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Magyar költők Nyugaton

MAJOR-ZALA LAJOS

Előzékeny költő. Legutóbbi kötetében, a Támadj föl, Édes-ben maga igazítja el a kiváncsi
filológust:

Pensier "Le Sardest-ban
magyarul: a "Fogas"
nel'Ű villában
lakom a schiffeni
tó partján
Árva Dzodzet
Major-Zala Lajos

a fribourgi költő

Göcsejből confedéré
Léchelles polgára
ki magyarul
svájci embert fogalmaz
s Európát érzi
ujjhegyében

Egyike a legtermékenyebb nyugati magyar lírikusoknak: nemcsak magyar nyelven adja ki köte
teit, hanem franciául is, s a világpolgár fölényével, eleganciájával és tudásával szökken át az egy
nyelvűség sokszor kínzó korlátain. Idegeiben és verseiben ott vibrál az egész világegyetem: a
nagy tudományos felfedezések éppúgy megtermékenyítik képzeletét. mint a hazai események, az
atom csodája éppú~y felgyújtja fantáziáját, mint Erdélyi Zsuzsanna imádság-gyűjteménye."Fur
csán keveredik verseiben a zalai paraszti élet emlék-élménye a modern életérzéssel- írja egyik bé
csi méltatója. - Nagy ritkaság jó kőltőre, igazi költőre akadni egyáltalán, hát még az emigráció
ban. Úgy hisszük, Major-Zala nem véletlenül tért vissza a magyar nyelvhez: missziója, hogy ő
fogalmazza meg a nyugati világ jelenségeit egy különlegesen buja, de mégis a gyökeréig magyar
költői nyelven."

A Fémemberaz áramkörben bevezetésében Major-Zala Lajos részletesen szól ars poeticájáról,
arról, hogy a huszadik századi ember, átélve a hagyományos világkép robbanását, csak oly mó
don fejezheti ki érzéseit igazán hitelesen, ha a megfogalmazás hagyományos kereteit maga is
szétveti. Így jutott el aránylag korán annak felismerésére, hogya korszerű líra nemcsak teremt,
hanem rombol is. Major-Zala Lajos a grammatika véglegesnek hitt kereteit feszíti szét: ,A sza
vakat igyekeztem kiszabadítani a grammatika börtönéből··írja a bevezetőben - ... Kivetíteni őket
a térbe, a mozgásban új jelentőséget adni nekik. Az írás által rögzített merevséget a nyelven belül
feloldani mozgássá, ritmussá. M lkroszkoposltani il nyelvet." Ismeretesek azok a neoavantgarde lí
rai törekvések - magyar nyelven is vannak ilyenek -, melyek ezeket az alapelveket ad absurdum
viszik, s a költőiség hagyományos fogalmait felrúgva egyedül a játékot, a rombolva építés gesz
tusát vélik üdvözítőnek. Major-Zala Lajos azonban a teremtés gesztusát, az építkezés tevékeny
ségét legalább olyan fontosnak tartja, mint a régi elemek lebontását. Nem a hagyományos verset
akarja visszaállítani, hanem egy olyan szabálytalan, az érzés belső ritmusának engedelmeskedő

keretet. melyben minél hiánytalanabbul kifejezheti a technika századának legfontosabb jellegze
tességeit, az itt és most élő ember világérzését.

E törekvése közben nem ismer tabukat. Olyan érzelmeket is teljes nyiltsággal és egyértelmű

séggel fejez ki, melyeket a költészet hagyománya szemérmesen tabunak vélt, s nem mert nevükön
nevezni. Major-Zala Lajos viszont megtisztítja a szót minden, a történeti fejlődés során rárakó
dott mellékes értelemtől, s e ténykedése közben az érzések egyértelmüségére, vágyott tisztaságára
is rátalál. Gondolat és tett harmóniáját hirdetve fogalmazza meg egy újfajta humanizmus
apológiáját:
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nem ami szétválaszt
hanem

ami összeköt

törékenységünk
de benne

törvényspirálokon
emberlétünk

utunk
rakéta iránya

az összetartó meleg

s
itt tart a Földön

szavak

nyomora
á kegyelem óráiban

lelkünk
kristályzengésű impulzusai

reménykirezgése

az Ember felé
fénykattanású öröme

a látásnak

akarás

élni életünket

tett

Nagy könnyelműségvolna számonkérni a költőtől a hagyományos versalakzatokat, hiszen a
modem ember büszke öntudatával állítja, hogy küzd minden uniformizáló erő ellen és a szabad
individuum megteremtésére szánja líraját is. Nem véletlenül írja: .az antivers lüktessen - benne
tek". Ez az antivers azonban nem .versellenes'', hanem a ritmusnak, érzésnek új kombinációja
jellemzi, melyben az érzés lélegzetvétele az elsődleges, s ahhoz alkalmazkodik minden leírt szó,
kivált verssor. Többnyire nem is sorok ezek, hanem érzéstömbök, melyek szabálytalan egymás
utánban, kihagyásosan. aritmiás lélegzetvétellel mégis a végső rendre törekszenek; rendre, me
lyet az alkotó, az ereje és tehetsége birtokában lévő, öntudatos ember teremt a világ zavarában.
Ez az új ember nem szivesen enged az elérzékenyülésnek, mi sem áll tőle távolabb, mint a köny
nyes nosztalgia. Pontosan és egyértelműen fogalmaz, s arra törekszik, hogy szavai megfeleljenek
az újfajta tudományos világkép nyelvhasználatának. .A· titokzatosból emberagyú törvény"-t
igyekszik teremteni Major-Zala Lajos, s közben egyre többet meghódítani a világból, szinte fék
telen szenvedéllyel, lázas nekibuzdulással :

fokozni

hogy többet
lássunk

látni sebesen

gyorsabban látni

nézni rohanva
a rohanást

Van ebben a versépítkezésben valami türelmetlen szenvedély is, mely nem engedi pontosítani a
költő érzelmeit, rendszerbe foglalni zabolátlan ihletét. Az új lírában sok kísérletet találunk arra,
hogyan lehet megőrizni az ihlet spontaneitását. Ismeretes az a költői-pszichikai eljárás, mely so-
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rán az író mindent abban a sorrendben jegyez föl, ahogy éppen eszébe jut (az ötletet adó tragikus
kezdeményezés József Attila Szabad ötletek jegyzéke című önvallomása, szabad asszociációs
jegyzőkönyve). Ha Major-Zala versformálása némiképp különbözik is ettől, végeredményben ö
is a teljes őszinteségre törekszik, azt vallja, hogya költö csak akkor teljesítheti hivatását, ha min
den emberit kifejez, mégpedig az érzés szintjén. Mert "az elektronok nem hevülnek többé ritmus
sá", azaz: az új világkép embere nem engedheti meg magának többé a szemérmességet, a nosztal
giát; jóvátehetetlenül, egyszer s mindenkorra véget ért a romantika korszaka, s helyébe egy újfaj
ta racionalizmus lépett, mely tudatosan igyekszik mozgósítani és feldolgozni a megújuló világ
tartalmait éppúgy, mint a hajdan feledésbe merült, a lélek ősélményeit idéző gondolatokat. Mi
közben a jelent és a múltat szintetizáini próbálja, lemond a költészet hagyományos eszközeiről, a
képekről, a rímekről és sok más alakzatról, helyettük a gondolatzuhatagok sajátos ritmusával él,
melynek egyik sajátossága a makacs ismételgetés, a másik az érzés és kifejezés menetének folyto
nos megszakítása, rövidre zárása. Néha olyan benyomása támad az olvasónak, hogy ez már nem
is költészet. Ugyanakkor azonban nehezen tudja függetleníteni magát a formálás dinamizmusá
tól és az érzések zubogásától. Major-Zala Lajos a civilizáció fejlődésének sajátos tartalmait hó
dította meg; eközben a költészet hagyományaival is szakított. A líra ugyanis az elvonatkoztatás
művészi szintjén leír valamit. Major-Zala Lajos viszont az érzelem szintjéről indul, s a látvány
vagy érzés asszociációs rétegeiben alámerűl.smegőrizve a képzettársítás szabálytalanságát és
alaktalanságát. Ilyesformán persze könnyebb a helyzete, mint a hagyományos költőnek, ugyan
akkor mégis ellenőriznie kell önmagát a tudat egy bizonyos szintjén, hiszen a vers nem a monda
nivaló és a művészi megformáltság hatásszövevényében válik verssé, hanem a szavak egymás
utánjában. Ezért is gyújthatta fel képzeletét Erdélyi Zsuzsanna néprajzi munkássága, mely a köz
tudatba hozott egy már elfeledett nyelvi és műveltségi réteget. Ennek az élménynek dokumentu
ma az Imátlan ima cimű kötet 1971-ből. Kettős feszültséget hordoznak ezek a költemények: ben
ne az atomkor embere járja végig a lélek ősi tájait, s a nyelv bűvésze kutat a tudatalattiban, azon
a tájon, ahol a "nyelv alatti" rétegek húzódnak, ahonnan későbba megfogalmazás szintjére buk
kannak a torlódó érzéstömbök. "Akárhányszor agyam gondolati kapcsolatot keres e századok ho
mályábóllassan kitapintható vezetékekhez - írja ~ kötet előszavábana költő -, mindig megrázza
idegeimet a népi képzelet nyelvi, tematikai, hangulati tellteusége, vigaszkereső tragikuma, létünkbe
sűrített magasfeszültségű valósága. Nagykorúságának minden igényével és bizonyltékával."

Az apokrif imák világa más forrást is felfakasztott Major-Zala Lajosból : a világban élő, a vi
lág bajaiért felelősségetérző ember filozofikus hajlandóságát. Bölcselkedéseire ugyancsak a sza
vak tísztelete a legjellemzőbb: verseiben az érzés pontosságát, a megfogalmazás egyértelműségét

az ismételgetések, a sor eleji - ugyancsak a költészet ősi rétegeit idéző - alliterációk hitelesítik. Ez
az a pont, ahol talán a legnehezebb eldönteni, vers-e, hagyományos értelemben vett költészet-e,
amit ír, ugyanakkor megkapó erővel bontakozik ki minden sorából, minden leírt gondolatából
egyfajta gomolygó, "vers előtti" állapot izgalma, feszültsége. Mint amikor még nem vált el egy
mástól a népi és a műköltészet, s ebben az archaikus állapotban minden a mitikus szemlélet krís
tályosodási pontja köré tömörült, amelyben egymásba játszott élet és halál, emberi bölcsesség és
isteni előre rendelés:

magna est veritas
nagy az igazság
de még nagyobb
az alázatosság
önzetlenül
elfogadni
a halált

Az Imátlan ima szintén Major-Zala Lajos ihletének spontaneitását bizonyítja. De bármennyire a
pillanat határozza meg is költőiségét, a nyelv, a szé az, amihez minden ihlethelyzetben hűséges

marad. Az ő nyelve nemcsak szavak holt mezője és nem is csak az eszmecsere lehetőségének kin
csesbányája. Mint az emigráció legtöbb költője, Major-Zala is megtartó, hűségre nevelő tulajdo
nának tekinti nyelvét, melyet hol ironikusan. hol játékosan. jelentésárnyalatai iránt különös affi-
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nitást érezve használ. Költészetének e rétegét azonban élesen el kell különítenünk a neoavantgade
felelőtlen, öncélú nyelvi játékaitól. Major-Zala Lajos ugyanis ízig-vérig hűséges maradt "édes
anyanyelvéhez". Bár világköltöi igény munkál benne, a magyar nyelv nem egy nyelv a többi kö
zül a számára, hanem egész költői látásmódjának kiindulópontja és végsö menedéke.· Egyik leg
szebb verse a Vas Istvánnak ajánlott Anyanyelv mindent elárul ilyen irányú kötödéséről és hűsé

géről: a látszólag egymás mellé rendelt, logikailag végérvényesen össze nem álló képek és közlé
sek a hűség apológiáját fogalmazzák meg. A modern ember val!omásos modorában, aki megérte
már az atomkor minden újdonságát, s talán ezért is száll vissza oly szívesen az emberi érzések
archetípusáig.

Ilyen ősi érzést jelképez Major-Zala Lajos számára a testi szerelem, melynek himnuszait több
kötetben is zengi, sőt arra is kísérletet tesz, hogya köznapi nyelvhasználatban obszcénná kopta
tott szavakat megtisztitsa, és új, az érzés melegétől átjárt jelentésben mutassa fel. A kísérlet ér
dekes - a siker kétséges. Hadd hivatkozzunk a kötet egyik recenzensének véleményére: "Minden
valamire való férfi szereti és megdicsőíti magában a női test két emberre tartozó bájait és tájait,
de ezt nem feltétlenül tartja szükségesnek a nyilvánosság előtt megtárgyalni, kidalolni vagy kó
rusban elimádkozni, főképp nem olyan szavakkal, melyeket a kloákából kell kiemelni. Ez mél
tatlan csak az igazi szerelemhez, a kettős világ zárt teljességéhez és a női testhez." Ilyen tárgyú
költeményei akkor válnak meggyőzövé. amikor az érzés és a kifejezés egyedi és szokatlanságra
törő szféráiból kiemelkedve egy általánosabb jelentés síkjában fogalmaz:

Napom
fényhasadó

sugáráledben kel sugároledben
nyugszik

árnyékom ott lebeg
árnyéktalan

tőle él
szűkűl vagy terjed

(Fényhasadó)

Van azonban a Csonton virág és a Katarzis cimű köteteinek más, fontosabb tanulsága: költőjük

a megszállott szenvedélyével vivja nem szűnő küzdelmét az emberi érzések elidegenedése ellen.
Bárhová lapozzunk is a mai líra könyveiben, majdnem mindegyiknek hasonló az alapkérdése,
melyre vagy a másik ember, vagy az emberi közösség, vagy a maga teljességében vállalt magány
kifejezésével keresik a választ. Míg a hagyományos költészet sokáig az érzés egyensúlyát és szte
reotip témákat választott, li modern líra a léttel szemben álló, annak kiszolgáltatott ember doku
mentatív felmutatására törekszik. A létbe vetett lény vagy felveszi a kesztyűt, vagy lemondó
mozdulattal veti felidézett kísérteteinek lába elé. Major-Zala Lajos a nyelv összetartó és megőrző
erejében és a másik emberben találja meg a különben reményét veszített lét kiegyenlítődési pont
jait. Elidegenedés el/en írja Rontásbontó (1975) cirnű kötetének egyik szép versét:
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Szógolyóktól
szétlőtt szita

bennem szitál amagúny

szitál szitál szakadatlan
szűkűl-szitála halál

gátat folyó napjaim nak

át a gáton

dohos lelkem ki a napra

szitálj szép nap

szorjálfényt arc
mások arca tükrében



Ez a kötet is annak bizonysága, hogy Major-Zala Lajosra meghatározó befolyást gyakorolt Er
délyi Zsuzsanna gyűjteménye; olyan forrásokat fakasztott belőle, melyek adottságként talán ko
rábban is megvoltak benne, de sosem váltak volna ilyen erőssé, jelentőssé. Népi mondóka és
technikai civilizáció, játszi ismételgetés és szigor, csak a tényekre összpontosító közlés, bájos
egyszerűség és csinált bonyolultság egységesítésének lehetőségét kínálták ezek az archaikus népi
imádságok, melyek ugyanakkor újra felszabadítják lelkében a nyelvszeretet érzését, s még in
kább arra csábítják, hogy kipróbálgassa a szavak teherbirását. Major-Zalát a modern nyelvfilo
zófia eredményei láthatóan nem hagyták hidegen, ám az olvasó számára nem az az érdekes, ho
gyan keresi a közlés különféle szintjeit, hanem az, milyen becéző gyönyörűséggel játszik el a
nyelvvel. Ez a nyelv évszázadok mélyéből zeng fel. Ezen szólottak a régi kolostorok lakói és a
mocsarakba menekülő parasztok. De Major-Zala egy-egyjátszi hangváltással más régiókba tud
ja transzponálni a szavakat. Az ismételgetések és formaváltoztatások így válnak költészetében
hangulat- és érzelemértékűvé ; saját gondolatait az archaikus népi imádságok jól és pontosan ki
vehető hátterével hitelesíti. Erre a szellemes és ravasz verskezelési módra idézünk egy példát az
Önmegvalosulásunk bátorságáért című versből:

három csöpp tej
három csöpp vér
egy csuporban

sziigek helyén szogel: nyoma

a jiidnek kujcsa

önbontó kasban
mellrácsokon onteltséged
csikorgó percek létlakatja
pattantsd sorba

rozsdállik a földnek kulcsa

csupp csupor tej
csupp csupor vér

csöpp csupor lét

lépj ki lépést lépj magadon

Utóbbi köteteiben érlelődött igazán költővé Major-Zala Lajos. Mindig Pernye Andrásnak egy
hajdani viharos "Ki mit tud T-on mondott szavai ötlenek eszembe, amikor arra figyelmeztette az
előadókat, hogy ne ugráljanak. mert velük együtt a nézőnek és a hallgatónak is ugrálnia kell.
Mutatis mutandis igy vagyunk a verssel is. Ha a költő .megugráltatja" az olvasót, az előbb-utóbb

önmagára kezd figyelni, hogy el ne vétse az ugrást, s aligha követi a költőt áttételes önmegvalósí
tása zegzugos útjain. Amikor a lírikus gondosan tipografizálja költeményeinek külső képét, bra
vúros számitásokkal illeszt egymás alá hosszú, rövid és félhosszú sorokat, hamarosan bosszanta
ni kezdi a nyakát tekergető olvasó t, aki végül is azzal a gondolattal játszik, hogy írónknak fonto
sabb a forma annál, amit mondani, közölni akar. Amikor Major-Zala Lajos versformái áttet
szőbbé, egyszerűbbé váltak, s teljesen, minden ugródeszkától elszakadva a saját ihletére bízta
magát, lirája is jelentékenyebbé vált. A Falak mögül falak mögé (1977) kötet ama költői vonulat
tagjának mutatja, mely a megbecstelenített, kifosztott, megalázott ember létét és gondolatvilá
gát közvetíti, pontosabban a második világháború utáni felismerés (nem lehet úgy szólni, mint
azelőtt) következményeit viszi végig, de nála egészen egyéní módon, a személyiség transzponálá
sának már-már végletes lehetőségeit kihasználva, különféle fiktív élethelyzeteket teremtve. Van
nak kiemelkedően izgalmas versei, melyek állóképszerű nyugalma, puritán közlései megdöbben
tő erővel idézik fel az embertelenség különféle megnyilvánulásait. .

A múlt évben megjelent Támadj föl, Édes ezt a folyamatot teljesíti tovább. Ebből is kiderül,
hogy Major-Zala Lajos akkor válik igazán érdekes költővé, amikor primér ihletét követi. Ami
kor minden előzmény nélkül néz szembe a "kérdőjelek magányá't-val, s azokkal az "árnyak"
kal, melyek mélyebbé, termőbbé tehetik őt magát is. Érzésvilága, nyelvi leleményei az ellentétek
bőI szőtt világ további költői szintézisének ígéretét rejtik.
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