
TAMÁS A T T I L A 

Egy verskompozíció-típus megjelenése 
századunk magyar költészetében 

József Attila pályáján kezdettől úgyszólván mindvégig ott érződik a törekvés 
nagyobb szerkezetek létrehozására. Az a lírikus, aki máskülönben annyira 
fogékony tudo t t lenni a létezés parányi tényezői iránt, h o g y a magános - le-
hullott könnycseppben e lakadó, máskor szunnyadónak muta tkozó - han -
gyát is megörökítette (a maga „csöpp árnyéká"-val), aki tekintetével és tollá-
val nyomon tud ta követni az udvar kövére loccsantott szappanos víz előre-
tapogatózó mocorgásait, s „meghallot ta" aká r molekuláknak is a koccaná-
sait, alig töltötte be tizennyolcadik életévét, s már be is fejezte feszes h a n g -
zásszerkezetbe rendezett alkotását: t izenöt szonettből fon t „koszorú"-ját. 
A Kozmosz énekét, melyben az Űr végtelenjében keringő csillagokon épü l t 
„dübörgő gépváros"-ok u g y a n ú g y helyet (illetve szerepet) kapnak, mint kö-
zelükben a „gőzös, meleg barázdák"-ban sa r j adó „kincses kalászok". Fájdal-
mak és kacagások, gondolatok és hitek, ízek és illatok léteznek itt együtt -
akár a varázsos szépségek és az irgalmatlan bűnök. Persze - Lötz János érté-
kes elemzése1 ellenében e lmondható azért, h o g y ez a vers m é g több jegyét is 
magán viseli az ifjú erőket meghaladó feladatvállalásnak, s a maga egészé-
ben korántsem sorolható az érett költő alkotásai közé. (Ismeretes, hogy a 
Medvetánc válogatásába ma jd két szonettet fog csak á tvenni belőle.) Csak-
hogy ezzel az ítélettel még a legkevésbé sem utalhatjuk ezt a vállalkozást az 
olyanok közé, amelyek n e m érdemelhetnek különösebb figyelmet. Az a 
körülmény ugyan , hogy a kiforrott lírikus is fog - ha nem is szonettkoszorút, 
de - szonettciklust írni, önmagában még n e m kívánná m e g itt különösebben 
a figyelmet. Indokolt lehet azonban, hogy ezen túl azt is észrevegyük: a vég-
telenben kü lön kis világot (kis világokat) kialakításnak a mozzanata („Külön 
világot alkotok magam") - mely más változatokban majd a Téli éjszakának is 
fontos tényezőjévé lesz, akár a legkésőbbiek közül való „Költőnk és Korá"-nak 
- már itt is megjelenik. (Kiemelt nyitó helyzetben - ami a Mesterszonettben 
nyitó helyzetben való megismétlést von szükségszerűen m a g a után.) Emel-
lett azok a szavak, melyek a „feledésbe hul ló verssorok" módjára „lehulló" 
bolygó lá tványát idézik föl, mintha az „a lvad t vérdarabok" módjára lehulló 
szavakét készítenék elő (az Ódától), az ember i lélek „Úrba szabadulásáról" 
vallók pedig a „Költőnk és Korá"-ban leírt „ lelkem az anyához , a nagy Ű r h ö z 
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szállna fönn"-ben találnak majd közvetlen folytatásra. (A gondolatnak „az Űr 
szelé"-vel való szembesítéséhez hasonlóan, mely a késői alkotásban majd „a 
semmi" módjára látszik „szállongni" a vers anyagában.) És bármennyire 
másszerű - egyszersmind nem teljesen kiforrott - alkotás is a n é h á n y hónap-
pal szonet tkoszorújának befejezését követően írni kezdett Tanítások, annyit 
azért érdemes lehet róla ebben a vonatkozásban is megemlíteni, hogy ez is: 
ciklus. Más szóval: részlegesen önálló, egymáshoz részben hasonlóságaik, 
részben inkább ellentéteik révén kapcsolódó alkotásokból (tizennégyből, míg 
az előbbi tizennégy plusz egyből állt!) alakul nagyobb egységgé. (Ezúttal tör-
ténetesen kevésbé zárt tá, s maga a versforma sem tölt itt be egységesítő sze-
repet - legföljebb rímtelen szabadvers-voltuk közös.) 

Megint csak azonos versforma fűz viszont m a j d egymáshoz öt évvel ké-
sőbb tizenegy, illetve tizenkét (rövid) verset: a Medáliák ciklusban. (Tizenegy 
kétszer négy-, egy egyszer négysoros, tíz-tízszótagos páros r ímű szakaszok-
ból.) Stílusuk - melyet többek közöt t varázsos meseszerűség és már-már 
abszurd mértékben szabados képzettársítási eljárások elegyedése jellemez -
nagyjából mindvégig azonos, tehát ez is a ciklusszervezést tényezői közé szá-
mítható. (Beleértve a stílus tényezői közé a versbeszéd milyenségét is.) Az 
egymástól számokkal is elkülönített egységekben megjelenített „színterek" 
ugyanakkor igen sok úgyszólván végletes különbözést tar talmaznak: távoli 
indiai tájak váltják egymást olyanokkal, amelyek az Alföldről muta tkoznak 
számunkra ismerőseknek, nagyvárosi lépcsőházak elemei és m o d e r n fegyve-
rek váltakoznak régibb évezredek nyilaival és köveivel. Maga az ellentétek vég-
letessége azonban nagyjából itt is állandó: zöld cincér szelíd aprósága és 
égitestek (itt ugyancsak részben) kozmikus volta, harmatcseppen mocorgó 
porszem és valahol az ürességben lebegő „vi lág" méret-kontrasztja, gyü-
mölcs érző „szíve" és a bentről k inézve „mindent belátás" sivár mozzanata , 
kukacokként hemzsegő csillagok létében foglalt érték-ellentétek - búzaszemek 
és napok , pihék és tengerek, reccsenő keménység és cirógatás gyöngédsége 
megannyi jellegadó tényezőként vesz részt a versben. 

A megjelenített elemek - tárgyak, lények, történések - első pillantásra in-
kább kaotikusságot muta tó (állandóságot inkább csak magában az ellentétes-
ségben nyújtó) sokféleségén belül ugyanakkor egyfajta szerkesztésnek a tö-
rekvései is egyértelműen érvényesülnek - ha n e m is zavartalanul. Simogatás 
emlékének a megidézésével indulnak a sorok, m a j d egy varázsos harmóniát 
vált föl hamarosan az ember-létre józanodás keserűsége - ezt folytatja az 
elidegenedettség é lményén át a semmibe hullás veszélyének ismételt sugal-
lása, a „mindent belátás" véglegesnek ígérkező illúzióvesztése (1-3.); ezt 
követi egy négyszeres „Lehet"-tel - tehát nagyfokú bizonytalanság sugallá-
sával - összekapcsolt, máskülönben felfokozott rettenet-élmény, gyilkos 
fenyegetések és kiszolgáltatottság-érzések együttesében (4.). Ezt fogja lassan 
fölváltani a „hazatalálás" esetleges lehetőségének érzékeltetése, mely hama-
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rosan elvezet egyfajta összefüggések-középpontjában-létezés ígéretének a 
megfogalmazásáig. Váltakozva érzékeltet valamennyit a pusztulás, az élette-
lenné dermedés és a felszabadulás élményeiből (megcsillantva a cirógatás 
újbóli érvényre jutásának távlatait is 5-10.). Ezt követi azután egy szoros pár-
huzamokból és ellentétekből létrehozott zártabb szerkezet, („huszonhárom 
király" és „huszonhárom kölyök" megjelenítésével), mely felfokozott inten-
zitású változatban („süt", „lángol") ismétli meg az első versszak hold-nap-
kettősét. Ily módon ez (a 11.), a lkalmas egy távolodást-távolítást magában 
foglaló zárószerkezet szerepének a betöltésére is.2 

Erőteljes, egyszersmind újszerű „nagykompozíció" azután m a j d csak a 
mintegy öt évvel későbbi Téli éjszakában, utóbb a fél évvel ezt követő Ódában, 
az újabb évvel később írt-összeállított Eszméletben és - valamivel k isebb „mé-
retben" - az Alkalmi vers a szocializmus állásáról soraiban jelenik meg . (Ezek-
nek az esetében ismételten többek által is tüzetesen elemzett alkotásokkal3 

van dolgunk, természetes, hogy itt csak néhány jellegzetességük kerülhet 
tárgyalásra.) 

Mindenekelőtt azonban talán é p p e n azt lehet szükséges megemlíteni: mi 
magyarázhat ja a Téli éjszaka itteni vizsgálatát, annak ellenére, h o g y ez nem 
ciklus, illetve nem külső jegyekkel is elkülönített részekből épített nagyobb 
egész. Magának a ciklusszervezésnek a műveletei vagy igényei azonban csak 
úgy jöttek szóba vizsgálódásainkban, mint a nagyobb kompozíció létrehozá-
sának egyik: nem is éppen a legjellegzetesebb lehetősége. A kompozícióalakí-
tásnak pedig csupán felszíni jegyei között érdemelhet számbavételt a szöveg 
egészének számjegyekkel történő kisebb részekre tagolása. Márpedig , ha 
nem írható is merőben a véletlennek a számlájára, hogy József Attilának 
melyik verse kapott ilyen, a felszínen is észrevehető tagolást, teljes határo-
zottsággal azért olyasmit is kockázatos volna kijelenteni, hogy súlyos csorbát 
szenvedet t volna az Eszmélet, az Óda vagy az Alkalmi vers... művész i értéke 
azáltal, ha a számjegyek helyére tagolás-jelzésül csak csillagok kerül tek vol-
na. Sőt, az Alkalmi vers... esetében talán még egy olyan - irodalmi érzékkel 
rendelkező - olvasó sem érezne zavart , aki valamiképpen egy számok és csil-
lagok nélküli (némiképp hibás) szövegnek az alakjában találkoznék először a 
sorokkal. (Noha utólag, a helyes szöveget megismerve minden bizonnyal ő 
is el ismerné a számjegyekkel történt tagolás indokoltságát: „szerény mértékben 
minőségjavító" szerepét.) S az ilyen eljárás „ellentétes irányú" vál tozatban 
sem igen vezetne nagyobb eltéréshez a költemény befogadása során: a tizen-
nyolc kisebb - versszakszerű - egységre tagoltan leírt-kinyomtatott Téli éjsza-
ka szövege is nagyobb erőltetések nélkül „elbírna" nyolc-tíz, csillagok közbe-
iktatásával végrehajtott tagoláserősítést. A sorok hosszúságának és a szaka-
szokat alkotó sorok számának a váltakozásai alapján is, még inkább pedig 
belsőbb tényezőkhöz igazodva: a megjelenített tárgyi világ és a kifejezett ma-
gatar tásforma vagy a megszólalásmód változásaihoz igazodva. Például a 
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„széles, szenes göröngyök" fölötti széjjeltekintést követően, amely „a világ 
ág-bogán" fönnakadt, jelképes értéket nyert szalagnak a megjelenítésével 
zárul, és amelyet az a szakasz fog követni , mely „A távolban" jól („kerek 
csönd" által) körülhatároltan elhelyezkedő, az „ellobbantság" h a m u j á v a l 
ellentétben tüzet őrző tanyát kirajzolja. Vagy - tizenöt sorral később - az éj 
hangta lan (füst fölszállásához hasonlítható) beálltát jelző sorok és „ A kék, 
vas éjszakát már hozza hömpölyögve lassúdad harangkondulás" fokozato-
san kibontakozó sorpárjával nyitó, az idő tényezőjét hangsúlyossá tevő 
szakasz között. Ujabb kilenc sorral o d á b b a „hang" r ímszóval zárult egység 
és az immár időbeli távolodottságot jelző „csengés emléke száll"-lal nyi tó: a 
vers középső szerkezeti egységévé épü lő rövid szakaszok között. A z t á n a be-
állt „némaság" feszültségét lassan o ldó „fekete sóhaj" érzékeltetését követő-
en (melyet a cselekményben annak a „varjúcsapat"-nak a lebbenése idéz elő, 
mely „a h ideg űrön" á t repülő holló á tsuhanására „felel" a mot ívumok rend-
szerében), mely a tematikai vonatkozásban mintegy summázó, a kép - és 
hangszerkezetben egyszersmind fordula tot hozó, kijelentésszerű „Téli éjsza-
ka" szószerkezetet előzi meg. (A részleges fordulat a b b a n ismerhető itt föl, 
hogy az első versfélben „a téli éj, a téli ég, a téli érc" há rmasa kapot t szere-
pet, a másodikban ezzel szemben a h á r m a s variáció másod ik tagja — a jelző 
helyett a jelzett szó - nyer ismétlést: „a téli éjszaka", „a sárga é jszaka" , „a 
merev éjszaka". Nem merev, kínos pontossággal kimért ellen-szerkezetként, 
hanem félig rejtetten: itt n e m szorosan egymás mellett, h a n e m egymást köve-
tő szakaszoknak a zárásaiban. Mint a h o g y a varjúcsapat sem pontos, csak lé-
nyegi megfelelője a magános hollónak - vagy majd a szétszórt csil lagokhoz 
hasonlóan megjelenő, szikrákat kavaró mozdony/iVsf s em a kéményből szik-
rákkal fölszálló füsthöz hasonlóan megjelenő éjnek - és megannyi m á s ténye-
ző ebben a kivételesen erős mot ívumrendszerű műalkotásban: az ág hegyén 
fönnakad t „ezüstrongy" és az utca szögletén túl nem jutott , fagytól „zörgő 
kabát" , a teljes „nyáron á t" dőlt „fény és szalma" s a té lben „lucskos szalma"-
ként hulló „ l ámpa f ény" , a fagyra „tőrt emelő" ág és „a kínok szúró fegy-
vere"...) A tárgyi-természeti világ és a benne végbemenő, hozzá kapcsolódó 
mozgások megjelenítésének tagolásával nem vág u g y a n egybe az érzékelte-
tett szemléletmódok4 és a kifejezett magatartásformák egymás váltásának mene-
te, de n e m is egészen függet len attól. Részint abban a tekintetben, h o g y ez 
utóbbiak jórészt az előbb említettekre va ló reagálásokként nyernek kifejezést, 
részint - ebből is adódóan - , hogy k imunkál t végső egységük erőteljes ellenté-
teket - ellentéteknek a kifejezését - foglalja magában. A fenyegetettség kínját 
és a gyönyörködésre való készséget, a parányi dolgokra odafigyelés meg-
nyilatkozásait és az egyetemes törvényekkel egy-ritmusba-kerülés vonzal-
mát, a titkok sejtelme iránti fogékonyságot és a rezzenéstelen odafigyelni 
tudást a krit ikus pontokon jelzéseket a d ó „elme" szavaira. 
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Olyan pszichikai tényezőket, melyek akár ahhoz is e legendők lehetnek, 
hogy széjjelfeszítsék az egyetlen személyiségbe zártság kereteit . 

József Attila Ódájának a szerkezeti tagolására már számjegyek is figyel-
meztetnek: a korábbi, lazább (vagy felületibb) ciklusszerkesztésnek és a Téli 
éjszakában megvalósított , hangsúlyozott különbözésekből v a g y éppen ellen-
tétekből egységet építésnek a törekvései itt tehát mintegy összetalálkozhat-
tak egymással. 

Az első egység a mindennapi szemléletet érvényesíti, csak éppen az emlék-
idézés intenzitása és színessége haladja m e g az ebben megszokot t mértéket. 
A második val lomássá forrósodik, s ennek során jut el „a szív legmélyebb 
üregei"-nek és „a mindenség"-nek a néven nevezéséig; a ha rmadik (azáltal 
is, hogy a másod ikban e l h a n g z o t t „szeretlek"-et ismételve-hasonlítva ennek 
jelentését is kibontakozáshoz segíti) fokozza a szövegben azoknak az ele-
meknek a szerepét, amelyek m á r а lét egészét érintik („lélek", „test" és „ösz-
tön" viszonyát, a „ha landóság" tragikumát, a felszín, a „mély", illetve a 
„lényeg" mibenlétét és az i dő múlását - személyes és kozmikus viszonyla-
tokban egyaránt). Az első egységben impresszioniszt ikusan megvillantott 
„ fény" itt már jelképessé, többletértékek hordozójává lényegül („szeretlek, 
min t a fényt a termek. . .") - fontos elemét a lkotva a negyedik és az ötödik 
részben is szerepet kapó mot ívumláncola tnak („homályló északi f ény 
borong", „bántja szemem a n a g y fényesség"). A negyedik a költői, illetve az 
emberi személyiség másikhoz-kapcsolódásának a lehetőségeire kérdez rá -
egyszersmind elámulva ezek káprázatos gazdagságán - , a közvetlen látás pe -
d ig itt már teljesen elveszíti érvényét, hogy a látomásnak ad ja át a helyét. 
(A látomás sajátos változatának: tudományos ismeretek által is irányított 
képzelettevékenységeknek.) A „nézés", mely korábban csaknem kizárólag a 
külső felé fordul t , itt már teljesen a belsőre irányul, a mulandósággal való 
szembesülés viszont átengedi helyét az időt lenül „bolyongó" „öntudatlan 
örökkévalóság" érzékeltetésének. Ez a folyamat törik azután m e g - ha nem is 
teljes érvénnyel, illetve nem további küzde lmek nélkül - az ötödik egység-
ben, ahol a „reszketve" lüktető vérkörök elevenségét fölváltva a szavak is 
„a lvadt vérdarabok"-ként „hul lanak" le a korábban fölfénylő csillagokhoz 
hasonlóan). A filozofikus elme ped ig - visszaszorítva, de m e g nem szüntetve 
a képek szerepét - „lét" és „törvény" viszonyáról foga lmaz meg ítéletet, 
hogy azután az ösztöntől felszított vágynak adja át a szót („fogadj magadba!"). 
Ezt követi - zárójellel félig elkülönítetten - az intenzitásában felfokozott, más-
különben azonban mindennapi szemlélet újbóli érvényre jutása; mindennapi 
látásmód és ezzel egybejátszó képzelet o ldódik egymásba a hatos számmal 
jelölt egységben is, mely külön alcímet is kap , s melynek versszaktagolása is 
segíti viszonylagos elkülönülését: „mellékdal"-voltát érzékeltetve. 

A szemléleti jelleg, illetve törvényt-kutatás, a külsőre, illetve belsőre irányu-
lás, a létmámor-kifejezés, illetve elmúlás-törvényekkel való szembesülés erő-
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teljes különbözései, illetve ellentétei részben a legfelső rétegben is éreztetik a 
hatásukat: az egyes részeken belüli szakaszoknak, a szakaszok sorainak és e 
sorok hosszúságainak az eltéréseiben (1/2, 2/1, 2/3, 4 /6 , 5/3, 6 / 2 , egyenként 
kettőtől t izenháromig terjedő sormennyiséget tartalmazva, kétszótagosaktól 
tizenkettősökig nyúló sorokkal). Ennek megnyilvánulásaihoz a hangzás réte-
geiben rímelési és további ritmikai eltérések társulnak. (A páros-, kereszt- és 
ölelkező r ímvégződésű szakaszok mindegyikének más a rímképlete.) 

Ennek a rendkívüli sokféleségnek a funkcionális egységét viszont n e m 
csupán a téma végső soron változatlan volta (az egyazon személytől egyazon 
személyhez szóló szerelemvallás s az „egyazon létezéssel" való extenzív-in-
tenzív kapcsolatteremtés), valamint a keretül szolgáló változatlan külső hely-
szín biztosítja (a nyári szellőktől körüllengett, majd „csillogó" égbolttal be-
födött „csillámló" sziklafal), vagy az érzékeltetett, nyolc órásnál aligha hosz-
szabbra nyúló időtartam, és nem is csupán néhány, az egységek közötti 
átkötés vesz részt a megteremtésében. (A harmadik-negyed ik és az ö töd ik -
hatodik vége-eleje között: a vért szállító erek „átderengését" tekintve, majd a 
szívdobogás-vonatzakatolás „csattogásának" fölidézésében.) Legbenső té-
nyezőjének vonatkozásában a beszélő szavai által kifejezett szemléleti-maga-
tartásbeli egység biztosítja ezt az egységesítést, amihez megint csak főként a 
szövegtestet át- meg átszövő mot ívumrendszer szolgáltat „anyagi fedeze-
tet", illetve ez lesz „meggyőző erővé" a különböző benyomások összességé-
ben. (A „száll", „ tovatűnt" , „elfut" , „futsz tova", „e lvonulnak" , „bejárha-
tom", „viszik", „halad", „bolyong", „visz", „megyek", illetve a velük jó-
részt ellentétes „lehajlik", „lecsüng", „biccen", „vízesés", „verődve fö ldön 
és égbolton", „hulló tárgyak", „csillagok... lehullanak", „alászállhatok", 
„hullnak eléd", „erős sír... fogadj magadba!" , illetve az „üreg", „vermek" , 
„bar langban", „alászállhatok rejtelmeibe", „belek alagutjai" , „tar talmaid-
ban", „bölcső, erős sir"; a „Szinva-patak", „vízesés", „vizes pohár" , „ for ró 
kút", „tavak", „langyos víz" egymást erősítő-módosító láncolataiban; ezek-
hez csatlakozik a „lebben", „rezzen", reszket" és talán m é g a hasonló moz-
gásokat asszociáltató „csobog" is - és folytathatnánk tovább is a felsorolást.5 

A tüzetesebben vizsgált két hosszabb köl temény közül az utóbbihoz áll 
közelebb a némileg kisebb terjedelmű Alkalmi vers..., mely mindket tőhöz 
hasonlóan „az egészben" (mintegy a létezés egészében) tapintja az ember -
közvetlenül a sorokban megszólaló „szereplő" - helyét. Első egysége ennek 
is a mindennapi valóság színterére vezet, a második és a ha rmadik (szakasz-
terjedelmű) egység exponálja azután a bölcseleti (társadalom-, majd létböl-
cseleti) kérdést (feloldhatatlan ellentétben áll-e egymással az ösztönök és az 
értelem világa?), s a nagyjából középhelyzetet elfoglaló negyedik vezet el -
„látható" történések szférájában, de az indítás helyzetéből közvetlenül be 
nem látható színtéren: bányák mélyében - a lényegi válasz sugallására hiva-
tott mozzanatokig. Innen tér azután vissza a vers az ötödik rész közvetítésé-
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vei a hatodikba, a megnyugta tó bölcseleti válasz megfogalmazásán át lénye-
gében a nyitás helyzetébe. (Pontosabban: annak enyhén módosított , elképzelt 
változatába, ahol is a beszélő együtt ül az eredetileg távolból megszólított 
„vitatárs" személyével.) Az ellentétek és a különbözések tehát itt is hang-
súlyosan jelen vannak, csak lényegesen kevésbé feszítettek, min t a két 
nagyobb lélegzetű műalkotásban, amiből következően legyőzésük sem kíván 
az ottaniakéhoz hasonló mértékben kidolgozott eszközöket. 

Egy fokkal mindenképpen részletezőbb (és sajnos változatlanul fárasztó) 
tárgyalást kíván ennél a lényegesen nagyobb vállalkozás e redményeként lét-
rejött Eszmélet. (Akkor is, ha ennek elemzése már egyenesen kötetekre rúg.6 

Természetes ezután, h o g y itt ennek is csupán a kiválasztott szempontok 
szerinti vizsgálata kerül sorra.) 

A tizenkét egységből épül t költői m ű egészszerűsége itt az első pillantásra 
az evidencia szintjén jelentkezik: nyolc-nyolc nyolc- vagy kilencszótagos sor-
ból álló szakaszok követik itt egymást, némiképp szabados jambikus ritmizá-
lással, kezdettől végig azonos r ímképletbe rendezett sorvégződésekkel. 
(Akár az az ítélet is megfogalmazódhat ezért vele kapcsolatban, hogy ez nem 
tartozik a vizsgált verst ípus darabjai közé: itt hagyományosabb ciklussal van 
dolgunk.) Ugyanakkor m á r (hozzávetőlegesen ismert) keletkezéstörténete is 
egységbe foglalásának feladat-voltára enged következtetni, hiszen megírásá-
nak időtar tama bő fél évre tehető, emellett különböző ún . vázlatok is marad-
tak fenn írásának félkész termékeiből, sőt, az is kiderül, hogy az egyes részek 
eredetileg külön címeket is viseltek. Egy igen fontos rész pedig egy másik -
ugyancsak fontos, de szerzőjének életében meg nem jelent - verséből „át-
emelve" kerül t ide. (A Babitshoz szóló Magad emésztő... kezdetűből.) Azon-
kívül épp ennek az esetében nem muta tha tó ki ahhoz hasonlóan zárt téma-
egység, amilyen a korábban elemzettekben. (A tájleírás szándékáé, a szerel-
mi vallomásé, vagy - visszább tekintve a fiatalkori szonettkoszorúra - annak 
megkísérléséé, hogy „a mindenséget" a maga teljességében „vegye versbe" 
a lírikus.) Az Eszmélet soraiban a megszólaló személynek tágabb környezetét 
bemutató részeket olyanok váltják föl - átvezetés nélkül - , amelyek személy-
telenek és létbölcseleti kérdéseket állítanak előtérbe („akár egy halom hasított 
fa, hever egymáson a világ"); erre majd a beszélő személyes múltjának külön-
böző elemeiből összevont kép következik („...úgy lapul tam. . .") ; ezt társa-
dalombölcseleti eszmefut ta tás követi („lm itt a szenvedés, belül, ám. . . " ) , erre 
a személyes élettörténet későbbi felnőttkori síkjairól vett emlék fölelevenítése 
következik („képzelhetsz egy kis szabadságot . . . hát , amint fölállok.. ."), 
majd víziók és hallucinálások szféráiba ke rü lünk („hallottam sírni a vasat"); ezt 
követően újabb váltásra kerül sor az általánosítások személytelen világába („az 
meglett ember, akinek.. .") , míg végül a beszélőnek valamelyik múltbeli idő-
síkból származó emléke („láttam a boldogságot én. . .") , erre pedig jelen hely-
zetének megörökítése következik („Vasútnál lakom..."). Az „egyszerű minden-
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napok"-ból történő indításon belül is már a második részben á tkerülünk az 
álom területére (álmokkal szembesít, miközben egyúttal a kozmikusnak 
mondha tó elemek jelenlétét is erősíti), s a külső és a belső világ kü lönös ellen-
téteibe avat be - ez az ellentét azu tán egyike lesz azoknak, amelyek fontos 
szerepet kapnak: kint és bent szembesül egymással a harmadik egységben is 
(jelképessé lényegülten, praktikus boldogulás és erkölcsi törvényekhez iga-
zodás viszonylatában: „nem fog a macska egyszerre kint s bent egeret"), ezt 
követően az ötödikben (a „kint" őrként viselkedő ember érzésvilágának ki-
fürkészni próbálásában), de az ezzel majdnem pontosan ellentétes hatodik-
ban is („lm itt a szenvedés belül, ám ott kívül a magyarázat") , ma jd a képzelt 
szabadságból a börtönrácsok mögé zártság állapotával szembesítő nyolca-
dikban, részben még talán a t izedikben is („akinek szívében se anyja apja", 
az a talált tárgyként kezelt életet is mintegy a „kint" világának ad ja vissza), 
végül egyértelműen, de a korábbiaknál bonyolultabb változatban a zárókép 
vonatablak-megjelenítéseiben („.. .én állok minden fülke-fényben"). 

Kettősök mellett egy többé-kevésbé elrendezett ellentét-csömöri is feszültsé-
get visz több helyütt az anyagba. Az első szakasz könnyedén elhelyezkedő 
friss falevelei a szabad elrendeződést valósítják meg, ezzel a másod ik egység-
ben a rend szembesül (melyben „egy szálló porszem el nem hibban") , ezt kö-
veti a harmadikban a vak véletlen (a „kocka") ura lmától megszabadulás igé-
nye, a negyedikben a káosz „rendje" („akár egy ha lom hasított fa . . . szorítja, 
nyomja, összefogja egyik dolog a másikát"), ennél lazábban illeszkedik a ha-
todikban a felszabadulást lehetővé tevő törvényszerűségek tapogatása („úgy 
szabadulsz, ha. . .") , a hetedikben pedig a „véletlen szálaiból" - a dialektika 
szerint - szövődő „törvény" váratlan megbomlása döbbent majd meg. A nyol-
cadikban a szabadság csak a képzelet szülötteként csillan meg egy pillanatra. 
A kilencedikben a személyiség pszichikai törvényei teszik lehetetlenné a sze-
retet, az érzelmek megtagadását („nem tudok mást , mint szeretni") - ezzel 
áll szemben a következőben a „meglett ember"-lét rideg törvénye - míg az-
után a t izenkettedikben mintha a kezdeti szabadság újulna meg az „el-elné-
zés", illetve a „szállás" könnyedségében. Saját út jain járó képzelet és iskolá-
zott tudás (Bergson és Engels), „szenvedés" és „boldogság" ellentétei moz-
gatják a majd szubjektíven kifejezett, majd inkább kívülről megközelített 
pszichikum világát, a belső érzékeléseknek (látásnak, hallásnak, tapintásnak 
és ízlelésnek) gazdag együttesét is mozgósítva. 

Az ellentétek szembeállításait-ütköztetéseit és szemléletváltásokat is ma-
gában foglaló sokféleségnek a viszonylagos egységét azonban n e m csupán 
külsődleges tényezők (tudniillik a lényegében mindvégig változatlan vers-
forma) alakítják itt ki, látszatként, hanem elsősorban a létezési, a lehetséges 
viselkedési törvényszerűségek kutatásának vállalásában megnyilvánuló, a 
legkeserűbb fölismerésektől sem visszariadó következetesség érvényesül 
mindvégig a megszólalás módjában. Egyazon kutatói eltökéltség segíti előre-

1 4 1 



TAMÁS ATTILA 

jutni a szabadságot, véletlent, törvényszerűséget képviselő tényezők külön-
böző megjelenési formái közt. Ráéreztetve a közöt tük húzódó szálak termé-
szetére, a különbözéseikben érvényre jutó azonosságokra. Ilyen minőségben 
vehető számba az Eszméletben a vas motivikus szerepeltetése, illetve megjele-
nése is. A „vas világ a rend" fölismerésén kezdve, a vagonokkal megrakott 
vasúti „ teherpá lyaudvar" lá tványának kirajzolásán át a bör tönbe záró (vas) 
„rácsok" érzékeltetéséig, utóbb a „hallottam sírni a vasat" iszonyatának 
sugallásáig - végül ped ig a „Vasútnál lakom" önhelyzet-meghatározásáig. 
Az utolsó egységig, ahol is majd véget ér a ha jna lodó világ látványával meg-
nyitott, „nappal . . . éj" ellentét exponálásával folytatott, éjszakai színterekre 
vezetéseken át is kibontakoztatott időfolyamat, mely azután „babráló" fény 
rövid megjelenését követően visz el - a „szösz-sötét" leszálltának érzékelte-
tésén át - az „örök éj" egyetemes sötétjébe. 

Különösen komplex: egyszerre szemléletes és fantasztikus képnek a kiala-
kításában véve részt, melynek a középpont jában olyan „én" a lakjában jelenik 
meg a vers „narrátora", akinek hallgatag tartása mintha a korábbi szaka-
szokban megtapasztal t valóság egészének a súlyát hordozná magában . 

* 

Az a körülmény magyarázhat ja itt mindennek részletekbe m e n ő - helyen-
ként kényszerűen ismétlésekbe is bocsátkozó - áttekintését, hogy a József 
Attila előtti magyar költészet nem ismer hasonló alakzatokat. Korábbi klasszi-
kusainkon kívül A d y Endre sem, Babits Mihály sem, Kosztolányi Dezső sem 
írtak ilyeneket. (A Számadás szonettciklusa - akár majd József Attila Hazám)a 
- távoli rokonsága ellenére más t ípusba tartozik; Babits Paysages intimes-)e 
például egy fokkal közelebb áll ugyan az ilyen szerkezethez, viszont szeré-
nyebb kompozíció, s nem számítható alkotójának reprezentatívabb darabjai 
közé.) N e m meglepő, hogy Kassák Lajosnál is hiába keresnénk az itt vizsgáit-
hoz hasonló költői műveket , de Füst Milánnak itt említést kívánó ciklusai (az 
Objektív kórus, az Őszi sötétség - esetleg a Gyertyafénynél vagy a Halottak éneke) 
is ezeknél lényegesen kevésbé mutat ják egymásba épülteknek egymás mellé 
állított egységeiket. Legközelebbről m é g a József Attilával azonos nemzedék-
hez tartozó Szabó Lőrinc munkásságából való - az 1925-ös Fény, fény, fény-kö-
tetben helyet foglaló - Óda a genovai költőhöz rokonítható az elemzettekkel, 
amennyiben ez négy szembeötlően más-más versformában írt, számjegyek-
kel is elkülönített, a helyét önállóan is megállni tudó költeményből épül 
nagyobb egésszé. Itt az első és a harmadik rész a beszélő szeme elé táruló 
nagyszerűségek láttán feltörő lelkendezést szólaltatja meg, a ket tő közé ékelt 
második mintegy a dicsért városnak hallatja a hangjá t - mely komor mélysé-
geit feltárva is vállalja önnön fenségét - , a rövidebb negyedik ped ig a város-
tól való búcsúzás mozzanatához kötődve helyezi be annak lá tványát a vég-
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telen távlataiba. Lényegében már érett, nagy tehetségű költő látványos alko-
tása ez, mely lelkesítő és visszahőköltető tényezőket foglal - ellentéteiknek 
fölébük kerekedve - magába: méltán kap helyet szerzőjének ismertebb mű-
vei között, fő műveinek a sorába azonban aligha tartozik. (Építkezése hibát-
lanul megoldott , de viszonylag még egyszerű; bensőbb egységet a lkot öt 
évvel fiatalabb költőtársának korábbról való, sokrétűen összetett „világ-val-
lomásánál", A Kozmosz énekénél, a harmincas évekből való itt tárgyalt fő 
művekkel 7 azonban nem képviselhet azonos értéket.) 

A Téli éjszakához közelebbről hasonlítható, annak hatásá t is mu ta tó vers 
évtizedek múltával majd az új arculatát formáló Juhász Ferenc é le tművében 
jelenik meg, leginkább a Tanya az Alföldön soraiban. Fontosabb azonban 
ennél, hogy már rövidebb idő múltával, Weöres Sándornál is megfigyelhetők 
olyan törekvések, amelyek távolabbról pá rhuzamba állíthatók az előzőekben 
látottakkal. A negyvenes évek derekától pedig mintegy negyedszázadon át 
megkívánják f igyelmünket az említett sajátságokkal jellemezhető nagyobb 
kompozíciók: Weöres Sándor mellett u tóbb az érett Juhász Ferenc, majd 
Illyés Gyula munkásságában is. 

Mielőtt ezek arculatát egy fokkal közelebbről körvonalaznánk, indokolt 
még legalább egy futó pillantás erejéig nagyobb távlatokat is f igyelembe ven-
ni. így azt láthatjuk, hogy a számba vett verstípusok másu t t sem mondha tók 
gyakoriaknak. Pontos megfelelőiket természetesen hiábavaló is lenne keres-
ni, annyit mégis meg lehet állapítani, hogy a hangsúlyosan eltérő jellegű, 
viszonylagos egységekből határozott törvények szerint épített, nem konven-
cionális szerkesztési törvényekhez igazodó nagyobb költői alkotások Európa 
más tájain (s ezeknél távolabb) is a mi századunk lírájában kaptak - egyéni 
változatokban - komoly szerepet. Apollinaire, Eliot, Éluard, García Lorca 
(és mások) munkásságában. 

* 

A negyvenes évek elején írja meg Weöres Sándor azt a versét , melynek ezt az 
igen egyszerű címet adja: Háromrészes ének. Hogy a szépséggel, valamilyen -
talán éppen könnyed - gyönyörködtetéssel is kapcsolatot tart l írájának ez a 
darabja, arra címének második szava, az „ének" enged következtetni, az első 
ugyanakkor tárgyiasan8 utal a „poiészisz" szóban foglalt alkotás mozzanatá-
nak itteni fontosságára. Ezúttal tehát egymástól el is kü lönülő részekből szer-
kesztett nagyobb egészet a következő nemzedék kiemelkedő tehetségű líri-
kusa. Érzése szerint merőben újszerű egészet - ahogy erről ekkor írt levelé-
ben is beszámol; olyat, amelyben „a gondolatok, mint a zeneműben a fő- és 
melléktémák, keringenek - anélkül, hogy konkréttá válnának; az intuíció 
fokán maradva. Ezeket. . . többféle r i tmus hentergeti, hol innen, hol onnan 
csillantva őket . . . " 
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Gondolatok, képek, kép- és történéselemek - folytathatnánk a zenei „fő-
és melléktémák"-hoz hasonlí tás tényezőinek néven nevezéseit. A „néz", az 
„űz" , a „kú t " háromszor, a „rózsa" , a „gyöngy" , a „páva" négyszer, a vele 
rokon jelentést hordozó „ m a d á r k a " ugyancsak négyszer (illetve: kettőzött 
voltában nyolcszor, emellett távolabbról a „pille por"-át hátrahagyó, m e g 
n e m nevezett lényre utalásokkal is mintegy párhuzamban) vesz részt ebben 
az eleven mot ívummozgásban . A keresés-kutatás mozzanatának négyszeri 
előfordulása a sötétség (feketeség) ötszöri megjelenítése és a sugár (fény, szín, 
ragyogás) ellentétei között t e remt kapcsolatot - maga az ellentét ugyanakkor 
a sírás-örülés, vadász-, illetve űzöt t vad-lét, a győzés-veszés, megnyílás-le-
hunyódás , fönn- lenn , nap-é j , igaz-álom, igaz-Van, N a p - t e n g e r párjaiban 
egy-, két-, há rom- és négyszeres variációkban fordul elő. Hol változó, hol 
azonos környezetben, mindig megőrizve valamennyit ö n m a g a előző arcula-
tából, de csaknem mindig va lahogy másképpen. Minden erősen - többnyire 
meseszerűen - stilizált itt (míg József Attilánál csak a Medáliák esetében volt 
ez így, máskülönben a stilizálások mértéke is rendszerint változott), másrészt 
ez valóban „ének": a mot ívumok itt nem feszes rendszert alkotnak (mint a 
Téli éjszaka esetében), s kápráza tos könnyedséggel játszanak át vagy m o n d -
hatni rímelnek egymásba-egymásra. 

Ennek azu tán az az ára - illetve az köszönhető ennek - , hogy a szöveg 
mélyrétegeiben végigvonuló létfilozófiai gondolatvezetés (a középpontban a 
teljes és a részekre bomlott létezés ellentétrendszerével) itt egy fokkal elmo-
sódottabb annál , amilyen a vizsgált József Attila-versekben volt. (Leszámítva 
megint csak a Medáliákat.) A h á r o m tételen belül külön-külön is érvényre jutó 
sokféleség - a megjelenített színekben, mozgásformákban, elvont tényezők 
ellentéteinek fokozatos kibontakoztatásában, hangzáselemek játékában -
egyszersmind témaként is jelen van itt, részét alkotja a majd rejtett, majd fel-
színre jutó gondolat i vonulatnak. Az „egyetlen, arany csönd"-del való „hét-
színű"-ség szembesülésében: inkább a „Van"-nak adva megjelenési módot -
a hideg tökéletességű „Igaz" ellenében, mely abszolútumként , a maga egyet-
lenségében áll szemben a részekre bontottság tragikus és csodálatos - tragi-
kus mértékben fogyatkozott értékeivel is csodálatos, csodálatosságában is 
tragikusan értékvesztett - színkáprázatával . 

Az első „énekrész" egyetemes kozmikus távlatokba helyezve szólít föl az 
ember-lét lehetőségeivel való szembesülésre, a második ezek sokaságából in-
kább csak az eget (az egyetlen-igaz-létet) elvesztés fájdalmáról vall, a ha rma-
dik a t ragikum végletes változataival k ü z d v e is a kereső szenvedély joga 
mellett tanúskodik. Az első és a harmadik egység rapszodikusan váltakozó 
sorszótagszáma és rímképlete a másodikban dalszerűen szabályosabbá csön-
desül (csak a háromszor h á r o m négysoros strófa közé illeszkedik be itt két, 
verselésben egymással csaknem teljesen meggyőző nyolcsoros), a „madár -
ka" viszont ebben a részben átadja helyét a nála dekorat ívabb - „rikoltó" 
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hangjával viszont ugyanakkor disszonánsabb - „pává"-nak. (Másfelől vi-
szont felszólító, illetve felkiáltó monda tok „helyett" ebben a szövegrészben 
csöndesebb kérdőkkel találkozunk.) 

A mozgalmasságnak ezt a fokát, az ellentétek könnyed sokféleségének 
ilyen tökéletes játékba hangolását joggal érezhette a fiatal Weöres Sándor új-
szerűnek. Az alapszerkezet főbb vonalaira azonban már József Attilánál is 
láthatott példákat - de akár a kísérletezéshez is kaphatot t az ő nyomában 
kedvet. 

Az évtizedekkel később majd Harmadik szimfónia elnevezést kapó költe-
mény egy tizenkét darabból szabályosan elrendezett, mondha tn i „nagy cik-
l u s á n a k fogja szerény részét alkotni, bizonyos tekintetben azonban megőrzi 
ezen belül is a maga arculatának egyediségét. Egyúttal az a körülmény is 
figyelmet érdemelhet itt, hogy olyan verseivel is muta t ez hasonlóságokat , 
amelyek n e m kerülnek be ebbe a nagyobb - vagy valamilyen hozzá hasonló 
- sorozatba. 

A részben utólag létrehozott, (egyes „darabjaiban" több, eredetileg külön-
álló versből konstruált) szimfóniák elsője még régibb hagyományoknak a je-
gyében formált rövid ciklus: a „négy évszak" alcímhez igazodik. (A Jubilus a 
tavaszt, a Himnusz a Naphoz a nyarat köszönti, a Valse triste őszi hangulatot 
idéz, a Haláltáncot a téllel asszociálható pusztulás élményvilága határozza 
meg.) A Második szimfónia „a teremtésről" szóló énekből: az Ábrahám áldozá-
sát, a Dávid táncát, a Mária siralmát megidéző bibliai történetek újraírásából és 
az emelkedetten didaktikus hangvételű Újszövetségi Apokrif levélből nyer t 
összeállítást; a negyedik különböző Arany János-versek hangszínére játszik 
rá négy tételben, az ötödik a korábbiaknál valamivel lazább egységbe fűző-
dik csak össze, a nagyobb súlyú hatodik a Teremtés időbeli szakaszait egymás 
nyomába állítva jut el szerzője filozófiájának megfogalmazásáig. Ezek - és a 
sorban következő többiek, a tizenkettedikkel bezárólag - csak távolabbról 
mondha tók már rokonoknak a korábban tárgyaltakkal. N e m muta tha tó ki 
föltétlenül több hasonló vonás köztük és a „háromrészes" ha rmadik között , 
mint más, ugyancsak összetett, majd lazább, majd szorosabb, majd hosszabb, 
majd rövidebb Weöres-kompozíciók (többnyire nagy súlyú alkotások): a Grá-
dicsok éneke, az Atlantis, a Médeia, az Ősi himnuszok vagy A reménytelenség 
könyve viszonylatában. Ezeket aligha is lenne már értelme egyetlen verst ípus-
nak a különböző változataiként vetni vizsgálat alá, olyan nagyszámú vagy 
nagymérvű eltérésüket kellene megállapítanunk. Magát azt a tényt azonban, 
hogy a nagyobb egésszé bontakoztatásnak, illetve másrészt a verselésben, 
„alapállásban", kifejezett szemléletmódban és a szorosabban vett t émában 
jelentkező nagyfokú differenciáltságban végső soron ugyancsak valamilyen 
kettősség mutatható ki, azt indokolt lehet tudatosí tanunk. Hasonlóképpen azt 
is, hogy mindezeknek valamilyen „alapeseteit" bizonyára az elemzésre kivá-
lasztott versekben lehet a legtöbb eredménnyel keresni. 

1 4 5 



TAMÁS ATTILA 

Más i rányokba tekintve is megkockáztathatunk néhány hasonló megálla-
pítást. (Most már csak egészen röviden időzve el egy-egy alkotásnál.) 

Juhász Ferenc kiemelkedő értéket képviselő költői műve , A szarvassá válto-
zott fiú kiáltozása a maga drámaiságában - az egyetlen, átláthatatlan távolsá-
gokban lefolytatott párbeszéd keretében - kétséget kizáróan merőben egyedi 
változatot képvisel az összetett verskompozíciók sorában, az azonban, hogy 
ez is szembeszökően több hangra írt alkotás (kalevalai-ősköltészeti, biblikus, 
népköltészeti és „realistán szürrealisztikus" hangvételű szövegrészek felel-
nek benne egymásnak, szigorú logikával nem mindig nyomon követhető 
úton és mégis úgy, hogy végső soron azért gondolati síkon is hitelesíthető, és 
mondhatn i a lét egészével szembesítő egésszé zárulnak), nem hagy kétséget 
afelől, hogy beillik va lamiképpen századunk olyan verseinek a sorába, me-
lyek nem jellemezhetők egyszerűen „hosszú versek"-ként. (A Téli éjszaka hoz 
még talán túlságosan közelről kötődő, annál ugyanakkor lazább szerkezetű 
Tanya az Alföldön aligha véletlenül foglal „valahol fé lúton" helyet írójuk 
pályáján, egy nagy átalakulás menetében, az egyszerűbbek és az összetetteb-
bek, illetve másrészt a történéseket elbeszélők és az egy helyzethez rögzítet-
tebb líraiak között.) Ezeknek a végső soron „egyetlen lendüle tű" alkotások-
nak is létrejön majd életművében a hosszúra nyúló egymásutánja, soruk 
azonban már inkább mások - nem utolsósorban Nagy László-művek mel-
lett - k ívánhat figyelmet. A szarvassá változott fiúval a Vers négy hangra, jajga-
tásra és könyörgésre, átoktalanul mondha tó leginkább egy típusba sorolhatónak 
- valamivel távolabbról a drámaiságot hasonlóképpen tartalmazó Történelem, 
а Tanya az Alföldönhöz m é g közelebb álló Füst-ország, s az ugyancsak értékes, 
egy időben azonban - politikai meggondolásokból indulva - túlbecsült Babo-
nák napja, csütörtök, amikor a legnehezebb. 

A korábbi évtizedek Illyésének munkássága nem ismert a vizsgálatokkal 
rokon verstípusokat. Hosszabb művei elbeszélő (elbeszélő-reflektáló) költe-
mények voltak, A Kacsalábonforgó Vár ped ig legnagyobbrészt valós látvány-
elemekből állított össze egyetlen mesés-monumentál is totálképet. Ciklusai 
viszont hagyományos versfűzési szabályokhoz igazodtak. A későbbiekre 
való tekintettel talán a harminchetes Rend a romokban kötet záródarabjaként 
publikált Avar kívánhat itt mégis számbavételt . Önnön válsághelyzetét fejezi 
itt ki, részben kemény veretű, súlyos sorokban („ítélet szavát zengeti az ősz. 
így fordulok az őszbe", „Éles repedések a kéken Feszülő évszak szöveté-
ben", „Csend van bennem. Ömöl a csend"), hat ötszakaszos, egymástól csil-
laggal elhatárolt egységben. Az átlagnál szembeötlően nagyobb terjedelem, a 
képváltásokkal és hangmódosulásokkal is összefüggő elhallgatások s a rész-
letekben jelentkező rapszodikusság ellenére mindvégig azonosnak maradó 
válsághelyzet-sugallás - a maga etikai vonatkozásaival - valamiképpen az 
újszerű kompozíciók, illetve ciklusok rokonává teszik az Avart - ha távolibb 
rokonságnál többről n e m szólhatunk is. (Művészi egyenetlenségei is vitatha-
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tóvá teszik itteni tárgyalását.) A több mint negyedszázaddal később napvilá-
got látott Dőlt vitorla című kötetben publikált két lazább, részben elbeszélő-
leíró versfüzér - az elmúlt évszázadokra visszatekintő Komor képek a magyar 
múltból és a jelen alakulásaira ügyelni törekvő Mozgó világ - viszont már a 
nagyobb formátumokkal való kísérletezés jelének tekinthető. Akkor is, ha 
régebbi hagyományok fonalának újrafölvételénél sokkal többről nem szólha-
tunk velük kapcsolatban. A hatvannyolcas évben megjelent, a Dőlt vitorla 
újszerűségeit fölerősítő Fekete-fehér kötet néhány alkotása ped ig már részben 
más sajátságokat is tartalmaz. (Azért is é rdemes ezt észrevennünk, mer t 
írójuk maga figyelmeztet - köteteinek prózai előszavaiban, melyek megjele-
nése önmagában is újdonság - megújulási törekvéseire. Ez az újszerűség 
ugyan nagyobbrészt a négy évtizeddel korábbi szürrealista sajátságok m á s 
változatban való megújí tásában állt, nem merül t azonban ki ebben.) 

A három - változó rímelésű, ritmikájú, strófaépítésű - részből álló Aggas-
tyánok isszák az újbort egyik szólama a felfokozott létmámoré: „Födetlen keb-
leid alatt, / sugárzó kebleid alatt / még s még egy félórára csak! - te fényes-
édes", „ - öledben félórára még s m é g asszonyédességű N a p - " , „Te sose egy 
és sose más, / te égi édes, földi fényes, te elérhetetlen: csodás!", a másik a 
pusztulás ridegségéé, az „utolsó darázs zeneszavá"-t követő elnémulásé: a 
„hangta lanná" vált szertartásé, a „lemerül"-ésé, a „farkas h ideg"-é , a „gyer-
mektelen síkok" fölötti végigtekintésé. Ennek a két szólamnak a tényezői 
fonódnak kígyózva egymásba (az aggastyán-lét és az и/borral á ldozás címben 
exponált ellentéteit kibontakoztatva), elvezetve addig a zárásig, melyben 
félreérthetetlenül a múltnak - az „egykor"-nak - az idejébe záródik be a léte-
zés mámora , a vers mégis, záró helyzete által kiemelt szavával is a búcsúvétel 
emlékidézésének érzéki gyönyöréről vall: „akivel egykor ölelőztünk". -
Egyetlen présházelőtérből nyílik itt szemvillanásnyi idő alatt rálátás „ifjúkori 
hű hegyek" és „már tengerré terjedt ős szelek" távlataira, az „isszák az új-
bort" külső szemlélete lényegül át az „isszuk az újbort" benső átélésévé; elkín-
zott izmok lassú fölengedésének érzékeltetése vezet át földerengő fényekben 
„a lét: a remény korhely-hajnalá"-nak megsejtéséig. Új értékekkel gyarapszik, 
új lehetőségekkel kísérletezik itt a korszak egyik költői reprezentánsának 
munkássága. 

N e m áll ettől a verstől távol (a kötet lapjain sem) a Világodban világtalan, 
mely két, számjegyekkel is elkülönített nagyobb, ezeken belül több csillaggal 
tagolt, (ezeken belül összesen tizenkét szakaszt magában foglaló) kisebb egy-
ségből bontakozik ki. Egyfelől bimbó-kinyílások és lampion-felgyúlások 
mozzanatossága, körülhatárolt: egy-almányi és egy-szőlőgerezdnyi tárgyi-
természeti világ érzéki anyagszerűsége, másrészt „az ősz", „a hideg", „az 
ünnep" , „a Szem" egyetemessége határozza m e g benne a sorok nyelvi anya-
gának természetét, „vak erők" és „csillag-fogaskerék rendszerek" által tágra 
mért határok között - a kereszt alakba feszülő emberi test k ínra rendeltségé-
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nek és m á s testet ölelni vágyásának egyidejű kifejeződésével. Létszorongat-
tatások irgalmat nem ismerése és megsejtet t létesélyek vonzása mérkőzik itt 
egymással - egy néha „ábeli" változásokat ígérő „káini táj" síkjain. 

Az évekkel későbbről való (szakaszokkal tovább tagolt hat részből kialakí-
tott) Bemutató az ősi zűrzavarból eredet i leg „nem rossz látvány"-t formálni 
próbáló „létezés"-nek a képeivel indul. Innen vezet el - gyorsan, s közben az 
eredetileg csupán szemlélőt, illetve beszélőt is a szereplők közé berántva - a ter-
vektől el térő „szétlazulás" jegyeit m u t a t ó emberi történelem abszurditásai-
nak sűrű halmazába - csupán egy gyönge „talán"-nyi esélyt hagyva meg 
arra, hogy egyszer valahol majd még „másként . . . végeztetik". 

A Fekete fehér-beli ( t izenhárom tételből fölépített) Teremteni - a m a g a racio-
nálisabb gondolatvezetésével és konokabb parancsadás-vállalásával - egy 
fokkal m é g több lehetőséget ígért... 

* 

De lassan itt az ideje a sor lezárásának. Már csak azér t is, mert a vizsgált 
anyag gyarapítása egyre újabb részletek földerítésének irányába v inné el a 
kutatást. Már így is „át kellett ugrani" egy olyan kivételes költői műve t , ami-
lyen Pilinszky János Apokrifie - de indokol t lehetne N e m e s Nagy Ágnes vagy 
akár mások munkásságához is visszakanyarodnunk. A megkezdett vizsgáló-
dások azonban nem kívántak túljutni a Nyugat első nemzedékét közelebbről 
követők: a századelő táján születettek életműveinek határain. (Juhász Ferenc 
esetében vált ez csak elkerülhetetlenné.) 

Mire nyílhatott ezáltal lehetőség? 
Arra, h o g y odafigyeljünk egy történeti stílusiránnyá ki nem bontakozott , 

műfajjá s em szilárdult, e két - részben inkább időbeli, részben inkább elmé-
leti fogalmakkal körvonalazható - csopor t között; többé-kevésbé modell-érté-
kűnek minősíthető versalkotás-típus létezésére. Amely az érzékeivel, intuitív 
képességeivel, érzelmi életével, képzeletével és gondolataival szűkebb és 
tágabb környezetéhez kapcsolódó embernek az igényeihez igazodva jött 
létre - valamennyit az expresszionizmus és a szürreal izmus konstrukciókat 
széjjelrobbantó, illetve szétoldó, másrészt a konstruktivizmus új rendszere-
ket építő törekvéseiből is felhasználva. Régibb alkotásokban vagy éppen a 
zenében (zeneiségben) rejlő egészet-formálási indíttatások elsajátításától sem 
idegenkedve. Kézzel tapintható elemekből összeállított sémákat ki n e m ala-
kítva, művész i iránykeresések idején még i s példákat kínálva nagyobb konst-
rukciók létrehozásához. 

Viszonylag tág időhatárok között - az is lehet, hogy a teljes jövő i rányában 
nyitottan - a mi évszázadunktól mégis aligha elszakíthatóan. 
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1 József Attila szonettkorszorújának szer-
kezete = Szonettkoszorú a nyelvről, 1976, 
258-272. 

2 Az utolsó, a 12. nem mutatja szerkesztési 
törvényszerűségek érvényesülését, viszont ez 
minden bizonnyal va lamiér t félbemaradt, 
ezért úgy tekintjük, hogy tervezetének még a 
körvonalai sem ismertek. - Ha konkrét részle-
teiben n e m is, végső soron ugyanakkor talán 
rokonítható a Medáliák szerkezete egyik, négy 
évvel korábban keletkezett versével. A Szép, 
nyári este vanban ugyancsak hangsúlyos - ez-
úttal jellegzetesen expresszionista - össze-
visszaság szembesül egyfajta összefoglalás-
nak - keretbe zárásnak - a mozzanatával. 

3 SZABOLCSI Miklós monográf iá jának 
(Kész а leltár, 1998) gazdag bibliográfiája saját 
elemzésein messze túlmenő tájékoztatást ad 
ebben a tekintetben is. A kompozíció szerepét 
a magam írásai közül 1972-ben megjelent A 
költői műalkotás fő sajátságai című kötetem füg-
gelékében állítottam főként a középpontba 
(271-278.). 

4 A szorosabb értelemben vett szemlélet vál-
tozásait az elbeszélői nézőpont szembeötlő 
változásai is mutatják. Acserjeág-tőrt fogó ág-
fa mot ívumhármasa is megnöveli a beszélő 
„önelhelyezését" szolgáló utolsó képnek a sú-
lyát („Hol a homályból előhajol..."), az ilyes-
fajta művészi nyomatéknövelésekre azonban 
erős szükség van a vers sajátos világában. Hi-
szen a közvetlenül tapasztalható valóságban 
egy fa törzsénél állva teljes lehetetlenség belátni 
egy hegyekkel körülvett tanya részleteibe, 
eközben észrevenni egy átvonuló tehervonat 
füstjének a szikráit, városok együttesét s ben-
nük egyetlen utcának a sarkát. A különböző -

közvetlenül valós és emléksorokból kiemelke-
dő - látványelemek a megmozgatott képzelet 
termékeivel alkotnak itt egységet - jórészt a 
feszes motívumrend segítségével. 

5 Tanulmányomnak ebben a részében is 
több mindent ismétlek azokból a megállapítá-
sokból, amelyeket egy helyütt korábban tet-
tem, úgy érzem azonban, hogy ez sem nem 
teljesen jogosulatlan - hiszen ezúttal távolab-
bi összefüggéshálózatban való elhelyezésről 
van szó - , sem nem indokolatlan, hiszen nem 
számíthatok a jóval régebbi tanulmány egy-
kori olvasóinak emlékezésére. 

6 E kivételesen gazdag szakirodalmat téte-
lesen is ismerteti (és - módosítva - haszno-
sítja is) számos kiegészítést is ta r ta lmazó 
monográfiájában SZABOLCSI Miklós, i. т., 
339-358. 

7 Bizonyos tekintetben ezek közé tartozik 
az utolsók sorából való „Költőnk és Kora" is. 
A téboly határain már át-átsodródott, d e on-
nan magát még ismételten visszaküzdő líri-
kus szinte fantasztikus fegyelmű alkotása ez: 
kint és bent, mindenség és semmi, érzékelhe-
tő keménység és űrbe tágulás, test és lélek, 
műalkotás és rajta kívüli világ - élethez kötő-
dés és a halálnak magát átengedés ellentét-
egységeinek nyelvi anyagba rögzítése. Rövi-
debb terjedelme és végig azonos versformája 
viszont elkülöníti ezt a „nagy kompozíciók"-
tól. 

8 Távolabbról mintha a bartóki é le tmű né-
hány évvel korábban elkészült két darabjának 
az ugyancsak „szakmai-tárgyias" címadásai-
val mutatna ez rokonságot: Zene két zongorára, 
húros és ütőhangszerekre, Zene húros, ütőhang-
szerekre és celestára. 
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