
PüMOGÁTSBÉLA Fölemeltjővel
Lászlóffy Aladár verseiről

Lászlóffy Aladár költészetével ismerkedve. még a hatvanas évek
ben, lendülete ragadott magával. Szabadon futó képzelete, tör
hetetlennek látszó optimizmusa, amely fiatalos erővel ostromolta a
történelmet, hogy egyszer végre elérkezzék a mindenkit egyaránt
felkaroló igazságosság. Természetes közösségi igénnyel készült ar
ra, hogy népének: az erdélyi magyarságnak a költője legyen. Nem
kitűzött feladatnak érezte a jogegyenlőség és a kulturális emelkedés
eszményeinek hirdetését és szolgálatát, hanem legszemélyesebb
ügyének, autentikus költői hivatásának. Ezen a ponton: a szemé
lyesség fokozottabb érvényesítésében vált el a korábbi generáció
közéleti költőitől. Át akarta tekinteni, át akarta fogni a reményei
szerint előbb-utóbbbekövetkezőúj történelmi korszak távlatait, en
nek az igényének mindenben megfelelt választott kifejező eszköze:
az avantgárd képalkotó és versszerkesztő technika.

A kolozsvári költő az avantgárd hagyományain nevelkedett,
közelebbről a romániai magyar avantgárd: Szentimrei Jenő és Mé
liusz József költői örökségén. Nemcsak a modem forma kötetlen
ségét sajátította el, hanem az izmusok híveinek közösségi lelke
sültségét és jövőbe tekintő optimizmusát is. Közéleti költőként in
dult (lényegében az is maradt), autentikus költői hivatásának te
kintette, hogy számot vessen a teclmikai és társadalmi fejlődés

huszadik századi távlataival. Verseiben természetes helyet kapott
technikai civilizáció igenlése, a természettudományos gondolko
dás, az emberi élet átalakításának hite.

A lehetőségek és a tervek, az ígéretes távlatok és túlfűtött re
mények harsány szavú énekesének indult, aki bámuló szemmel
és kigyúlt szívvel állt a huszadik század teclmikai csodái és tudo
mányos bizakodása előtt. Innen eredt a költő kozmikus érdeklő

dése és feltétlen bizalomról tanúskodó jövőkultusza, Érdeklődése

és meggyőződése ugyanakkor nem témáit határozta meg, inkább
költői szemléletét. egy új civilizáció kezdetét várta a rohamosan
fejlődő tudománytól, azt remélve, hogy ez az új civilizáció nem
éri be technikai vívmányokkal. hanem előbb-utóbb az emberi
kapcsolatokat, a társadalmi berendezkedést is átalakííja.

Ez a jövőt érintő feltétlen bizakodás igen keservesen megcsala
tott. A korábban túlfűtött szavakat hamarosan más jellegű: elégi
kus természetű szólam váltotta fel, amely újabb tapasztalatok és
töprengések nyomán született. Költészete akkor érett be igazán,
midőn számot vetett a szép tervek megvalósulásának korlátaival
és az emberiség kedvezőtlen történelmi tapasztalataival, közöttük
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azokkal a tapasztalatokkal, amelyeket a nemzetiségi élet körében
szerzett. Mohó érdeklődesselhajolt az európai és az erdélyi múlt
fölé, valódi értékeket keresett, eligazító mintákat és tanításokat,
amelyek a legteljesebb emberi szabadság és egyenlőség megvaló
sítását támaszthalják alá.

Verseibe a harci riadók és derűs jövendölések után elégikus
dallam költözött, költői világképe és magatartása azonban bizto
sabbá vált. Igazi költői egyéniségét is költészetének ebben az éret
tebb korszakában alakította ki. Kultúrája van ennek az egyéniség
nek: Európa és az erdélyi magyarság történelmi tapasztalatát in
tegrálja, felelős és etikus magatartást tanúsít, okos közéleti realiz
mussal ad számot a közép-európai élet konfliktusairól. Egyszer
smind egyetemes távlatba helyezi ezeket a konfliktusokat, hiszen
a kisebbségi közösségekkel és a .mássággal" szemben érvényesü
lő türelmetlenség mindig is jelen volt a történelemben, az európai
népek históriájában is. Az európai történelem mutatja meg az in
toleráns nemzeti indulatok és mítoszok feloldásának lehetőségeit is.

Lászlóffy Aladár német, holland, francia városokban barangol
va nem lírai életképeket fest, ellenkezőleg, az emberi történelem
gyilkos konfliktusaival és feloldásuk lehetőségével vet számot. A
történelmi meditációk eredményeként a humánus értékek, a ke
resztény értékek mellett tesz hitet, meggyőződésénekmég keserű

iróniája is határozottabb kifejezést ad: "A humanizmus nem a ki
végzésnemek/technikai tökéletesítésében működik tovább,/ha
nem a meghagyott fejekben" (A rotterdami bírák),

Az európai és erdélyi gondolkodás nagy egyéniségeire: Rotter
dami Erasmusra, Giordano Brunóra, Kantra, Apáczai Csere János
ra, Bolyai Jánosra hivatkozik. Az emberi kultúra jövendő sorsán
elmélkedik, s a múltat eligazító tanulságot idézi fel (Az,alexandriai
könyvtár égése). Ennek során mindinkább a magyar és az erdélyi
történelemben keres eligazító és biztató példát. Ahogy korai köl
tészetében a reményeket keltő jövőtől, úgy most az értékeket te
remtő múlttól vár biztatást. Ebben a tekintetben költői szemléletben
és poétikában egyaránt az erdélyi magyar líra klasszikus örökségé
hez: Áprily Lajos és Reményik Sándor költői világához hajlik vissza.

Van egy verse, még a nyolcvanas évek elejéről (Hol én, hol ide
gen), ebben a szülöíöld iránt érzett hűségről beszél, olyan törté
nelmi időben, midőn ennek a hűségnek eleve tragikus színezete
volt, hiszen a hűség áldozatot, önfeláldozást jelentett. Pontosab
ban azért volt szükség áldozatra és önfeláldozásra, hogy elkerül
hető legyen az önfeladás. "Olyan egyszeru - olvasom -; itt/tu
dok legjobban lehajtott/fejjel mindenütt lenni". Igen, alázatot kell
érezni az erdélyi magyar múlt, a felhalmozott és veszélyeztetett
szellemi örökség iránt. Hogy aztán éppen ennek az alázatnak a
következtében lehessen felemelni a fejet, midőn az értékeket, a
hagyományokat, a kultúrát meg kell védeni.
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