mind el kell',
pusztulnunk." A szilágyperecseni zsellérek panaszában mintha Tiborc szavai
hallatszanának: „Feleség- és p o r o n t y a inkat kell befogni, Ha veszni éhen nem.
kívánkozunk." A Kecskeméten ügyész—
kedő Katona József is bizonyára jó né—

hány valóságos panaszlevél anyagát
gyúrta össze Tiborc panaszának írásakor. Tanulságos lenne például az alföldi jobbágypanaszok összegyűjtése is.
De a Dunántúlon se lehetett különb a
helyzet. Még a birtokára visszavonult
Berzsenyi is humánusabb bánás- és
életmódot
követel a jobbágyoknak
A magyarországi mezei szorgalom némely akadályairul (1833) írt felvilágosult szellemű tanulmányában.
A levelek olvasásakor az a kérdés is
fölvetődik bennünk, hogy vajon kik
írták, kik fogalmazták meg a panaszokat? Nyilvánvalóan falusi értelmiségiek, hiszen a jobbágyok általában
írástudatlanok voltak. Ismét csak Tiborcot idézzük: „Hahogy panaszkodni
akarunk, előbb / Meg kell tanulnunk
í r n i . . . " „S ha tán utolsó fillérünkre
egy / Törvénytudó felírja a panaszt: /
Ki írja föl keserves könnyeinket," —
Pontos szituációjellemzés! Szinte látj u k a toporgó-jajgató panasztevőket,
akiknek fájdalmából az udvariassági

formulák és sztereotip fordulatok ellenére is megmarad valami — valami,
de nem minden. Ne keressük hát a
képzeletbeli rokont mindig más és más
formában megszólítani tudó Mikes Kelemen levélírói kvalitásait. Hiábavaló
lenne a rangos erdélyi levélirodalommal való összehasonlítás is. Itt még
titkos kacsintás sincs az irodalom felé
— még az Arany János által fogalmazott két kötetzáró levél esetében sem.
A levélírás itt kényszer, melyet az
egyéni vagy közös sors nyomorúsága
diktál. „A rajtunk elkövetett sok kegyetlenségeket már tovább lehetetlen,
hogy szenvedjük" — mondják ki a
magyarlétai jobbágyok, akik már attól
sem riadnak vissza, hogy „egynéhányat ütögessenek" vasvilláikkal az önkényeskedő tiszttartón. Nem kétséges,
hogy az elégedetlenség kifejezésének
eme ú j formája már a forradalom felé
mutat. (Kriterion, Bukarest, 1971.)
OLASZ SÁNDOR
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