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Szó és szellem
"Hegyi költők" a kortárs magyar irodalomban

"Soha talán irodalom és filozófia oly félve nem ke
riilgették »a Kor centrális problémait«, mint ma.

Holott sohase volt tikkadtabb a Szellem,
elepedve egy Szó enyhületéért." (Babits Mihály)

"A szellemi excedálóknak, a túlérze'keló1cnek jelleg
zetes légköre ez. Atmoszférájuk, munkájuk

állandóan jelen van a történelemben, a
művelődéstörténetben, vallásokat, új társadalmi

rendszereket, költőiskolákat alapítanak; ideológiájuk
változó, lelkialkatuk hasonlá. Nagybaj is volna, ha

nemvolnának jelen, hiszen ó1c az adottan-túlra orien
táltak, a távolra-figyelők, bármifajta új tartományok

eszmei földerítői." (Nemes Nagy Ágnes)

1.
,,[Mlagasság-élmény", "fentebbi lelki táj", "eleve magas" létélmény;
"szakralitás-élmény", "magasrafülelőfeszültség", "függó1eges ér
deklődés", .felsöbb emóciónyaláb", "a magaslégkör jellegzetes szug
gesztiója", "sokértelmű »égbolt-,", "megtapasztalt levitáció", "az elal
kudhatatlan magas-humánum igénye": ilyen s efféle kifejezéseket
használ Nemes Nagy Ágnes nagy Babits-esszéje, A hegyi költő, amikor
a címében is jelzett költői magatartást igyekszik a nyelv képi-fogalmi
síkjain megragadni. A szeretett költőró1mondottakhoz végül azt fűzve
tanulságként: "Nem is olyan könnyű szembenézni ezzel a fénnyel,
megörökölni ezt a gazdagságot." Talán nem hamisítjuk meg végzete
sen a Nemes Nagy Ágnes-i gondolatmenetet, ha egy rövid jegyzet ke
retei közt megpróbáljuk újraértelmezni (s egyáltalán: újra érteni) ezt az
általa is óvatosan fölrajzolt kategóriát. Olyan szerzőkreirányítva némi
figyelmet, akiknek művészetea babitsi irodalomértéstó1 és versesz
tétikátóilegfeljebb távoli egy-egy esetben, de sohasem idegen. A kö
zösnek tetsző jegyek, amelyek tehát a "hegyi költő"mint lírikusi alap
állás minőségét olvasatunkban meghatározzák: irodalom és erkölcs
(szó és szellem) összefüggéseinek komolyan vétele; formanyelvi
klasszicitás, verstani mívesség; komolyság, pátosz, ünnepi beszéd
modor; reflektáló szembenézés a komolyság, a pátosz, az ünnepi be
szédmodor kérdéses időszerűségével;bölcseleti igény, létköltészeti el-
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hivatottság; spirituális kérdésirányok; s mindezekbó1 következően kí
sérlet egyfajta"új humanizmus" líranyelvi megalapozására.

Történetileg is különleges tétet hordozó kérdés (amelyet megvá
laszolni tanulmány lenne hivatott), hogy e költők hányféle módon
s miféle mércék szerint írják tovább a babitsi vershagyományt to
vábbíró újholdas poéziseket. Mégpedig az ezt az alapjaiban sokszinü
vershagyományt elevesokfelé továbbírókat. Egyáltalán: lehetséges-e
továbbírni bármit is e hagyományból, létezhet-e az "örökölt fény"
nek (Báthori Csaba) poétikailag érvényes jelenkori alakváltozata?

Hogy lehetséges-e, nem tudjuk. Hogy létezik: tapasztaljuk. Ta
pasztalni véljük és üdvözölni sietünk.

2.
Gondoljunk például Balla Zsófiára (1949), akinek a zsidó-keresztény
kultúrkörben tájékozódó lírája a rilkei intellektuális miszticizmussal
tart lényegi kapcsolatot - egyebek mellett a rózsa és az angyal onto
teologikus jelképiségén keresztül. Czigány Györgyre (1931), akí a kul
túrába vetett bizalom kultúráját fordítja versnyelvre; a keresztény vi
láglátás elfogultságait mint áldásos kötelmeket ajánlva föl közös javak
gyanánt. Gergely Ágnes (1933) hommage-ok, parafrázisok és szerep
versek sorában illeszti vissza verset és olvasóját a rendezett világ (a
kultúra) szavatolta rendbe. Lator László (1927) művészetének láto
másos képi világa a világban láthatatlanul ható erőknek ad arcot,
mintegy a teremtés misztériumából nyerve a maga számára is teremtő
erőt, alkotó misztériumot. A - Gergelyhez és Latorhoz hasonlóan
irodalomértőkéntés műfordítóként is korszakos életművetjegyző

Rába György (1924) mélyen gondolati költészete az én és a hagyo
mány külön-kűlönis létfontosságú önreflexivitását olvassa egymásra,
a számvető-létösszegző versszólamot a központozás nélküli nyelv kí
sértő közegében engedve szabadon. Szabó T.Annánál (1972) érzéki ta
pasztalás és alanyi reflexió talál egymásra s feltételezi egymást; a költő

verseiben a szubjektív sorstapasztalaton átszűrtobjektivitás a kezde
tektó1 Nemes Nagy Ágnes költészetét idézően, az utóbb időkben

pedig Weöres Sándor nyelv- és létfelfogásához közelítőn ad hírt ma
gáról. Székely Magdának (1936-2007) a történelmi traumák árnyéká
ból megszólaló versbeszéde komor bizonyossággal rajzolja föl a pusz
tulás képleteit - miközben a fény motivikájának szakadatlan
játékban tartásával s bibliai allúziók segítségével kapcsolódik a histo
rikus emlékezet pusztulás fölötti, eleven folytonosságába, vágyott
transzcendenciájába.

3.
S anélkül, hogya "hegyi költészet" fogalmát használhatatlanul
tágra nyitnánk, gondolhatunk némely vonatkozásokban több más
kortárs lírikusra még.

Alétfilozófia nyomatékaival bölcsen és mértéktartóan gazdal
kodókra (Beney Zsuzsa, Kalász Márton. Takács Zsuzsa); a mitikus
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és irodalmi hagyományokat egyéni versnyelv útján birtokba ve
vőkre (Báthori Csaba, Borbély Szilárd, Lackfi János, Schein Gábor,
Takáts Gyula); a megszólalás kimunkált eszköztelenségét meditá
ciós természetlírával társítókra (Danyi Zoltán, Győrffy Ákos, Jász
Attila, Oravecz Imre, Varga Mátyás); az alanyi beszéd - ismeret
elméleti igénnyel kialakított - kerülőútján egy bensőségesebbegye
temességig eljutókra (Bertók László, Mesterházi Mónika, Szakács
Eszter); a katolikus szellemiséget csöndes hitellel hirdetőkre (a fia
tal Koncz Veronikától a régebb óta fiatal Vasadi Péterig),

S eszünkbe juthatnak eseti példák is. Így az egyik legszebb
Babits-köszöntés, Kovács András Ferenc Babitsolás című verse. Ha
van kortárs mű, amely megértette, átértette a babitsi magatartás lé
nyegi tartalmait, ez bizonyosan ilyen. Szövegszerűen fejtve ki és
igazolva, amit az esszéírói észjárás így foglalt össze: "A »magas
ság«. a »hegy« apollói-profetikus légköre, amit Babits nyújt, nem
valamely meghatározott eszmerendszer kifejeződése,az minde
nekelőtt a költészet légköre. Különösen pedig a felfelé irányuló,
túlra-érzékelőköltészete, amely minduntalan új világok, más di
menziók felfedezésére néz." (Nemes Nagy Ágnes)

4.
A minőség kontrollját nem ismerő s a józanság felügyeletétőlsem
háborgatott tömegkultúra korában, a "másodlagos dolgok extra
vagáns lázadása" (Chesterton) idején félreérthető lehet hegyi köl
tőkről szólni, az írástudók felelősségénekkérdését feszegetve. (Az
írástudók felelősségeaz írástudás - szögezzük le gyorsan.) Köny
nyűszerrel az öncélú s önérdekű elitizmus gyanúját vonja magára,
s a művésznek váteszien kitüntetett szerepet tulajdonító elképze
lések anakronizmusához kerül közel az ilyen kérdésfölvetés. Any
nyit mindenesetre érdemes rögzítenünk, hogy a nevezett jelenség
természetesen nem újkeletű. A modernségből a posztmodernbe
nyúlik át, csupán megítélése változott jótékonyan. S e helyt annyi
ban fontos számunkra, amennyiben mégiscsak úgy véljük: a kor
szellem ilyen viszonyai között korántsem mindegy, van-e tartalék
válasza minderre az iskolázottabb esztétikumnak; nem mindegy,
vannak-e, akik műveikkelutat nyitnak a "fentebbi lelki táj" felé.

"Az élethez és a diadalhoz való jogot manapság csaknem ugyan
azokkal az eszközökkel lehet megszerezni, amelyekkel az ember a bo
londokházába kerülhet: a gondolkodásra való képtelenséggel, amo
rális viselkedéssel, kóros élénkséggel" - fogalmazott a Babits-kortárs
Fernando Pessoa kedélyes pesszimizmussal. De ugyanő (pon
tosabban egyik alakmása, Bernardo Soares) szólalt meg utóbb az el
háríthatatlan, jóllehet felemás létbizalom hangján is: "Nap nap után
olyan dolgok mennek végbe a világon, amiket nem lehet a létezés ál
talunk ismert törvényeivel megmagyarázni. Nap nap után szó esik
róluk néhány pillanatig, s elfeledik őket, ugyanaz a misztérium, amely
felidézte, el is viszi magával őket, és a titokból feledés lesz. Ez azok-
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TOMPA ZSÓFIA

nak a dolgoknak a törvénye, amelyeket el kell felejteni, mert nincsen
rájuk magyarázat. A nap fénye továbbra is hatással van a látható vi
lágra. Az idegen a homályból figyel bennünket." (A kétségek könyveból
idéztünk, Pál Ferenc fordításában.) Nem egynemű kedély, nem hé
zagtalan létbizalom ez. De általa támadhat egyáltalán kedvünk to
vábbi gondolkodáshoz - s abban további gondokhoz. Akár a léte
zésnek tudattal, tudással föl nem fejthető rétegein ámulunk el: "a
menny a föld a tó / nincs ehhez kalauz / és föl nem fogható / míg csa
tangol a hús" (Rába György: Leleményes világ); akár azon tűnődünk,

miféle távolság választhat is el bennünket attól, aki "Tudja azt, ami
több alétezésnél. / A teremtés fordított oldalát, / a nemléttel örökre
eltakartat." (Beney Zsuzsa: Arcmás)

dies misericordiae
csak a benned mondhatatlan
ne vesszen el
e sürü virradatban
magányodra ébredésed
első hajnalán

csak őrizd a fényt
tekinteteddel
halványsugár
mely nem tudodhonnan
deegyedül jelezvén

az utat

mely nem tudodhová
talán elvezet mégis

örök-fényű éjbe
lényével betakarva

Töredék
Ha átölel/ek, kihullok karjaidból.
Csak mozdulailan ringatjuk egymást.
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