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BEVEZETŐ

"Azokat a szavakat ismétli mind
untalan egy kor, egy költő, a- 
melyek valamiképpen centrális he
lyet foglalnak el élményvilágé
ban, s alkalmasak arra, hogy ko
rájuk mintegy kikristályosodjék, 
beléjük sűrűsödjék egy érzelmi- 
leg-gondolatilag túltelitett él-, 
mény-szféra, élmény-tartömény."
/Hankiss Elemér: az irodalmi ki
fejezésformák lélektana/

A puszta költői képe Petőfi költészetében formálódik 

ki, s innen indul évszázados útjára irodalmunkban. Elsőd
leges jelentésében a puszta, pusztaság téjmotivum, melynek 

két nagy természeti élménykor a forrása:
Az egyik az emberi kultúra egészében fellelhető, la

kóhelytől és nemzetiségtől független közös élmeny: a kopár, 
kihalt pusztaság. Ez lehet a forró afrikai homoksivatag, de 

lehet hideg, havas pusztaság, hómező is. A pusztaság képzet- 

köréhez tartozik a lakatlan, elpusztult, nem feltétlenül sik 

vidék képe is.
Az Alföld, a magyar puszta a másik élményforrás, ezen
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belől elsősorban a Hortobágy és a Kiskunság, de gyakran más 

tájegység is /például Lzeged-környéki puszták, bihari pusz
ták/. A puszta-élmény köré később kirajzolódik a sajátos le
vegőjű alföldi világ - lakóival, falvaival, városaival.

Különös jelentőségre a közvetlen élmény alapján tesz
szert a puszta irodalmunkban. HA magyar irodalmi "puszta1*
ez, amelynek képzetéhez Petőfi, Ady, József Attila egyaránt
adták a szineket, egy érzelmi táj, amely ott vibrál az "Al-

2föld" és a "magyar irodalom" fogalma határán."
A puszta azonban kezdettől nem csupán a tájköltészet 

kedvelt témája, s folyamatos jelenléte irodalmunkban nem me
rül ti abban, hogy az egymást követő nemzedékek újból és új
ból megéneklik ezt a jellegzetes magyar tájat. Petőfi költé
szetében az alföldi táj felemelkedik tárgyi jelentéséből, 

magéba sűriti a költő világszemléletének, témakincsének leg

lényegesebb elemeit.
Petőfi pusztájában nemcsak új tójeszmény fogalmazódik 

meg, egy korszak világlátása ölt formát, s a későbbi korok 

alkotói ehhez a központi jelentőségű mondandóhoz kapcsolód
nak. így lehetséges, hogy a költői látásmód és a kifejező- 

eszközök állandó módosulása közben a puszta témaköre meg
őrzi belső folytonosségéti változó alakban, de lényegében 

azonos, központi szerepben van jelen sokáig a költői kép

világban.
A puszta mctivumköre nagyon eltérő formákban és ter

jedelemben jelenik meg a különböző korszakokban. Petőfi-
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nél - a népiességbe áthajló romantika szellemében - téji'es- 

tő versek es népdalok soréban, költészetének mikrokozmoszá
ban formálódik ki a puszta költői képe. A János vitéz és A- 

rany Toldi-.ia a születés pillanatában epikus közegben is 

megjeleni ti a jelképessé váló tájat. Egyetlen összefüggő lá
tomássá áll össze az utódok szemében a puszta - művek egy
mást erőaitő sorozatában megfogalmazott - költői képe, s a 

későobi korszakokban már egy-egy szó is képes felidézni a 

gazdag jelentéskört.
A műtől a képig, vagyis a vele azonos jelentésben hasz

nált szóig változik az idők során a puszta-képzetkör terje
delme. A költői nyelv egész sor rokonértelmű vagy távolabbi 
jelentésű szava kerül asszociációs mezejébe: alföld, róna, 

sik, mező, hómező, pusztaság, sivatag, ugar stb. A szavak, 
motivumok hagyományos jelentését áthatják, módositják a pusz
ta-képhez kapcsolódó képzetek.

Költői téma, motivumkör, motivum, kép, szó - dolgoza
tomban felváltva használom az egymással rokon kifejezéseket, 

melyek mind ugyanannak a jelenségnek különböző oldalait, 

sikjait világitják meg. Leggyakrabban a "puszta motivum" 

kifejezést használom, s ezen azt a változó alakban és tar
talommal, am irodalmunk fejlődésének meghatározott szaka
szában folyamatosan jelenlévő összefüggő képzetkört értem, 
melyet bizonyos jelentéstartalmak megléte és belső folyto- 

nossóga fűz egybe.
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A puszta-képre is érvényesek © motívumokat általában 

jellemző vonósok, 2&egfigyelnető jelentésmezejének, jelen
tésrétegeinek gazdögoüása, megkülönböztethetőek az egyes 

alKOtók müveiben az örökölt, hugyomanyos vonások, és a mo
tívumot új jelenté: sei gazdagító eredeti, egyéni jelentés- 

árnyalatok. Az irodalmi folyamatban végigkövethető az egye
temes és nemzeti vonások összefonódása, állandó arányválto
zása, s a motívum jellegéből adódóan kirajzolódik a költői 
kép és az olvasókban élő jelképek, az irodalom és a kultú
ra, közgondolkodás összefüggésrendszere.

"A nagy költők nem váratlanul szólalnak meg* - kezdi 
Petőfiről Írott könyvét Illyés Qyula -, arra a művészi al
kotásokat életre hivó, a "nép lelke mélyéből" fakadó tör
vényre utalva, melyet I artók-vex*sében is vailatóra fog. 

bzt a változó formákban testet öltő, a kultúra melyebb ré
tegeiből eredő törvényszerűséget is próbálom nyomon követ
ni, végigkísérve a magyar költészet egyik hagyományos té
makörének, a pusztának a történetét.



✓ I

I.
■-

A NÉFIESSU KORA

A magyar puszta mint költői téma a tizennyolcadik szá
zadtői kezdve tűnik fel irodalmunkban, és az irodalmi népi- 

esség kibontakozásától mutatható ki folyamatos jelenléte a 

költői képvilágban. A legnagyobb puszta, a Hortobágy, vagy 

a pusztai élet központja, a népdalokban is oly sokszor meg
énekelt csárda - jellegzetes alakjaival, a betyárokkal, a 

csaplárosnéval - a huszas évektől kezdve egyre népszerűbb 

irodalmi témává válik.1 A népköltészet felemelkedése, mo
tívumainak a magas irodalomba emelése szorosan összefügg a 

nemzeti gondolat uralkodóvá válásával«
Az irodalmi népiesség alapelveit a nemzeti politikai 

mozgalom népiség-igénye formálja ki, s a negyvenes évektől 
a népiesség eszméinek legnagyobb hatású és legradikálisabb 

kifejezőjévé válik az irodalom. Petőfi fellépésével bonta
kozik ki az az irányzat, melyben a nemzeti kultúra népies 

szellemű ápolása összeforr a társadalom radikális megváltoz
tatásának gondolatával. Petőfi “plebejus demokratizmusa“ 

nemcsak esztétikailag termékeny, hanem társadalmi-politi
kai értelemben is nagyhatású gondolat, bizonyos elemeiben

2meg is haladja a népiesség elveit.
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Ennek a közéletiséghez szorosan kötődő szemléletnek a 

lirai megfelelőjét, költői eszközökkel történő jelképi ere
jű megfogalmazását a népies stilusforradalom véghezvivői, 
Petőfi és Arany a puszta témájában találják meg* Ugyanannak 

a költői univerzumnak festi más-más részleteit Arany Toldi
ja, Petőfi János vitéz-e és tájköitészete. Témánk szempont
jából nem a két költő látásmódja közötti különbség a fontos, 

hanem az egységnek az a mozzanata, melyet Tamás Attila fej
tett ki meggyőzően.^ A fenti müvekben kiteljesedő "naiv-re
alista világkép" alapja, tematikai bázisa ugyanis az Alföld 

világa, a puszta.
Toldi Miklós ugyanarról a nyári napsütésben úszó alföl

di tájról indul útjára, mint Kukorica Jancsi. A történet kö
zege Petőfi müvében a képzelet, a mese világa, Aranyéban a 

nemzeti múlt. Arany még az időbeli távolságot is a puszta 

távlatával érzékelteti az Elohang-b n:

Mint ha pásztortűz ég őszi éjszakákon,
Messziről lobogva tenger pusztaságon;
Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem

A táj azonossága jelzi a két mű mély szemléleti rokon
ságát. Ritka pillanat ez irodalmunk történetében. Mintha a 

forradalomra készülődő nemzet energiája összegyűlne az iro
dalomban, és ott szikrát vetne. A kisülés eredménye egy gaz
dag és derűs, eleven és teljes költői világ, mely sajátosan 

magyar, de épp ezáltal egyetemességre is tör.

• • •
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HAz a boldog történelmi pillanat volt ez Magyarorszá
gon, midőn a világon minden elnyerte értelmét, minden meg
érthetnek és elrendezhetőnek látszott" - Írja Németh G. 
Béla.^ A születés körülményeiből adódik, hogy ami Petőfi 
és Arany művében megfogalmazódik, nem marad az irodalom ha
tárain belől, szélesebb hullámot vet, átcsap a közgondolko
dás méa területeire. Nemcsak irodalmi tényként él tovább, 
átjárja a nemzeti kultúr© egészét. Itt jutunk vissza ismét 
szűkebb témánkhoz. A másfajta közeg e költői eszkö
zökkel megfogalmazott tartalomnak csak a jelképpé egyszerű
sített legszilárdabb belső magját képes befogadni, és ez az 

alföldi puszta Petőfi tájfestő verseiben megrajzolt képe, 
melyhez egy "szép hit", egyén és világ, haza és szabadság 

egységének a hite kapcsolódik.
A puszta motivumkör története kezdettől kettős szálon 

fut. Ebből csak az egyiket, az irodalmon belőlit követjük, 

itt sem lehet azonban figyelmen kívül hagyni a tágabb kör
ben, a nemzet gondolkodásában élő kép folyamatos visszaha
tását, és a motívum folytonos - jellegéből adódó, a szüle
tés körülményei által meghatározott - irodalmon-túiiságát.
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PETŐFI SÁNDOR

1842 őszén az Athenaeumban megjelenik: Petőfi Hazámban 

cimű verse, mellnek kezdő képsorában felidézi szülőföldjét, 

az alföldi tájat. Az értékelők véleménye a versről egybe
hangzó. Horváth János szerint "első alkotása Petőfinek, mely
ben a nagy lirikus mar felismerhető", Illyés Gyula pedig igy 

ir: "Költészetének ez a nyitánya, ez az első tág lélegzet- 

vétel az új világból, a népi és magyar levegőből, 

költő is ezt a verset helyezi néhány évvel később összegyűj
tött verseinek élére.

A Hazámban értékelése összefügg egy tematikai mozzanat
tal: ez az Alföld első - a későbbi nagy versekre utaló - áb
rázolása. A cim nem az országra, hanem a szűkebb szülőföld
re utal, de a későbbi korok olvasója ezt már nehezen érzé
keli. A vers felidézi előttünk azt is, ami megirásakor va
lójában még nem látásét,t.: Petőfi alföldjét, azt a nagysza
bású költői jelképet, mely a következő években születik meg.

Az alföld, a puszta mint költői téma fontos fejlődés- 

történeti szerepet tölt be Petőfi költői világának kialaku
lásában. Első lirai korszakának jelentős hányada tájköltészet, 

annak is sajátos válfaja, a népdal-formában megszólaló genre- 

kép.^ Népdalainak legjellegzeteseob hősei a betyárok, csikó
sok, s e népi alakokon keresztül idézi fel az Alföld vilá
gét mint a népi-plebejus élet természetes közegét.

Petőfi költői gyakorlatéban az eredeti népdalkincshez

„5 Maga a
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nyúl vissza» annak szellemét és formai elemeit elsajátítva
7fogalmazza meg saját költői mondanivalóját. Hogyan kapcso

lódik kibontakozó alföld-képe a népdalok világához?
4 népi szemlélet egyik legjellegzetesebb vonása, hogy 

képeit, hasonlatait közvetlen környezetéből, a természeti 
jelenségek köréből választja, üm a természet, a táj mint 
önálló téma nem jelenik meg a népköltészetben. így van ez 

Petőfi népdalaiban is. A verset inditó természeti képhez leg
gyakrabban analógiás kapcsolat fűzi dalainak tartalmát, a 

felidézett képnek csak egy jelentesrétege, az érzelmi-han
gulati érvényesül.

Ha a nagy tájfestő versekhez, az Alföld-höz, A Tiszá- 

hoz nem is vezet közvetlen út a népdalok világából, annál 
gazdagabban bontakozik ki a népi alakok rajza Petőfi nép
dalaiban. A pásztorok, csikósok, betyárok megformálásában 

követi av költő a népdal konvencióit, am ezek az alakok ki
vétel nélkül Petőfi egyéniségével rokon vonásokat hordoz
nak:3

Pusztán születtem, a pusztán lakom. 
Nincs födeles, kéményes hajiokom;
Be van cserényem, van jő paripám:
Csikós vagyok az alföldi rónán.

/Pusztán születtem /• • •

"A szabad élet teszi derűssé a csikós kedvét; a maga 

ura, s korlátlan lakója az alföldi rónának, szilaj és sze
relmes: szabad legény. Petőfi lelkének röpte ez a figura 

is” - irja Pándi Pál.^
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Szegénylegény-képének megformálásóhог - a népdalok be
tyár-képét átfogalmazva - az egyéniségéhez és költői monda
nivalójához közelálló vonásokat emeli ki. így válik lehető
vé, hogy érzelmileg azonosuljon népi hőseivel, s a velük 

felidézett alföldi világgal is. Petőfi alföldi szegényle
gényeinek belső gazdagságát, szabadságét, az alföldi táj
ban való otthonosságát hangsúlyozza, 1844 előtt irt népda
laiban előlegezve, a később Írottakban megerősítve alföld
képének gazdag jelentéstartalmát.

A népdalok, genre-képek Fetőfi költészetében összetalál
koznak egy másik vonulattal, a romantikus indíttatású téj- 

ábrázolaasai. Petőfit eredendő élményvilága ehhez a földraj

zi tájhoz kötötte. Az, hogy az Alföldön született és itt nőtt 

fel, véletlen, az viszont, hogy az alföld mint költői téma 

teljes terjedelmében kibontakozik költészetében, át- meg át
szőve azt, egyáltalán nem a véletlen müve. A belső költői fej
lődés és az átalakuló irodalmi ízlés - a romantika és a né
piesség - bonyolult kölcsönhatásának eredménye. Az Alföld.
A Tisza, a Kis-Kunsé^ legérettebb müvei közé tartoznak, ti
zekben a versekben a táj elemző, részletről részletre hala
dó bemutatása elválaszthatatlanul összefonódik a gyermekkor, 
a személyiség, a haza, a szabadság, az elvont filozófiai gon
dolatok megjelenítésével.

A különböző jelentésrétegek fokozatosan jelennek meg 

egyre gazdagodó költői világában, és természetesen nincsenek 

együtt kibontva minden műben. Ami az egyikben elsődleges je
lentés, az a másikban a háttérben marad vagy megfoghatóan
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fel sem tűnik. Ám maga az alföldi táj mar a legelső költe
ményekben olyan kiforrottén jelenik meg, kezdettől annyira 

egyéniek és véglegesek az ábrázolás eszközei, hogy az évek
kel később megfogalmazódó jelentéstartalmak akadály nélkül 
visszavetithetők a korábbi versekbe.

Petőfi költői fejlődésének erre a szervességére már 

Horváth János felfigyelt. Az 1847-es év Petőfijéről igy ir: 

"Csoda volna, ha fejlődése ekkori fokán nem találnók meg azt 

a bizonyos visszaható azonosítást, mellyel költői pályája 

elvi egységét oly gondosan szokta őrizni és helyreállítani.
Mi természetesebb, minthogy pályakezdése népies irányát, ama 

tisztán irodalmi, tendenciátlan népiességet, helyesebben: 
naiv költői modort, mostani költői hitvallása első, tudatos 

érvényesítésének minősiti, s úgy véli, hogy már költői pályá
ja kezdetén "ezen gondolatok környékezték elméjét."10 

lóun áll ez az alföld szerepével is.
Petőfi alföld-élményének forrása, az alföld-téma alap

rétege a gyermekkor. Időben is ez a jelentésréteg tűnik fel 

legkorábban versben, és az "alföltí-szülőföld-otthon lírai 

konglomerátuma" végigkíséri költészetét. S jelentésréteg leg
jellegzetesebb vonása az érzelmi azonosulás, az a fenntartás 

nélküli, rajongó érzésvilág, mely összeköti az Alföldről és 

a családról, a szülői házról Írott verseket. "Édes szülőföl
dem, a drága szép alföld" - Írja a gól.vá-ban. felidézve © 

gyermekkor idilli tájét, s ugyanennek az értéktelitett, har
monikus világnak az ösázefogialása szülőföldemen cimü verse.

Hason-
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▲ téjhaza szellemét, szineit a különböző korok Írói 
gyakran építették be művészetükbe. Petőfi szémára azonban 

a puszta kezdettől nemcsak mint földrajzi táj jelenik meg, 
hanem mint olyan tájtipus, mely nagy eszmék képviselője, 

jelképe. Az 1843-ban született Ln cimü versében jellemének 

egyik alapvonását, a nyíltságot magyarázza alföldi szárma
zásával:

Mint a róna, hol születtem, 

Lelkem útja tetteimben 

Egyenes;
Szavaimmal egy az érzet, 

Célra jutni álbeszédet 

Tétovázva nem keres.

Az alföld ebben a versben tűnik fel először "nagy esz
mék hasonlati párhuzamosaként". A későbbi tájfestő versek
ben ábrázolt táj: a lélek tája is, önarckép')’1 

zés még nagyobb súlyt kap azáltal, hogy összecseng a népda
lok szegénylegényeinek jellemzésével. Amint erre már példát 

is láttunk, népdalainak hősei független, szabad lelkű embe
rek -, a táj az egyéni, költői jellemmel összhangban a nép
jellem kifejezője is. A lirai személyesség és a közösségi 
érzés kapcsolata, a költő azonosulása a néppel az összetett, 

több jelentésű alföld-kép alapja.
A pusztának az 184o-es évekre egyre szokásosabb mel

lékjelentésévé válik az irodalomban a hazára való utalás, 

a kor közgondolkodásában is gyakran feltűnő gondolat, hogy 

az Alföld a "legmagyarabb" táj. Van viszont Petőfi tájszem-

és az önjellem-
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léletének egy lényegi új mozzanata, melyet Sőtér István igy 

fogalmaz meg; "A táj iránti szeretetét általános, és a kö
zösséggel megosztott érzésként tudja kifejezni. Mintha ebben 

a két költeményben /Az Alföld-ben és A Tiazá-ban/ épp a té
ma fokozott személyessége miatt jöhetne létre kapcsolat a 

közösséggel - vagyis a néppel, a nemzettel, melyek mintha 

a maguk érzésének kimondásét biznák a költőre. A téjkölté- 

szet itt nemzeti, politikai üggyé válik, s a vallomás az e- 

gyén és a közösség vallomása is egyszerre.
Egy "minden izében politikai kategóriákban érző és gon

dolkodó ember" tájszemlélete nyilatkozik meg ezekben a ver
sekben. Új tájeszményt, és egyben új nemzeteszményt fogal
maz meg a költő; a nemesi historizáló, hazafias nemzetgon
dolat mellé - mintegy a közösség nevében - felmutatja a né
pi, a "konkrét-érzelmi" hazaszeretetet, kisérletét téve egy 

uj nemzetjellem jelképeinek megformáláséra.
Petőfinél a "szülői'öld-egyéniség-haza" témakört a kö

tőanyaga emeli különös jelentőségűvé; ez költészetének és 

életének alapmotívuma - a szabadság-eszme. Az alföldet és 

a szabadság gondolatát kettős kapocs fűzi egybe. A puszta 

a költőben élő szabadságvágy forrása, és egyben a szabadság 

költői ábrázolásának ideális eszköze is.
Már Az Alföld-nek is kulcsmozzanata a rabság-szabad

ság szembeállítása /Börtönéből szabadult sas lelkem.../ 

Horváth János pontos megfigyelése szerint az a szabadság- 

fogalom, mely e versben feltűnik, még nem tartalmaz se:

„12

(
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miféle politikai mellékjelentést, "csak az egyéni élet kor-

Az egy évvel később született 

A csárda rom.iai-ban a szabadság gondolata mór politikai szí
nezetet kap, A szabadsághoz intézett mámoros szavakat egy 

hasonlat vezeti be:

И14látozatlanságót jelenti.

Itt szeretnék élni a puszták közepin, 
Mint Arábiában a szabad beduin.

Az alföldi puszta és az afrikai sivatag párhuzamba ál
lítása, összevonása egy hasonlatba jelzi, hogy a szabadság 

legszélesebb, legnagyobb távlatú értelmezéséről van szó; 
benne rejlik már e megfogalmazásban a világszabadsóg hama
rosan format öltő gondolata,

A sivatag, a kopár pusztaság képét más összefüggésben 

is használja Petőfi. A farkasok dala cimü versében a szol
gaság jólétével a "kietlen pusztaság" képét áilitja szem
be, amine* egyetlen, de mindennel felérő értéke a szabadság. 
Hasonló módon a szabadság általános eszméjével együtt fordul 
elő a sivatag képzete Levél Arany Jánoshoz cimü versében.
A pueztasóg, sivatag képe a szabadság elvont fogalmához tár
sul, mig a közösségi, a szociális tartalmú szabadság eszmé- 

je ez alföld értékekben gazdag kau<3i tájéhoz kötődik. A 

nagy tájfestő versek életteli nyári tája felfogható a poli
tikai szabadság áttételes ábrázolásaként, a zsarnokságot és

15szolgaságot jelképező tél hangulati ellentétpárjaként is.
Az alföldi puszta a szülőföld tája, a lélek tája, a 

legnépibb és legmagyarabb táj, a szabadság tája. Ezek e je-

V*
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lentésrétegek Petőfinél egységes jelentéstömbbe olvadnak 

össze, mely jellegzetesen egyéni, ugyanakkor alkalmas ar
ra , hogy a kor legnagyobb hatású költői jelképévé váljon.

Az erkölcsi és politikai irányú jelentésrétegek mel
lett esztétikai jelentésmezeje is van e költői témának, A 

* pusztába szabadult képzelődés" nem eredendően népies, in
kább romantikus indittatósú. A monumentális tájak ábrázo
lása a romantikus költészet nagy témái közé tartozik,^
A magyar puszta Lenau költészetében sorakozik fel a nagy
szabású európai tájak, az Alpeeek és a tenger mellé. Pusz
ta és tenger Petőfinél is gyakran fordul elő együtt, egy 

képben vagy hasonlatban /falun. Az Alföld. Janos vitéz.
A puszta, télen/.

Petőfi alföld-képének a romantikából származó fontos 

jelentésrétegére mutat rá Szegedy-Maszák Mihály a Kia-Kun- 

ság elemzésében: a vers a közvetlen jelentés szintjén az 

alföldi tájat ábrázolja, ott rejlenek benne a puszta té
májához kapcsolódó mellékjelentések, és a jelentés legrej
tettebb rétegében a romantika nagy témaja, az egyénnek a
végtelennel való szembesülése, a végesben megmutatkozó vég-

17télén a vers tárgya, ' A puszta ebben az összefüggésben is 

értékhordozó, mint legalkalmasabb hely arra, hogy a költő 

megfeleljen legmagasabb hivatásának, és meghallja a végte

len üzenetét,
A puszta mint á természet jelképe is többször feltűnik 

Petőfinél. Természet és természetesség rokon fogalmak köl-



- 17 -

tői szótárában, kapcsolatuk kirajzolja a motívumkor egy ú- 

jabb erővonalat, mely stiluseszményének egyik alapelvét fű
zi az alföldi tájhoz: "Milly egyszerű és mégis milly fönsé- 

gesl de lehet-e fönséges, ami nem egyszerű?"10

Pozitív fogalmak kulcsmotivuma a puszta, értéktclitett 

világ, ennek megfelelően ábrázolásának alaptónuea a sokszor 

szinte szerelmes vonzalom, "le vagy, oh szép alföld végte
len rónája, lelkem legkedvesebb mulatótsnyéja" - Írja A csár
da romjai-ban. de a puszta ellentétes hangulatú képe is elő
fordul müveiben. A puszta, kopár, sivatagi táj Petőfi kedvelt 

motívuma a boldogtalanság és magányosság kifejezésére. "Hol 
van oly nagy pusztaság, mint keblem?" - Írja 184í>-ben, és e 

müvéhez hasonlóan több verse épül a pusztaság közepén magá
nyosan álló fa, zászló, ember motívumára1^Ilyen a PelhŐk-cik- 

lus alábbi darabja is:

Itt állok a rónaközépen,
Mint a szobor, merően.
A pusztát siri csend fődé el,
Mint elfödik a halottat szemfödéllel. 

Nagymessze tőj-em egy ember kaszál. # *

A lírai hős és a kaszaját élező ember távolról nézik 

egymást, a vers pedig egy kérdéssel hirtelen lezárul: "Mit 

gondolhat, hogy én miről gondolkodom". A különös hangulatú 

jelenetben a táji elem, a puszta a magányosság, bezártság, 

az idegenség hangulatát erősíti fel. Petőfi ismerte, és pél
dául a Kut/akaparó-ban ábrázolta is az alföldi táj sivatagi,
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magára hagyatott arcát. Ez az élményréteg azonban műveiben 

mindig a ezűkitea mozzanatával, az alkalom, a hely egyedisé
gének hangsúlyozásával fordul éld. Á másik, az "igazi* alföld
kép kiterjedése, belső mozgása épp ellenkezd irányú; mind 

több jelentést fogad magába, a a pozitiv, a lényegi mozzana
tok kifejezője.

A jelentés gazdagodására szemléletes példa A puszta, té
len, melyben a szabadság jelképévé tett alföld-kép mellé meg
rajzolja a télbe, mozdulatlanságba merüld "igazán puszta" 

puszta képét. Petőfinek ezen a versén is érződik azonban a 

mélységes optimizmus, a tájjal és lakóival való lelki azono
sulás öröme, ezt érzékelteti ez ábrázolás klasszikus fegyel
me, tökéletessége.

ha végigtekintünk a téjfestd verseken és a népdalokon, 
szembetűnik, hogy bizonyos motivumok rendszeresen előbukkan
nak ugyanabban az állandósult jelentésben. R látványok, ter
mészeti jelenségek ábrázolásának megvannak az irodalmi előz
ményei, melyekre Petőfi gyakran egészen közvetlenül épitke- 

zik.2° Alföld-képének alapelemei a természeti környezetből 
a fa nélküli, kiterjedt pusztaság, a délibáb, a Tisza, tó 

és nádas, virágok és madarak: sas, gólya, gém, vadluduk. Az

emberi környezetből leggyakrabban a megmunkált mező, arany
ló búzaföld, tanya, gémeökút, csárda, falu vagy város sziluett
je, templomtorony és harangszó, végül gulyák és ménesek, s 

az emberek: gulyások, csikósok, magányosan lovagló betyárok, 

a csárdákat benépesitd plebejus közönség - a nép.^ Gyakran
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idézi fel a környezet mikrojelenségeit és utal а пей látható, 

horizonton túli dolgokra, mintegy jelezve, hogy ismeri a táj 

minden részletét.
"ú nem egyvalamit keres a tájban, hanem az egészet akar

ja befogadni. Ettől olyan plasztikus, olyan tisztán áttekint
hető, olyan eleven az őt körülvevő világ a vizben nyüzsgő ap
ró bogaraktól a látóhatár pereméig, az egykori omlado-

Mindennek látja észó köveitől a magasan lebegő délibábig 

érti rendeltetését, érzi és éli enn^fc az egész világnak a
• • •

Ez a világkép min-belső ritmusát, a részek Összetartozását
den részével azt az egyetemes és egyértelmű Ítéletet fogal-

22mázzá meg: a világ szép'* - Írja Tamás Attila.
A tájtól a világképig - Petőfi alföldje magába sűríti 

költészetének legfőbb mondanivalóit, a egyre gazdagodva egy 

forradalmi kor tükörképévé, jelképes kifejezőjévé válik.

• • •

ARAN1 János

A Toldi első énekének szintere az arató, nyári napsü
tésben úszó Alföld. A későbbiekben nem tűnik fel, mégis je
lentős a szerepe, hiszen a nyitó képsorok jellege, hangula
ta Kihat a шп egészére, hősét is itt mutatja be a költő, egy
től felhasználva jellemzésére a környezetet. Érzékelteti, 

üogy Miklós alakja hozzátartozik a felidézett képhez, de
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ki is válik belőle; elvágyódik, ugyanakkor otthon is van 

e tájban, melynek Petőfi alföldjével való rokonsága első 

pillantásra szemünkbe tinik. Arany is az 4lfŐld képével te
remti meg a népi és magyar atmoszférát müvében. Arany al
földje a Petőfiére utal, de e közvetlen kötődés mellett a 

Toldi alföld-Képe magan hordozza alkotója egyéniségének jel
legzetes vonásait is.

Arany "részt vett Petőfi újításában, 

nak ő a legfőbb örököse"C*J

és ennek az újítás
án költészetének kiterjedése, fej

lődési iránya kezdettől eltér a fiatalabb barátétól. A Tol
di- t nyitó kép mozdulatlansága, tikkadtsága nemcsak dramatur
giai szerepet tölt be, a felidézett hangulatnak van egy o- 

lyen - Arany egyéniségére jellemző - jelentÓ3x»ctege, mely töb
bek között a Toldi esté.jé-nek világát előlegzi. Lz a forradal
mi időkben készült "időszerűtlen" ши is telített jellegzete
sen népi és magyar vonásokkal, am alaptónusát az Őszi termé
szet, xz elmúlás hangulata adja.

A sivárság, kiüresedés - pontosabban a valóságtól, tel
jes élettől megfosztottság - érzése kezdettől felfedezhető 

Arany költői világában. "Hisz ez a való, ez sivatag életem’* 
tűnik föl a kép Télben cimű versében, együtt a virágzó ta
vasz és s sivár tél szembeállításának motívumával. A szabad
ságharc bukass után természetes módon felerősödik és előtér
be kerül ez az érzés. "Lelkem pusztaségos éjjelén keresztül / 

Kétes ködvilággal egy sugurka rezdül" - kezdi 1849-ben irt 

Karácsony ejtszakón című versét a lélek kiürült tájaira va
ló utalással.
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a nagy nemzeti tragédia natéaara lírájának visszatérő 

kérdésévé válik az eszmények és a valóság, múlt és jelen el
lentéte. "Liraja szembesitea, verse kétpólusú mü" - jellemzi 
Németh (i* béxa.?^ A bukás után gyakori témája a virágzás és 

pusztulás közösségi érvényűvé bővülő ellentétpárja, s kulcs- 

motivum a pusztaság. A szintén 1849-ben született A lantos 

igy fordul ét a múlt boldogságának festéséből a való képere:

Most, aminek örale, kietlen pusztaság! 

Megváltozott körűié természet és világ,
Fagy dermed az erekben, a csermely hallgatag; 

Fülemilés berekben üvöltnek a vadak!

hasonló szerkezetű A -pusztai fűz» melyben a magányosan 

álló fa allegorikus képe köré idézi fel a valaha virágzó be
rek és a sivár puszta ellentétét. A múlt értékekben gazdag 

világát szembesíti itt is a jelennel: "Állok most egyedül, 
sivár pusztaságon"

Az ötvenes évek lírai költeményeinek pusztaság motívu
ma - bér ellentétes hangulatú - szorosan kötődik az alföld 

forradalom előtti költői világához. A jelen pusztasága a 

virágzó múlttal szembeállítva: közvetlen utalás Petőfire és 

a nemzeti élet reményteljes éveire. Ám Aranynál ritkán válik 

az eg’és^verset meghatározó vezármotÍvűmmé maga a puszta té
maköre. Összetett stílusára az jellemző, hogy ь gazdag je
lentésű népies elemek más jellegű képekkel elegyedve fordul
nak elő. összefügg ez a nagykőrösi korszakában megérlelődő 

felismeréssel, a népiese égből való kitörés kísérletével, és

ж
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egyenesen következik a Petőfi-hagyományhoz való viszonyulá
sából: "Nem arra kell tehát törekednünk, hogyan legyünk ha
sonlók őhozzá - fogalmazza meg az örökség folytatásának le
hetséges módját -, sőt inkább arra, hogyan meneküljünk azon 

szellemi alárendeltségből, mely öntudatlan is az 6 magikai 
körébe von. Új utakat kell törnünk, hol szabadabban kifejt
hessük egyedi tehetségünket.”2^

A legfontosabb út, melyet Arany járhatóvá tesz, a ni 
zet múltjába vezet. Igazán elevenné, egyénivé történeti tár
gyú epikus költeményeiben válik a puszta is. "Arany költésze
tének főtartalma a nemzeti érzés - állapitja meg Komlós Ala
dár -, földalatti titkos huzalok mindig, mindenünnen e köz-

A tájkép is a nemzeti múlt képeitől 
éled meg, példa erre Az Alföld népéhez cimu verse, vagy A te- 

tétleni halmon látomása a pusztát ellepő honfoglaló seregről:

„26pont felé mutatnak.

Egy ménes ez egész a létkörig,
Hol a nap fénye játszva megtörik.
Csúcsos süveggel a tengernyi sátrak 

Elszórva mindenütt, -

Petőfi pusztájának is van időbeli kiterjedése - lásd 

A csárda roiajai-t -, de Arany bizony it ja be műveiben, hogy 

"a kor képzeletében s tudatában szinte történelem nélküli 
alföldi táj tele van a múlt szólásra bírható, kézzelfogha-

Az ősi pusztát, a honfoglalás korának al
földjét, és azon is túl a múlt ködébe vesző ázsiai síkot, 

melyhez a magyarságot eredete köti, ő eleveníti fel, egy új 
jelentéskört, a históriait kapcsolva ezzel a puszta motivum-

„27tó emlékeivel.
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köréhez. A Rege a csodaszarvasról keleti pusztája, a magyar 

mitológia jelképes tója ettől kezdve gyakran feltűnik irodal
munkban.

Arany az ősi pusztákon azt a világot idézi fel a múltból, 

"melyben az emberi, nemzeti élet azonos volt önmagával? Ez 

a mozzanat köti össze a Csaba-trilógia világát a Toldi-val. 

s Petőfi szintén múltba, történelembe merült alföldjével. A 

Toldi teljessége azonban a későbbi müvekben nem tér vissza. 

Mig a Toldi-ban a nemzeten belőli válaszfalak dőltek le, a
Csaba-trilógia pusztáján "végigsüvölt a történelmi végzet

«28szele?
Arany puszta-áurézolósóban egyaránt tükröződik összetett 

stilus-ideólja és nemzet-szemlélete. "Arany nemzet-eszméje 

nem csak bizakodó, lelkesítő momentumokból áll" - állapitja 

meg Sőtér István.^
Ságnak egyik legteljesebb átélője és ótérzője ő. Ez magya
rázza, hogy szemléletében megfér egymás mellett a Bolond Is
tók illúziótlan valósógszemlélete és a Családi kör bensősé
ges népi életképe.

"Népinek és nemzetinek a forradalomban szerencsésen 

megvalósult egysége a szabadságharc bukása utón megbomlott", 
a nemzet jelene egymással összhangba nem hozható részekre 

töredezett. Arany a nemzeti felelősség tudatától áthatva meg-

Egy forradalom bukásának, a magyar való-

kisérli költészetében a lehetőt, a múlt értékeivel "megter-
«Зоmékenyiteni, elmélyíteni a jelent és megalapozni a jövőt. 

Nem fél A puszta rémei-ben ironikusan, a Bolond latók-ban
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keserű kiábrándultaággal visszájára fordítani Petőfi pusztá

jának képét, s ugyanakkor hű marad a múlthoz, költészete a 

megváltozott közegben is elevenen őrzi, s tovább gazdagítja 

a puszta motivumkincsét.
Mig Petőfinél azt láttuk, hogy a puszta képéhez egyre 

több és egyre tágabb körű képzet kötődik, egyetlen - folyton 

gazdagodó - jelentéskört képezve, Arany költészetében épp 

ellenkező folyamatot figyelhetünk meg. Az egységes jelenté
sű puszta-kép elemeire bomlik, szétágazik, és egyes önálló
suló részjelentései járják ét költészetét.A puszta jelké
pes képzetköre három, egymástól formájában és hangulatában 

is elkülönülő jelentésben fordul elő Aranynál:
Tartalmában Petőfi puszta-képétől és a népies elemektől 

legtávolabb esik - amint már az előzőekben láttuk - a pusi- 

taség ötvenes években kibontakozó motivumköre. Egyszerre u- 

tal & lélek tájaira és a nemzeti sorstragédiára. A bukást 
követő évek jellegzetes költői metaforáinak sorába tartozik 

a pusztaság, ritkán fordul elő főmotÍvűmként, de versei kép
rendszerének gyakori elemévé válik. Ш

A nemzeti hagyomány, a múlt értékekkel telített pusztá
ja a másik - a puszta képét új vonassál gazdagító - jelentés
kör. Itt bontakozik ki legteljesebben a motívum két legfőbb, 

egymással összefüggő jelentésrétege, a hazára és a szabad
ságra való együttes utalás. A puszta már a loldi-ban a nem
zeti közösség jelképes tája, ez a jelentése a szabadságharc 

bukása után egy újabb mozzanattal bővül, áttételesen Petőfi-

¥
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re és a nemzeti #.tet múltba süllyedő nagy korszakára is u- 

tál a magyar történelem pusztája. Olyan világot idéz fel, 

melyben a költő otthonosabban érzi magát, mint a jelenben.
Az otthonosság másik változata jellemzi végül a való

ságos alföldi világ ábrázolását, melyhez Aranyt személyes 

élmények sokasága fűzi. Az ő alföld-képéből "hiányzik min
denféle helyi elfogultság”^ az alföld világa jellegzetes 

nemzeti vonások hordozójaként jelenik meg nála. ÜSagát az 

alföldi tájat Petőfi szellemében, az ő nyomán haladva ábrá
zolja megelevenítő erővel. Legszebb példa erre a Tisza-par- 

ti alkonyat leírása a Bolond Istók első énekében. A leírás 

befejező sorai a tájjal egy ritmusban elő népet is megidé
zik:

Majd egy betyár tűnt el szilaj lován,
Majd varjú rebbent föl csoportosan, - 

Majd, földre hullott gyér csillagokul, 

Csikós-gulyásnak esti lángja gyúl.

Az Arany verseiből kirajzolódó egykorú alföldi világ 

egyéni hangulatú Petőfi alföld-кépéhez képest. "Póaztortűz-
zel és csirkepaprikés illattal teli alkonyi síkság” - jel
lemzi találóan Illyés Gyula.^ A nagy eszmék a történelembe 

szorultak, családias, bensőséges hangulatú a jelképes táj.
Személyessége áll a jelentés előterében, az ifjúság, az e. 
lékezés tája ez. "áelke mindig Szalontén volt - írja Schöpflin 

Aladár - s ami emlékképre, élettapasztalatra, ábrázoláshoz 

való mintáira szüksége volt, mind onnan hozott emlékeiből
Ettől az eltűnőben lévő otthoni világtól búcsúzik«54vette.
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Vásárban cimü versében, melynek emlékeket felidéző alföldi 
szekere a hasonló emlékező versek hosszú sorát nyitja g;

Be, hogy a mezőt, az anyatermészet 
Kebelét elhagytam, sajog egy érzet,
Holtig sajog itt benn, - s tüzesebben vér 

Lóttódra, te búzás alföldi szekér.

PUSZTASÁG, SIVATAG

A szabadságharc bukása utón felerősödik a pusztulás, a 

kiúttalanság érzése. Egy kortárs igy idézi fel emlékiratában 

a világosi fegyverletétel pillanatéti "A fájdalom, a legna
gyobb amelyet megéltem, összeszoritotta szivemet, szemem a- 

zonban száraz maradt, könnyeim forrása zárva volt. Ilyet sem 

azelőtt, sem azóta nem kellett ótazenvednem. Lelkemben, ame
lyet eddig a haza töltött be egészen, végtelen pusztasóg ma
radt. Azt hittem, kezdem a Semmit megérteni.

A visszaemlékezés jól érzékelteti a korhangulatot, mely 

alól a költészet sem vonhatja ki magát. A széthullás, pusz
tulás hangulatai az uralkodónk az Ötvenes évek hazafias tár
taim1?. müveiben. A pusztasóg azoknak a jellegzetes motívumok
nak a körébe tartozik, melyekben megfogalmazódik ez a hangu
lat. Petőfinél alig fordul elő a "pusztasóg" szó. Most, hogy 

gyakorivá válik használata, jelentése is fokozottan átterjed 

a vele rokon, hasonló hangzású "pusztón-ra. Petőfi életbizal-

«35
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ly beragyogta költészetét, aem találhat követőkre.
Tompa Mihály 185o-ben Írott Alföldi képek című versében 

felidézi a virágzó rónát, de a derűs képet a felszín mögött 
lassan feltáruló valóság képe elkomoritja, Arany ezidőtájt 

keletkezett müveihez hasonlóan Petőfi tája nála is "elsöté
tül”."Tompa nyíltan akarta tolmácsolni a közhangulatot, köz
érzést és gondolkodást" - Írja Bisztray Gyula.^ A kor viszo
nyai - a kíméletlen önkény és cenzúra - ezt nem teszik lehe
tővé, a költőket az allegorikus, az általános kifejezésmód 

felé szorítják. £ külső erő és a korhangulat hatására igy 

válik általánossá a népies hangnemben ábrázolt alföldi pusz
tával szemben - áttételesen erre utalva vissza - a pusztaság 

motívuma.

ma,

Madách A halál költészete című versében a halált érzé
kelteti a pusztaság képével:

■

Keresztülnyargal a széles világon,
Zúgó viharral tüzes paripán,
Oroszlánnal játszik puszták fövényén,
Jégpalotát lakik a föld sarkán.
Vulkánt hamvaszt el, bérceket mos széjjel, 

Tengert áraszt ki, megtölt völgyeket,
Felkerekíti a puszták homokját,
És száz hiú emberműt eltemet.

"Lét és nemlét, élet és halál problémájának ez az idő
szerűsége költészetünkben nem puszta metafizikai spekuláció, 

hanem a nemzeti élet negyvenkilenc után középpontivá lett, s 

bélyegét a személyes élményvilágra is mélyen rányomó kérdé-
37sének irodalmi megnyilatkozása" - állapítja meg Rónay György.
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А komor közhangulat idővel enyhül, а пешееti élet kül- 

szine tetszetőssé válik a hetvenes évekre, de a távlat nél
küliség, a kiüresedés érzése mélyen beivódik a lelkekbe. 

Az Mélet pusztasága" tafora gyakran fordul elő Vajda János 

verseiben, Sirámok ciklusában Így tűnik fel a kép; "Néma si
vatagba rohanok én; de mi haszna?" vagy "Céltalan bolyongjam 

én ét / A sivatag életet E versekben is jól megfigyelhető, 

jellemző stílusjegy, hogy a pusztaság motívum környezetében 

ritkán tűnnek fel népies elemek, a világirodalmi példákhoz 

kötődik közvetlenebbül ez a motívum.

■

A PUSZTA MINT A SZABADSÁG JELO.FE

Vajda János költészetében a megváltozott társadalmi kö
zeget és egy kibontakozó új művészi magatartást is tükrözve 

az egyéni szabadság gondolata kap hangsúlyt. Pontos képet 
kapunk a szabadságnak erről az értelmezéséről, ha A beduin 

című versét összevetjük Petőfi beduin-hasonlatával A csárda 

rom.iaj-ban. Mig ott az eszményi szabadság szinonimájaként 

tűnik fel a kép, Vajda Urai hőse az "utolsó beduin", aki a 

kilátástalan túlerővel szembeszéllva inkább életét adja a 

szabadságért, minthogy vállalnia kelljen a szolgasorsot. A 

világ megváltozását, a szabadság visszaszorulását a puszta 

negativ hangulatú képeivel érzékelteti a költő. A szabadság 

jelképes tája a versben; "néma sik", "szörnyű sivatag",

1

j
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"rideg haza", és az utolsó embert, aki becsületes, nemes, 
tiszta, szelid, "néma kin" gyötri, érva, tarstalan, szenve
dő. A szabadság gondolata a magánnyal és a pusztulással tár
sul Vajdánál.

Már Arany költészetében megfigyelhettük, hogy az eszmé
nyek megvalósulását a múltba eltavolitva ábrázolja. Az esz
ményi múlt képe Vajdánál is feldereng, és neki is jellemző 

módszere az eltávolítás. A szabadság témájának ábrázolására 

többszörösen indokolt az egzotikus, távoli környezet. A köl
tőnek nemcsak ezért van szüksége erre az eljárásra, mert a 

korban nem lehet a régi nyíltsággal megszólalni, hanem mert 
a Petőfi számára élményforrásul szolgáló Alföld ekkor mér 

más gondolatokat ébreszt. A költő Credo-ja a régi pusztai 
világ eltűnése:

Eltűnt és új diszbe öltözött a puszta, 

Szebb délibáb - jólét fényébe úszva, 
Kinvallató pandúr s futó betyár 

Helyén sűrűn a mozdony griffje jár;

Vajda költészetében más a helye és súlya a téjmotivumok- 

nak, mint Petőfinél vagy a romantikusoknál. Szorosan össze
függ ez a költői technika, az utalás- és metafora-rendszer 

átalakulásával, mely e korszakban Vajda lírájában jelentke
zik legerőteljesebben.^8

A táj képe nála hangsúlyozottan alárendelődik a költői 
szubjektumnak, a költő belső valóságának. Petőfi a közösség 

nevében vette birtokba az alföldet, Vajda egyedül áll szei

■V"-
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ben a pusztasággal, mely az ő számára is a szabadság jelké
pes tája. A szabadság jelképeként megjelenő puszta Petőfinél 
a szárnyalás, a korlatozailanság, a végtelenség képzetével 
társul, Vajdánál a tér végtelensége épp ellentétes értékű:

Elindul im egy árva lélek, 

Előtte a nagy pusztaság;
Az áttalan végtelenségnek 

Kétségűzötten nekivág.

<.

■■

A végtelen pusztaság mellékjelentésének átértelmezése 

- az eszményi, korlátlan szabadság helyett a végtelen útta- 

lansága és magánya - a század utolsó harmadában elterjed, 

egyik jeleként a művészi érzésvilag átalakulásának.

. *
A PUSZTA MINT A HAZA JELKEPE

Potőfi pusztája mint a legjellegzetesebb hazai táj, mint 
a haza jelképe 1849 után általánosan elfogadottá válik.

Az ötvenes években a Petőfi-kultuez szellemében a táj- 

költészet is népszerű. Ez a tájköltészet azonban felszínes 

és modoros, ihletőjéhez csak külsőségeiben kötődik. Képvise
lői lényegében a Petőfi előtti korszakban kialakult romanti
kus sztereotipiákhoz nyúlnak vissza, melyek ekkorra már el
koptak, kiürültek. Épp az a tartalom hiányzik e versekből, 

mely élettel töltötte meg Petőfi alföldjét.^ 

nem folklorisztikus, nem egyetemesaegre törő, hanem provin-
Nem népi, ha-
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ciális ez a tájköltéazet.
Ha a korábbi értelemben vett tójköltészet el is veszti 

időszerűségét, a magyar puszta motivumküre eleven marad. A 

nemzeti szimbolika, a haza köztudat szerves részévé válik 

mint a magyar jelleg kifejezője. Már a negyvenes évek tárgya
lásánál utaltunk ré, hogy ez a korszak hatásában tállép az 

irodalom határain. Az irodalomban megfogalmazódott puszta
kép széleskörű elterjedésével egyidóben törvényszerűen meg
indul lesüllyedése. Mint a hazafias költészet egyik kulcsmo- 

tivumát ugyanis haladó és retrograd törekvések egyaránt ki
sajátítják. A "magyar puszta'* fogalom bekerül az alacsonyabb 

értékekre orientált "hétköznapi kultúra" kelléktárába is, 

és ez is korlátozza művészi felhasználósának lehetőségeit.
"Künn jártam, odakünn a nép között" - kezdi Tóth Kál

mán, az ötvenes évek epigonköltészetének "legmarkánsabb" a- 

lakja A nép cimű költeményét, melyben jellemző példáját ta
lálhatjuk a puszta motivumkőr hazafiaskodó, frázisszerű fel
használásának :

4o

Bejártam aztán a pusztákat is, 

Láttam a rónák szabad, nyers fiát, 

Nem is őt láttam, hanem mely vivé, 

Csak a száguldó, tüzes paripát. 

Amerre ment, az isten könyüje, 
ürömharmat csillogott a búzán,
Б én fölkiálték rá önkénytelen;
Ez, ez az itt, a született huszár!

W

A népiesség 1848-ig kiforrt elveit kanonizáló nép-nem
zeti irányzat az ötvenes években nem veszi, nem is veheti át
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Petőfi müvét teljes szélességében, hanem csak a kor képére 

alakitva. A halott költő értékelésében a nemzeti elem kerül 
az első helyre, egy átformált, leszűkített letőfi-kép marad 

a felszinen. A túlzás is természetesen fejlődik ki, hiszen 

kezdetben a közösséget ért súlyos csapéok miatt a közönség 

kritika nélkül fogadja el e témakört. Ez a korszak terjeszti 
el^piti be a közizlésbe a "magyar puszta'* fogalmát. Pádéul 
Madách, aki drámaiban következetesen elszakad & hazafias 

költészet sablonjaitól^1 

séggel használja ^el a puszta hazára utaló jelentésrétegét, 

melyet mindenki ért és ismer:

verseiben a legnagyobb természetes-

Ameddig látom alföld rónaségát, 
leiette máltak délibábja kel, 

üzent vér hizlalja lengő dós kalászát 

tápot a test, a lélek benne lel,
Nem féléviek hazám!

A költői képkince részévé vált puszta-kép szerepét és 

értékét felhasználásának módja dönti el. Az ötvenes évek e- 

lején Tompa még nagyhatású müveket ir ebben a témakörben.
A hatvanas évektől egyre inkább költői közhellyé válik a 

puszta hazafias tartalmú felidézése. A felnövekvő új költő- 

nemzedék szemében hitelét veszti a kiegyezést követő idők 

retorikus, tartalmatlan hazafiaága.
Az újabb költőnemzedék képviselői, Reviczky és társai 

vagy mellőzik, vagy ironikus anti-petőfiónus hangsúllyal e- 

mellk müveikbe a magyar puszta témakört. A legismertebb pél-
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da Arany László verses regénye, A délibábok hőse . melynek 

egyik jelenetében a tavaszi alföld megejtő leirésa után a 

költő beleboritja hőseit az előbb még eszményitett alföld 

sarába•
A lassan felnövekvő új irodalom útja a század utolsó 

harmadában elválik az egyre jobban bezárkózó népnemzeti i- 

rónyzattól. A falusias idillbe visszahúzódó, a kor eszméitől 
egyre jobban elmaradó irányzat költői fokozódó lelkesedéssel 
versenyeznek, hogy ki imádja jobban a nemzetet, a közönség 

pedig, különösen a "hivatalos" Magyarország szivesen hallgat
ja Szabolcskáék vallásos retorikáját: "Isten e földet tán / 

Külön teremtette, / S mint egy selyemkendőt / Ide terítette,/ 

- Gyönyörködni benne." - Írja a riortobágyról.
A puszta költői értékű ábrázolása a népnemzeti irányzat

hoz kötődő költők körében csak a századforduló után, késői 
utórezgésként újul fel. A délibábos, rezgőnyárfás nemzeties- 

kedés, mely a század végére elönti az országot, az irodalmat 

is válaszút elé állitja.



II.
IRODALMI FORRADALOM 

A SZÁZADFORDULÓN

A századfordulón a magyar irodalom új korszakába lép*
A kirobbanó irodalmi forradalom végre "nyiltávolon túlra** 

maga mögött hagyja az egyre anakronisztikusabbé váló nép
nemzeti költészetet. A megújulás hátterében a társadalmi é- 

let és gondolkodás nagymértékű átalakulása áll.
Móricz Zsigmond több évtized távlatából igy jellemzi 

ezt a korszakot: n/az általánosan uralkodó nemzeti liberális
- horizontális - politikai elgondolás mellett/ a mai század 

elején feltört nálunk egy egészen új politikai irány 

statikai átvizsgálása az életformáknak, egy vertikális po
litikai harc. Egy megdöbbentő ^letlátés, 

metszette ót az életet: a szocializmus

Í2gy• • •

ly függőlegesen 

így egyezerre két, 

egymástól elgondolásban merőben ellentétes irányú politikai
• • •

harc folyt az életben. A kettő egymást meg nem érthette, 

ahogy a sik irány a merőlegessel csak keresztezheti egymást.
Az egymást keresztező irányzatok szemléletes képe nei 

csak a politikára, az irodalomra is érvényes. A társadalmi 

változások nyomón dj irodalomszemlélet és új Ízlés bontako-

„1
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zik ki. A nagy vállalkozást, a költői látásmód és kifejezés- 

rendszer ótalakitésát a Nyugat kö^'é tömörült fiatal irók tá
bora, a “nagy nemzedék" hajtja végre, és az irodalom élén 

Petőfi után újra egy vezéri egyéniség áll, Ady Endre.
Az új irányzat éles harcban tör utat magának. Az irodal

mi élet két táborra szakad, hivatalos - hivatalból konserva
tiv - és haladó irodalomra, és a szembenállás következtében 

az újitók hangsúlyozottan, programszerűen elhatárolják magu
kat az előző korszak kifejezésmódjától és témakincsétől.

A kettészakadással egyidejűleg egy másik folyamat is 

zajlik mér az 188o-as évektől: az irodalom sokágúvá válik, 

kiteljesedik. A korszak Írói kihangsúlyozzák egyéniségüket, 
eredetiségüket. Először történik meg irodalmunkban, hogy u- 

gyanarra a kérdésre többféle helyes válasz érkezik, érkezhet.
A belső tagolódás önmagában is jelzi, hogy a "magas" i- 

rodalom és a közizlés közti szakadék ebben a korban sem csök
ken, sőt most mélyül el igazén, ugyanakkor kezdetét veszi a 

zenével az élen a népművészet magasra emelésének második nagy 

hulláma.

Nemzeti irodalmunk első igazán átütő erejű költői világ
képe, és a "Petőfi-Arany világképének a köztudatba 48 által 
bevésett jelképrendszere nagy hatással van e korszak alkotói
ra is, közvetlenül azonban a Nyugat mozgalma a népnemzeti is
kola utolsó korszakának deformált változatával kerül szem
be. A modernség és a nemzeti érzésvilóg összeegyeztetésének 

nagy kérdésére sokféle válasz születik, ez a sokarcúsóg,
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összetettség tükröződik a puszta motivumkőrének jelentéavél- 
2tozáséban is.

A puszta-téma kanonizált sablonjai a megváltozott köl
tői közegben mér nem alkalmasak magasszintű alkotósok létre
hozáséra. A romantikus tójköltészetből eredő nemzeti toposz 

nemcsak tartalmilag ürül ki, a költői eszközök szintjén is 

túlhaladottá vélik. A konzervativ hivatalos irodalom eszköz
tárában mégis megmarad a puszta-tematika kiemelt szerepe, hi
szen a közizlés kiszolgálása és állandó újratermelése a fela
dat. Az egyre hamisabbá váló puszta-romantika tovább él egé
szen a mai napig, bár egyre inkább a kultúra perifériális te
rületeire szorul.

Az ellentmondásos örökséggel az új irodalom nevében Ady 

néz szembe, aki teremtő erejű költői gesztussal új értelme
zést ad Petőfi pusztájának a "magyar Ugar" képében, beemelve 

ezzel a tradicionális motivumkört a megújuló költői motivum- 

kincsbe.

\

Ady mellett a kortérsak közül Juhász Gyula költészeté
ben kel önálló életre a puszta motivumköre. A többi "nyuga- 

tos" költő témakezelését az jellemzi, hogy kerülik az előző 

korszak költői tematikáját, igy a puszta-témát is. Kiinduló
pontként elfogadják Ady magyar ugarját, éa néhány figyelem
reméltó kisérletet tesznek a hagyományos motívumoknak költői 
világukba való beillesztésére, étérteÍmezéséré.
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ADY ENDRE

Ady költészetének élén Petőfi pusztájához hasonlóan egy 

nagyhatású költői jelkép áll: a magyar Ugar. A hasonlóság nem
csak a kép életművön belől elfoglalt helyéből ered, az ugar 

motivuma közvetlenül kötődik a pusztához, jelképezve a köl

tői újitás és a hagyomány bonyolult összefüggéseit.
Kulcsmotivum, ö- szegzés a magyar ugar kép, megtalál és 

kimond, tudatosit valami nagyon fontosat, irdemes összevetni 
az ugar-versek szemléletét egy az "Arany-iskolához" tartozó 

költő látásával. Vargha Gyula 19o8-ban igy ir Petőfiről:

Megérti-e a sokaság, ha hallja, 

Lantod nemes, igaz költészetét? 

Szent-é neki e föld áldott ugarja, 

Melyről dalod pergő mézét szedéd?
/Petőfi/

Nemes, igaz, szent, áldott - sorakoznak a jelzők a vers
ben szereplő ugar szó körül. Petőfinek kedves és gyakran hasz
nált jelzője volt a "szent”, de itt a "szent világszabadsóg" 

távlata helyett csupán valláserkölcsi értékekre nyilik kilá
tás. Adyra gyökeresen más költői látás jellemző:

Óh, ez a nagy sivatag, 

óh, ez a magyar Puszta, 
Szárnyaimat már hányszor 

Sározta, verte, húzta.
/Korán jöttem ide/
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Vagy:
Ez a szomord magyar róna, 

Halálszagd, bú© magyar róna, 
Hány megölt lélek sikoltott 

Bű© átkot az egekig róla.
/А lelkek temetője/

Szomord, halálszagd, bda - nemcsak a jelzők hangulata 

ellentétes, jelentésük is az elvontság más sikján helyezke
dik el. A "Petőfi szavánál van szükség jobb szóra" gondolat 

megválóéitósának lehetünk tandi. iáért az U.i versek világa, 

s benne A magyar Ugaron ciklus szemlélete dgy áll szemben a 

századforduló népiességével, hogy közben áttételesen, a je
lentés mélyrétegeiben Petőfihez, a magyar irodalom központi 
hagyományához kapcsolódik.

Ady "kerülő motivummal", a táj másfajta látásával kez
di meg a maga forradalmát, bzembefordul az "aranykalásszal 
ékes rónaség" mítoszával, amit szentségnek tekintett fél év
század magyar költészete, de ez csak látszólag, a felszínen 

leszámolás a "magyar pusztáival. Lényegét tekintve e költői 
magatartás egyenes folytatása a Petőfiének.

ugyanez a költő, ötven évvel ezelőtt, egészen bi
zonyosan kritika nélküli vadsággal, forró szuggesztióval di
csőítette volna a hazát: azért, mert akként dicsőíteni akko
ron tilos volt, amiként most tilos dicsőíteni emigy" - Írja 

egyik kritikusa e költői magatartás következetességére utal-

И • • •

4va.
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A legfontosabb közös vonás Petőfi és Ady költészetében 

a közélet és magánélet együttlátása, az ugar motívumában is 

testet öltő mélyen személyes közéletiség, mely túlmutat a 

versek világén.-* Ahogy Petőfi beleszőtte egyéniségének alap
vonásait alföld-képébe, ugyanúgy, vagy ha lehet, még hangsú
lyozottabban elvezetnek a lélek tájaira az ugar-versek. Ady 

önmagát találja meg az Ugar szimbólumában, de az egyéniség 

és a belső függetlenség kivívása egy nemzedék önmagára esz- 

mélését is jelenti.^
A felszabadító erejű szavak, látomások kimondásához az 

erő, az elszántság érzése társul Petőfihez hasonlóan Adynál 
is. De mig Petőfi egy kivételes, forradalom felé haladó kor 

közegében alkot, Adynak le kell gyirnie a tehetetlenség bé
nító élményét, lázadó indulata a "nem lehet"-en keresztül 
tör utat egy dacos "mégisw-hez.^

В Amennyire is megváltozott a költészet helye, szerepe 

az életben, bármennyire ét is alakult a költői eszköztár,
Ady költészetében hasonló átlényegülésnek lehetünk tanúi, 

mint ami annak idején a népiesség pusztájával történt. Az 

önmagukban is teljességet képező versek kapcsolatba kerül
nek egymással, és az első kötetek versciklusaiból, az ugar
nak a költői szimbólumrendszer többi eleméhez viszonyított 

elhelyezkedéséből felsejlik egy látomás a kor Magyarországé
ról. A magyar ugar képe visszhangot ver a kortársak lelkében, 

a költői gondolat túlcsap az irodalom határain a kultúra szé
lesebb területeire, és a közgondolkodást alakitó erővé válik.
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Amikor összegezni próbáljuk, hogy milyen főbb jelentésréte
geket sűrit magéba Ady ugarja, erréi a költészet és a kor ta
lálkozásából kikristályosodó jelképre is gondolunk.

Az ugar motivumkörét is a "falusi álagyar ország" tárgyi 
vilaga határozza meg, hasonlóan Petőfi alföldjéhez. Mint lát
tuk, mór Petőfinél sem kizárólag a tájélmény a puszta-téma 

kibontakozásának alapja, Ady ugarjának pedig még kevesebb kö
ze van a földrajzi, etnográfiai tájhoz. A jelentés előterében 

nála az irodalmi, nemzeti jelképpel való küzdelem áll, az e- 

lőző korszak - széles olvasóközönség által е1заjáti4ott - mo- 

tivumrendszere tűnik fel egy megújított költői közegben és 

megváltozott jelentésben.
Ady a magyar költészet és nemzettudat egyik központi 

jelképével széli szembe, annak átértékelésére val alkozik. 

Kulcsszava az uger-verseknek a "magyar", és a magyarság az 

új fogalmával társul. üppoziciós szemlélet ez, minden ele
mében tagadja és cáfolja a bevett, uralkodó értékrendet. Az 

új nevében elveti a konzervatív értekeket megtestesítő "ré- 

gi"-t, melynek helyébe az "ősi" kerül. A negyvennyolcas ha

gyomány helyett a magyarság-gondolatnak agy ősibb rétegére,

8

egy másik vonulatára utal az ugar-kép, з a rokon motívum, 
az ősi, keleti puszta felidézése.^0 Arra az illúziótlan, 

a nemzetet önmagára eszméltető látásra, melynek közvetlen 

ihletőként is szerepet játszó őse Széchenyi "nagy Parlagi
ja, s melynek indulata feltör Aranynál /a Dolond latók-ban
például/, s áthatja Vajda János költészetét. A századvég
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kritikatlan nemzet-kultuszával szemben is egy régebbi, a ti
zenhatodik századi prédikátor költőkig visszanyúló költői 
hagyomány újul fel az ugar-versekben: a nemzetőstorózó köl
tői magatartás.11

Az ugar-kép, a hazafias téma egy megváltozott jelentés
mezőbe és költői összefüggésrendszerbe illeszkedik. A hang
súlyozott szembenállás ugyanakkor kötődés is az előző kor
szak motivumkincséhez, hiszen a tagadásnak ez a módja azzal 
jár, hogy a régi motívumok a vita, az átértelmezés tárgyai
ként állandóan jelen vannak. Miközben a költő feloldja az 

előző korszak "automatizált kódját", a múlt fogva is tart
ja őt. "á kor fogalmazott igy" - állapitja meg Király Ist
ván az Ú.i versek El óhang- .ianak történelmi metaforáiról, s

12megjegyzés az ugar-motivumkö*re is érvényes, 
sek egyik alaprétege az előző félszézad költői köznyelve.

t

Az Ugar azonban nem egyszerűen nemzeti szimbólum. Egy 

átfogó, egyéni jelképrendszer egyik, a többivel egyenrangú 

eleme. A "szimbolista" szimbólum jelentésmezejére az állan
dó többértelműség, és a jelentésrészletek sejtető jellege 

a jellemző. Kezdettől egyetemes jelentésű is a magyar u- 

gar: sorspuszta, a halál, a titkok pusztája. Az egyéni sors
ra, a magyar életre és az egyetemes emberi létre utaló je
lentésrétegek nem különithetők el, mert az ugar-képet min
den versben másként megújuló rejtett összefüggések kötik 

össze a többi szimbólummal.

Az uger-ver-
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Ez a sajátos belső összefüggésrendszer magyarázza, hogy 

a magyar ugarhoz hasonló, metonimikusan az úri Magyarország
ra utaló jelentésben a táji, földrajzi és történelmi megneve
zések széles skálája fordul elő: mocsaras róna, vad mező, 
nagy sivatag, csalanos szikföld, sivó homok, juhlegelő, mo
csár, láp, ingovény, rest magyar Tisza, Pusztaszer, Horto
bágy. A hangulat és az utalas módja azonos, de minden eset
ben más tárgyi kép és más asszociációs kör kerül a jelentés 

lőterébe.1''
Az ugar-képzethez rendszeresen társuló motivumok közül 

a burjánzó gaz, a varjak, a köd, a szürkeség emelhető ki.1'* 

Önálló verstémaként megjelenik Petőfi témái közül is a csi
kó, a csárda, a Tisza, a pásztor, és állandóan visszatérnek 

a századvég falusi Magyarországra utaló közhelyei, természe
tesen az eredetivel éppen ellentétes jelentésben.

Érzelmi, hangulati és tipológiai egység fűzi össze e 

motivumokat, és belőlük minden egyes vers világában egyedi, 
gyakran különleges szimbólumok formálódnak.

Az Összetett jelentés kialakításában fontos szerepet 
tölt be a pusztaság világirodalmi motivumköre is. Az ugar
versek hangulata és alaphelyzete - a lirai hős és az őt kö
rülvevő pusztasag konfliktusa - a forró sivatag képével fo
nódik Össze A rég-halottak pusztáján cimü versben:

•1
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Napverte pusztán, lila ég alatt 

Lángol a vörhenyes homok.
Egy óriás tüzes kemence 

Á puszta. És én loholok. 

és én loholok, loholok.

H onló hangulatú, rokon motívumokból épülő kép tűnik fel 
ezúttal biblikus hangvételben a Dühödt, halálos harcban című, 
évekkel később íródott versben:

Tátongó puszták strucc-madaraként 
Rosszalkodók, futok, csalok: 

Elfordult az én szivem én bennem 

S úgy kell magammal is verekednem, 
Miként egy följáró halott,
Tátongó puszták strucc-madaraként.

A két idézetet összevetve is jól látható, hogy a hason
lóságok és különbözőségek rendszere hogyan szövi ét a verse
ket, s a puszta motivumkörét. Az egymástól olykor egészen 

távoli "megtestesüléseket” a költői magatartás és szemlélet 

egysége fűzi egybe, a költői képek mögött kirajzolódó egysé
ges Összefüggésrendszer.

Figyelemre méltó, hogy maga a* "ugar" szó az U.i versek 

kötet után szinte teljesen eltűnik Ady költői szótárából.
A magyar ugar nemcsak abban az értelemben kerülő motívum, 
hogy rajta keresztül tör felszínre a költői forradalom, ke
rülő atban az értelemben is, hogy negativ jellege miatt meg
kívánja a továbbfejlesztést. A tagadást, a magyar világra
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kimondott vétót pontosabbá kell tenni, ki kell bontani. A 

"magyar Puszta, magyar sivatag, magyar juh-legelő" jelentés- 

rétege a későbbi verseket is átszövi, de a hangsúly mér Az 

Illés szekerén kötetben áttolódik egy másik témakörre: a 

behavazott alföld, a "téli Magyarország" képre.’Lj>

A végtelenbe nyúló havas pusztaság, "a nagy hóm ző, az 

eltévedés országa, mely létezésnek is neveztetik", a puszta 

motivumkör egyik fontos elágazása. A világ költészetében is 

jól ismert, gyakori például az orosz költőknél - Puskintól 
üeszenyinig s a bibliai pusztaság toposzéhoz hasonlóan 

része az egyetemes költői motivumkincsnek. Talán ezzel is 

összefügg, hogy a magyar költők gyakran használják filozófi- 

kus, elvont mondanivalók kifejezésére. Adynál olyan életet, 

sorsot vallató versekben fordul elő a hómező képe, mint 
A menekülő Élet vagy A föltvinadés szomorúsága:

Valahol hóban elakadt, 

Valami
Az én régi valóm.

hómezőn

A hómező motivumköre Önmagukban is nagyhatású, dekora
tiv elemekből épül. Tél, éjszaka, varjak - a látványos szin- 

hatóst használja ki a Mert túlságosan akarlak cimú vers zá
róképe: "Jönnek a téli varjak / feketén a hómezőn".

A téli Magyarország-ban ugyanazok a "komor tájszinek" 

tűnnek fel, amik az ugar-verseket jellemzik. Le a versnek 

van egy másik jelentésrétege is. Mig az egyik irányban a 

"téli Magyarország" kép a magyar ugar jelentésköréhez kap-
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caolódik, ez a másik jelentésrétege a hómező, és közvetetten 

a mező motivumköréhez köthető.^®
Ady egyik korábbi verséből való a következő kép:

S itt állok a fehér 

itíint árva platán-fa.
zőn,

A platán-fa élmá-ban a fehér mező képe hangsúlytálán, 

a szimbolikus platán magányosaagának szecessziós díszlete.
A mező ilyen héttérmotivumként való használata régóta szo
kásos a költészetben, de önálló, jelképes jelentésben is 

gyakran fordul elő. Ady kései verseiben gyakran feltűnik ez 

a tájmotivum.
A mező mint költői téma jóval nagyobb múltú a magyar 

pusztánál, az antik bukolika tájaként a bibliai pusztaság
gal egyidős. Kultúrtáj, humanizált természet a mező, mely 

vagy mint megművelt vidék, vagy mint az elet otthonos tája 

az emberhez kötődik. Ilyen jelentésben használja például 
Arany már idézett Vásárban cimű versében a szót.

A természet súlya, szerepe 1914 után megnő Ady költé
szetében. Ekkorra az ugar-versek "ellenséges természet", 
"vad világ" képzetét egy más érzelmi töltésű mozzanat vált
ja fel: a természethez való visszatalálás, a természettel 
való azonosulás élménye.^

iá kiteljesedő természetszemlélet egyik kulcsmotivuma 

az "embertől érintett" táj jelképe, a mező. "Ragyogásoa, 
nagy szivek a mezők / ü ragyogasos, nagy mezők a szivek"
- Írja Az ősz dicséreté-ben. Az emberi és a természeti

s
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szféra azonositóse, egymásba jétszatása a kép legjellemzőbb
18mozzanata.

Ady költői világéban az ugar, a pusztaság pozitiv el
lenpontja a mező. A két motivum összefüggését jól példázza 

Az e-Lb-üllyedt utak cimii verse, mely "a titkok nagy mezője" 

és a "vaksötét puszta" ellentétére épül. A mezőhöz a felfe
lé törés, a részegség, a rohanás érzése és csupa kellemes 

érzet kapcsolódik:

Rét, út, virág, illat és udvar, 
Kapu, hit, kedv, mámor, nóta, minit.

A mezővel szembeállított puszta vad, vakeötét, sőrú köd 

borította; éj, vénség, csönd veszi körül a lirai hőst.
A mező motívumához - összhangban a költői hagyománnyá"1 - 

Adynál sem kapcsolódik részletező tajrajz, a másik irányba 

viszont, a jelentésgazdagodás, szimbolikus jelentéssel való 

felruházás irányába nyitott az út. Meg is találhatjuk a mező 

képét az éltalánositás különböző lépcsőfokain. Természeti 
képként leggyakrabban a tavasz, a virágzás képzetköréhez 

kapcsolódik:

Pufók felhők, dalos fuvaimak, 

Foltos fény-mezők a mezőkön, 
Kinok a szivben. ü jön, ő jön, 

A szent Tavasz * * •

/Tavasz a faluban/
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A szabadság képzetét is társítja a mezővel:

In a virágot gyökerén, 

Szabad, nagy mezőn akarom.
/Első szeretőm ölében/

A Májusi zápor után csókos mezeje mór a szimbolikus fel
emelés felé mutat, de valódi Ady-fogalommó más, az ugar-kép
pel rokon hangulatban válik a mező. Az U;i magyar bukofika 

tója ez, ’'ezernyi nyár leigézottja" , "nagy Mező";

Hárman vagyunk csupán a nagy Mezőn: 
Az Isten, én és egy paraszti át^k.

Végül pedig, mindennek a csúcsán és túl mindenen,
A halottak élén verseiben a költő számára az egész világ
"a Mező":

Most a Mezőn mindenki veszt 

£ vér-felhők futnak szabadon 

о hű. csapatomat moti leltem meg.

Azt a folyamatot lathatjuk itt, melyben a költő magához 

hasonltja, meghódítja az eltérő jellemű képet is. A költői 
pályát nyitó magyar Ugar és A halottak élén Mező-je is a 

pusztulással való szembeszegülés hangulatát sugározza, de 

a különbség, ami az ugar és a mező képi világa és jelentés- 

rétegei között felfedezhető, mutatja azt az utat, amit a 

költő pályája során bejárt: az ugart még kívülről, a tagadás 

és szembeszállás indulatával szemlélte, a mező pedig mar a 

megérkezés, a természettel, a világgal, Élettel és Halállal 

való azonosulás, a teljesség átérzésének a motívuma.
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JUHÁSZ GÍÜH

Vidéki költő - ez a jelző kapcsolódik Juhász Gyula ne
véhez az irodalmi kőztudatban. Egy félig-meddig kényszerűség
ből vállalt költői magatartás, egy megszenvedett szerep, amit 
egyik versének soraival igy jellemezhetünk:

Mások a parlagról büszkén magasodtak az égnek, 
ü a magyar föld méla porába hajolt.

/Endre Béla sirjón/

A világ meghódításának forditott költői útját jelzi ez 

a lefelé és befelé irányuló szemlélet: korlátok szoritásában 

is kifejezni a teljességet. Illyés igy látja Juhász Gyula vi
szonyát a Nyugat többi költőjéhez: "Juhász Gyula költészete 

érintette e /ti. a nyugatos/ költői magatartás csaknem va
lamennyiét, de valamennyit mér kezdettől fogva csak próbakép
pen; hogy aztán lirája a legnehezebb, a legnemesebb forma: 
az egyszerűség felé hajoljon, mely a magyar költészet hagyo-

Itt találta meg az igazi hangját: 

formában az egyszerűségben, témában pedig az "alföldi" ver
seiben.

„19manyos formája volt.

Juhász Gyula egész költői pályáját végigkíséri az Al
föld, Szeged és a Tisza állandóan megújuló élménye. Alföl- 

disége több forrásból ered. Az első, a legközvetlenebb él
ményréteg a gyermekkor, a szülőföld idővel egyre fontosab
bá váló emléke. A távoli vidékeken tanárkodé költőben erő-
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södik fel a vágyódás a szülőföld, az eltűnt boldog otthoni 
világ utón. özakolcán, 1911-ben Írja az üzenet ősegednek cí
mű szonettet, amit később több hasonló, a hazai tájat meg
szólító, személyes közelségbe hozó verse követ /szonett 

ősegedhez. A liszahoz/. A versben a szülőváros és a lírai 

én, a költő kapcsolata szülő és gyermek viszonyaként jele

nik meg:

ű, érzed-e, hogy várja őt a róna, 
A te borús és bolygó fiadat?

A szülőföld, a haza, aminek fogalmába a hagyomány, a 

történelem is beletartozik, Juhász Gyula költészetének egyik 

sarkpontja. Az alföldi táj nemcsak mint közvetlenül megélt 
élet hat a költőre, kulturális élmény is. ^Micsoda nagysze
rű, daloló és zenélő rengeteg a múlt, a hagyomány, a tájék,

2oahol születtünk" -Írja egy helyen.
A modernség, az eredetiség legalább annyira meghatáro

zó vonósa Juhász Gyula költészetének, mint a hagyományokhoz 

való kötődés, azt a kettős élményvilágot Váci szeptember 1899 

című, ifjúságára visszatekintő versében igy érzékelteti:

A kispap lelke messze őgyeleg,
Várják pasztortüzes tiszai tájak,
Ls ő egy halk Verlaine-versre gondol.

A vállalkozás, Ady, a Nyugat, a kor nagy vállalkozása, 

a modernség és a nemzeti érzésvilag összhangba hozásának ki-

V

*
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sérlete őt Í3 izgatja. Ehhez keres támaszt a múltban is, és 

Adyhoz hasonlóan igy jut el a magyar régmúlthoz: egy ősi, ke
leti, mtg szabad és friss pogány világ gondolatához, az ős 

Turánhoz. А иpogányH szóba sűríthető mindaz, amit a "kései, 

tépett igric" beleérez a múltba. Az ősöm cimü versben, mint 

a hasonló témájú verseiben általában, a jelennel szembeál
lítva tűnik föl a "pogány nótát" éneklő költő-ős, és körü
lötte természetesen a "nagy keleti pusztaság":

Valami igric volt az Ősöm 

A nagy keleti pusztaságon, 
Valami kóbor, szabad igric, 

ki élt nótázón, napimádón. 
Valami igric volt az Ősöm.

'

Az ős-kelet, Túrán gondolata pályájának két szakaszán 

foglalkoztatja fokozottan a költőt. Az indulás éveiben, 19o6 

és 19o8 között, és a huszas ivekben. Az alapérzés mindvégig 

a nosztalgia, az elvágyódás, az idegenség a jelenben, ahol 
a költő nem érzi otthon magát. A huszas években ez az érzés 

kiszélesedik, közös-égi hátteret kap. Az elvágyódás mozzana
ta továbbra is felfedezhető az ekkor született versekben 

/Túrán után. Regös az udvarban. Nosztalgia/, de a puszta már 

mint kollektiv szimbólum szerepel. A nemzeti jelentésrétege 

válik hangsúlyozottabbá, ptldául az fenek Bukosza Tanács Ig

nácról cimű versben igy:

Oly gőggel nézett a kocsmába szét, 
Mint egy Homér. Mögötte volt a nép,
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A mult, a puszt6k, egy magyar világ, 

Ujjongva sirtak a mel6díák. 

Hogy miért csak a multbeli, a türternelmi puszta nemzeti 

jelentésmezejét haszn'lja ki hangsályozattan, azt A szeri  

pusztán  cimd vers magyarázza: a ke1tJ az elfelejtett és el-

árult .nultat idézi fel a méltatlan jelennek. A modernség egy 

mitologizé►ló költői magatartassal tareul; a hajdan volt kol-

iektiv erőt, mely rejtve, a mélyben él, egy-egy magányos  m'-

vész őrzi még magriban. Ezzel a háttérrel érthet ja meg a 

legjellegzetesebb Juhasz-alkot sokat, 3 tájverseket, a köl-

tő viszonyát a jelen alföldjéhez. 

A karai és az évtízedemkei későa szuletett tájversek 

között nincs lényeges eltérés. egységes, egycni motivumrend-

szer szövi az őket az 1910-es Tiszai csönd-től ez 1929-ben 

iródott t. Tiszához  cimaig. 

Tájfestő verseivel szorosan kötődik a hagyományhoz a 

költő. 5zeml c: letén érződik Petőfi hatása, alkotaamódjában 

pedig vbltozatianul tov'Lbél néhány tizenkilencedik ezaza-

di mozzanat. 21  A különbség persze  Juhász Gyula és Petőfi 

tcijversei k3zött szembeötlő,  j61 mutatja ezt már szóhaszná-

latuk eltérése is. 	által gyakran használt sza- 

vak, tnirit a betyár, csikós, csárda, ménes - szinte teresen 

hiányoznak Juhész Gyula költ.,i ez)táraból. A "puszta" sző 

helyett gyakrabban használja a stilizaltbb "róna" niYeje-

Lést az alföidi t j megnevezésére. 22  
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Juhész Gyula  nem szakitja ki olyan lendülettel az alföl-

di tájat a nag,omanyos értékrendből, mint Ady. Felhasználja,  

beépiti verseibe a "hazai taj' témakör pozitiv töltését, csak  

é pen a hangsúlyt nem a nemzeti elemre helyezi, mint a nép-

nemzeti iskola költői. Az ő hangsúlyozottan egyéni notivum-

rendazere ii 	irányba, 	személyesség és a filczófikus túv- 

lat felé nyit utat. 

Az alföldi táj megjelenitésében kerüli a témakörhöz ta-

padó ikonográfiai sablonokat, tajlatására u "konkrét táj 

konkrét szemlélete" a jellemző. 23  

41a mar fel sem tónik t€ldaul, hogy ez a Juhész altal  

festett taj mennyire hétköznapi, mozzanatai mennyire a vélet-

len szeszélyével ötlenek fel - irja kiss'e.renc, majd igy  

foglalja össze F szemléletmóc újazerúségét: Aozadeka máig-

ható. i célirányos, példázatos, a valósagot apropóként, ug- 

ródeszkaként kezelő-hasznositó verssel szemben ez a látásmád  
magukból  

tette lehetővé, hol a költii szándalra dolgokból b a léte- 

zés tágabb szinterein kibontakozva Ölthessen formát." 24  

E köznapi mozzanatokra épülő versekben mindig megjele-

nik az ég: perzseló nap, alkonyi fény vagy éjszakai hold, és  

leggyakras ban a csillagok. rj kúlönbözó "égi" motivaz:ok sze-

re ~e ugyanaz: térben és időben kitagitják, a végtelenhez  

kapcsoljak az  élményt.  

"juhász kL•ltészett:nek legszebb szineit az a mély, opá-

los rugyogá,s adja, melyben oly Sok van a tiszai pusztrakra  

boruló délutani Égtolt bős tisztasagából És muzsikáló re-

zignáci6jáb51" - irja Tóth  tr ~ ád. 1  Egy éllandi hang és egy  



-53— 

állandó Szin, 	ic ü ltj egy `ninége, ami 8t9ugbrzik az at;rázolt 

dolgokon, és mindehhez egy  általé:nosit3, részleteket egybe-

rántó egyetemes,  szimbolikus  látás. Impresszionista 68 szim-

bolista mozzanatok együtt találhatók ezekben a versekben. Ju— 

hasz 	lömörk eny és :t:rudy latá9mód jávsl rokon - táji 

i u prcvBZiini Zm 18ú;c 4 	 gjel i cuZa v  vonása á t1eu • c  de egy- 

séges képi s hangulati t5nua. 26  

Ugyanakkor nem k t t.éges, hogy Jutaász verseiben az al-

földi tajnak hangulati Natasán tt11 mélyebb jelentése is van. 

A  Táeai lagzi  Töpéja a költő saját é . etét, a  kort és általa-

ban az életet egyaránt jelképezi. 27  Az élet és a halal, öröm 

és elmdl's, szépség és pusztulás - , az élet alapvető, egymas- 

sal feloldhatatlanul szembená .l6 ósszetevei k pezin a vers 

rejtett témáját. A költő pesszimista, mély, feloldhatatlan 

ellentetet erez a világban. Ezt az erzeat irják le e fel-

idézett hangok: brumíog a bőgő, kondul a repedt harang, ku-

tyák vonitanak, varlak kárognak, az emLer morog. ti n'omorú-

aágos, mulandó földi élet torz zejav^1 szemben - megy mar 

a eay yar taj, magyar ecsettel  "méla" tújkérébe is beleriká-

csolt - a külse és beis í végtelenség all. Kulcsszava Juhász 

Úyula tajverseinek a végtelenség ée a  csönd. A Tápai lagzi  

parasztjainak szinte öntudatlan, reggeltJl estit! ;'`°tés - 

től a halalig tartó 41land5 tevékenykedése mögött is fel- 

tűnik: 
De télen, tt:len a világ megáll, 
ids végtelen nagy esték csöndje var, 
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A költő gonnolatainas azt a  jellemző, végtelenbe len-

dülő iozgását érzékelteti az Este ráz Als'öldön  befejező  vers-

szaka: 

Az országút elindul bandukolva 

Az éjszakában tornyokat keresve, 

Fáradt utast Es aranypénzt a porba 

egyszer csak elt:ínik a végtelenbe. 

És itt, a végtelenség csendjében és magányában ta.telja 

meg önmagét a költő, az "Ősi, égi pusztákon". Belső vilagá-

nak ez a legpontosabban kivetitett képe. Az egyik utolsó ver:, 

a Venit suima dies...  verskezdő felutése_ - "s.ljUn mindenki-

nek a pillanat, / J:iik)r egészen egyedül marad" - az utolsó 

versszakban igy viaszhangzik: 

Elt.nnek a boldog kvprázatok, 

..inden, mi az életnek szint adott. 

:Málszik a remiriyek csii.lWga, 
S :a 1J1ek van a pusztában maga. 

"EJS MAGYAR RÓNA" 

Ady magyar ugar képében egy egész nemzedék magyarság-

szemlélete tudatosodik. 28  Az irodalmi progresszió tábora sa-

jatj:nak tekinti az ugar-gondolatot, de mint költi téma mas-

más módon jelenik meg az e yes alkotók máveiben. 

Az induló Kosztolányi verseiben is feltdnik az "obligát 

magyar táj", az Alföld, de a témahoz azzal a hsngsályozott 
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irudalmia46gal közelit, amire  Ady  igy utalt kritikájéban: 

"ds föladnam neki Arabia történetét, a reneazanssot, dackelt, 

az egyszeregyet vagy a magyar agrarkércést: á mindegyikben 

ezer költői témát találna." 29  Nem  a puszta-téma uralja al-

füld-temütiká já verseit, motivumai 	: tilizsaciós elem- 

ként épülnek be a mdvekbe. 

Kuaztolanyi és altalá.ban a Nyugat költőinek szemléletét, 

1atbsmódjur. hascnlósagat és eltéréseit az Adyétól jól mutat-

ják a hasonló mutivumokra épülő "vonat-versek".  

"Ili lett volna, hu akkori ir3inic, ha  mar Rákosi ék és 

lierczegéx nem i3, de lega.Labtr tidy ék Parizs mellett, a kávé-

haz.Ax és a nagypolgári szaiunok mellett néha-néha kinéztek 

volna a parasztok közé. rrem güzüsről, hanem gyalog nézték 

voln meg az A föld szegény népét" - irje Veres Péter a Fa-

lusi krónika-ban. 3o  

Valóban megfigyelhető Adynal, Kosztolanyinal és masok-

nal is egy visszatérő téma, a havas téli, éjszakai puszta-

ságon r000gó vonat képe, melynek alapja, eredete a magyar 

alföldön való átutazás élménye. 

Ady egyik vonat-verse, A téli 1agyarurszág Kosztolányi 

tiér;y fal között cimő kötetével egy évben, 19o7 decemberében 

jelent meg a :lépszavában. .',z az első vers, .%diben a magyar 

ugar gondolatát továbbvivü szimbólum, a téli magyarorazág ké-

pe feit:lnik. w magyar ugar motivumnal az azonosulás mozzana-

taval gazdagabb ez a kép. A költő mar nem csak kivUlálló-

kent szemléli a télbe a4pedt mai yar tájat, megjelenik a ta- 
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nyák világaval, a néppel való azonosulása népi6ég élménykő-

re. "Étben a megtalált közelségben, kiküzdött bizelmas kLz-

vetlenségben mozog a négy Évvel kéeőbLi Gőzöaról &z Alföld  

cimó vers ia. é hang komor, tragikus, a költő f':jl5désből  

kirekedt népével pörlekedik, de 	megtulí .it kczelse6et nem  

adja  fel.  

Kosztolanyi azonosulás helyett épp a taj idegens6gét,  

egzotikus vonásait hangsúlyozza ki. A magyar paraszt cim,  

versét, mt:iy vonat-verseivel együtt elsó kötetében jelent  

meg, igy fejezi be:  

Mint egy bús isten jar a zöld mezőben,  
döbbenve nézem, mint halad előttem,  

és nem  tudom, mi bántja nagy azivét.  

Ellenkező irányba mozog ausztolanyi költői képzelete,  

mint Adyé A táli ,tagyarorszag-ban,  eltávolít. Kosztolényi  

vonata "vérszemó szörny" , "tüzszem.i vadállat", mely lí r egve,  

hör ~~ gve vagt' t a "n agy éjben". 	azintér mindi; az é j:szakai,  

sötét messzeség; távoli mezd, éji róna, legtöbbször pedig  

havas pusztaság, hómező. 	száguldás, messzeség és sötétség  

motívuma a csüggedtség, magány, szoronga:s hangulatához kö-

tddik, azt erősiti. Az éjben 9záguldá vonat körül eltánik a  

valóságos tej, az "éji róna, kietlen puszta" absztrakt ké-

pe marad meg, melynek hangulati szerepe a kietlenség, kióér- 

tetie ség kifejezése. 32  

A pusztulás, a halál képzete kapcsolódik a vonat moti- 
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vumához A holtak vunatjh-ban:  

+ttátok-Q mar  a holtak vonat ját?  
Az éji rSnán nesztelen suhan,  
vas-házait lialullovar: vonatjuk,  
lámpaiban lidérctiz ég bus a.  

F;lőtte a kietlen puszta halgE.t,  
az éj ijedve, eirva fölriad,  

kizértetképpen tűnnek el a falvak,  

s ,.z ismeretien, mennydörgő hidak.  

~.z a kÜltJi gondolat Adyn al is felbukkan például "A Gare  

de i'ist-en"cima ver56ben, s nala a halál xivált3 oka a kc-  

ztio sore, a magyar élet: a "magyar :'emető" ke;,e hivja el3 az  

öniialottaög Wotivumát.  S) 4oaztolunyinal ezzel szemben az ál- 

talánoe, világirodalmi kötüdés'a, minden emb rt egyforman el-

érő, metafizikus pu3ztuláaélmény a hangsúlyozott. aasonl6  

szeuilélet ►l Juh,,sz Gy,..la A nagy temető cind verse, az utazás  

a "bús n,.;ezőkán" benne is az Örök halál képét idézi:  

hús h3mezódon szikrák  hullanak, 

dermedt éjbe lungol a salak,  
~6 az Örök fehérség nőve nő.  

Ez a szemléleti kúl;inbség hatja át a "magyar puszta"  

ábrázolásút ia. 	Adi a "vonat, szaguidas, pusztaság, té- 

li éj, halal" motivumkört is történelmi-társadalmi huttérbe  

ágyazza, rio8ztolunyi az alföldet, a magyar paraoztot állit-

ja a költői azub jextu:nból kivetitett pusztul _ l élmény  tá'la- 
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tóba. Esz 3 költői világában a népélet, e "magyar világ" csuk 

áttételesen, .°.tilizáltan jelenik meg. 54  

lcsztolányi n ; gyar parasztja "méla, álmos, roskadt, bds", 

a táj "tikkasztó,  poros mező, sötét ugar". A jelzik rokonai 

Ady jelzőinek, rokon a szemlélet, de más a k ;: . tŰi mandaniva-

1S. A népi világ egzotikus jeneget kap, a puszta motivumai 

mint 3tilizáci6s eszközök szere.telnek  a tig, r versek-ben. 

A kötőt következő ciklua'ban, a 1agy&r szonettek-ten hasonló 

szerepet jatszik 	történelem. 

A költői izléssel, de ezen tii a vilagszemi lettel is 

"ősszef 'gg ez az ébr€zolusmód. A népies La kullektiv hagyomany-

h)z szorosan kötődő  Erdélyi uóze.<"nél két évtizeddel később 

a vonat-motivum közvetlen szocialis jelentest kap: 

Hózivatar veri az ablakot. 
li : jt js s gőz, f.iti 	vonatot 

Egész országon, félvilágon át... 
ozalwával fűtenek ma is  a  tany ►k. 

/leli utazás/ 

A huezas évektől 'osztolányi és Babits költészetében is 

felfedezhetők újabb, a népies hagy,oman,yra visizavezetnetá vo- 

n< % uk, de Eabits 1906-ban, az u .i verselt meg jelené eves egy-

időben keletkezett verse, a Paris jelleg ében megfokozottabb 

Eltérést mutat Adytól, mint r.osztolanyi vonat-versei. 

A Pdrie témája az ugar-élmény megfogalmazusa, a hazai 

val$ság és az almok városinak azembesitése, de a költői meg-

velóeit's törvényei eltérőek. Babits nem az élmény szimboli- 
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kus, jelképi erej3 megfogalmazására helyezi a hangsÚlyt, mint  

Add, nála más kü tői eszközöknek, a ritmusnak, a hangnemval- 

táenak van fokozott azementiKai szere i,e. Az )sazehasonlitás-

ban ncla is rendre a magyar róna marad alul, de a r:ina moti-

vu.mai is atesztetiz'ive, Pariza képével azonos tónusban je-

lennek meg: 

ett, ha véroszajon átzent a vidék szélselma, tücske, 
ne m  miként kerékfogó stir, fényfogó köd, lélek füstje 

A rónához pozitív vt-rseleaiek is ,cötődnek, s felt;innek 

if •lientétét képező kárizatói elidegenitő mozzanatok is. 

babite versében nem az ugar-kép alkotja az elsődleges je-

lentésréteget, hanem egy macik jelentésszint, álom és való-

•dg  szembesitése, mr :=gpedig Úgy, hogy a vers ritmusa, szerke-

zete a jelentés legfőbb hordozója. 32  Ez a hangsuly-eltérés 

Adytól a modernség egy  másik lehetőségét jelzi. 

íiaa a magyar róna később fel is bu-kan L .abitsnál nemzeti 

toposzként, sonasem válik főtémává, nem kerül a vers isiemelt 

jelentésszintjére. hazafias költészete ettől aa jatJ. nangu-

latÚ, Petőfi előttre, a romantika első korsz- kUhoz nyú]. Vk 

vissza gyökerei: 

Röpülj, lelkem, keresd meg hazámat! 
Enyhe dombsor, lankatag magyar föld! 

az a róna t;ál mar a Nagy-Alföld 

szemhatártól, ahol a nap támad. 
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Ez a szemlelet nemcsak E3abits duncntdlísegával függ 

össze, a debreceni Tóth ar, eddnak sincs olyan verse, mely-

ben a jelen Alfuldje főtémaként, vezérmotivumként előfordul- 

na. dasonló hiany figyelhet. meg Füst Milan költészetében is. 

A Nyugat k::ltői tudatosan, programszer.."yen kerülik a  magyar 

puszta témakörét, igyekeznek minél jobban kivAnni költésze-

tiiket a nemzetieskedő közizlés konvenciói alól. 

ŐSI PUSZTA, KELETI PUSZTA 

Az irodalmi progresszió nem a nemzeti hag,yomanyokat t-

gadja, hanem a "perzekutor esztétika" leszókitő, kizáró szem-

leletét, mely a nemzeti irodalom eszményét a nemzetjellem feu-

dális vonb:)ukat hordozó ideálképéhez kapcsolja. A puszta té-

makörének kezelésében az újitás ée hagyományőrzés sajtos 

dialektikája figyeinet ' meg  ebien a korszakban. A Nyugat köl-

tői nem vetik el s puszta nagy hagyományai képét, hanem kie-

melik a banalitásból, átf'orm&l ják, ai j költői ösazef üe,gésrend-

szerbe helyezik. A stilizálás mellett, amire lőttunk példát 

az előz' fejezetben, az eltávolitas masik jel.leczetes módja 

a mitizálás. Verseikten az alföldi táj gyakran jelenik meg 

az ősi múltat idézu mitologikus köntösben, és a nemzeti szi- 

nezet megteremtésire szivesen használjuk az Ősi puszta, kele-

ti puszta motivumot. 
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Az ősi magyar pusztát Arany emeli be a Csaba-trilóBiá-

ban a nemzeti külteazet teuakincsébe. A századvég megélén-

k41ó történelmi érdekl3dése, a míiieneumi Unnepségek diva-

tos témávé teázik a honfoglaláskort. Ez a közgondolkodás erő-

terébe került témakör beépül az új irodalom motivumkincsébe  

is. Tóth Árpád Tavaszi holdtölte  eima versében az "alföld-

szülőföld-otthon" Petőfitől ismert motivumbokra tinik fel  

korszeri hangszerelésben:  

:~ ztíllok haza, messze, a barna daraival,  
Amerre ezüst utat Ős Tisza vág,  

Hol mén doba jatul a fúld Bzive retten,  
Hol hallgat a tölgyes a puazta ölén,  

S hol mély remegésű, nagy, ifju szerelmem  
Mint hársszirom illata Szánt le fölém...  

A költőivé mitizált ősi, álomban lebegi pu s zta-kép össz-

hangban van a vers és a Tóth ravád-i költészet vezérszálamt-

val. Nemcsak az álomi tej tónusa ilyen, z eluven élmény is  

hasonló hangulatra képpé alakul a Fénjld b+ízaföldek között  

cim,i versben: a költő séta közben egyszerre a "keletrút  vén 

oroszlánként idetévedt, ős lustank:ggal aivö, E ra, j‘: magyar  

föld" közepén tálel ja rasgat :  

Valami k:sncate j •szagú dal  
Lelkem ős pusztáiból följön  

is jajgat a nap h1nyó fényén  
5 meghal az esti búzaföldön.  
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A mindenkire egyformán kötelező nemzeti érzés helyére 

egy intimebb kapcsolat lép /"Komor magyar föld, csöndez es-

te / Megsimitom fénylő kalászod"/, a költő a gazdag hagy ümá-

nyó tájhoz hajolva lelkének mtlyrétegei:4ez talal utat. 

Az ősi, keleti ;;uszta motivuma a turanizmus eazmeköré-

ból krist.Lyosodik ki, de nem az osmagysr mitosz nacionalis-

ta ro antikája kap hangsúlyt Tóth tirp&d verseiben, mint ahogy 

Ady vagy Juhasz Gyula költészetinek sincü sok köze a turaniz-

mus zavaros ideológiejához. Az €ázsiai mitológia, 92 ősi, ke-

leti puszta olyan költői témp, inel,yben a nemzeti tematika 

ötvöződik a költői moditrnseg Tzitoíogizlnusaval, kelet- kultuaza-

val. A keleti puszta, Turan a kor majd minden k5it'jénél fel-

t;nik: altaléban mint a jelennel való szembenrsllae, egy ősi, 

eszményi vilagba való elvbgyódas mativuma. (osztolanyi Ma-

pyar szonettek  ciklusát igy inditja: 

Álmodtam én is fényes Azsiáról, 
hol narcra fá a vágtató agyar, 
arany ez5ktn járt-cm messze, távol 

A jelentés előterében, nrzngaúly ozottan a költői modern-

ség, a háttérben pedig, a költői motivumok aaszociáci6r me-

zejében a nemzeti témakincs. abita jatekos, friss 'Iuruni  

induló-ja is ezt a kettősséget hordozza magiban. A vers nem 

nazafias, hanem viladirodalmi inletésá. 36  Az előképől szol-

g6,16 hichepín-vers motivumaitól egy ponton tér el a költő; 

mig a francia versben a turani lolvAsok üegyen-volgyán végtat- 
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nak, Babits a magyar költészetben elevenen é13 motivumkárbe  

helyezi  at a tembt:  

Mi vagyunk a rónán jerók,  

Soha napjen meg nem Szilák ;  

Lég fiai, röpke r€rók,  

Messze mez3n szerte szallók.  

.fuj, huj, huj!  

keleti puszta motivuma e.idegenito mozzanatok nélkül  

jk:ienik meg a nyugatosok verseiben. 37  i•:z a belsü tragolatlan-  

sag is mutatja, hogy elsősorban nem tartalmi, hanem stilizá-

ciós elem a keleti puszta, az egy Juhisz 3yul&t kivéve  köl-

tői témakincsük peremvidékéhez tartozik. Az dbrt`:zoles pozi-

tiv érzelmi tónusa ugyanakkor jelzi erős kötődésüket a nem-

zeti művészet gandolat thoz.  

k J ~ ZT ASÁG  

yiig a  magyar puszta témakór az előző korszakukhoz ké-

pest rítkübban, és elsősorban kalyijuk korai szakaszáLun je-

lenik meg a Nyugat-nemzedék költőinél, annil gyakrabban for-

dul elő a motivumkör egy másik, archetipikus jelentésrétege,  

az élet pusztasága, s pusztaság mint  a  maganyoesiag és a ha-

lal jeika,. ,es azíntere. 38  
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A Vilagos utáni évtized költészetében vált elterjedtté 

a pusztasag motivuma hasor_ló jelentéstartnlo:nrnsl, de ekkor 

nem ónállóan, hanem ket3f i alföldjének ellenpunt jakent, 

nemzet pusztulásának allegorikus megjelenitójeként. a  Nyugat  

költőinél más forrásokból ered  a pusztasag használata és Jo-

leaté mezeje; nem a magyar puszta ráz alapja, hanem a világ- 

ira:.daAúm motivw,:kincse. 

Babits 1911-ben verset ir ti költő életének Gusztájarői, 

és ráz"égú puszta" képe a  Recitativ  cimű kötetben ön letraj-

zi ihletésű versciklus cirnévÉ emelkedik. A l ,ngo1ó, nagyra-

törő lelek kűrül az élet pusztaága, a "sivatagállagot", a 

kifosztottság, mag anyosaag érzése - a kur költészetében fel-

erJsitve sz51 ez a hang. 

t:abits pusztaság-éixa nyének gyökereit  je.izi 1)09-ben  

megjelent &italtan cinű  verse:  

Jgyis lelkem puszta táj, 
hol jó lélek egy se jár, 

élve trónol a halál, 

jöjj csak, Jöjj el, rossz madr':r, 

vesd le lepedődet, 

vers a középkori halaltáne-énekek mutivumaira épit-

kezik, mint ahogy a középkor va4.1asos ili;,tivu.akincsébűl ere-

deztethető az "élet pasztasbgu" metafora is. A kép profán 

téma.0 versben is gyakran jelenik meg szakializmusoktől kö-

rövéve. Példa erre Labitenui a Zengő légy ;okoi  cim,: vers, 
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melyben mugs u cim, majd az  utolsó versszakban az itEletnap 

kifejezés eró3iti meg bb ináitb kép 	képzetekre uta- 

ló jelentésrétegét: 

Fekszel az ágyon s nézed félsötét 

betegszobád meszelt mennyezetét, 

mily mint az élet pusztasága ny sl 

közted s a szabad ég közt makacsul. 

A "pokol, itéletnap" kifejezésekkel felidézett metafi-

zikai távlat és a légyfor1.5 kicsin j, jelentéktelen világana'k 

ellentéte jeleniti meg a verb központi képzetkörét, s beteg, 

vergődő lelek létonu sat az élet pusztaságról. 

Babits önelemző, lélekétbrazolú verseiben gyakran merit 

a sivatag, a ázahara motivumköréból, és feltűnik költésze-

téten a bibliai pusztasr g kéFe is. "A fiatal Labits arcét 

néha maszk mögött kell keresnünk. Ilyen maszk egy-egy köl-

csön vett viligirodalmi motivum, mirfaj vagy műforma. Végső 

soron intellektuális költészettan jele, ahogy lirája közle-

kedő edényeinek rendszerében áthasonitja a vilbgirodalmi ha- 

tásokat" - irja Rába György. 39k vilhgirodalom motivunai szer-

vesen beépülnek költői képvilágéiba, melyben a pusztaság a 

korai, s az évtizedekkel késóbb ir adott versekben is a lé-

lek, u 	vilug jellegzetes képi megjelenitüje. 

r;íat lilan biblikus hangú költészetében is elevenen él 

a puszt aság képe. Az évezredes jelentéstartalmakkal stita- 
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tott kopár sivatag tsz élet, a  sors jelképes tcijakÉnt tinik  

fel önarckép  .ima versében:  

Es nem az Öröm át jót vt`.la ztottam én sem, - ;;. a kopár sivatagét,  
Hol vörös a földek szintje s nem legelész semmiféle nyáj, - 

I)e hol majd megprőbaltatit, ki mit bir el?  

Füst Milán versében 	.•al'its-éhoz hasonlóan a pusztas.g  

;nutivulika térten és időben kitagitja, a múlthoz kapcsolja és  

az egyetewes relé; mozditja el a vers jelentését. Ez a moti-

vumkezelés szintjén is megragadható taviatoauág vis: zahatás  

az elözO korszak provincializmusara.  

A pusztaség-kép jelentősége ebben a korszakban nem csak  

önáiió előfordul ,saiban iedeznet6 fel. 6&ér Aran4 Janosnal  

megfig✓elnettük, hogyan jelenik meg a pusztulna, pusztassg  

jelentésköre, hangulata a magyar'pusztát idéző versekben. A  

azazadfordulót követően az irodalmi progresszió magyar pusz-

ta képében uralkodóva vilik a valag érzés, a pusztulós kép-

zetköre. A  mcsak hangulatában kúlönbözik ez a puszta-tép a  

kunzervativ irodalométól, költői megformál'sóban is. A nép-

nemzeti költők képvilrigánnak, képzeletének centrumban  t. 

ható a puszta motivumkör, azoknak a képzeteknek a sarában,  

u:u ~yek maguk köré vonzzak Es magukhoz alakitják a töbti ele-

met. A megújuló irodalomazemieletben ezzel szemben aláren-

deltté vilik, más képzetekhez csatlakozik és igazocik a  

pászta témaköre.  
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A n,otivum á térteimezéeének két fő változata alakul ki, 

mindkettőre Jattunk mar peldákat. Ady ugar- látomása az egyik, 

m e lyben a  aiegyar puszta kép minden eleme az ugarjelleghez 

stilizálódik. Ady ugarja nem valóságos táj, hanem "tájele-

mekből aixotott táreadal i i körkép: 40  

A másik valtozatra Kosztolányi idézett versei meLLett 

L3 -bits, Tóth Arpéd költészetében találjuk a legszemldlete-

sebb páldekat. A mivesség, esztétizáitsag, a klasezikua és 

modt,rn vilagirodr*lmi példákhoz való kötődés ás a különböző 

szinekből kikevert egyéni hangvetei jellemzi Őket. E.nnek meg-

felelően a magyar puszta az általánosabb, s különböző módo-

kon egyériitett pusztaság-képnek rendelődik alá költészetük-

ben. 

A jelentésátvitel, a különböző arny€3latok egymásba ját-

szatásának eljárására egyedi, de épp ezáltal jellemző példa 

Tóth Arpad A harson ciml verse. A Lélektől léleki{-gel ro-

Ken magányosság-elmÉnyt fogalmaz meg a költő egy őrbeli uta-

zás keretébe helyezve. A szaknyelvi kifejezések - 'damantin, 

gravitáció - a korszerű technikát, a modern kort asszócibl-

ják a témához. tim & vers centrumában, az pír megjelenítésekor 

a puszta motivumkör elemeit láthatjuk viszont: 

Fáztam. Nagy volt a csend és 

köriil a rozsdakék 
Távolban újra lettam 

;rökegy tengerét 
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Az i;rnek, u nagy Pusztát,  
5 rajta  a sok, szelid  
Csillag-remén; te lenség  

Kie pásztort üzeit.  

Méh ►ny sorral lejjebb szinte türvényszerűen bukan elő  

a hazai tajat idéző hasonlat utón a haza fogalma /"Vagy az  

én bús hazámnak / Könnyei?"/. Arról a Fabitsra, Kosztolányi-

ra is jellemző, Adyhoz kepeit rejtetten megjelenő vonásról  

van itt szó, melyet Szabó Lőrinc igy je.ilemez: "Költészete  

minduntalan megvillantja a közösség és a magyarság kepeit  

É ~ 

 

jelkepeit, nyelve kultlir#ílt tudatossággal kapcsolódik i-

r odaimunk tradicióiba és vegsó farmái a népdalok, sőt a ku-

rucdalok ritmusara zenélnek, epolnek." 41  

A pusztasaghaz hasonló szerepben gyakran fordul elő egy  

másik töjmőtivum -, a kor izléséneK megfelelő, esztétizáló  

szóalak, a mező.;lterjedtaége es  nemileg eltérő jelentéa-

tartai is indokolttea teszi, hogy a pusztaaggtól kiilön tárgyal-

juk. 

"Az, hogy mesd, a magyar nyelv -  és hozzétehetnem: a  

magyar lélek  kitogozhatatlan törvényei szerint a legszebb  

magyar szavak közé tartozik - irja Veres Péter. - '11-ijdnem  
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olyan szépérzeti /nyilvén nem  a  betűkben, hanem bennünk van 

a títok/, mint 3z, Hogy üsző, ünő, vagy h jnal és estve." 42  

A mező fontos szerepéről a költői képvilögban Adynál mar  

szóltunk. lagyományos jelentésében kultlirt :j, a költők gyak-

ran használják háttérmotivumként, nemcsak képi, hanem szép 

hangzasa miatt auditív szerepben is. 

feltűnő ennek a szónak a tarsuló kepessege. Ime néhány 

a Llsbita verseiben előforduló szóösszetételekbóI: aranymező, 

jel/mező, i:ar€zsmezá, liliommező és hullamező. Füst áiilán ír-

ta is a vaiáazinütlenül selymes hangzásé sort: "au szél vol-

na, a holdmezőbe' hálna. „  Az összetételek küzJl a "húmezü" 

öna.lósult a havas pusztasag szinonimv 'jaként. 

A mező mint tájmotivum régóta szoros kapcsolatban van 

a puszta motivumkörrel, magi: a szó már Petőfinél is több-

ször elúfordul az alföldi tájat idézve fel.  Az ''i költői 

izlés képviselői a puszta, sőt a pusztaság szó helyett is 

gyakran a mezőt használják, atruházva reg agy. előbbi rii tivumok 

.jelentéskörét. 

A mező ilyen sajtos hssznölata jellemző Eabits köl-

tészetére. i . éi;világába szervesebben illeszkedik a pusztánál 

- melyet többnyire emblémaként használ - sz esztétizálóbb, 

világirodalmi előképekhez küzvetieni:l kapcsolódó szóalak. 

A bukolikus hangvételű versek meliett sz egyénités, atfor-

aalas mozzanatai  is felfedezhetők nala. bnnek iranját rm- 
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ber a mezőn cimú versének nyit3 képével jellemezhetjük: 

A  mezőn  egy ember hever 

és ez nem olyan vig mező 

amilyen azelőtt szokott 

lenni és máshol, a mező: 

mert itt füstöt evett a fd 

dgyhogy a nyugvást kereső 
még kormosabb lesz tőle, bár 

úgyis ép elég kormos 3. 

A lélek, az élet pusztasaga jelentéssel használja 3 me-

ző-metaforé,t Lelkem kizizi :kkadt mezején kezdetd töredékében: 

"Fojtó szélverte zord mezőn / böngészve, sirva keresek..." 

A lehetőségek, a szabadság képzete is  t'rsul a mezővel: 

"kiiért veazitaem el egy !.tnyi / keskenyért a nagy mezőt?" -

"Ln mast ái: , .odtam. Aem-hazug mezőket" - irja a Falinódiá- 

ban, b a gaxyar szonett bi z őszről befejező soraiban megje-

lenik határozott n(velüvel "a mező" mint a lét szintere: 

Ideges a farkas a gylrött erdőben. 

Ideges az ember szive a mezőben: 

jön valami amit minden ért, csak ó nem. 

Kosztolányinak is kedves szava a mező. kezdettől kap-

csolatba kerül a motivum költészeté:.en a magány, üresség 

jelentésrétegével. A Négy fal között cim.i kötet első versé-

b,n kétféle jelentésben is feltanik a mező, mint Értékek 

hordozója  /"te vagy mezőm, rideg szoba"/, és mint a magá-

nyosság szirttere: 



— 71 — 

A zöld mezők selymére félve húgok, 

mint úri ezűnyegekre a paraszt, 

künn a mezőköri fojtogat egy átok. 

Későbbi verseiben maga u mező válik a kiüresedés hordo-

zójává. Az élet pusztasága metafora jeientéstartaima fedez-

het'  fel A magany papja  ciml versében ugyanagy, mint a 

Fe'ruári óda  letisztult képében: 

Jó volt tev e led jarni a sárgolyó 
üröm-vidékét, a keserd mezőt, 

A Nyugat költőinél a nép-nemzeti izló sel szembeszálló 

modernség egyik jellemző jegye a puszta sző helyett a mező 

gyakori használata, E;s a i..agyar puszta motivum jelentésmeze-

jének tvitele a másik tájmotivumra. Az eljárást jól mutat-

ja i)utka tikos verse, melyben a hazafias tema sajáton eszté-

tizáló, Jiitologikus köntösben jelenik meg: 

rogany papod a szent magyar mezőkön, 

ki szerelmes néped vesztéért remeg  
kir,lt ma hozzád: Lletunk kohója? 

Add viasza a régi magyar kenyeret! 

/I nek a ,laphoz/ 

FUat Milán késői nagy verse, A jelenés szinte beleauly-

kD1 az olvasóba egy nagyereje képet: 

S ők mégis mily komorak! No mert csontokon által volt repulésük, 
A csontok mezején. 	e csontok is oly komorak voltak, 

Elárasztotta őket a viz, megette a tűz, hogy csupa fehérség 
sanditott fel a mezőkön, 

!gondom, a csontok mezején. 
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iüst Milan verse jól példfzza, hogy az egy-egy kép mö-

gé rétegz5dött iroaaimi has,,, omány milyen nagy mértékben nö-

velheti a kép hataaát. Egy másik 	gyomán - o5 Jc:4csolat, a 

"tavaszi merd" toposza igy frissül fel Lutka tikos :>zentgörgx-

napi legenda  cimú rózsa-versének közegiben: 

Szelek verik a zsendülő mezőket, 
Szentgyörgynapi szelek rázzák a tavaszt, 

Ehes bendővel, zendülő erővel 

Négyszázéves vihart sajdit a paraszt. 

A mező motivum eddig idézett sokféle valtozata egy fon-

tos összefü zgésre hivja fel a figyelmet. Arra, hogy a mező-

nek a pusztaság képzetkörével kapcsolatba kerülve - ahhoz 

hasonlóan - két fő jelentésrétege alakul ki: egy erőtelje-

sebben nemzeti szinezetíi, és egy ,Hasik, mely az egyetemes, 

világirodalmi jelentéskörhöz kapcsolódik. 	altar a pusztaság, 

akar y mező esetében azt tapasztaljuk, hogy minél erőtelje-

sebben érvényesül egy miben a nemzeti tematika, annál egy-

stgesebb - konvencionális - jr.entés jarja at az  egyéni ár-

nyalatok mal ett a motivumot /lásd például a"keleti puszta:°" 

téruakört/, a minél jobban eltávolodik az alkotó a magyar 

pusztára utaló nemzeti probleui tikától, annál változatosabb 

a motivum tartalma. Lettet vunzó, taszitó, idillikus, lehet 

ellentétes jelentést ugyanaz a kép, attól függően, milyen 

környezetben jelenik meg. 

A magyar puszta Es a többi, vele rokon motivum közötti 

jelentesatvitel irodalmunkban Adytól es a aiyugat nagy nemze- 
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dékétől kiindulva vélik általánossá, jelképezve, milyen
óriási mértékben kitágította a századforduló költői forra-

43dalma a kifejezés lehetőségeit.
Nemcsak régi motivumok frissülnek fel a kor képviló- 

gában, hanem uj motívum önállósulása és elterjedése is meg
figyelhető. A hómező dekorativ, stilizált képe ettől az idő
től válik kedveltté a magyar költészetben.

A tél, a behavazott táj, mint azt a korábban iuézett 

példákban láttuk, általában a kifosztói.tság, a pusztaság-él
mény kifejezője, de lehet a szépség és boldogság felidézésé
nek eszköze is. Például Somlyó Zoltán November cimi versében 

igy:

Vakító hósikokra gondolok ma:
Volt egy telem, szerelmes, szép telem. 
Szivem ezüstös csendjének vizébe 

e tél színeit belétördelem.

Kosztolányi egyik hasonlatában az orosz tájra utal a
motívum:

Olyan fehér vagy, mint a hősik, 

a végtelenbe elvesző 

Árnyas hajadba ringatózik 

egy tünde liliom-mező

♦ • e

• ее
* /Egy orosz leányhoz/

A keményebb, komorabb hangulat inkább a "havas puszta
ság" képet hívja elő a banavazott táj érzékeltetésére, de a
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hóiaezőt is megtaláljuk hasonló jelentésben. Babits Adyt bú
csúztató versében többször visszatér a nyitó hámező-kép:
"Te elindulsz a fényes hómezókön Indulás az öregkorba 

cimú versében pedig szintén a havas tájhoz, egy képzelt sark
vidéki utazáshoz kapcsolódik az elmúlás gondolata:

Minden piciny hullám tovább hajt 

sivatag pólusom felé: 

s lassan-lassan befagy a tenger 

és gyása-szinem lesz a fehér.

f
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A PRÓZA, MÓRICZ ZSIGMGND

A századfordulón megújuló magyar irodalom egyik nagy 

vívmánya a próza nagykorúvá válása. Németh László igy érzé
kelteti e változás súlyát: "az az irodalmi foiradalom, me
lyet mi a Nyugat folyóirat nevével jeleztünk, két részben
folyt le, 3 első fele a század első éveiben a novellában, a

«A4második Ady fellépte táján a liraban.
A széppróza más arányokban ábrázolja a világot, mint 

a lira, motivumkincse is eltérő szerkezetű. A táj kevésbé
játszik önálló szerepet, a puszta gyakran tinik fel a né
pies tematikájú vagy paraszti tárgyú mavekben háttérként, 

kulisszákért. Dolgozatunkban nem foglalkozunk azokkal a mű
vekkel, melyekben a puszta háttérmotivumként vagy etnografi- 

kus szerepben fordul elő. A költészet puszta-ábrázolása mel
lé a szépprózának azt a vonulatát vázoljuk fel, melyben a 

puszta jelképi erővel, vezérmotÍvűmként jelenik meg, és a 

tejelem, a puszta képe köré egy szélesebb, többrétegű je
lentéskor szerveződik.

A puszta témaköre a népiesség korától folyamatosan nyo
mon követhető a prózairodalomban is. A Petőfit meginlető 

uaai Józseftől Eötvösön, Tolnáin keresztül Jókai regénye
inek világáig -, egészen üde hangú késői elbeszéléséig, a 

Sárga rózsá-ig. Ezek az ábrázolások azonban sok részértékük
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mellett lényegében a költészet által kialakított puszta
kép változatai, átfordításai más műfajba. A téma feldol

gozása 3orén az irók egyrészt közvetlenül a költészetből 
merítenek, másrészt pedig a közgondolkodásban elevenen élő 

magyar puszta-mítoszt aknázzák ki. A romantikus genre-köl- 

tészet - melynek nincs a század második felében folytatá
sa a lírában - a prózába asszimilálódik, és ott még soká
ig él tovább.^Mikszáth táji ihletésű novellisztikája jel
lemző példa a népiesség és a romantika vívmányainak ötvöző
désére a századvég prózájában.

Az alföldi táj élménye a népies szemlélet egyedural
ma után Tömörkény István prózájában újul meg. Művészetét 
minden izében áthatja a Szeged környéki pusztai világ. Sik 

Sándor igy foglalja össze ennek az Írói szemléletnek a lé
nyegét: "Bizonyos, hogy téjirodalom ez, érdeklődési köre 

nem terjed tűi a Tisza-menti világon, de ez a téj - Juhász 

Gyula szavával - magyar téj, magyar ecsettel; a magyar ég 

tükröződik benne, és a magyar ég valahogyan az egész magyar 

földet öleli. Ezek az alakok tanyai emberek, akik még a vá
rosba is csak ritkán ballagnak be, és mégis, nemcsak egy
ógy magyart érzek bennük, hanem a magyart, és a magyarban

»46a legnagyobbat, amit művész ábrázolhat, az embert.
A paraszti tematika folytatójaként a népiesség moti- 

vumkincsére építkezik Tömörkény is. Megkülönböztető űj vo
násai azonban etnografizmusa és táji impresszionizmusa, 
melyekkel a hagyományos tém&t"megnemesiti.
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Tömörkény novelláinak pusztája egy befelé forduló, 

zart világ, a művész "az idők mélyére rejtőző, változat
lan életet" jeleníti meg, és egy "az idők mélyére temetett 

és elfeledett népet", a tanyák népét, A tanyasi szegénység
nek ez a társadalmon kivüli világa, a természettel még 

szervesen egybeforrott emberi életforma Tömörkénynél a mo
dern élet, a városi ember viszonylatában jelenik meg, "a-
kinek minden életmozzanatót a zoon politikon változó sza-

«47bályai írják elő.
A paraszti világ a maga teljességében Móricz Zsigmond 

művészetében kel először életre, és az ő műveiben teljese
dik ki a puszta motivumköre is prózánkban. Tömörkény és 

Móricz Kapcsolatát Németh Jöaezló mar idézett Íráséban igy 

jellemzi: ”ő /ti.Tömörkény/ keverte ki elsőül a hiteles
alföldi szint is, azt a sárga ragyogást, amely Móricz Zsig-

«48mond könyveiben árasztotta el prózánkat.
A sárga szín kiemelése - mely a századfordulón a 

pusztulás, a halál szimbólumaként általános a költői kép
világban - jelzi Móricz puszta-óbrazoiásának másik forrás
vidékét is. Széchenyi "nagy pariaga", bötvös "Forvárosa” 

és mindenekelőtt Ady ugarja határozza meg Móricz puszta
képét.

Ha a magyar ugart elsőként megpillantó Adyt Petőfi
vel vetettük össze, Móriczot meg Adyhoz kell viszonyíta
nunk. Ady nagy felfedezése döntő hatással volt az induló 

Móricz művészetére. "A Sárarany, Az Isten háta mögött, a
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iragédia a széppróza eszközeivel ugyanazt mondja, amit A ma
gyar Ugaron. A téli **ag.yarország versciklusai, a Magyar mes

siások motivuma kisért a aárarany-ban, A fáklyá-ban* az Úri 
muri-ban és a betyérregényékben* - állapitja meg Czine Mi
hály.49

Móricz prózája azért felelhet meg tartalmilag ilyen 

szorosan Ady költészetének, mert az irodalmat ő is a nem
zet lelkiismeretének tekinti, műveit irodalmon tűli jelen
téssel, üzenettel ruházza fel. Korai prózájának p&raszt- 

és falu-ábrázolása ezért elsősorban érzelmi töltésű, ha
sonlóan Ady ugar-verseihez. A mdlttal szembeni lazadó in
dulaton van a hangsdly. Ahhoz azonban, hogy ennek az indu
latnak az Adyéhoz hasonló hőfokon és művészi erővel hangot 
adhasson, prózáját ugyanúgy meg kellett töltenie az élet 

teljességének, mint az Ady-lirét.
Labits egyik Írásában megjegyzi: "Móricz Zsigmond pél

dául maga volt az, aki a mai magyar regény valóságkonven
cióját kialakította a saját zsenijének parancsai szerint.
A magyar életnek a Móricz regény-világában megfogalmazódó 

"valósógkonvenciója" huszadik századi irodalmunk egyik a- 

lapvető témakincse, melynek szerves része a puszta motí
vumkor«. A puszta mint a nemzeti sors jelképe tűnik fel 
műveiben, abban a jelentésben, amit egy 1923-as újságcik
kében igy fogalmaz meg: "Van egy nagy szimbólumunk, a ki
égett Hortobágy.

. «

*í?o

«*51
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Móricz müveit áthatja a magyar ugar elleni küzdelem, 
ugyanakkor - a prózo törvényeinek megfelelően - Ady lírá
jánál részletezőbben van benne jelen a népieseég hagyomá
nyos motivumkincse is. A népies, a ’’negyvennyolcas” eszme
kör átjárja Móricz müveit.

Művészete a huszas évek nehéz fordulója után letisz
tul, hangja visszafogottabbá, latasa még élesebbé válik.
A népélet ábrázolásának új lehetőségeit feltáró müveinek 

sora jelzi legszembetűnőbben ezt a változást. A Billangó- 

ban, A boldog ember-ben, az Árvácské-ban. a Rózsa Üéndor- 

regényben a puszta motivumköre jelentős szerepet játszik 

és új tartalmakkal gazdagodik.
Egyik legtisztább hangú, s talán leglázitőbb novellá

jában, az 1931-ben Írott barbárok-ban is a puszta világa 

elevenedik meg.
"Barbárok” - a vizsgálóbíró, az úr úgyjtekint 

tai emberekre, mint egy távoli, idegen világ lakóira. Az 

olvasóban, akinek az iró Bodri juhász feleségének alak
jában megmutatta a puszta lakóinak emberségét, aki előtt 

feltárta a pusztai világ szigorú törvényeit és vad szépsé
gét, ez a kategorikus, a népi világot egyetlen mozdulattal 
elvető Ítélet ellenérzést kelt. Az elbeszélés egésze, a 

puszta ébrázolésának”civilizéltságaH áll szemben a "fenti 
világ” meg nem értésével.

52

a pusz-
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Milyen képet is rajzol Móricz a pueztéról a barbárok-
ban?

A puszta világára az életforma zártsága a legjellem
zőbb* A valóságos zártságot az iró művészi zártsággá kom
ponálja át. A puszta tárgyi világa szegényes, az ott élő 

néhány ember kapcsolatai érzelmi alapelemekre redukalhatók. 

Az önzés, a szeretet, a gyűlölet a legegyszerűbb, legvégle
tesebb formákban jelenik meg, s minden cselekedet beillesz
kedik a pusztai élet szigorú hierarchiájába -, lehetőséget 
adva az Írónak, hogyjvéges számú elemmel dolgozzon, és 

teremtse a lezártság illúzióját.
ábben a zárt világban minden sajátos jelentést kap. 

Móricz létrehoz a műben egy metanyelvet, egy olyan jelkép- 

rendszert, melyben a szavak jelentess eltér a hétköznapi 
életben megszokottól.

A szavak gyakorisága alapján a novella központi fogal
mai: juhasz, nyáj, kutya, puszta. Az igék közül az egysze
rű cselekvéseket jelölők a leggyakoribbak; jön, megy, néz, 
áll, lat, tud. A jelzők közül is a legegyszerűbbek vannak 

túlsúlyban; nagy, kicsi. Az időre és térre vonatkozó fogal
mak köre szűk, ezt a leszűkített világot azonban nagyon ap-

. КЧrólékosan megrajzolja az iró.
Móricz a pusztai szemlélet szerint modellez, a pusz

tai ember tudatának aranyai áthatják az elbeszélést. Az 

elvont fogalmak /bűn, igazság, Isten, lélek, törvény/ köre 

háttérbe szorul, csak az utolsó részben jelenik meg, ezzel

• v
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szemben a tárgyi világ néhány területe rendkívül részlete
sen kibontakozik. Az első jelenetben a következő testrész- 

megnevezések fordulnak elő; fej, fog, szem, torok, vér, 

láb, nyak, orr, szeplő, szemöldök, fül, haj, kéz, derék, 

bajusz, bőr, seb. A primitiv, törzsi társadalmak emberé
nek szemlélete ez.

A következő részben újabb testrésznevek fordulnak 

elő /boka, hát, köröm, nyelv, szív, váll/, de itt már - 

amint azt az emberre vonatkozó megnevezések gyakorisaga is 

mutatja - a pusztai ember társadalmi környezete kerül elő
térbe; asszony, anya, bojtár, csendbiztos, gyerek, fogdmeg, 
fiú, gazda, idegen, juhasz, juhászáé, legény, iadikos, em
ber, pandúr, nenémaaszony, szomszéd, ura.

Az állatvilág is kiteljesedik: birka, juh, kutya, sza
már, ló, malac, tyúk, csibe; megismerkedünk a pusztai ét
lappal: bor, hagyma, hús, kenyér, kása, lebbencs, szalon
na, tarhonya -, a a számok is rendszerbe állnak: kettő, 

három, tizenkettő, háromszáz.
Akár a pusztai élet enciklopédiájának is tekinthet

nénk a néhány oldalas irsst, de ez a részletező környe- 

zetrajz nem etnografikus célt szolgál, s az olvasónak fel 

sem tűnik. A keretet, a pusztai emberek társadalom alatti 
világát az iró megtölti drámai feszültséggel es élettel.

A csobori pusztán lejátszódó történet teljesértékú, 

a világirodalom nagy alkotásaihoz mérhető emberi, lelki 
dráma. A Barbárok pusztája éppen egyediségével, különös-

5f
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ségével egyetemes jelentésű is. Kosztolányi a novellát ün
neplő bírálatában igy fogalmaz: "Ha valaki ezt állítja, 

hogy a művész más egyebet akart megirni, mint az esetet, 

annak ellent kell mondanunk. Nem "korfestés" és nem is "Mr- 

kölcsrajz"• Állásfoglalás, bírálat nélkül vetül elénk a tör
ténet s fölötte a természet ijedelmes közönye. Nincs ben
ne "eszmei mag", nincs mögötte "jelképes értelem" sem.-^

Teljes joggal emeli ki Kosztolányi a műben felépülő 

valóságmodell öntörvényűéégét, abban azonban nincs igaza, 

hogy a Barbárok nem jelképes értelmű alkotás. Azzá teszi 
az irodalmi hagyományhoz való viszonya.

Bólint György mutatott ró, hogy Móricz minden Írása 

lázitó erejű szociális érték, mert az iró csupán "a tények 

irtózatos erejű dialektikájának" megjelenítésével eleven 

szociális tartalmat fejez ki. A Barbarok-ban ez a rejtett 

szociális tartalom a magyar puszta gazdag asszociációs kö
rű témakörében fogalmazódik meg, ezáltal kap a mű többlet
jelentést.

A nép "külön világának", a szegényparasztság életének 

ábrázolása a magyar ugar szemlélet továbbfejlesztésének út
ját jelzi Móricz életének utolsó évtizedében, azt az utat, 

melyen haxadva eljut a nép forradalmi vágyainak hiteles ki
fejezéséig.

A Komor Ló című elbeszélésében a Barbárok-hoz hasonló 

eljárást követ, "Minden belső folyamat ábrázoló-ót a külső 

jelenségek megjelenítésén keresztül oldja meg, s mély és

%
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gazdag gondolati ritmusban kapcsolja össze a külső képeket« 

a Hortobágy életét a szereplői lelkében lezajló folyamatok
kal* 56

A mű alapeszméjét hordozza a puszta a nagyobb terjedel- 

mű Pillangó-ban és az Árvácska Első zsoltárában is. A Pil
langó -ban a termést hozó nyári alföld a bontakozó szerelem 

gazdagságának háttere, kivetüléae, mig az /rvácska-ban az 

alföldi tsj ellentétes jelentésrétege all az előtérben. A 

nyitó kép kulcsszavai - örök, végtelen, ősi -, a biblikus 

szinezetfl hangütés "az élet puaztasaga" képzetet idézik fel* 

A két mű nemcsak liraiságában közös, hanem abban is, 

hogy a puszta motivumaval is jelzi kötődésüket művészete 

fő törekvéséhez, ami nem más, mint a népi élet és a népi 
jellem hiteles megrajzolása. Móricz hasonló eljárást követ, 

mint Arany a Toldi-ban. A két mű nyitó képében az alföldi 
téj rajzival idézi fel a jellegzetes magyar atmoszférát.

Az eposzi hangvétel egészen szembetűnővé válik utol
só nagy vállalkozásában, a Rózsa Landor-trilógiában. A 

Rózsa Sándor a lovat ugratja inkább eposz, mint történe
ti regény. A "százévelőtt" a népmesék örökkévalóságába megy 

át, mint a trójai háborúk történeti kora a homéroszi időt
lenségbe. Hőse, mint az eposzoknak, az egész nép. Az iró 

vivódása, iirája tejesen eltűnik az epikus tömegek hullám
zása mögötti - Írja Németh László.^

Mig a Barbárok-ban a nép zárt "külön világát" ábrázol-
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ta, a Rózsa Sándor-regényekben az olvasók lehető legszéle
sebb körével keresi az iró a közös hangot, szándéka szerint 

a népről beszél a nemzetnek. A kollektivumot belülről ábrá
zolja, szinte felolvad a közösségben. A Rózsa Sándor a lo
vát ugratja első jelenetének végén felhangzó népdal ezt a 

hangvételt intőnélja:

"Mindenkinek dagadt a szive.
Mindenki úgy érezte, hogy itt valami történik őérette. 

aogy ez az ördöngős fickó paripéjóval szabadon van, és se 

a vármegye, se a város tömlöcében nincs, se katonának el 
nem csipték. Nagy eset az, hogy van ilyen parasztgyerek, 

ha csikós is • • •

ö mintha magátul gyűl ki a réti tűz, felcsengett a
nóta:"

"A hősnek és környezetének, az egyéni és tömegléleknek 

ilyen szorosan összenőtt ábrázolásával, egymésrahatásónak a 

rajzával nem találkozunk másutt irodalmunkban" - állapitja 

meg Czine íéihóly.^8 Móricz kitűzött céljának eléréséhez mü
ve témájának és főhősének megválasztásában a nemzeti hagyo
mány egyik forrósvidékéhez nyúl vissza, ahhoz a korszakhoz, 
amelyben a népi és nemzeti eszmekör előe?ör találkozott a 

nemzet tudatát megtermékenyitő erővel. "Rózsa Sándor való
ságos szimbólum - mondja egy nyilatkozatában. - láreadalmi 
életünk szimbóluma.Petőfi korának költői világa, a né- 

pieaség motivumkincse ragyog fel talán utoljára szimbolikus 

erővel irodalmunkban.

De vajon időszerű mű e a
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Abban, hogy Mórica eljutott a Hózaa Üóndor-regényeк 

szemléletéig, és időszerűnek tartotta megírásukat, nagy 

szerepe van egy újabb Írói nemzedék - a népi irók mozgalma - 

szellemi kisugárzásának. Móricz szemléletében azonban nem 

hozzájuk, hanem egy korábbi korszakhoz kötődik, a századfor
dulóhoz és a század alső évtizedeihez, E korszak paraszt- 

ábrázoláséról agy élessze.^! néprajztudós találóan állapí
totta meg: "a haza köztudat klasszikus parasztalakja is ek
kor élt, aminek okát leginkább abban kereshetjük, hogy a
paraeztábrózoló szépirodalom ennek az időszaknak a figuró-

finit mintázta legtcbbsz&* és legnagyobb mivészi erővel.1*
Móricz mélyen ismeri, és rendkívüli gazdagsággal ábrá

zolja az alföldi táját, a paraszti életet. A Hózaa Sándor 

mégsem szociográfiái, hanem elsősorban históriai hitelessé
gi alkotás. A múlt század jelképes magyar pusztájának segít
ségével a népi és nemzeti élet nagy összefüggéseit képes 

megragadni utolsó müvében az iró.

I
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III.
A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 

KIBONTAKOZÓ IRÁNYZATOK

Az első világháború éveiben új jelenségek tűnnek fel 
a magyar irodalomban, s a költői szemlélet és stilus vál
tozásai a huszas évek végére életművek éa irányzatok egy
ségeibe szerveződve megváltoztatják irodalmunk arculatát.

A háború utáni évtizedben új költői nemzedék lép szin- 

re, de a Nyugat költőinél is atilusváltás figyelhető meg.
A huszas évekre kibontakozó tendencia az egyszerűsödés, 
klasszicizálódás, melynek eredményeképpen két egymással ro
kon stilueiranyzat válik uralkodóvá, a népies és a tárgyi- 

ae-inteilektuálie stilus.А
Feloldásra, megválaszolásra váró kérdésként jelentke

zik e korszakban a huszadik századi költészet megosztott
sága, az elkötelezett és a "tiszta" költészet egymástól el
különülő világa. Két, költői szemléletre és alkotásmódra is 

kiható választási lehetőség, gyakran egy életművön belől is: 

az egyéniség épitése, a szubjektum legmélyére hatoléa az e- 

gyik, mig a másik a közösséghez kötődő költészet.*



'
- 87 -

Ez az utóbbi vonás kap hangsúlyozott szerepet a népi 
Írók nagy jelentőségű mozgalmában, melyet a magyar iroda
lom hagyományaihoz hiven kezdettől fogva irodalmon kivüli 
célok és inditékok is motiválnak. "Az irodalmi népiesség 

elvét, csakúgy mint klasszikus korszakéban, az 1848-as for
radalom előtt, a politikai népiség igénye és szükségszerű
sége készítette elő és tetőzte be. A népi irányzat kialaku
lásában szociális és politikai programoknak is szerepe 

volt" - állapítja meg Pomogéte Béla.^
A magyar puszta témaköre elsősorban a népi irányzat 

alkotóinál él elevenen, több ok miatt: élményvilágukhoz a 

legközelebb áll /különösen a paraszti sorban élőknek/; stí
lusukra jellemző a tárgyias, leirő ábrázolás; Vf gül ők vál
lalkoznak a korban az egyik leghatározottabb nemzeti szin
tézisre, közösségi szándékú költészetet művelnek, és ez 

témavilágukat- is meghatározza.
Átalakul a népi kultúra értékelése is e korszakban, 

a tizenkilencedik századi népiesség hagyománykinese mellé 

emelkednek az irodalmi köztudatban a népi hagyomány ősibb 

rétegei. József Attila bartóki ihletésű, ősit és korszerűt 

egységbe ötvöző költészete a legjelentősebb példa erre az 

átértékelésre.

A népies hagyomány "relativizálódésával" megváltozik 

a puszta motivumkör szerepe is az irodalomban. Király Ist
ván Ady kapcsán megállapítja, hogy a magyar puszta mint köl
tői kép a századfordulóra "végleg kiürült, elkopott, az ér
zelmek elzsongitójavé, megtévesztőjévé változott"* A kor-
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szakot vizsgálva annak lehetünk tanúi, hogyan épül be 

- Ady ugar-élményével felfrissülve, azon átszűrve - a né
piesség pusztája immár történeti értékként a költői téma

kincsbe.
A puszta témakör nemzeti jelentése mellett felerősödik 

a korban más motivum-rendszerekbe ágyazott használata is, 

összefüggésben a költői technika és formavilág átalakulá
sával. A huszadik századi költészet nagy vállalkozása, a 

költészet "témátlanitása'* az izmusokon keresztül tör be hoz
zánk. Egy-egy kép vagy képzetkör nem uralja többé a verset, 

a költő látomása nem rögzíthető festményezerűen -, elter- 

jedtté válik a különnemű képek sorából épitkező, montázs- 

szerű verstechnika. A költők egyéni képvilága sem feltétle
nül épül ettől kezdve az összefüggő képi motívumok rendsze
rére.^ Ebben az összefüggésben a puszta általánosabb jelen
tésben, leggyakrabban a mítoszokra, a bibliára, az egyete
mes költészet nagy közös élményvilágára távlatot nyitó mo
tívumként fordul elő.

Van olyan költő, akinél ez a világirodalmi jelentés- 

kör a meghatározó /például Szabó Lőrine/, van akinéla® 

nemzeti jelentésréteg a hangsúlyosabb /például Erdélyi 
József/, és vannak, akiknél a puszta két eltérő kötődésű 

jelentése összefonódik /például József Attilánál vagy más 

módon Illyés Gyulánál/.

:
• . . ,
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JÓZSEF ATTILA

József Attila fiatalkori verseiben a puszta motívu
ma az előző korszak költőinél, Adunál és mindenekelőtt Ju
hász Gyulánál kiformálódott jelentésében fordul elő; Bús 

magyar éneke, ozereltaes, keserű hazafiság, Magyar Alföld.
A versekben megjelenő alföldi tój az ugar-versek motívuma
it idézi:

magyar Alföld - gond a dombja; 
temploma cövek;
Talaja mély aludttej, de benne 

hánykolódnak szögletes kövek.
/Magyar Alföld/

"Néma magyar pusztaság”, "tarolt mező", melyhez azon
ban a költőt nagyon szoros érzelmi szálak fűzik. Nem ábrá
zolja még egy versnyi világban sem elidegenitően, a harmo
nikus hangzás, a szóhasználat, a gondosan kidolgozott szo
nett-forma - a "nyugatos" esztétizáló hagyomány szellemé
ben - ott is közelíti a felidézett képet, ahol a szó szerin
ti jelentés ennek ellene szól.

A költő örül, ha dicsérheti földjét, a keserűségen át
üt a tettvégy, az optimizmus, például a Viszem a földem ci- 

mu versben, a Párizsnak nekiinduló költő önjellemzésében:I
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Bóizű szive sötéten csorog, 

részeg szagától tántorog a szél - 

a nehéz, zsíros televény alól 
városok tornyos öröme beszél.

Motivumhasznalata neoi önálló még, egy korábbi költői 
szemlélet hatása érződik. A "szerelmes, keserű” magatartás, 
a jelenségeket az elfogultság éa az objektivitás feszültsé
gében felvillantó látás a beérő, saját képvilágát kikristá- 

lyositó költőre is jellemző marad, de nagy - egyéni sorsot, 

társadalmat, világot egységben felmérő - verseiben az örök
lött jegyek vi szaszorulnak.

A vers szervező erejévé a "mooern, magamagat fegyelme
ző, rendbe foglaló szabadság” válik. A megjelenő tárgyi vi
lág szigorú mérnöki elrendezéssel "teljes dinamikus rendszert” 

alkot, es az egyes motívumok a vers erőterében a hagyományos 

jelentésüktől eltérő jelentést vagy jeientés&rnyalatot kap
nak.^

A Holt vidék megmarad a hagyományos tájfestő vers ke
retei között. A "rokkant, tömzsi kis tanyák” világa a Pe
tőfi és Ady rajzolta képnek, A puszta télen és A téli Ma
gyarország világának folytatása, de önálló hangú és szem
léletű mű. A játékos, groteszk képekkel megrajzolt téli 

tájba észrevétlenül lopódzik be az ember, és ahogy megje
lenik, úgy súlyosodik, úgy komorul el a táj is.

A képi látvány a vers csúcspontja felé közelítve foko-
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7zatosan szűkül. Ezzel ellentétes mozgásirányú a képekhez 

társuló hanghatás. Az első versezakban a csend képzete je
lenik meg, ez a csend azonban nyugtalan, apró mozgásokkal 
és zajokkal teli, melyek egyre erősödnek: ropog, kotyog, 

zörög, csattog, nyikorog - végül tűzijáték-szerű durrogás
sal fejeződik be a vers. ívelése töretlen, egyre gyorsuló 

mozgással emelkedik, s jut el a csúcspontig.
a táját, mint majd a Téli éjszaká-ban. hangokkal te

szi elevenné József Attila. A nyugtalan csend - mely egy 

korábbi verse szerint "Riasztó, mint a fölmorajló tenger / 

és mint a végtelen hó, épp olyan" - a téli pusztaság motí
vumának egyénitő jegye itt.

A Hol, vidék-ben a téli táj rajza egyre hangsúlyosab
bá váló szociális tartalmat kap, mig az utolsó versszakban 

a költő közvetlenül is a paraszti nyomorúságra, és annak 

okara utal. Ugyanabban az asszociációs körben mozog a vers, 

mint a népiesség pusztája, még ha ez utóbbira nem is utal 
a motivumkezelés:

Uraságnak fagy a szőlő. 

Meki durrog az az erdő. 
Üvé a tó s a jég alatt 

neki bújnak a jó halak 

iszapba.

A Holt vidék-ben megrajzolt téli magyar világ kozmikus
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jelentőségűvé emelkedve tűnik föl a Téli é.jszaká-ban. A 

hangsúlyozott időképzetek - tél, éjszaka - az elvontság 

és egyetemesség irányéba mélyitik a vers mögöttes jelen
tését. A pusztaság - a téli alföld - felvillanó képének 

is kulcsszava a végtelen;

A fagyra tőrt emel az ég 

s a pusztaság 

fekete sóhaja lebben - 

varjúcsapat ing-leng a ködben.

Téli éjszaka. Eenne,
mint külön kis téli éj,
egy tehervonat a sikságra ér.
Füstjében tengve
egy ölnyi végtelenbe,
keringenek, kihunynak csillagok.

Ennyi. A téli éjszakában robogó vonat és a varjak Ady- 

tól, Kosztolányitól ismerős képe itt egyszerre a kozmikus 

méretű háttérre, a végtelenségre vetítve kisierevedik, és 

minden vonás élesen megrajzolva, kitörölhetetlenül vésődik 

az emlékezetbe.
A holt vidék vagy a Tiszazug szokatlan kicsinyítő, já

tékos szemlélete ettől a képtől kapja értelmiét, Tanyait.
Ls itt gyökerezik a harminchármas év ezidotájt keletkezett, 

személyes sorsot vizsgaló nagy verse, a iernenytelenul is. 

a Téli éjszaka tájképét athatja, magához hasonltja

-
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az a "tél-képzet”, amely maga gazdagé ágával, az elide
genedett világ asszociációs képzeteivel József Attila köl
tészetében szólalt meg a magyar irodalomban."

A vers pusztaság-képe kettős kötődésű. A síkságon ro
bogó vonat mikrokozmosza, "ölnyi végtelen”-je a megjelenő 

kicsinyítő értelmű és befelé irányuló nyelvi eszközökkel 
/kis, ölnyi; benne, füstjében/ az otthonosság bensőséges 

képzetét idézi. A kihunyó szikra-csillagok a vers jelké
pes jelentés-magjához kötik a képet, amely azonban "nem
csak metaforája vagy szimbóluma a költő belső világának,

Qhanem önmagában is létező valóság.' ügy valóságos táj 
érzékletes képét xátjuk magunk előtt, a 'léli éje гака sík
sága a ga <§a^ jelentésű téri alföld-kép jelentésrétegeit 

is idézi. /Például A paszta,télen otthonosság-motívumát./
A kötődés másik irányét az előző kép jelzi. A var

júcsapatot ugyanazon a havas pusztaságon látjuk, i-m eh
hez a képhez egeazen maß képzetkör kapcsolódik. Tőr, pusz
taság, fekete sóhaj, köd - a kulcsszavak hangulata önma
gában is jelzi, hogy itt az idegenség mozzanata az ural
kodó. Ady mái' idézett soraira utalhatunk vissza: "Jönnek 

a téli varjak / Feketén a hómezón." az egyedüimaradéa, a 

magány havas pusztasága ez, melyet az ügy kisgyerek sir 

cimű - időben közeli - versének dermesztőén groteszk ha
sonlata igy idéz fel:

8
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Mint könyvelő, ki csendben hazatér, 

ruháját rendben székére teszi, 

ágy szélén mereng, morog, útrakéi - 

puffannak apró, gyors lépései -

• * *

egy aikra, havat kóstolva üget 
a zöld hoidfényben, merev éjszakán, 

vakog, nyalná a sós eget, - 

igy vonit <5; a pusztán a magány
kotor * lo• • •

"Nagyon sarán visszatérő érzésem a sivárságé” - Írja 

egyik levelében, mnnek az emberi leiekben terjeszkedő pusz
taságnak a feltárása, a leli é.iszaka és az felед!a objektiv 

világának a személyes, szomorú, benső párja a Reménytelenül 
"tűnődő" látomása:

.

Az ember végül homokos 

szomorú, vizes síkra ér,
szétnéz merengve és okos 

fejével biccent, nem remél.

Ezzel a verssel le is zárul József nttila költészeté
ben a puszta-motivum használata, mely a korai versekben még 

áthasonitatianul, a harminchármas év - nagyjából egyidőben 

született - jelentős alkotásaiban már önálló, egyéni értel
mezésben jelenik meg.

Későbbi alkotásaiban nem fordul elő többé ez a kép; a 

természet helyét egyre inkább a dolgok, tárgyak világa fog

lalja elxf a falu-témat érintő versekben pedig a mesésebb,

¥
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a mondandót gyakran ellenpontozó "tűndéri" képek a jellem
zőek.

így, a pusztának a Holt vidék, a léli éjszaka, a Re
ménytelenül képviiágóban betöltött fontos szerepével, és 

hiányával a későbbi versekben teljes a puszta-motivumkör 

leírása József Attila költői világában. Ez a motivumhasz- 

nalat is jelzi azt, ami költészetének egészéből kiolvasha
tó, hogy népiségére és magyarság-szemléletére már nem gya
korol közvetlen hatást a tizenkilencedik századi népiesség. 
A költői hagyomány megújulásának, az előzményekhez szerve
sen kötődd uj költői motivumhálózat kialakulásának lehetünk 

tanúi József Attila költészetében.

I

SINKA ISTVÁN

Sinka István azok közé a költők közé tartozik, akik
nek -'-L. egy sajátos zárt témavilágon belől bontakozik ki 
költői egyénisége, művészete. Költészetének jellegét dön
tően meghatározza, hogy a társadalom, a nép mélyrétegeiből 

érkezik, egy ismeretlen világról hoz hirt. Nem egyedül a- 

zonban, nem kuriózumként. A hullám, ami őt is a szellemi 
élet felszínére dobja, a népi irók harmincas években ki-
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bontakozó mozgalma. E sokasaid, összetett szellemi áramlat 
egyik jellegzetessége a parasztirók megjelenése. Mélyről, 

szegénységből, parasztságból kiemelkedő alkotók voltak ko
rábban is, de Erdélyi József, Veres Péter, óinka és társaik 

az elsők, akik a kultúrát parasztságukba asszimilálva ké
pesek Öntörvényű, ujhangd művészetet teremteni.

Sinka e szellemi közösség tagjaként indulásától öntu
datosan vállalhatja önmagét, s azt az archaikus életet élő 

népi közösséget, mely életének, egyéniségének meghatározója. 
Költészetét, azon túl, hogy megfelel a kor esztétikai köve
telményeinek, ez a többlet teszi értékessé.

Az újdonságot, azt, hogy "mi tör fel az ismeretlen né
pi és multi mélységekből a Sinka verseiben", a pályatárs 

Veres Péter igy fogalmazta meg: "Nem csupán a pósztorélet 

tárgyi rajza, nem is csak a pusztai cselédek keserves éle
te, mert hiszen ezt mások is megirták, hanem ennek az élet
nek s ez élet lelki atmoszférájának művészileg egyedülál
ló és érvényes meyjelenitése. Ez a óinka költészete.

A zárt, mélyvizi, ismeretlen életformának, melyből 
iainka költészetet formál, szintére a puszta, a bihari pusz
ták világa. A verseiben megjelenő táj a közösség, a kétke
zi munkát végző nép szemével látott és ábrázolt világ. Az 

Elöhang ars poetica-ként fogalmazza meg ezt a közösségi 
indittatást:

•v

«12
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Nagyanyáim a a szépanyóim 

lelke dalolt nekem a pusztán» 

hogy keljek fel a virágok közül 
s induljak el e dalok jussán, 

hagyjam magára a nyájat, 

mert felőlem az rendeltetett, 

hogy vihar fújja meg a számat

'v

"Engemet hajt a puszta láza" - Írja egy másik versében, 
dgyanaz a láz, ugyanaz az indulat, ami a magyar költészetet 

fűti Petőfi óta. A költőben ott forr a szabadság lézitó gon
dolata. miközben - először Pásztorének cimű kötetében - szo- 

ciográfikus és etnográfikus hitellel felidézi élete törté
netét, a pusztai cselédek embertelen sorsát, verse az igaz
ságtalanság megváltoztatásáért kiáltó “közösségi üzenetté" 

válik.’ iviaga a szabadság szó, ha elő is bukkan egy-egy vers
ben, ritkán vezérmotivum, inkább csak távoli utalásként vagy 

hasonlat tagjaként van jelen, A Ballada egy őszi szekérről 
című versben igy: "Kettétörték a puskáját, / mint a pusz
ták szabadságát."

Sinka igazi hangja foljtottabb, a ki nem mondott igaz
ság megvilágitó erejével hat, mint például A sikon este ci- 

mü verse:
Lágyán sirjatok esti sipok, 

most magányos vagyok, mint a hold 

a megszólalnak bennem a sikok: 

éji bogár zsong, 
bocskor suttyog - a pásztoré, 

ezer ideggel él a lomb.
S a nádasból az ér szaga 

keserű, mint népem szava.

<
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Az esti puszta lélegzik e sorokban, a táj szinte egy- 

gyéforr az emberrel, s a magányos, szemlélődő lélek rezze
nései észrevétlenül emelik az olvasót a vers végén kibom- 

ló, a mü jelentését közösségivé tégitó hasonlatig* A kese
rűség okát nem részletezi, nem magyarázza a költő, erre 

nincs is szükség. Műve kerek egész, önmagét értelmező. Hu
szadik századi, individuális, teremtő költészet ez, ugyan
akkor szétválaszthatatlanul összeforrott a közösségi hagyo
mánnyal, a népköltészet szemléletével.

Sinkanak ahhoz, hogy rátaláljon saját költői hangjára, 

s az ahhoz illő költői szerepre, meg kellett küzdenie az 

irodalmiség kisértésével. Első verseiben még jelentős sze
repet játszik az Ady-költészet és a széles körben elterjedt 

turáni mitológia motivumkincse, de a külső hatásoktól gyor
san megszabadul. "A népi lira képviselői közül 6 jutott a 

legközelebb a népköltészet ősi rétegeihez 

Erdélyi és Illyés után azt az ósi poétikát újitotta fel, a-
melynek érvényességére szinte már senki sem gondolt" - al-

13lapitja meg Pomogéts Eéla.

Legsajátabb műfajai a dal és a ballada, valamint a kö

zösség életét megelevenítő epikus költészet, lermészet és 

tájábrázolása a népdalok szemléletéhez all közel, a pa
raszti alakokat körülvevő táj, a puszta világa nem játszik 

önálló szerepet, hősei gondolkodásának megfelelően a költő 

szemléletében sem különül el a benne élők cselekedeteitől.

/

Petőfi, Arany,• • •
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Megfigyelhető ez a jellegzetes vonás akkor is, amikor 

a mű leghangsúlyosabb helyén, zárómotivumként maga & "pusz
ta* szó jelenik meg. Például a Magyar vendégek cimű versben 

igy:

így beszélünk 

Vagy bárét jön, vagy ellenség - 

Ha ellenség, nem lesz mentség: 
itt hal meg a puszta aljén, 

mert fogunk közt most lobog a kin.

kutya ordit.• • •

Hasonló kétsoros, a népköltészetben gyökerező jelentés- 

egység zárja legtöbb Urai költeményét. Amelyik zárásban sze
repel a puszta - mint az idézett példában vagy az Alszik be
fejezésében -, társmotivumként a kin tűnik fel /illetve a 

láz a Hontalanok utján záróképében/.
Sinka, a huszadik századi muköltő számára létezik a 

táj mint esztétikai, költői élmény, "ügy táj, egy emlék, egy 

fényes világ / s a drága, drága múlt" - foglalja össze Vele 

együtt cimű versének motívumait a zarósorokban. Sinka vi
szonya azonban más a tájhoz, s a pusztához, mint ami a ma
gyar költészet utolsó századéban szokásossá vált.

aa a puszta motivum különböző változatait összevetjük 

Sinka pusztájával, azt kell megállapítanunk, hogy az 6 pusz
ta-ábrázolása nem az évszázados lírai konvencióból fakad, 

elsősorban nem ahhoz kötődik, hanem a legközvetlenebb, ele
mi, valóságos lét-élmény a forrása.



- loo -

Sinka ismeri Petőfit és Adyt, s hatásuk alól nem tud
ja - nem is akarja - kivonni magát, de az ő puszta-ábrázo
lása korszaknyi távolságra van a nagyomónyteremtő elődöké
től. Ami Petőfinél realista tartalmú jelkép, az őnála a leg
bensőbb, megszenvedett valóság lírába ömlése. Ami Adynál - 

mint magyar ugar - a hazug romantikától és mítoszoktól meg
tisztított, átértelmezett és a régivel szembeállított szim
bólum, az oinka "egyetlen, kikerülhetetlen, halálig elegen
dő témája, izgató ellenfele és magahoz ölelő mindene."1^

A pusztának ez a valóságból és ősi mélységekből feltö
rő ábrázolása egyrészt gazdagítja, másrészt át is értelme
zi a puszta témakör egyik központi, gondosan kimunkált je
lentésrétegét, a magyar pusztát mint népi jelképet. Sinka 

felmutatja azt a pusztai világot, amelyik ebből a jelkép
ből mindig is hiányzott, kimaradt.

•sinka akaratlanul is részese egy folyamatnak, mely a 

bartóki művészet ihletésére bontakozik ki az irodalomban. 
Petőfi népszemléletének kiteljesítése, Ady ugar-indulatá- 

ьак részletező kibontása, a népiben gyökerező korszerű mű
vészet megteremtésének kísérlete ez a harmincas évek iro

dalmában. Ez az a pillanat - történeti értelemben fogva 

fel a "pillanat" szó j lentését -, amitől kezdve a magyar 

puEztűóagyomónyos Jelentésében egy „eghalelott kosszá, Jel- 

képévé, történelmi jelenséggé válik. Múltként ábrázolható 

hitellel, úgy, ahogy arra Móricz mutat példát a Rózsa Sán
dor regényekben.
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A pusztának a "bennszülöttek" közül is Sinka a leghi- 

vatottabb ábrázolója. Egyéni látásmód, a közösség élmény
világéban gyökerező népi mitologizmus teszi sajátossá - s 

korszerűvé költészetét, melyet magatartásénak alapképlete 

látszólagos különállása ellenére a magyar irodalom közpon
ti vonulatához kapcsol: "Mert kínunkról szólni nem lehet"
- ez az irodalmon túlmutató indulat fűti a Sinka-verseket.

Az egyetlen magyar "Pasztorköltő" létélményét Tornai 
József "nemzeti egzisztencializmusnak" nevezi: "A tehetet
lenség-érzés állandósulása, a reménytelenség általénositá- 

sa nyitja meg Sinka előtt a semmit, a 3emmibe-vetettséget. 
Csakhogy mivel Sinka egy közösség azonos sorsú tagja is 

volt, mégpedig elválaszthatatlan tagja, ez a semmibe-hul-
lás számára nemcsak magára érvényes nihil, ez, saját sza-

,Д5 Ez az alapérzés a pusztaság vi-vaival: magyar semmi, 
lágirodaírni érvényű motivumköréhez közelíti, áttételesen 

ahhoz köti a Sinka költészetében felépülő "egyedi egye-
temes" pusztai világot.

A történelem fordulói, az öregedés változást hoznak 

költői világában. Érdemes Összevetni a Vágy karjaidba, idő 

című vers előre, a megbékélés, a halál felé tekintő, mégis 

fiatalos, bizakodó hangját az öreg .iuhaszné búcsúzik régi 
legelőktől hangütésével:
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A tájat, mi felhőkkel alkonyodik, 

elnézvén, <5, hiába keresem 

a volt mezőt, juhaim s ifjúságom 

pusztáját, mi valahol összefolyik 

az őszi zölddel: nem, 
többé nem lelem sohasem!

;

Véglegesen, visazaforüithatatlanul a múltba merült egy 

egész világ, ezt tudatosítja versében а кiltő. Késői költé
szetében elválnak egymástól megformálásban is a múltat fel
idéző epikus költemények és "a megváltozott világ fényszik- 

rás pillanatait továtbitó" lirai versek.
Az előbbi témakör összegzése a bzi^e tek kön.y ve, mely

ben a fiatalság, a szegénység pusztáját idézi fel egy nagy 

körképben. A másik, a "korszerű” irányba mutató verseiben 

szintén a puszta képvilága marad uralkodó, de egyetemeseb
bé, egyben elvontabbó táguló szemlélettel. Ennek a szemlé
leti megújulásnak nagy verse a Lovasok opál mezőkön:

Jó lovasok voltunk, világgá vágtattunk 

s nem a távolság, ó! az élet fogyott el: 

nyarunk eltűnt, és most üresen kong az ég, 
és aszály van,ac mjuaág és kiszáradt kút. 

opál mező, ól bársony, nesztelen!

A valószinütlenül fénylő szineknek, melyek a veraci- 

mefcben is feltűnnek - Egyszer topáz, máskor smaragd,Ibo- 

l.ya-szakállán Ős messzeség fényiéit - a költő élete ad

mélységet, a megszenvedett valóság, ami "egyszer topáz, 
aztán smaragd, és azután, mint a vér."Ezeknek a versek-
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пек a verseknek egy része bibliai témája, de a többiben is 

érződik valami biblikus ragyogás, mely a puszta-képre is 

kisugárzik.
iáinka késői költé zete izzás, lobogd tűz a könyörtelen 

és az öregséggel egyre hűlő világban, Kórótűz kegyetlen csil
lagok alatt:

Ki tudja, hogy a csillagok, 

ha kigyulladnak télen, éjjel, 

és nincs az eldobott 

emberfiának
enyhhelye más a nagyvilágon,
csak a si*: hogy mily jó az, ha kórótűz ragyog, 
ha csak annyi is, mit elföd a tenyerével • • •

ILLYÉS GYULA

Illyés Gyula költészetében nem találjuk meg a pusztá
nak Petőfi óta megszokott, a közvetlen természeti élményt 
jelképes jelentésűvé felfokozó ábrázolásét. Ha egy-egy vers
ben feltűnik az alföldi táj, a puszta motivumköre, akkor is 

a "kívülálló" szemével, a magyarság-élménnyel, Petőfi a- 

lakjéval összekapcsolva, mint például A Tiszánál címűben:
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Néztem a folyót némán a mintha 

Ezer gondja rajtam át folyna, 

j.rtettem titkos számvetését, 

Nyugalmát s őrült gáttörését.
A túlsó parton egy paraszt 

Kapalt, - én tudtam, ugyanaz, 
Akit Petőfi látott hajdan 

Izzadni gondban, kinban, bajban.

Ez a kivülről közelitő magatartás érthető. A költő e- 

gyéni, fiatalkori, a szülőföldhöz, a gyermekkori környezet
hez kapcsolódó tajéiménye rendszerint meghatározza verse
inek táji motivumkincsét. "Pannóniái vagyok, dunántúli" - 

Írja le minden adódó alkalommal büszkén és szeretettel Ily- 

lyés, aki verseiben, tanulmányaiban - és valóságos életé
ben is - rencszeresen visszatér a szűkeDb szülőföld vilá
gába, innen merítve erőt a magasba lendüléshez:

Hű nevelőim, dunántúli dombok, 
ti úgy karoltok, hogy nem korlátoltok, 

nemffogtok rabul, amikor öleltek, 

ti úgy öveztek, hogy égig emeltek!
/Tolna/

Berzsenyi, Vörösmarty, Babits képi világának rokona 

ez a latás. Illyést azonban tajélményének "dunántúlisága" 

nem akadályozza a magyar költészet hagyományos motívumá

nak, a pusztának a használatában.
Kötészetének, egész életművének középpontjában máig
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közösségi fogalmak állnak: nép és haza, "Az utolsó nemzeti 
költő" - jellemzi sokat láttatúan Déry Tibor. Valójában 

annyiban utolsó ő, hogy egy nagyhagyományú költői maga
tartás korszakok változásét megélő elkötelezett, követke
zetes képviselője. Műve tükre a nép- és haza-fogalom - és 

a valóságos sors - nagy átalakulásának.
Illyés költészete folyamatosan megújuló kis érlet a 

nép és haza korszerű jelentésének megfogalmazására, s ered
ményes kisérlet, mert minőig úgy lép előre, csak annyit, 

amennyi a valóságban is követhető.10 

a nemzeti ihlet "hajszáig^ökerei" átjárják művészetét, köl
tői egyéniségében egy közösség akarata összpontosul, hagyo
mány és modernség új, korszerű vegyületét hozva létre.

Ezt a nem robbanásszerűen, látványosságra törekedve 

újitó, hanem mélybe hatoló és a jelenségeket alapjaiban át
értékelő folyamatot figyelhetjük meg a puszta motivumköré- 

nek illyési átformáláséban is.
Maga a "puszta" szó Illyésnél a dunántúli nagybirtokok 

majorságainak a világát jelenti. A dunántúli pusztát ő hoz
za be az irodalomba, s ez a fogalom szociális tartalmával, 

a nép sorsának felmutatáséval Petőfi, Ady hagyományához kap
csolódik. Szemlélete annyiban áll közelebb Adyéhoz, hogy mig 

Petőfi alföld-képében a természeti jelenségek ábrázolása fon
tos szerepet játszott, Illyésnél elválik a nép életének ló- 

zitó erejű bemutatása az emberi teremtésbe vetett hitet jei-

A közös gondolkodás,



- 1о6 -

képező természetábrázolástól, melynek eszményi tipusa nála 

a dunántúli kultúrtáj.
Ady ugar-látásétól az különbözteti meg szemléletét, 

hogy nála nem a szembeszáliás, hanem az épités mozzanata az 

uralkodó. Ujj szinképű nemzet-szimbolika formálódik ebből a 

szemléletből, melynek fő jellemzője szociális gondolat és
17nemzeti hagyomány, magyarság és európaiság összeötvözése.

A szülőföld világa, a paraszti tematika - és általá
ban a tárgyi valóság - meghatározó szerepet játszik a ^ar- 

.iurendek. a Szálló egek alatt, a Hend a romokban verseiben, 
melyek költői realizmusét Pomogáts Léla igy jellemzi: MA 

valóság dolgait szerves anyágiságukban ragadták meg e ver
sek, a tárgyak saját valójukban és természetükben váltak 

a költői világ elemi részeivé. Nem rajzolta át, nem stili
zálta őket a képzelet, az anyagi világnak magának volt köl
tői jelentése és ereje, anélkül, hogy jelképül szolgált vol-

18na tőle független jelentések száméra.
Ha költői világát a tárgyiaa poétika törvényei sze

rint épiti is, a nemzeti múlt, a közös emlékezet gyakran 

hivja elő a puszta gazdag aszzociéciós mezejű, jelképekkel 
teli motívumkorét. Petőfi pusztája, a honfoglalás korának 

Ősi sikja, és a még távolabbi múlt, a keleti sztyeppe gyak
ran tűnik fel e korszakának verseiben.

A harmincas évek közepétől szaporodnak meg a jelent 

a nomád élettel összevető, egymásra vetitő költemények.

- V



- Ю7 -

A Magyarok:, a Philologie, a Hidi váaar egyazon érzés kife
jezői. Megjelenik e versekben az egyéni menekülés vágya:

& tá.ira vágyom én. vagy ennél is további mennék oly ég aló 

hol zúgó homlokom pihenni tudna és feledné keserű 

emlékeit, e zord, üres világ bamba törvényeit! - ahol 
beszökne szivembe egy kis szabad derű.
Lovam lenne, lovam kantárszórót lovam lágy nyakába vetném, 
távol Európa üvöltéseitől léptetnék egyedül 
az elérhetetlen őshazába;

/Philologie/

Az egyén menekülés-vágya egy nép riadalmának kivetü-
lése:

A gémeakút az udvaron 

forgaxja nyakát nyugtalan, 
föl-fclszimatol az űrbe, 
mintha ugorni készülne, 

szökni feszült innal vissza, 

honába az ősi sikra.
/Magyarok/

Ez a visszanyúlós a múltba nemcsak menekülés, hanem 

tamaszkeresés is. Ezt jelzi a harminc évvel későbbi vissz
hang:

Tágul időm hét határon túl. 

Nehéz szivem vénülve újul.
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Piros csizmák nyomán a hóban 

térek haza, hol sose voltam 

föllelni - meóti zöld réten? - 

az öröklétem?!
/Poesis hungarica/

A nemzeti és népi kultúra közös gyökereit keresi, in
nen, a közösségi tudat forrásvidékéről ered lírájának ik 

fontos szólama. Ugyanaz a gesztus, mint a Kalevala-t vissz
hangzó József Attiláé. A népi hagyomány melyére hatolva kö
zösségi művészetet teremteni, melyben népi és nemzeti elem 

egymást erős it 6' egységbe forr össze.
Szintén hagyományos - egyszerre nemzeti és egyetemes 

kötődésű - jelentéskört aknáz ki a fiatalkori Három öreg 

cimű poéma befejező soraiban:

Magyarország népe, 
történelem mostohája, 
kerekedj fel a pusztából 
egy nagy új honfoglalásra.

A pusztában bolyongó, fogyó, pusztuló nép biblikus 

látomása, a nemzethalálnak a magyar költészetben régóta 

kisértö, időnként fel-feltörő látomása Illyés gondolkodá
sának egyik sarokköve. A pusztulás képzete egész költésze
tén végigvonul, bizonyítva a történelmi korszakokon átíve
lő életmű egységét, a különböző jellegű és témájú alkotások 

közös forrásét, a népét féltő indulatot. АиPusztulás, pusz-
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túl” gyakori 3zava költői szótárának* A pusztaság és pusz
tulás szó nyelvünkben közös tőből fejlődött, és a költő
nyelvi képzelete különös erővel ragadja meg ezt a rejtett 

19összefüggést.
A nép pusztulásának képzete a harmincas években szo

ciális tartalommal, 1945 utón összetettebben, a közgondol
kodás aggasztó jelenségeivel bővülve, az utóbbi években pe
dig az öregedés, az elmúlás gondolatával összefonódva je
lenik meg költői világában*

A pusztulás és pusztaság motivuma gyakran kapcsolódik 

össze. Árvak című. - 1968-ban Írott - prózaversében például 
az Őszi tájban lépkedő kamaszlányok láttán feltörő gondola
tát a következő metaforikus megfogalmazással emeli jelké
pessé:

"Ki védi meg ott őket? A nép, mely iránt madárfészek- 

azivükben bizalom melegül, évről évre azzal hidegül 
irántuk, hogy fogy. Közel az idő, amidőn körben a táj 
felére ürül, aztán negyedére, a statisztika vaetörvé- 

nyű jóslata szerint. Állítsam meg a kis bizakodókat? 

Közel az idő, amidőn özvegyen, gyermektelenül egy nem 

is különösen nagy tojáshéjban teljesen magukban ván
dorolnak majd egy sorsára teljesült igazi pusztán, 
helyben is messzebb, mint a Sziklás Hegység hó-fenn- 

sikjain."

Mig fiatalkori verseiben a pusztulás, pusztaság képe 

szinte kizárólag közösségi jelentésben fordul elő, a négy-
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venes évek végétől az egyéni sorsaal üsszefüggésben is 

egyre gyakrabban feltűnik a kép. A korábbi időszakból va
ló Nem érdemelnek meg kezdetű versben a szerelmes össze-• « •

tett érzéseit fejezi ki a verezáró kép, s benne a pusztaság 

motívum:

Elpusztul a föld, ég. öemmi se kell. Állok. 

Nézlek féltékenyen, te gyenge, 
hogy* népesited be a pusztaságot: 

árulsz el egyre.

A pusztasag, a sivatag gyakori szintere a halál gon
dolatával foglalkozó verseknek - Könny közt remény, Egy ré
gi sÍrnál. Gyászének -, átszövi e verseket a pusztaság mo
tívum, eltűnik majd újból megjelenik, makacsul magához von
ja a költő képzeletét. Az idővel való perlekedést az űrök 

művek viléga-ban igy jeleníti meg:

a meg nem szelídített, a még vad évek: 
a jeJtélén múlás futóhomok 

pusztáiról fohászkodok 

feléd, felétek, át, föl - én is éljekI

A költészet egyetemes nyelvén fogalmaz az 1965-ből va
ló Megtalált karavánnapló is, melynek hőse nem egy személy, 
hanem többesszámú: "Mentünk tovább / megint egy napnyi si
vatagon át.”

Biblikus hangütés! a Fekete-fehér kötet több nagy ver

se, az Ifjú pár, a Világodban vilsgtalan. A szerelmet, két

1
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ember közti távolságot, az igazan lényeges emberi mozdula
tokat vizsgáló "ébeli" versek ezek a "kaini" világban:

Íz maradt meg máig a legszebb- 

igéretű honkeresésnek, 
exodusnak, a - sivatagban?
A sivatagból?

/Világodban világtalan/

belső táj a sivatag, tragikus, feloldásra váró. w.Re
püld át sivatagomat" - hangzik a felszólitás, de a sorssal 
szembeszegülő szándék sem teheti meg nem történtté, látha
tatlanná a valóságot, a költői világ télbe fordulását /"És 

jő s didergeti tél / a lelket is egy tar mezon."/. Ennek 

az érzésnek megfogalmazása a Különös testamentum cimű kö
tet egyik verse, a Sistergő rózsa, melynek befejező szaka
sza a népiesség pusztájának motívumait idézve kanyarodik 

viasza a közösség, a közös sors - s a költői szerep - gon
dolatához:

Hull, hull a hó a fog hullni csak eztán. 

Fejet dug, fart vet a nyáj a pusztán.
S pásztora? láttad utazó: 
gyürta síremléknek a hó!

• • •
■■

• • •

■

\
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P U S Z 1 AMAGYAR

Az áj költői szemlélet és stilus első kapunyitója Er
délyi József a huszas években, ő még közvetlenebbül kötődik 

a tizenkilencedik századi népiességhez, mint az utána jö
vő»'. Főként témáiban, költészete motivumkinősében. Felfris
síti, újraéli Petőfi témáit a délibábtól a számáron lovag
ló juhászig.

A szülőföld - a bihari puszták vilaga, az alföld - fon
tos szerepet játszik költői világában. A puszta motivumkö- 

re leggyakrabban az elszakadás-hazatérés, felidézett emlé
kek - mindenekelőtt a szülők alakja - mozzanatával társul 
verseiben. Együtt fordulnak elő &z emlitett elemek A tanyá
ra, A kis ház előtt, a Pusztai harang, az Ok cimű versek
ben, a a gyermekkor otthonos vilaga, a szülőföld felidézett 

"közösségi rendje" kisugárzik költészetének egészere.*10
Erdélyi ars poetica-jellegő verseiben "pusztaisagéban" 

találja meg művészetének legjellemzőbb szimbólumát: "a büsz
ke világváros közepében / verseket zeng a pusztai harang."
Ám már a korabeli elemzők kiemeltek, hogy Erdélyi költésze
tének nem a népies hang felújítása a meghatározd, legerede

tibb mozzanata.
"Csak szinhely a falu, a tanya, az országút; az élmény-
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any&g, a képkincs ered a népi miliőből" - határolja be a
21népies elemek szerepét Járkozi György,“ s Kiemeli Erdélyi 

költészetinek korszerűségét. E költészet korszerűséget, i- 

gazi jelentőségét tórgyiassóga adja, az, hogy "a túlságos 

szubjektivitást tárgyszerűséggel, az ezoterikus szépségkul
tuszt realizmussal, ez izmusok formarombolósót zárt formak-

"22kai váltotta Tel.
A puszta mutivumköre a hagyományból erőt meritő korsze

rű költői magatartás szőrűjén átszűrve, de teljes terjedel
mében megjelenik Erdélyinél, s a motivum kezelésére az örök
lött jegyek, a hagyományos jelentéskor követése a jellemző:

Bárhova mennék ám, akármely táján 

a földnek, szülőföldemet ám
magam körül. - A tenger; mint a nagy, 
kalászos alföld Ha más nem: az ég 

hasonló lenne s bár a Himalája: 

emlékezve tekintenék fel rája!

• * •

/Pápa tója/

Erdélyi költészetének, a általában a népi liranak e- 

gyik jellegzetessége ragadható meg a magyar puszta moti- 

vumköréhez, a népiesség jelképes pusztájához való viszo
nyában. A két háború között kibontakozó népi irodalom szo
ciológiai inditéka, legfőbb témaja a szegényparasztsóg, a 

művek befogadója viszont az a középosztály, mely a nacio
nalizmus es a jobboldali radikalizmus legfőbb tömegbázisa
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is. A középosztály nemzetszemlélete kihat a népi irányzat
ra, annál ia inkább, mivel űrt tölt ki. A parasztság leg
szegényebb rétege ugyanis nem rendelkezik önálló nemzet-kép
pel. A társadalom legmélyén élő tömegek körében csak töredé
kesen, legáltalánosabb jelképeiben él a tizenkilencedik szá
zad nacionalista mitológiája, mely a középosztály gondolko
dásúnak meghatározó eleme. A nemzeti ideológia általánosan 

elfogadott köznyelve ez, melyet az irodalomban a népnemze
ti irányzat, majd a századvég népiességét továbbvivő konzer
vatív költészet aknáz ki és érésit.

Joggal állapítja meg Pomogats Béla, hogy "a konzerva
tív költészet népies romantikája, Illyés kivételével, min
den népi lírikusra hatott. E népies romár.4.áka szinte beépült 

abba a költői "köznyeivbe", amely a huszas évek átlagkölté
szetének és irodalmi tömegkultúrájának hangját meghatároz
ta, s még a paraszti "ÖBtehetségek": Ыпка István vagy hagy 

Imre sem tudták kivonni magukat hatása alól. Költői indulá
suk idején maguk is ehhez a "köznyeivhez" igazodtak, ben e 

látták a műkoltéüzet érvényes hangnemét. ^
A népi költőknek a művészet kollektiv küldetését hang

súlyozó szemléletéből, s a műveiket jellemző paraszti tema
tikából következik, hogy a lélegzetvétel természetességével 
alkalmazzák a népiesség közismert motívumait, köztük a ma
gyar pusztát. Fő törekvésük nem a hagyományos jelentéskor 

megváltoztatása, számukra a "magyar puszta" nem kulturális,



- 115 -

hanem közvetlen, valóságos élmény, s ezáltal jelképes.
Veres Péter a barmInces évek végén Én nem mehetek el 

innen kezdetű prózaversében igy vall művészi magatartásá
nak gyökereiről:

"Azt mondta egyszer valaki, úgy mondják, egy g 3rög bölcs: 

"adj egy szilárd pontot és kifordítom sarkaiból a világot". 

jjí megtaláltam ezt a pontot, legalábbis önmagam számára.
£z a föld az, amelyen élünk:
a sziksós puszta, a ragadós televény, a szaladó hjmok 

és a zöldellő dombok földje - Magyarország"

A vers befejező szakaszában a magyar világot a puszta 

metonimikus jelentésű képébe sűriti, egybeötvözve Petőfi 
alföld-élményének lelkeaültaégét és Ady ugarjának lehúzott- 

ság-élményét:

"bábommal bokáig járok a magyar sárba, 
arcomat kicserzi az éles pusztai szél, 

szemeimet kicsire húzza a kemény sivatagi napfény; 
gondjaim lehúznak a földre, vágyaim fölemelnek a felhők fölé"

A népi irányzat költői a puszta-témát a szociális je
lentés irányába szélesitik. ülyan élményréteg jelenik meg 

verseikben, amely korábban nem kapott helyet az irodalomban. 

A kiszolgáltatottak életét élő Nagy Imre verseiben megjele
nik az éhség mint költői téma, és visszatérő motívumok a 

pókok, bogarak és Pinkához hasonlóan - a szegények életét 

megkeserítő patkányok:
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*■

Szememen pók, ajkamon tücsök, 

a kezemben megfojtott patkány, - 

igy megyek majd az isten elé 

az ítélet virradatján.
/Elmondok mindent/

A valóság irtóztató nyomása alatt a magyar puszta év
százados múltú idealizált szimbólumként való használatát 

nem lehet felújítani. A tájhoz érzelmileg szorosan kötődő 

költőknél is a komor, vádló, panaszos hang az uralkodó, és 

ez & szemlélet a harmincas években általánossá válik irodal
munkban. A népi írók művészete leszámolás a puszta-romanti
kával. A "magyar puszta* pozitív jelképként a múlt, a nem
zet történelmének világában őrzi meg érvényét, a jelenre is 

kisugárzó erejét.
Az alföldi tájat a kor költői a népnemzeti iskola egy

séges mőtivumrendszerétől eltérően, különböző módokon egyé
nit ve ábrázolják, folytatva, továbbvive a Nyugat költőinél 
megjelenő «'ezdeményeket.

Bányai Kornél Alföld című versében a Hkivül nyugalom,/ 
bévül mély gyötrelem" táj mitikussága hangsúlyozódik ki:

ülés szarvú szent állatok: 

ökrök vonulnak csöndesen: 
szomorú gyászmenet valami ó 

halotti szertartás szerint.

4



- 117 -

Mellettük vén ezüstfejű magyar 

ballag sötéten és rejtelmesen 

Ázsia csókjával homlokán, 
nagynéha szól, beszél az állatokhoz 

s velük együtt a párolgó porba vész.

V

Nagy Imre verseiben a turáni mitológia pusztája tűnik 

fel /Hajnalban az orhalmon. Lócsontvéz a pusztán/. Gulyás 

Pál költészetének pedig egyik legjellemzőbb jegye az idő
határokat tégitó látás, a mólt, a mítoszok felidézése*

"A régi civilizációk föltárt mélységeit a legmagasabb
európai hagyomány fényébe emelni: ez volt az az öntudatlan

életét a szolgálatába állította" - Írjaprogram, melynek 

Gulyásról Németh László.2^ Az Alföld világa, mely állandó
• • *

élményforrása "az alföld csendjében" élő költőnek, tér és 

idő, jelen és múlt egymásbatűnésében, végleteket egybehan
goló viszonyrendszer elemeként jelenik meg Gulyás Pál ver
seiben. Ettől válik varázsos hangulatúvá az ürszáguti es
küvő szegényes pusztai lakodalma; ez a varázslat azonban 

nem a tájból és az emberekből arad, a mítoszok kalevalai 
világa a jelen alföldjével szembeállítva egy erős és gaz
dag népi kultúra jelképe:

ő, mert másképpen gyűltek Össze 

egykor Északon, Pohjoléban, 
a középső út mentiben, 
pohjolai sötét szobákban.
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Az ajtószáda javasokkal, 
szoba táltossal volt tele 

Ez itt az országút, az Alföld, 

itt nincs a fűnek ereje.

. *«

A költő alföld-képe ironikus, keserű, amit személyes 

sorsa is motivál, a fojtó kétszáz kilométer "Bebrecéntől 
a Bűnéig”; "Én is már fejjel lefelé / csüngök naphosszat 
a hináros / Alföldőn

Sárközi György Mint zuhanó meteor 

azt figyelhetjük meg, hogyan formálódik ót egy intellektu
ális költő képvilágában a magyar puszta motivuaa;

«I• • •

kezdetű versében• • •

4. Magányosan és széműzötten, mint zuhanó meteor, 
lengek hideg világokon ót s tudom, hogy valahol

5. Elnyel a magyar sikok homokja, - fölöttem jeges kaszák
Zengenek s a tarlott rét fürjei sirjók eltemetett

lelkem panaszát.

A szétágazós, az új szinekkel gazdagodás egyben a bom
lás jele is. A harmincas évekre az alföld motivumkör egysé
ges jelentése, s a költői köznyelvben betöltött -zerepe ei- 

halvanyodik. A szimbolikus magyar puszta-kép a múlt jelképei 
közé, illetve a jelen valóságára utalva az ideológia és a 

hétköznapi kultúra területére szorul vissza. A népi temati
kájú művekben helyét a paraszti világ tényeinek, valóságé
nak ábrázolása foglalja el, s ez - amint József Attilánál 
és Illyésnél láttuk - megváltoztatja a motivumkörnek a köl

tői képvilágban betöltött szerepét.
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PUSZTASÁG

".Elég volt az ömlesztett szépből, az örökölt effektu
sokból" - jelenti ki Költészetem cimű versében Kassák ba
jos. Ezzel persze csak költészetének fő irányát határozza 

ig, a valóságban nem szakit minden hagyománnyal. Mint min
den igazi alkotó, felhasználja, é© új izekkel, új színek
kel gazdagítja a hagyományos motívumokat, köztük a pusztát 
is. A "pusztába kiáltás" ősrégi toposza tűnik fel például 
a következő képben:

Egyhelyben állok, fölfelé növök és egyre mélyebben eresztem
gyökereim.

Kiáltok a pusztába, ahol csönd van s a testvéreim még alszanak:
/Szólok halottáinkról/

Egy harminc évvel későbbi versével Összehasonlitva a 

költő egyéni képkincsének belső kapcsolatai is kivehetők:

összetorlódtak napjaim évek szakadtak rám 

de volt bátorságom hozzá hogy gyökerem kitépjem 

a rőt pusztában járok hol halottaim pihennek 

céda szép asszonyok szűz kislányok ég veletek

A gyökér, a társak a pusztában, a halál és az alvás, 

valamint az apró történések, az "epikus mag", ami köré a 

képek rendeződnek - a motivumok és a motivumkezelés harminc

* V'
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év alatt alig változott. Wem tesz Kassák se mást, "csak" 

felépít egy egyéni lírai mikrokozmoszt. Jellegzetes Kassók-i 
aiodon deformált a "pusztában álló fa" ismert motívuma a fő. 
számozott vers zéróképében:

süket a tér csak egy fa emelkedik a pusztában acélaövénnyel 
a dereka körül

s lehet hogy a lány ott all a nagy fa alatt 

de a nagy fa sárga rózsákat virágzik 

és eltakarja serdülő kedvesem

Szabó Lőrinc a pusztaság helyett a sivatag szót hasz
nálja szívesen, de a hagyományos jelentéskört ugyanúgy fel
idézik, asszociálják képei, mint az egészen más stílusú Kas
sáknál. A föld álma című versének látomása a megelevenedő, 
majd a sivatagba visszasüllyedő por-alakról első pillantás
ra egyéni víziónak tűnik:

A por felbirkózta magát 
másfél vagy két méternyire, 

ahogy megindult, két méterrel 
a sir fölött volt a feje.

Ha viszont mellé olvassuk Sárközi György következő ké
pét, oz&bó Lőrinc látomásának eredete egyből megvilágosodik:

be végre lomhán megmozdult a por. 

Isteni ujj kavar, gyúr, épit, formál,
S kemény tagokba áll a könnyű por már, 
mezítelen ember emelkedik.

/Genezis/
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Á sivatag motívumának - József Attila havas pusztasá
gához hasonlóan - megvan a sajátos vonzási köre Szabó Lo- 

rinénál. Nála a sivatag beszél, énekel, mindig valamilyen 

hang-élmény kapcsolódik a motívumhoz /Áldozatok, оivatagban. 
Magasból/. Az élet, a lét élménye és a sivatag képe gyakran 

kapcsolódik össze nála: "s az egész / emberiség, ez a nyö
szörgő / kin-sivatag, be kicsiny, onnan, fentről."

Az idézett költőknél - Szabó .aőrincnél, Sárközinél, 

kassáknál - de ide sorolhatnánk a harmincas évek Babits-át 

is, a pusztaság sokágú világirodalmi jelentésköre él eleve
nen, s jelenik meg változatos formákban alkotásaikban. Az 

a jelentéskör - amint erre Illyésnél vagy az előző fejezet 

Sárközi-idézetében láttunk példát -átsugárzik a magyar pusz
ta motívumra is.

MEZŐ, RÉT

A huszas évektől felerősödik a magyar költészetben a 

.ukolikua nang. "A pásztorélet a költészetben mindig is 

olyan vágyálom volt, amelynek létrejöttében a negativ vo
nások - s nagyvilágtól való elszakadás és e világ életfor
máinak tagadása - alkották a döntő mozzanatot. A költők já-
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tékoaan olyan helyzetbe képzelték magukat, amely a civili
záció előnyein kivül a civilizáció kötelékeitől való megsza
badulást is Kilátásba helyezte. Ez a fikció eleve magéba fog
lalja azokat az előfeltételeket, amelyek lehetővé teszik, 

hogy a pásztorköltészet minden komplijcált és rafinált kul
túrában a szabadság és a boldogság jelképévé váljon" - ir-

2*5ja Hauser Arnold a bukolikus költészetről.
Nálunk, Magyarországon nem a kultúra "komplikóltsága" 

és "rafináltsága" játssza a főszerepet, hanem a valóság ktny- 

szeritő ereje. Füst Milón, Kassák, Szabó Lőrinc, Radnóti 
költészetének jellegzetes közös vonasa, hogy megteremtenek 

lirájukban egy öntörvényű bukolikus jelképrendszert. Így 

próbálják megőrizni művészi önállóságukat, a lazadós lehe
tőségét a valósággal szemben, ezt a belső világot ruházva 

fel mindazokkal az értékekkel, amik a valóságban nincsenek
26meg.
öyakori mozzanata ennek a szemléletnek az emlékezés. 

Szabó Lőrinc Szénasszekér cimű versének könnyen f lismerhe
tő őse Arany János Vásárban cimű költeménye. Hasonló témá
jú omlyó Zoltán Széna cimű verse is. lindhárom alkotás köz
ponti mozzanata a jelen és a múlt, város és vidék, civili
záció és természet szembenállása, ellentéte. Szabó Lórinc- 

ben a varoson áthaladó szénásszekér felidézi az "odakinti" 

világot, a "falusi holdat, tömzsi tücsköket, / lompos ko
mondort, rétet, aratók / bőtorkú dalait, mezei nők / bar-
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na bőrét, ekét és vödröket, / cigány nyirettyűt, dünnyögő 

dudát.” Idilli ez a felidézett mezei világ, de csak "kor-
, a költő képzeletében emlékként, óhajként 

tűniic föl. Jóval később, a Tücaökzené-ben igy emlékezik visz- 

sza erre az élezésre:

«27Irtózott idill

Húztam mór az igát kegyetlenül.
Atkozd meg a varost és menekülj, 
airtam fel, s mit az irigy munka tilt, 

üt hivogattam, az eltűnt idillt.
Is szedtem Össze emlékeimet, 
azt akartam, hogy megint fű legyek, 
s ha szénáaezekér ment ót éjszaka 

az utcánkon, holdfényben, s hozta a 

tücsköket, almot, a rétek szagát, 

sóhajtoztam, mint a körúti fák,

A bukolikus költői világ kulcsszava, leggyakoribb képi
szimbóluma a mező. "le mi hiszünk a felásott kapukban es a
szabad utak lehetőségében a szabad mezőkön” - Írja Kassák,

28a szabadság képzetét kapcsolva össze a mező képével.
A mező motivum - az egykor a pusztához kapcsolódó - 

egyéni vagy közös szabadság, a szatadságélmény megjelenitő- 

jeként általános a korban. Lerda Józsefet "lázadó áhitat" 

fogja el, a végtelenség érzése tölti el a "kenyérszagú tág 

mezőn":
boruljunk le 6 testvérek 

a kenyérszagú tág mezőn 

és imádkozzunk igyen:

/Lázadó áhitat/
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A bukolikus ihlet legerősebben Radnóti Miklós költé
szetét hatja át. Az ő táját az avantgarde nyugtalansága, 

mozgalmassága tölti meg élettel. Esenső táj az lényegében, 
ami verseiben megjelenik: "a lelki valóság expressziv kive
títése’:29

Radnóti kedves szava nem a mező, hanem a rét. A sza
badság nala réten "illan át", a költő réti szavakat keres 

önmaga kifejezésére, fcnnek az idilli keretnek a valóságos 

-, Maz idillikus érzés és a tragikus tudat**^0 a 

boldogság utáni vágy és a boldogságra rátörő szörnyű való
ság szembenállása legmegrenditöbben az utolsó versekben, 
a Razglednicák-ban bontakozik ki:

tartalma

Kilenc kilométerre innen égnek 

a kazlak és a házak, 
s a rétek szélein megölve némán 

riadt pórok pipáznak.
Itt még vizet fodroz a tóra lépő 

apró pésztorleény 

s felhőt iszik a vízre ráhajolva 

a fodros birkanyáj.

ORBIS P 1 C TUS

A táj a romantika óta folyamatos élménye és témája a 

költészetnek, s a magyar költészetben Petőfi nyomón különö
sen gazdag hagyománya alakul ki a tájköltészetnek. A népiek

'
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lírájában felájulnak a műit századi népiesség műfajai, köz
tük a tájvers. Az Erdélyinél, Illyésnél és másoknál kitün
tetett szerephez jutó tájvers már a modern poétika törvé
nyeihez igazodó, a századvégi sablonoktól megszabadult al
kotás.

A népiek lirfajához hasonlóan, azzal gyakran összefo
nódva megtalálható a megújult tájvers a többi irányzat kép
viselőinél is. 1omogats Béla igy jellemzi a Nyugat "második” 

és "harmadik" nemzedékének tájliráját: "A "második" nemze
dék költőinél, özabó LŐrincnél, Fodor Józsefnél, Sárközi 
•íjJÖrgynél a tajnak meg nincs valóságos neve: a költő a ter
mészetben barangol, a közelebbről meg nem határozott termé
szetben keresi otthonát. A "harmadik" nemzedék költőinél ez
zel szemben a tájnak határozott arculata van: jellegzetes 

ternaáezeti és kultúrtörténeti képe, történelmi hagyománya, 
szociográfiai karaktere. A "Második" nemzedék költője mene
déket keres a tájban - főként a városi élet kegyetlen dula
kodása elől, a "harmadik" nemzedék költője inkább otthon 

érzi magát a tájban: elmerül történelmében, birtokba veszi 
hagyományát, felelősséget vállal a rajta élő nép sorséért.

A táji ihletésű költészetnek több változata is kialu- 

kul a harmincas években, igy a dunántúli költők köre, és 

természetesen az alföldi költőké. A debreceni költők vagy 

a kecskeméti áóntha György költészetét a regionális hagyo
mányokhoz való kötődés, a szőkébb szülőföld mint központi

52tematikai motívum, és a szociális érdeklődés jellemzi.

1*31
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E költői szemlélet megjelenése és létjogosultsága, az 

alföld-abrázolas megújulása is jelzi azt a változást, mely 

a haraiincas évektől a puszta motívumkor jelentésében és tar
talmában bekövetkezik, A változás lényege a puszta motivum 

belső jelentéseinek elkülönülése, a hazafias, nemzeti értel
mű használat történetivé alakulása.

Ez az átalakulás természetesen nem egycsapasra követ
kezik be, a folyamat évtizedekig tart, az ekkoriban újjá
születő táji költészet hagyománya pedig a mai napi,., eleven.
A fejezet ciméül választott kifejezés a változás irányát 

jelzi. Comenius Orbis pictus-áből tornázik Weöres aándor 

1952-es versciklusának mottója:

"A föld fölött vadnak magas hegyek, mély völgyek, fölemel
kedett halmok, üres /hézag/ barlangok /üregek/, egyenes 

/lapály/ mezők, sötétes /árnyékos/ erdők.”

<*eöres versciklusa egy olyan megoldást példáz, a roman
tika elóttre nyúlva vi sza, ahol lefoszlanak a puszta motí
vumáról is a mellékjelentések, és megtisztulva, üdén elfog
lalja helyét a világ tarka képeskönyvében. A majd száz vers
ből egynek témája a sikság a ciklusban, a aiksági kikelet 

címűnek:

Tavasszal a széles sik szerte zöldéi, 

fenn gyöngyfelhőkkel márványoa a kék, 
sugár és harmat játszadoz a földdel 
és madarhanggal átszőtt messzeség.

"•■«к .
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"Korunk egyik legterebélyesefcb problémája - Írja 

Illyés Gyula a rta.jszáx^yökerek-ben - a nemzeti, helyesebb 

megfogalmazásban; a közösségi érzés.*•' Indulásétól kezdve, 
de különösen a harmincas évektől élénken foglalkoztatja a 

nemzeti, a közösségi tudat működése. Gondolkodásának egyik 

alapfogalma, művészi magatartásának meghatározója a közös
ségi tudat, melynek áramába minden lehetséges módon megpró
bál bekapcsolódni. Nemcsak versei, drámái épülnek erre az 

alapra, tanulmányokban, esszékben is állandóan vizsgálja 

a Kérdést. Erre talal rá a parasztok között a Lélek és ke
nyér-ben. ennek a gyökereit kutatja Petőfi-könyvében is.

A puszta témaköre szorosan beletartozik e gondolat- 

menetbe. Egy 1974-es írásában Illyés igy fogalmaz: "A ha
za fogalma két elemből tevődik Össze: a táj és az ember;

és akik lakják, 

nyat elemezve arra mutat rá, hogy a tizenkilencedik száza
dig a táj ez uralkodó eleme a haza-fogalomnak, és csak az 

anyanyelvi nemzet fölfedezése után népesül be "honfitár
sakkal“ a közösség, s a művészet tudatában az ország, nogy 

aztán egyre fontosabb szerepet kapjon a haza fogalmában az 

ember, a nép.

i

vagyis azjorazág *33 A két alkotóelem viszo-
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Ez az arányeltolódás azonban nem érvényteleníti a táj, 

a szülőföld szerepét a közgondolkodásban és a művészetben; 
az egyoldalúság mindig veszélyes. A helyes célkitűzés - Ily- 

lyés szerint az egyik legidőszerűbb feladat - egy korszerű 

haza-fogalom, "helyes nemzeti érzés1* kialakulásának előse
gítése a közösség tudatában. A táj és a nép korszerű szin
tézise, melyre az első, és egyben legtökéletesebb példa 

Petőfi.
Petőfi, akinek varázslatára "a magyar puszta európai 

fogaioajna lett és e magyar táj lelkét szimbolizálja**^ 

székben is foglalkozott a magyar tájjal, mindenekelőtt a 

pusztával. Az üti ievelek-ben többször ir róla, az egyik 

legismertebb leírás, mely a nortobágyról szól, igy kezdődik: 

"Hortobágy, dicső rónaeág, te vagy az isten homloka. Megál
lók közepeden s körülteicintek oly elragadtatással, milyet 

nem érez a achweitzi az Alpeseken, milyet csak a beduin é- 

rez Arábia sivatagjaiban. Milyen szabadon lélekzem, mint 

tágul keblem!"
A táj látványa természetesen olvad egységbe a költő 

érzéseivel, izekre a prózai leírásokra is érvényes az, 
amit Németh 0. Béla Petőfi verseiről mond: "Nem a táj i- 

gazi, speciális, egzotikus, keleti vagy akármilyen szépsé
ge ragyog at versein, mint epigámjai hitték, hanem élet- 

bizalma ragyogja be ezt a magyar tájat, sugallva, hogy 

szép, értelmes, elrendezhető, egész itt is az élet.

и 34 esz-

»35

*
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Egyszerre egyéni és kollektiv élmény Petőfi száméra 

a puszta: lelki és történelmi táj, melynek jexlemvonaaai 
legalább akkora részben fakadnak a költő képzeletéből, mint 

amennyire valóságosak.
Á haza fogalmát elemző huszadik századi gondolkodó, 

Babits hasonlóképpen nagy jelentőséget tulajdonit a tájnak 

я iljmq'sx- jeixemről Írott tanulmány ében. A me; változott kor
nak és egyéni Ízlésének megfelelően már nem a "magyar pusz
ta" multszszadi jelenteakörébői indul ki. ü a magyar táj 
sokféleségét emeli ki, s a különbözőség és egybetartozás 

össznangjából, "az égaajiati, a domborzati, tájclményi meg
határozottságból" vezeti le a magyar jellem sajátosságait.

A ^abitséval rokon gondolatmenet az alapja Németh Lász
ló 1926-ban írott Mezőföldi táj című versének:

+*Százezer ujjal nyúl az bmberbe a Föld.
A meszes víz növeszt, a meleg nap derít. 

Minden növényben más, kül nős emberiz lakik, 

Mas a szőllőember, más a fenyőkkel serdülő, 

Róna, domb, havas külön léleköltözet.
Zömök az alföldi s vér bőven egyszerű.
Végtelen és korlátolt, ionok, mint a táj.
Az erdélyit hegyes, fás bizarrség szegi, 

nyugtalan ea nemes: bércpatak, Üdére, Annatö. 
ín dunántúli vagyok, harmonikus

■■

w

• • •

Németh oáazló művészetének és nagyivá gondolkodói mun
kásságának centrális képi motívuma a leghumanizáltebb ter-
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készet, a kert. Nemcsak, és nem elsősorban utópisztikus gaz
dasági programot jelent, hanem "egyéniség-tervet", "létezés-
modeilt", melyet szervesen beépit az általa megfogalmazott

37magyarség-kepbe. '
Illyés Gyula haza-fogalmaban nagyobb nyomatékot kap 

- Petőfi szellemében - a nép, tájélménye viszont mar végleg 

kiszakad a puszta "bűvköréből", és ^abits, Németh .László 

látásával rokon.

Illyés esszéiben a saját gondos kodásának gyökereit és 

művészetének indítékait .1 Vtositó állandó önvizsgálat olyan 

kísérlet, amit a kutató a vizsgált nemzeti közösség legköze
lebbi alanyon, saját magán végez, szociografikus és törté
neti tanulmányai mellett ezekből az önelemző esszékből ka
punk képet arról, hogyan szemléli egy kortárs a nép, a ha
za, á nemzeti tudat fogalmát, és témánkat, a mindaunyiunk 

tudatában ott élő jelképes táját, a magyar pusztát.
"Földtelenek, háztalanok, pusztáról pusztára hányódó 

/urasági önkény dobálta/ hontalan cselédnépek közt ismer
kedve a "szent rög"-gel, nekem a haza messze mindenekelőtt 

a nép volt; a verejtékező, nélkülöző nemzet 
helyen, és egybevág ezzel egy másik megállapítása, ugyan
ezen kérdés más oldaláról: az országot, a tájat - mondja - 

az irodalom és a történelem révén láttam meg.
Az élmény természetének megfelelő tájeszménye is:

"“ekem ember csinálta táj kell. bzeridnek, kezesnek, meg-

"58- írja egy
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idomítottnak, szinte héziéllatszerűnek szeretem a vidéket.
Emberied természetre vágyom. A táj nekem ott kezdődik, s 

ott végződik, ahol ész és emberi kéz nyomát látom rajta, 

zöld lucernást, sárga tarlót, a dombon sarkoara vágott er-
A dombok ésdőt, szép fekete barázdába fésült szántókat

Amilyet a Loire alsó folyásán lót a 

jobbra-balra tekintgető jachttulajdonos. Amilyet a jjíapos

* « •

a halmok tetszenek • • •

és a Koppány völgyében lát a falkája mögött lépegető ju-
«39hasz.
A személyes Ízlés forrása világosán felismerhető az 

idézet alapján is: a szülőföld, a gyermekkor vidékét, a 

tolnai tájat látja 6 *v le a francia vidékbe is, ahhoz viszo
nyít, "mert lóm, első élményeinkhez szeretetunákel is ra
gaszkodunk.**

hogy ez az elményréteg milyen nagy erejű, bizonyítja 

a Q(j., vidékről való Veres Péter is. Egy helyen megjegyzi: 
"Mert ha valaki, kritikus vagy irodalomtörténész, azt ke
resi majd, mi vagyok, a forrást itt keresse a Hortobágy 

szélén.”^0
Az egyéni választás azonban Illyésnél egyből kiegé

szül a kérdés közösségi szempontú fölvetésével. Olyan meg
oldást keres, amiben az egyéni választás összhangban van 

az egész Közösségre érvényes tétellel, a kettő együtt al
kot teljes egységet -, és a nemzeti közösség választása 

konfliktus nélkül illeszkedik az egyetemes emberi kultú

rába is.

..
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Ez a szintéziskeresés a tájértékelésben is egy új 
megoldás Kiformálását eredményezi; a Petőfiétől eltérő, de 

szándékával összhangban lévő megoldást, A gondolatmenet lé
nyegében egyszerű; lehetne valamiféle tójesztétikát terem
teni, “tárgyilagos ismérveket fölállítani, hogy melyik vi-

«41déket kell szebbnek tartanunk*,*
A különböző tájak az embertől kapják értéküket, nem hord
ják eleve magukban, a legfontosabb vonásuk épp ezért az

de ennek nincs értelme.

emberiességük, humanizéltságuk foka, amit a legkülönbözőbb 

vidékeken és a legkülönbözőbb formákban egyaránt megtalál
hatunk. Az a tény, hogy egyes vidékeket jobban szeret az 

ember, békésen megfér ezzel a szemlélettel. Az egészséges 

elfogultság Illyés szerint az egyetlen védekezési eszköz 

a nacionalizmus ragályos kórjával szemben.
Természetes, hogy a gondolkodó keresi a közösségen 

belől 'о szemlélet gyökereit, az elődöket. Nemzeti múltun
kat, irodalmunkat végigreflektoroző Írásaiban egy-egy gon
dolat, megjegyzés erejéig konokul visszatér Ixlyés erre a 

kérdésre.

Az egyik legközelebbi, nagyhatású előd: Arany János.
A Toldi és a Családi kör otthonos tája. “Alföldinek Arany 

is alföldi volt - mondja Petőfi és Arany szemléletét össze
hasonlítva Illyés -, de a síkság vad ugarát ő már csinos 

kepékkel és petrencéskel rakta tele, a méneseket nem hagy
ta csak úgy kedvükre száguldozni, hogy mindent letiporja
nak.**42



- 133 -

Ehhez népest Petőfi alföldje "nagy parlag rónaság", 
ahol zavartan, feszélyezetten érzi magát az iró, ugyanúgy, 
mint a 3vájci havasokban: "A tengernyi pusztaság közepén 

sem találtam a helyem, szünetlen hátranézhetnékem volt, 

min ha valaki mügém akarna settenkedni, hogy orvul tarkőn 

csapjon. A tenger pusztaság valőban tenger; nincs, aminek
hátam támasszam, amin labam me, vessem. Túlméretezett ez

»43is. Azt kell erre is mondanom: nem ember csinálta.
Nem kell azonban azt gondolnunk, hogy ez Petőfi vilá

génak valamiféle lekicsinylése, f'elredobssa. Megadja annak 

is a k^llő tiszteletet a maga helyén, az esztétika, a mű- 

vtk világában. A nemzeti tudat szempontjaből pedig elsősor
ban mint történeti értéket fogja fel és épiti be saját gon- 

doiatrendszerébe•
Petőfi alföldje a reflexeinket meghatározó múlt része, 

a hagyományé, amit minden nemzecéknek fel kell kutatni, és 

magában újból felépiteni. összhangban van ez Illyésnek a 

közösségi - népi, nemzeti - tudatról és az iró feladatáról 
vallott felfogásával: "Nem kétséges, ez az egyik legelemibb 

erő fölöttünk. Mfáj^nem annyira sorsszerű, mintha a végzet 
irányítaná. Nem az irányítja, nogy ez az erő miképp műkö
dik, abba nek.nk is van beleszólásunk. Hogy e^y népnek mi
lyen a lelkivilága, a lelki képe, annak kialakításába nyo-
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«44mósan hozzájárul, hogy milyen tükröt tartanak elébe.
rJzt a túkürtartást, bennünk élő, múltban gyökerező

jelképeink újrafogalmazását végzi el a magyar puszta ese- 

1 ében is Illyés, nemcsak az irodalom; ' anem az egész közös
ség szamara kínálva fel egy ‘’gyökeresen" űj megoldást.

.

■

r



IV.
KORSZAKLEGÚJABBA

Irodalmunk háború utáni történetét az egymás mellett 

élő irányzatok gazdagsága jellemzi, és több alkotói nemze
dék fellépése tagolja kisebb szakaszokra. lámánkat, a pusz
ta motivumkör történetét vizsgálva azonban egységes folya
mat tanúi lehetünk a negyvenes évek közepétől egészen a 

legutóbbi időkig.
Laga a költészet korszakos változáson megy keresztül 

ezekben az évtizedekben. A huszas évek óta nálunk is jelen 

levő két nagy irány továbbra is kitapintható, ám mind az 

•’elvont tárgyiasség", mind pedig a "népi költészet" forrás- 

vidékéről induló alkotók eljutnak addig a pontig, ahol 
költői mondanivaló már témátlan, a vers közlendője más sza
vakkal elbeszelhetetlen, nem fogalmi jellegű -, a versegy
ség atomjaiba van bezárva. A változás továbbgyűrűzik a pró

zára, s felfedezhető rokon folyamat a többi művészetben is. 

Mindez a költői képek, motivumok szerepének gyökeres meg
változását eredményezi.

a

v
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Irodalmunkban a stílusok bomlásának, a költészet 

tárgyatlanitasának folyamata, a válaszoló, szintézist 

adó irodalom helyett a kérdező irodalom előretörése a 

hatvanas évek közepére eredményez Aj minőséget. Hankiss 

elemér igy foglalja össze az ekkoriban megjelent verskri
tikák legjellemzőbb értékkategóriáit, melyek jelzik a vál
tozás irányát: "üj, egyéni, differenciált, őszinte, hite
les, igaz. Vívódó, töprengő. Tudatos, logikus. Erkölcsi 
felelősség. Eantazia. - Valamennyi a költői személyiség, 

a költői individuum fontosságát hangsúlyozza: az autonóm 

költői személyiség itt az ertékcentrum, az értékforrós."1
Az irodalomszemlélet változása összefügg a századunk 

második felében világméretekben megfogalmazódó jellegzetes 

valósag-élménnyel, melyre a szélsőségek egyidejű jelen
léte jellemző. "Korunkban az ember egyszerre több világ
ban élni 

művészetben is.
Irodalmunk világképének ótalakul&sa a világirodalom

hoz való nagyfokú igazodást is magavai hozza. Ez a belső 

átrendeződés a puszta motívum szerepét, jelentését is 

megváltoztatja. A "magyar puszta" egységes jelentésének 

a harmincas években felgyorsuló bomlása tovább folytató
dik, s lényegében a hetvenes évekre a folyamat befejezett
nek tekinthető. Ezzé. párhuzamosan - részben a második vi
lágháború nyom&n, ré§l*> n világirodalmi hatosokra - új

s ez az összetett valooág-aéplet tükröződik a
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jelentésrétegekkel bővüle_pusztaság archetipikus motívuma, 
és megnövekszik jelentősége a költői képvilagban.

"A történelmi félmóltnak és a jelennek közös irodalom-
*5története van” - Írja egyik irodalomtörténészünk. Dolgo

zatunk koráDbi fejezeteiben már szót ejtettünk - életmű
vüket napjainkig követve - több alkotóról, akik e korszak
ban is jelentős szerepet játszanak, s akik nélkül a követ
kező oldalakon felvázolt kép hiányos lenne.

PUSZTAáAG

A második világháború élménye uj tartalmat, új aktuali
tást ad a pusztasag motívumának a költészetben. Áprily La
jos "Luda. 194ö..február" cimü vers eben igy idézi fel a pusz
tulás képeit:

Pázsitja, parkja: granatverte föld, 

palo^ «--romja dögrejtő verem.
Kőpusztaság. A te sorsod süvölt 

sorsa szelében, rom-Jeruzsólem.

A háború nemcsak városokat döntött romba, tett pusz
tasággá, hanem a hagyományos világkép és értékrend általa-



*
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nos megrendülését is eredményezte az európai kultúrában, 

áz egyetemes pusztulás képe a magyar költészetnek is ál
landóan felbukkanó témája ettől az időtől, s a háborút meg
élő, különösen a közvetlenül a háború után fellépő költői 
nemzedékek életérzésébe mélyen beépül az apokaliptikus 

pusztulás élménye.

Pilinszky dános egy beszélgetésben igy vall erről: 

Cs.:”*áiféle emlékeikéi élsz összezárva?
P. : Valamennyiünk emlékével, a múlt háború emlékével. Va

lami rendkivül fontos történt velünk, ágyszerre meg- 

éreztük, alkalmunk volt megérezni, hogy jóvátehetet
len botrányt hagytunk magunk mögött, b ha a legszebb 

jövő állna is előttünk, a legszebb jövő is morális
sivataggá válnék, ha nem éreznénk felelősséget azért,

"4ami megtörtént. A szégyenért, a szörnyű szégyenért. 4 

A pusztulás katartikus erejű ábrázolása, Pilinszky 

Apokrif cimu verse 19í?4-ben született. A bennünket köze
le bről érintő kép és közvetlen környezete a versben a 

következő:

Szavaidat, az emberi beszédet 
én nem beszélem, llnek madarak, 
kik szivszakadva menekülnek mostan 

az ég alatt, a tüzes ég alatt.
Izzó mezőbe tűzdelt arva lécek, 

és mozdulatlan égő ketrecek.
Nem értem én az emberi beszédet, 
es nem beszélem a te nyelvedet.
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A bonyolult szerkezetű verset átszövi, összefogja a 

pusztulás képzetköre, "az üresség, a kiüresedés, a semmi, 
a hiány, a nemlet, a pusztulás, az árvaság képszerű és 

képzeti-fogaimi mozzanatai."' Az apokalipszis, a világ- 

pusztulás látomásából és a szenvedd, magéra maradott em
ber világpusztult«, sál feleselő felmutatáséból épül a vers 

/"szemközt a pusztulással / egy ember lépked hangtalan"/
Az ioézett részlet is erre az ellentétre épül. Az em- 

a
béri nyelv, és beszéd, a kapcsolatteremtés a többi emberrel 
lehetetlenné vélt. Az ezt panaszló sorok között jelenik meg 

a különös kép: tüzes ég és izzó mező szimbolikus erejű ké
pe, benne "szivszakadva menekülő" állatok, akik még az em
bernél is azanandóbbak, hiszen tragédiájuk kimondására kép
telenek. A vers első részének hasonló hangulatú кёрзогага 

rimel ez a kép; a "rézsűt forduló fegyencfej", a "dermedt 
vályúk", a "mélyvilógi kin" képeinek folytatása a természet, 
a tárgyak világában, de a pusztulás, a magáramaradottság 

felidézése mellett az egyetemes szánalom érzése ki is eme
li a lírai hőst a magany teljes mozdulatlanságéból.

Az "izzó mező" képen végigkövethetjük, hogyan rögződik 

a valóságos élmény Pilinszky képviiagának végleges formájú 

alkotóelemévé, öná ló, egyéni képpé. "A szerelem sivataga" 

című versében részletezőbben található meg ugyanez az él

mény :
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Alkonyodik. .Dermeszt a ragyogás,
Vakít a nap. Sosem felejtem, nyál' van. 

Nyár van és villámló meleg.
Alinak s tudom, szárnyuk se rebben, 
a szárnyasok, mint égő kerubok 

a bedeszkázott, szálkás ketrecekben.

Még közelebb visz a költői kép forrásához Nagy László 

egyik korai, a háborút idéző versének ez a sora: "a lécket
recben ég a kiscsikó" A»ónglakodalom/.

Háborús élmény tehát az Aookrif-ban megjelenő kép alap
ja. A valóságos élmény a költészet közegében néhány alape
lemre egyszerűsödik: madarak, ketrec, izzás, mozdulatlan
ság -, és az igy felépülő látvány háttere, kerete az izzó 

mező, a kifosztottság, árvaság "vilagérzést sugárzó1* képi 
megjelenítése. S na ki is lehet bogozni e kép mélyéből a va
lóságos élményt, a versben az általános érvényű jelentés a 

hangsúlyosabb. Mint a "tazhalál vészkörébe rekedt élő** to
posza illeszkedik a bőségesen sorjázó archetipikus metafo
rák, motívumok sorába.

A háború utáni költészet jellegzetes alkotói módszere 

ez, melyet verselemzésében Németh ü. Béla igy jellemez:
"Arra érdemes figyelni, mint kényszeríti megbonthatatlan 

ltíi.ki logikájú sorba, töméxiy telítettségű szövegegységbe 

a közös ősi művelődéstörténetnek, az egyedi egyszeri em
beréletnek, a természet egészét egybefogó világmindenség
nek óriási távolságú elemeit.
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Ennek a korszerű költészetre jellemző, a végleteket 

étfogó, egyetemes szemleletnek a gyökereire utal Osoóri 
vándor is egyik varlomasában: "Felnőtté a második világ
háború avatott, szinte egyik napról a másikra. Felnőtté? 

nadd mondjam inkátb keserűen, í.ogy korszerűvé, egyetemes
sé. Az ökrök oldala mellől egyenesen a huszadik századi

7katasztrófák testközelébe jutottam.
A pusztulás, a lét kiüresedésének egyetemes élményé

hez kapcsolódva a pusztaság toposza háború utáni költésze
tünk egyik jellegzetes, állandóan jelenlévő elemévé vélik. 

Lényegében azonos tartalommal tűnik fel a különböző szem
léletű к ltőknél, képi megfogalmazása viszont a verskör- 

nyezettől függően nagyon eltérő lehet.
hemes hagy Agnes lirújának központi témája maga a meg

ismerés, versében "a lét megrendülteégé a tartalom". Köl
tői alapállásét jelzi első kötetének cime: Kettős világban. 
ü)z a hatarárlapot, a lét és a semmi határterületének megra
gadása, a megrendült evidenciák között a bizonyosság kere
sése költészetének alapmotívuma.

Ezt a köztes állapotot rögziti Között cimű versében, 
melyet ét- meg átsző a pusztaság motívuma:.?aztan az éj a 

sivatagban; ”bgy sáv fekete nád a puszta-szélen" - a vers 

közlendője képekben fogalmazódik meg, de nem bennük talál
ható, hanem vi zonyult.3aikban. A képek között lebeg.

ugyanígy átformálódik A lovas cimű versének ismerőé
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tója is, a tanya-kép kozmikus távlatot kap, "Mi lett a zsa
nérból? - jelkép-táj" - állapítja meg Bata Imre. - Emlék
táj, kisértet-tój, belső-táj - a felidézett látvány "arche- 

tipusos rétegeit érinti annak, aki sodorni hagyja magát ál- 

Az idézett versekben testet öltő lét-élmény egyik 

fontos képi alapeleme a pusztaság motívuma,
lia c~ak egy pillanatra is, a háború utáni kor majd min

den költőjét megérinti ez a személyiséget megrendítő lét- 

élmény. A^lk Zoltán például életének egy tragikus, sors
döntő pillanatában Írja meg оirály című versét, melynek köz
ponti motívuma a halál, az értelmetlen sivatag let: "Be vég
telen két pillanat között a lét. A sivatag."

A háború után i: dúló költői nemzedék másik meghatáro
zó vonulata, az új népi irányzat költőinél a pusztulás ké
pe és kísértő lehetősége később válik egész költészetüket

"üjhold" költőinél.y Szemléletesen

„8tala.

megrázó témává, mint az 

példázza az átalakulási folyamatot Juhasz ^erenc költészete.
A népi demokrácia első költői nemzedéke egy új törté

nelmi korszak születésének igézetében indul. "Ujjong az e- 

gész költői világ-egység, amelynek nagyszerű középpontja a 

felszabadulás-földosztás élménye" - jellemzi °ata Imre az 

induló Juhász Ferencet. Juhász verseiben - miként Nagy Lász
lónál is - a népi realizmus hagyományos poétikai eljárásai 
tűnnek fel; jellemző a tájelem, a leírás uralma, jsj^ a mese, 
a történet elsődlegessége. A puszta népies motivumkincse
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azonban nincs jelen eme idilli versekben, jelezve az iro
dalmi eszköztár átfogó változását.

Az ötvenes évek elkomoruló valósága nemcsak a hangvé
telben hoz változást, Juhász költői szemlélete is gyökere
sen átalakul.

Mwsak a lélek komorlik süketen, üresen, mint tavasz előtt 

a barbár hordáktól gázolt üszkös, dérvert mezők."

Az Áprilisi elégia zárósorai értelmezik költői világa 

új tájat. "A tragédia szele fúj ebben a versben, s megszü
letik a tajlira helyett a látomás" - állapítja meg Bori Im-

lore.
a hangváltás előhivja, felszínre hozza a költő képvi- 

lagában a puszta és pusztaság motivumkincsét. A költőben 

lejátszódó küzdelem - az eszmények es a valóság küdelme - 

ölt testet a betyárok sírja egymással feleselő képeiben, 
ée az 1952-53-ben született mese-poémákban, a csillagszemei 
Juhász-ban vagy A nalhatatiansapya vázjó királyfi-ban is.

A csillagszemű .iuhász-ban megidézi a magyar irodalom 

pusztáját, s a puszta és szabadság romantikus kettősét:
"De a szabadságot nem lehet feledni, / öröm csak a pusztán, 
csak ott tud teremni." Am a tételesen megfogalmazott jelen
tés és a képteremtő ihlet között ellentmondás feszül, a mű 

jelentéssikja kettős: "a költő eszményi rajza a győztes op

timizmust hirdeti, a tájrajz részletei a kiégett lélek pusz
táját mutatják. Eiről vallanak Juhász stilisztikai megoldá-
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sai is, amelyek a kietlen táj rajzában mutatkoznak meg el
sősorban.

A költői pólya ive az idilli boldogság honából vissza- 

fordithatatlanul a pusztulás vidékeire vezet. A romantikus- 

idilli szemlélettel - a egyben a puszta motívum hagyományos 

értelmezésével - a Tékozló ország eredményezi a végleges 

szakítást. A realisztikus, leiró ábrázolást felváltja a má
gikus, mitologikus látás, s a "puszta ország" képi megjele
nítésében a pusztulás jelentésrétege válik meghatározóvá, 
ez szab irányt a költő képzeletének.

Belső projekcióról van itt szó, s nem konkrét tájél
mény megver eléséről - hsngsólyozza Bori Imre -, annak a
következtetésnek a levonásáról, hogy "az un. konkrét való-

«12ség, mint olyan, nem lehet költői világának ihletője.
A pusztulás élménye, a pusztaság motivuma a Tékozló 

orszag-tól kezdve állandó, visszatérő eleme Juhász Ferenc
költészetének. Mint az emberelőtti ősvilag látomása, a nö
vényi és állati vegetáció buja tobzódása, vagy mint a ki
etlen, vilagűrbéli pusztaság jelenik meg verseiben, s vá
lik alapmotívummá.

Juhász Ferenc más költői alapállásból, s más élmények 

hatására a köLtőiség megőrzéséért folytatott küzdelemben 

ugyanaiíüoz az élménykörhöz, ugyanahhoz a letérzékeléshez 

jut el, amire Pilinszky és пешез Ííagy Agnes költészetében 

láttunk példát. Látszólag nagyon távol áll tőluk, hiszen
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a két idézett költőre a szűkszavúság, a kikristalyositott, 
leredukált verazerkezet a jellemző, mig Juhász a bizonyossá
got a szavak, a képek végeláthatatlan sorozatában keresi.
Ám amint müvének egyik fontos jelentésrétegére Tornai József 

rámutat: "a gigantikus versüzem, a beláthatatlan apparátus
- kisérteties ellentétképpen - a pusztaság, a semmi, az őr

«13rémképével hat ránk.
A huszadik század második felében élő ember letélmé- 

nyének egyik alapmozzanata fogalmazódik meg a pusztulás, s 

benne a pusztaság képzetkörében. A személyiség felfokozott 

veszélyérzete mögött a háttérben elsejlik az egész emberi
ség elpusztulásának a lehetősége.

"ikieg kell vallanom, hogy az atomfegyver léte folyto
nos aggódással és folytonos szoi'onga aal tölt el" - Írja 

egy helyen Juhász Ferenc, és Az éjszaka képei cimű poémájá
ban megkísérli a keltői Isszamolest a szorongató érzéssel. 

Meg is fogalmazza a reményt a költemény zárósoraiban, magá
ra a műre azonban ismét csak a pusztulás-képzetek elhutal- 

masodasa a jellemző, erre esik a költői üzenet rejtett hang
súlya.

Illyés Gyula és Déry Tibor 1967-ben megjelent páros 

oratóriuménak - Az éden elvesztése - szembenézni - ugyan
ez a témája: az emberiség önmaga által felidézett pusztu

lásának, a Föld lakatlan sivataggá válásának lehetősége.
A világ - sivatag metafora mindkét műben központi szerepet
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játszik. Dérynéi kétféle jelentésben is: saját személyisé
gét, belső világát mint "beláthatatlan, böfögő iszapsiva- 

tagot jeleniti meg, a viiagpusztulás képének érzékeltetésé
re pedig - Fiiinszkyhez hasonlóan - az égő állatok motívu
mot idézi fel:

A lángoló istálló körül a puszta, a gyorsan terjesz
kedő absztrakt térség néptelen, mar csak a bakteriophag- 

ok keresik a porban szimatolva áldozataikat, hamu, hamu

# • •

• • •

MEZŐ, HŐMbZŐ

Nagy László költészetének meghatározó élményrétege a 

paraszti elet. fiatalkori verseit a természettel együtt lé
legző, az évszakok ritmusa szerint élő ember szemlélete hat
ja ét, s mindenütt jelen van a falusi '-et közegét alkotó 

megművelt táj, a mező.
A mező állatokkal, növényekkel benépesített, állan

dóan változó, vihartól szenvedő vagy nyári ájult-ágban ú- 

szó vilaga későbbi, táguló horizontú verseiben ia megmarad 

jelképes, gazdag asszociációs körű elemnek. A költő legfon

tosabb monoanivalóit fogalmazza meg a tájköltészet eszköze-

4
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ivei, s ahogy költészetének hangvétele átalakul az ötvenes 

években, úgy változnak meg a versei alapszövetét alkotó táj
kép színei is.

Korai készülődés cimú, 19!?2-ben született verse, a ta
vasz, az életkedv, a boldogság friss és ünnepélyes kifeje
zése igy zárul:

fölkelt a vetés napja, tündököl erősen, 
illő fényesen járni először mezőben.

A költő saját érzéseit a legfontosabb paraszti gonddal, 

a mezei munkával kapcsolja ö.sze. álső kétségei, megingó bi
zalma is az egyik legsúlyosabb természeti csapás képében tör 

fel Aszály című versében. Ugyancsak a földeket, a termést 
pusztító természeti erő képeivel, a mindent elpusztító jég
verés felidézésével fogalmazza versbe megrendülő benső va
lóságét, s a pusztulással való szembeszegülés gondolatát:

Eilleg förtelmes felleg, érc a taréja-fodra, 

termő mezőkre, rank a sose várt csapást hozza.A

- О -

All az ember a tájban, vassá mezed a lába, 

fönséges fejét a banat, bitangság fölé vágja -

"léi ordított a nyarba, elfújta aranylángjét - a Gj-öngv- 

szokqya jelzi a költői pálya fordulatát, a költő rátalál 
arra a képvilagra, mellyel képes felidézni az ötvenes évek
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tragikus konfliktusait. A pusztulás kepei ezek. A tavasz 

é a nyár jelképes hangulatát felváltják a tél, a hófödte, 

dérverte táj képei.
az elidegenedett világ asszociációs körével összefo

nódott tél-képzet irodalmunkban Vörösmarty Előszó cimű ver
sében és József Attila tél-verseiben szólalt meg először.
Az ötvenes években másoknál is feltűnik, de legteljesebben, 

jelképes erővel Nagy László költészetében bontakozik ki ez 

a motivumkür.
A téli táj realisztikus rajzától fokozatosan elszakad, 

s a tél-képzetből kiindulva költészetének egyre mdyebb ré
tegeit tárja fel. "A Kinek fáj, emberek cimű verse - álla
pit ja meg Bori Imre -, egy alakulási szakasz csúcsaként, a 

maga télképzetében az ol an versekkel egyenrangú, mint Pe
tőfi a puszta, télen s József Attila Téli éjszaka cimű köl
teménye . „14

Nagy suszló költői képzelete "téli" verseiben szaba
dul föl végleg, s válik jellegzetesen egyénivé;

Állok a rozsdás, dérütött réten, 

gyermekidőmet visszaidézem.
/Lérütött réten/

Az idézetből is kitűnik, hogyan teremti meg egyetlen 

szóval /rozsdás/ a költő azt a kemény, sokszor nyers, de 

mégis nagyon mélyen gyökerező harmóniát, ami jellemző ver
seire. N^gy uászló ebben a képességében Arannyal, »Juhász
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jyulóval rokon, személyisége atmeiegiti a verset, állan
dó érzelmi erőteret gerjeszt, ^eleg érzelmi tónusú, ug^an- 

акког dekorativ, erőteljes, élénk hangulati és szinhataso- 

kat kedvelő képkincsébe szervesen illeszkedik a téli verse
iben megjelenő hómező motívuma.

"Vallom, hogy a lelkem csillámod hó-szaharója sokszor 

lesz dúlva" - Írja Havon delelő szivárvány című versében а 

hómező-kép gyökeredre utalva. A pusztaság motívuménak jel
legzetesen egyéni, Nagy Laszló-i megfelelője a hómező.

A költő szépségről és boldogságról szeretne szólni, de 

a költői magératulálás Nagy naszionál is a pusztulás élmé
nyéhez és képeihez kapcsolódik, aatomásainak, a pusztulás 

kepeinek mélyén azonban ott izzik a költő eredendő hite, 

éietbizalma. krre utal áttételesen, hogy a magyar költői 
hagyomány által kinált lehetőségekből nem a pusztaság-kép
zetet, hanem a hómező stilizáltabb, "költőibb" motivumkö- 

rét választja. A jellegzetes Nagy Laszló-i magatartás fo
galmazódik meg a Kinek fáj. emberek záróképében:

A hó-mezőre, hol ir a halál, 

ki teszi ki a szivét 

nagy tüzes pontnak!

az ötvenes évek verseiben formálódik ki, s fordul elő 

leggyakrabban a hómező-kép, de ettől kezdve élete végéig 

kedvelt motívuma marad. Dől a hó verseiben az országra, a
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búcsúzó lovacskára, a szívre. "Járhatod a téboly havát" - 

tűnik fel "ama sík" József Attilát idéző versében, s a Fe- 

tőfi ácuidor születésnapjára Írott Föltéau.üt piros caizmá- 

ban, melyben csiliagmező, Petőfi síkja s a "nagj huvú or
szág" motívuma együtt található - igy fohászkodik:

lélekzem a télben, fohászkodom 

föltámadt piros csizma, csak zaklass 

te irgalmatlan édes, te fényes 

csikorogd széjjel a szivünk havát 1

"A tél: mondanivaló. A tél: szimb->lumos üzenet. A zúz
mara a lélek elaknásított rétje fölött fehéredik" - mondja

15Nagy László költészetéről űsoóri Landor,'akinek verseiben 

szintén a behavazott ország képéhez kötődik a hómező motí
vuma. A költői téma egyik a valóságban, a magyar történelem
ben gyökerező jelentésrétegére mutat ró a magyar apokalip
szis cimu tanulmányában, melyben a II. magyar hadsereg pusz
tulásának a közgondolkodásra gyakorolt hatásét elemzi.

A százezernyi magyar katona pusztulásából, szenvedésé
ből közvetlenül semmi sem került át a nemzeti gondolkodás 

véráramába, vonja le a Következtetést, miközben felidézi a 

történteket is. "Az egyik magyar szemtanú meséli, hogy a 

fehér pokolnak tekinthető orosz hómezőn, roncsok és halot
tak dermesztő sivatagjában egy kétpúpú tevét láttak imbolyog- 

ni. Lázálom? Valóság?
ahogy a v-.lóságod események képekké, látomásokká alakulva 

beépülnek Csoóri és altalaban a kortárs költők verseibe.

*16 Az idézett emléükép jelzi az irányt,
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A hómező itt bemutatott történelmi jelentéstartalmát 

asszociálja a szövegkörnyezet Utassy József Ragyogásban ci- 

mű verseben:
Aj, hogy ragyog rajtam ez a 

szikrás hómező-ingl 
Ilyen ragyogu&ban tűnt el 
apám is, s most ő int
a uadak Útjáról felém, 

Cöiliagág öt ujja, 

zubbonyát, a zörgő zöldet, 

fájja a szél, fájja.

A hómező motívum másik jellegzetes vonása koltőisége, 

esztétikai telítettsége, mely alkalmassá teszi különböző - 

akár ellentétes - jelentéstartalmak kifejezésére. A motívum
nak ez a vonása gazdagon bontakozik ki Nemes Nagy Agnes 

Az alvó lovasok cimá versében: “December. Dél. Szemperzse- 

lő / hegyoldal-széles hómező. / A sik lejtőn egy kockakő
halom. / Gömbölyű élein / forró, fehér hólepedő."

"Közvetlen és archetipusos élmény ölelkezett össze a 

ragyogó hó szemfényvesztésében" - írja a vers motivumrend- 

azeréről bata Imre.1'*
A modern költészet кinagyásos, távoli asszociációkat 

fölvillantó, a kcltőiséget az Önmagába záródó vers szava
iból létrehozó módszere a fiatal nemzedék számara is ked- 

veltté teszi a hómező motívumát. E köré a képzet köré épí
ti Utolsó hómező című versét Nagy Gáspár:
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Ez az utolsó hószinű terep 

ez a négyszögletű fehér sik 

ez-^n kell üzenetet hagyni 
mintha utoljára borulnál 
valakire aiintha innen mór 

nem te volnál csak ez a 

négyszögletű fehér hómező 

véred elölt eszméid tavaszi 
lucakával ha már ha még 

nélküled is mandulát 
szüretelnek az Ég zuhanó madarai.

MAGYAR PUSZTA

Juhász -“erenc és Nagy László palyaive jelzi, hogy a 

magyar költészet az ötvenes években új irányt vesz. Foko
zatosan átalakul témavilága és kifejezésrendszere. Wem ma
rad mentes a változások alól a puszta motivuma sem.

Az előző fejezetekben már kirajzolódott, hogy a "ma
gyar puszta** kép a harmincas évekre elveszti korábbi primá
tusát, és alárendelődik az általánosabb paraszti tematiká
nak. A motivumkor áthasonulésának folyamata 1945 után még- 

inkább felgyorsul. Az alföldi táj képében a nemzetre utaló 

jelképes, metonimikus jelentéstartalommal szemben a szükebb 

szülőföld, a tajhaza jelentésrétege kerül előtérbe.
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A paraszti világ jellegzetes elemei közül - a pusztá
hoz hasonló szerepben, de más tartalommal - egy új jelkép 

emelkedik ki: a tanya. A tanya képébe nagyszámú, tág jelen
tésű képzet sűrűt.ödik, összefüggésben a negyvenes évek vé
gétől elterjedő szemlélettel, mely a paraszti világot mint 
ötalakulóban, változóban lévő jelenséget ábrázolja, múlt 

és jövő küzdelmének színtereként.
Juhász Ferenc Tanya az Állóidon cimű versének gyúj

tópontja a "tanya-képzet" zárt világa, tersében a minden- 

3ég, a kozmosz képeivel szembesül a sivár tanyasi világ.
"Múltak kinpadjón vcnagló, délibáb-gúnyolta sik" - in- 

ditja Csanádi Imre is a múlt képeivel az Alföldet megéneklő 

Erdők és vizek cimű versét. A vers menete a múltból a jelen 

ébredést, megújulást sugalló kepein át a remény'teljes jö
vőbe vezet:

Alföld, Alföld, ébredő föld, 

Alföld, erdők és vizek, 

tavad harsog a jövőből, 

zúg terefcély tölgyesed.

A tanyának és a paraszti világnak ez a korszakokat 

ütköztető szemlélete jellemzi az alföldi tájhoz szorosan 

kötődő, s e kötődést vállaló, Kihangsúlyozó Költőket is. 

Luda Ferenc nagylélegzetű vallomás-verse, a Tanya-hazám 

is felvillantja ezt a korszakváltóst jelző ellentétet:
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Nap,
hi,

köd,
eső,

kérlelhetetlen szelek, 
sarak,
fertőzött ósott kutak. 
Hangrobbanás.

Messzi
fönn
repülő moraja.

A versben a szülőhaza szinonimája a "tanya", s a mű
vön végigvonuló vezérszólam a kötődés és elszakadás, a ki
taszítottság és a közös sors vállalásának drámai ambivalenciá
ja.

Nagy Lászlónak a Zöld Angyal-ban testet öltő látomása 

fogaxmazza meg először jelkepes erővel ezt az irodalmunkban 

máig eleven élményt: hogy vége van egy világnak, a paraszti
nak. Nagy laszló megkísérli extépni az érzelmi szálakat, a- 

mik őt e letűnő világhoz fűzik, am szakítani nem tud, és 

végső soron nem is akar, hisz a\kor önmagát kellene megta
gadnia.

A hatvanas és hetvenes években a paraszti hagyomány
hoz élményekben és érzelmileg is kötődő költők - amint ezt 

Csoóri candor vagy Luda Ferenc költészetének szerveződése 

is bizonyítja -, felkutatják és beépítik xirai világukba 

tartást és hitet adó mértékként a paraszti hagyomány ele

meit.
Valami hasonló történik magával a magyar puszta mo-

7 * •*

<-
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tivumával is. Jelentése, képi világa lassan a múltba for
dul. Mint általánosan ismert és elfogadott jelkép nem él 
többé, csak a felmúltra vagy a történelmi múltra való u- 

talásokban. A népi emlékkincset megőrző, tovabbvivő köl
tők olyan Összetett versnangot alakítanak ki, mely minde
gyiküknél különböző, egyéni képrendszerre épül. A puszta 

motivuma kétfelé fő jelentésben fordul elő.
lornai József a modern költészethez a kulcsot az 

ősi kultúrák mágikus költészetében találja meg. Ezzel függ 

össze - részben pedig gyermekkori élményvilágával -, hogy 

kihangsúlyozza egyéniségének, vilagszemleletének "nomád“ 

vonásait. "Van néhány dolog, mely kezdet óta elkiaér - Ír
ja egy vallomásában. - A legfontosabb ezek közül a szoron
gás: mindig fűltem valamitől. Más szavakkal: mindig el
voltam nyomva valamitől. A másik a vágyakozás a puszta után,

•19a nomád múlt után.
lornai tudatosan, programszerűen költészetének egyik 

vezérmotivumává emeli a síkságot, a magyar pusztát. A ver
seiben kirajzolódó puszta-kép a népi írók szociális tölté
sű puszta-abr«zolasához kötődik: "Végre megszólaltak a 

bennszülöttek, / akikhez én is tartozom, / valamit mondtak 

a síkságiak, / sötét vérűek, trágyás sarkúak" - Írja a 

Veres ieter-énekek-ben. Költői világában megjelenik a ma

gyar mitológia keleti pusztája is, például bmese álma 

öl.yavc-1 és folyóval cimu versében.
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A magyar puszta kép felhasználásénak másik útja, a- 

miicor az alföldi táj a hagyományos jeientéskört, a haza
tematikát idézi fel. ü.z az értelmezés jellemző Ki;s Bene
dek verseire, akinél a táj a szülőí’öld-haza Petőfi óta is
mert "lirai komplexumát” hivja elő. Példa erre Utak kereszt
je cima verse, vagy pedig a Létem, temetőm, melyben igy tan- 

nek fel a költő "lobogó jelképei":

lépdeas, szél! hazam ez, 
vihsrok-nyilazta Luna-liaza-téj, 
lépteim esőjét itt i~sza be 

a mindig szomjas homok, 
ahol a rózsából is betyár 

szomorodik, hol a szőlők fájdalom-feketén 

boronganak,
de méz-sárga jáspist ragyogtat mér 

szomszédos tőkéken a remény.

Inkább csak utalások, a valaha egységes jelentéskor 

széttördelt elemei jelennek itt meg /utalás a múltra: vi
har ok-nyilazta; utalás a szociális jelentésrétegre: mindig 

szomjas homok; utalás a népiesség motivumkinceére: betyár/. 

Леш csak a költői technika változáséról van itt szi, hanem 

legalább annyira a szellemi közeg megváltozásáról is.
"A jelképek elevenen ható kultúrát tételeznek föl.

A jelképek

kel belső kapcsolatban kell élni” - Írja a modern költészet
majdhogynem egységes műveltséget, életformát • • •

V
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jellemét vizsgáló tanulmányában Tornai JÓZ3ef.2ü Korunk 

költőjének a jelképeket minden versében újra kell terem
tenie, s & jelképek érvénye nagyon ritkán terjed túl a köl
tészet határain.

A magyar puszta kép a múltra, a tizenkilencedik szá
zadra utalva marad egységesen elfogadott jelentésű. Weö
res bándor ironikusan idézi fel a Ps.yche-ben /"Látom, ug
rál, szinte forr: /Die húsárén! Die betyárén / In der 

Iúszta! lerringette, / 0 wie schön, da lebt die Freiheit"/, 

lobai Péter pedig korfestő szándékkal helyezi egymás mellé 

Régi magyar képtár cimű versében a motivumkör elemeit:

Ur-hegedű-cigény. Rózsa Sándor a lovát zokogtatja, 

ülő férfi. Az arc magába melyed, mint a puszta.

A P R Ű Z A - ,

A puszta motívumnak a harmincas évek költészetében meg
figyelhető, éa ettől kezdve egyre gyorsuló ütemű jelentés- 

változása összefügg a népi írók kiterjedt szépirói, szociográ
fiái és tanulmányírói munkásságának szellemi ihletésével.

"A népi irók szépprózai alkotásait nem lehet egyetlen 

irodalmi stiluatörekvéssel jellemezni. A népiek prózai mun
káit a feltétlen valósághoz r gaszkodós, még pontosabban

/
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szólva a társadalmi élet ismeretlen részeinek irodalomba 

emelése élteti - Írja báládi Miklós. - Hangot adtak a né
ma népnek, és ezáltal kiteljesitették irodalmunk népies ha
gyományát, gyökeres fordulatot idézve elő ezzel a nészemié-

„21letben és ábrázolásban.
A népszemlélet megújulása, az a törekvés, hogy megtisz

títsák a paraszti világ ábrázolását minden rátapadt egzoti
kus sallangtól, s a maga valóságában állítsák az olvasók 

elé, a puszta témakör szépprózai felhasználásét is érinti.
Veres Péter vagy bzabó Pál müveiben a puszta mint önál-

22ló téma, mint a mavet átfogó jelkép nem fordul elő. 

razolás előterébe a paraszti élet szociális vonatkozásai, a 

paraszti világ belső rajza kerülnek, s általában a táj, e- 

zen belől az alföldi táj nem jelenik meg önálló jelentősé
gű témaként, s a hagyományos, históriai magyar puszta kép 

sem játszik önálló szerepet.
1945 után a paraszti életformát érintő döntő váltó- 

zások következnek be gyors egymásutánban: a földosztás ka- 

tartikus élménye, a kisparaszti életforma válsága, majd a 

szövetkezeti mozgalom kibontakozása. A prózában megerő
södő realista áramlat hirt ad ezekről a változásokról, de 

a hagyományos paraszti tematika jelentősége gyorsan csök
ken, előtérbe kerül a paraszti életformából kilépő ember
konfliktusainak ábrázolása.1''*

Az Írói témavilág átalakulását jól pélüózza a móriczi

Az áb-
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örökséghez zorosan kötődő áarkadi Imre életműve, melyben 

egyre nagyobb hangsúlyt kap a változó világban helyét kere
ső, egyensúlyából kibillent egyén vizsgálata.

Korai regénye, az oszlopos biaton előrevetíti ezt az 

ötvenes évek végére kibomió kérdést. A regény szinopszisá
nak első és utolsó mondata igy hangzik:

A regényhős, Kis Janos egyedül marad.• * •

íöagánoasága éppen olyan teljes, mint az elején, de most 
max* a meneküléshez sincs energiája.

A mű felidézi Simeon, a világ elől harminc évre a si
vatagba menekülő aszkéta alakját. A sivatag az a jelképes 

motívum, mely a mű szimbolikus mondandóját hordozza: a lé
lekben bezáródott Kis Janos számara az emberi közösség, a 

világ - sivatag, melyben pusztulásra van Ítélve.
A prózában - a költészethez hasonlóan - az ötvenes é- 

vekben a pusztaság képzetköre kerül előtérbe. Petőfi haj
dani határtalan, szabad pusztájának jelentése ellenkezőjé
re fordul, a világirodalmi motivumkincshez kapcsolódó pusz
taság jelentés válik általánossá. Ezt az értelmezést fi
gyelhetjük meg Mészöly Miklós 1956-ban szül tett Írásában, 

a ^agasiskolá-ban is:

tt a pusztai égbolt bezár, mint egy fényketrec; mintha 

billiówattos lámpa tűzne a szemedbe, folyton a nyomod
ban van, mindenütt megtalál; ennyi erővel cellában is 

ülhetnél, rács mögött, ott egy százas körte ugyanezt

• 00
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megteszi; ha legalább látnál valakit a közelben, aki 
hozzád csatlakozik, megszólit., akkor eltökélhetnéd, 

hogy néma maradsz - de sehol senki, sehol egy ember* 

Vallani fogsz."

léry Tibornál is hasonló jelentésben tűnik fel a pusz
taság motivuma a G» A. űr X-ben cimű regényében. A teljes 

szabadság városa, ahol a történet játszódik, távoli, ti
tokzatos tájon, egy hatalmas pusztaság közepén található, 

melyen hetekig vándorol egyedül a főhős, mig a városba ér.
A táj hangulatét az előforduló jelzők érzékeltetik: rezze- 

netlen, néma, jeltelen, végeláthatatlan, szélfútta, szür
ke.

"A táj rendkivül unalmas volt, az összbenyomás lehan
goló. A romok között csak a szél fütyült, más hang nem hal
latszott. A pusztulás képe nem volt félelmetes, csak unal
mas, nem szolgált v,. ltozutosséggal."

Nem valóságos táj ez, hanem a lélek tája, "a teljesen 

távlatot vesztett emberi reménytelenség s a börtönben levő, 

emberi kapcsolatait is elvesztő iró belső életérzésének ki-
Az élet pusztasága ez a táj, mely 

áarkadi idézett művéhez hasonlóan szimbolikus keretbe fog
lalja a történetet, hangulatával erősiti annak mondandóját.

A pusztaság, sivatag az emberi megpróbáltatás, a vál
ság szimbóluma. Törökország határvidékének sivatagi tója

tt ^4vetülése a világra.
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ira kieéri el Dobai Péter a Ceontmolnérok hőseit, bem tá
bornokot és környezetét. A bukott forradalom után itt kell 
átvészelniük "az önkioltés válságát, a forradalmárok pesti
sét." Az álomszerű, sivár, szorongató csatakép a regényben 

jelképes. A vilegvégi erődítmény, mely a török érdekeket 
véüi távol mindentől, mutatja azt is, hol húzódik a front, 

ami mögé a mai Írónak be kell hatolnia.

♦

v

.

.
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TOVÁBBÉLŐ KÉPEK

A hatvanas vek első fele a magyar szellemi élet, a 

magyar művészet általános fellendülésének korszaka. A kü
lönböző művészeti ágak között szoros a kapcsolat, egymás 

megújulási törekvéseit erősitik ezekben az években.
A kor művészi összefoglalására egy fiatal művészeti 

óg, a film vállalkozik a legnagyobb sikerrel. Jancsó Mik
lós fixmje, a Szegénylegények /1965/ egy' korszak törekvé
seinek a szintézise, natása tűlcaap ez országhatáron, e 

film nemzetközi diadalmeneté olyan, "amelyhez hasonlóban 

magyar film ez ideig nem részesült, s a magyar kultúra al

kotásai közül is legfeljebb ha Bartók, esetleg Kodály művei.
Ez az ö szegző, filmművészetünket megújitó film a pusz

ta irodalmunkban kidolgozott témakörére épül. "Ha Móricz 

Zsigmond nem hal meg oly hirtelen, bizonyosan megirja a 

Rózsa Sándor harmadik kötetét" - B. Nagy László is az iro
dalomra való utalással kezdi a filmről irt kritikáját, és 

rámutat arra, hogy Oanesó művészete nem vezethető le a ma
gyar film konvencióiból, hanem a magyar kultúra egészének
szellemi folytonosségára épül, azt viszi bele elsők közt

26a filmművészetbe.^

«25

"-'f
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A filmművészet és az irodalom között szoros a kap
csolat ebben a korszakban, s e kapcsolat természetét vi
lágit ja meg Jenesé egyik vallomása, mely alkotói szemlé
letét jellemzi: "Minőén filmben azt próbáltam nyomozni, 
mi szükséges ahhoz, hogy ennek az országnak a népe végre
valóban felnőtté váljék, végre valóban Európává legyen a 

27"magyar Ugar"•
Az évszázados feladat vállalása tehát, magyarság és 

európaiság, hagyomány és űjitás összeegyeztetésének ki- 

sérlete. Ez a szándék magyarázza az irodalomhoz való for
dulást, hiszen legrészletezőbben irodalmunk bontotta ki 
ezt a kérdéskört, ta a vállalt feladatból következik a 

film kettős problematikája, hogy tudniillik a sajátosan 

magyar kérdések, a történelmi mólt felidézésén tál egy ál
talánosabb kérdésfelvetést is tartalmaz: a hatalom termé
szetrajzénak, az erőszak mechanizmusának a vizsgalatét.

Milyen szerepet játszik Jancsónál a felvetett kérdé
sek megjelenitesében a puszta?

A film történeti közegben, a kiegyezés utáni évek 

Magyarországán játszódik: a betyárvilág felszámolásénak 

eseményei, ftózsa bándor szabadcsapatának megsemmisi>ése, 
Ráday $edeon kormánybiztosságénak működése adja történeti 
hátterét. Ráday a szegedi várban székelt, a foglyokat a 

vér kazamatáiba zárták, agy kortárs igy ir erről: "A vár
ba a biztosok korbáccsal járnak be, s a vascipő használata
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sea szokatlan» úgyhogy bennlakók állítása szerint rabvalla- 

tós alkalmával iszonyú, állatias bőgés rázkódtatja folyvást 

a léget. «28

Jancsó a börtönt, a "sáncot" a pusztán építi fel, és 

ott, a puszta közepén idézi fel a bezártság képzetét. "0-
lyan sűrű és forró atmoszférát teremtett, mint a legmélyeb-

*29 A puszta "petőfis" tágasságának, 
szabadságának felidézése, a hagyományos jelentésrétegekre 

való utalás, és a sáncba szorult emberek bezártsága az e- 

gész filmet átható feszültséget indukál.
"Figyelem a film nyitóképeit, a nyugtalanítóan térős- 

tagas pusztát, a hirtelen közeibe rántott nyüzsgő embertö
meget, a szinte bántóan fehérlő, meszelt falak magányos
rajzolatét - még semmi sem történt, és máris egy különös,

3ozárt világ foglyai vagyunk" - írja egyik kritikusa.
Az indító képsor rögzíti a bezártság élményét a né

zőben: az ismeretlen fiatalembert elengedik, az előbb las
san, majd egyre gyorsabban távolodik, egyszeresek lövés 

dördül - szó sem lehet szabadulásról, a szabadság és a pusz
ta hagyományos kapcsolatát rögtön a film elején szétrombol
ja Jancsó. később néhányszor még bekerítik a lovasok a tá
volodó, szabadulni vágyó pusztaiakat, végül már erre sincs 

szükség, tudjuk, hogy az utolró jelenetben a betyárok nem 

vágtatnak el a pusztába, hanem visszafordulnak a távolból.
Jancsó deromantizálja a pusztai világot filmjében. Meg-

ben fekvő tény avágatok.
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fosztja minőén egzotikumtól, és elszakítja a hagyományos 

hazafias szempontú beállítástól. Juhász í*erenc, Magy Lász
ló költészetéhez hasonlóan az ő puszta-ábrázol&sa "nem a 

táj szellemét, hanem a téma, a helyzet lényegét fejezi ki.
Pusztájának magyar jeiiege vitathatatlan, de ugyanak

kor felerősödik, a nemzeti jelentésréteggel egyenlő súlyú
vá válik a pusztaság jelentésköre. Ez utóbbira találunk pél
dát a kortárs filmművészetben: .ntonioni kiszolgáltatott, 

"elidegenedett“ hőseinek jellemzésére felhasználja a siva
tag motivumát /Vörös sivatag/, Pasolini leoréma cimű film
jén к főhőse pedig kopár, sivatagi tájon, saját életének 

jelképes pusztaságén vánszorog a befejező Képsorokban.
Jancsó pusztája nem ilyen "egyjelentésű" jelkép - leg

alábbis számunkra -, hanem több jelentésréteget sűrit ma
gába és ütköztet. A filmben a puszta végig meg rzi kettős, 

történeti, ugyanakor szimbolikus jellegét a képi ábrázo
lás szintjén is. A természeti látvány nem egyszerűsödik 

puszta jelzéssé, pedig a motívum természete ebbe az irány
ba hat. Az üres, mozdulatlan sikság a le egyszerűbb térfor
ma, töld és ég, fenn és lenn, a tárgyak és emberek a szo
kásos összefüggésekből kiszakítva jelennek meg rajta, mint 

egy színpadon. Az Alföldet évtizedek óta festő AurucZ-l. Ist
vánnak több olyan képe van, ami egyetlen, a képsikot két 

részre osztó borizontvonalból áll, esetleg még egy jelzés

ül
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szerű, valahová e*helyezett gémeskút vagy tanya található 

rajta. Kurucnal a színek dinamikája tölti meg elettel a 

képet. A filmvásznon a puszta egyhangúságának és változá
sainak, távlatának és magábazártsagának egyidejű érzékel
tetése a legnehezebb operatőri feladatok egyike.

ügy filmszakember a ozegén,ylegények képi megoldásáról 
igy ir: "ürzésem szerint ebben a filmben sikerült megtalál
ni a pusztai táj ábrázolásának, a mozdulatlanságnak és di
namizmusnak a módját: a gyorsan futó felhők árnyékára gon
dolok, amelyek megmozdítják a mozdulatlan tájat, élővé te-

A pusztán végte
lenbe futó felhők az elfogott maganyosságét, reménytelen
ségét jelentik számomra.

A puszta képe különösen alkalmas a kifosztottság, ü- 

resség-élmény ábrázolására. Lélekmodell a táj, de nem ma
rad meg az egyéni, erkölcsi jelképrendszer sikján, a nem
zeti, történeti problematika is kifejeződik aitala. A film 

végig megmarad a választott keretek között, megőrzi a tör
ténelmi hitelesség illúzióját. Jancsó ebben a filmjében o-

t

iyan művészi összefüggésrendszert hoz létre, mely "dialek
tikus összefűggéseket feltárva a valóság egészét világítja 

meg, anélkül, hogy egyszer is a pszichologizálás kompro
misszumába süllyedne, vagy látványos, patetikus melodrá

mát hozna létre, á elkerül egy másik veszélyt is, azt, 

hogy filmjében az elvontság uralkodjon el, hogy az elide-

szik a mezőt, dinamikussá az állóképet • • •

„32
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genedés divatos ideológiáját igazolja" - Írja az Avanti 
kritikusa, bizonyítva, hogy más kultúrák képviselői szá
mára is érthető, értelmezhető ez a motivumrendszer.

A ""zfcgény-Legenyek-ben megtalált képvilág Jancsó ké
sőbbi filmjeinek is egyik meghatározó eleme: a Csillago
sok. kátonák-ban az orosz sztyeppe, a Csend és kiáltás- 

ban"a ííorthy-kor sivatagi iazonyatát"kifejező táj, az 

Igi bárány birkalegelője, melyen nemzeti sorstragédia zaj- 

lik, a Még kér a nép és a bzerelmem. Klektra mitoszivá vá
ló magyar pusztája. És ha igaz is Б. Nagy László sejtése, 

hogy e tajak mögött Jancsó, korunk embere áll "sivatagi 
magányban", a motívum ko'ődése a másik irányba legalább 

olyan erős: a történelmi múlthoz, a néphez, a nemzeti és 

az egész emberi közösséghez.
A puszta kettős tartalma jelképes, jelzi a múvész 

szándékát: szembenézni egy ellentmondásos, végletes kor 

minden kérdésével. Jancsó művészetében új aktualitást, uj 
kiterjedést kap a puszta irodalmunkban kiformálódott ké
pe, példázva a szellemi hagyomány erejét, azt, hogy a múlt, 

ha sokszor rejtve és megváltozott alakban is, de elevenen 

él a jelenben.

33
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A pusztas&g archetipikus motívuma gyakran tűnik fel a 

tizenhatodik századi prédikátor-költők műveiben, melyekben 

a vallásos tartalom rendszerint összefonódik az ország rom
lásának ábrázolásával. Egy ismeretlen szerző igy énekli meg 

bibliai hangvétellel és frazeológiával a pogány veszedelmet:

Keserves szívvel Magyarországban 

mondhatjuk magunkról 
Az nagy siralmat, kit Jeremiás 

régen irt zsidókról:

Nagy félelemvei és rettegéssel 
pusztában büdösünk,

Eledelünket, mi életünket 

kezünkben hordozzuk.
/Jeremiás prófétának könyörgéséből/^

A biblikus-zsoltéros stilus formaelemei kéaŐbv a val
lási tartalomtól függetlenülve is továbbélnek, például a 

Rákóczi-kor hazafias panaszköltészetében. A pusztaság ké
pe és a pusztulás élménye, a nemzeti lét fenyegetettsége,
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a tragikus magyarság gondolata végigkíséri irodalmunk 

történetét, áthatja a romantika hazafias költészetét is.
iuü a nemzet életében időnként vannak boldog történel

mi pillanatok. Á forradalmat érlelő 184o-es évek, és egy 

kivételes életmű - a .Petőfié -, s ime, mintegy a pusztaság 

képzetkörének ellenpontjaként megszületik irodalmunkban a 

magyar Alföld, a magyar puszta derűs, gazdag, értékekkel 
telitett költői képe. Petőfi költészetének és a kor eszme
világának központi mondanivalói összegződnek a puszta köl
tői képében, melyben összetalálkozik, egységbe olvad a szü
lőföld és a végtelenbe nyíló táj, a haza és a szabadság 

gondolata.
"A táj és a természet olyasféle szerepet tölt be a 

romantikában, mint a klasszicizmusban a mitológia" - ír
ja Sőtér István.2 Petőfi alföldje utat talál a szabadság- 

harc történelmi élményétől felkavart lelkekbe, és a pusz
ta a nemzeti mitológia szerves részévé, az irodalmon túl
mutató nemzeti jelképpé válik. A Világost követő évtizedek 

irodalma kanonizálja és széles körben elterjeszti a for

radalmat idéző obiigát magyar táj kultuszát.
Negyvennyolc élményétől időben távolodva a puszta 

költői ábrázolása egyre inkább a népies konzervativizmus 

nemzet-felfogásával telítődik, kialakulnak a puszta-áb
rázolás sablonjai, s a téma fokozatosan kiüresedik.

■
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A századiord iló irodalmi forradalma azonban nem veti 
el a költői képvilágba és a küzizlésbe mélyen beivódott té
makört, hanem bevonja újításainak körébe. Ady költészeté
ben centrális szerepben, az ugar-szimbólumban születik új
já az immár hagyományos téma. Ady a népies epigonizmussal 
szembefordulva a forráshoz, a "nem alkuvó” Petőfihez nyúl 
vissza. Ugar-képében ötvöződik Petőfi pusztájának legben
sőbb tartalma, plebejus demokratizmusaj és a pusztaság - 

Petőfi pusztájával ellentétes hangulatú - képzetköre.
Az ugar-kép csak áttételesen kötődik a valóságos táj- 

élményhez, jelezve a költői látásmód átalakulását. A tar
talmi átértelmezéssel egyidőben megindul a népnemzeti is
kola által kimunkált egységes ábrá olósmód felbomlása, az 

egyéni változatok sokasága jelenik meg. A Nyugat költői 
tudatosan kerülik az előző korszak kifejezéseit, motivu- 

mait, és a hagyományosan a pusztához kötődő témákat más, 
egyénitett tájmotivumokkal társitják.

Ugar, róna, mező, nagy keleti pusztaság - tartalmi
lag és kül3ő megjelenésében is átformálódik a népiesség 

pusztája, de egy jelentésrétege továbbra is általánosan 

ismert, elterjedt és egységes marad - a hazára való uta
lás.

A pusztaság világirodalmi jelentésmezejét hangsúlyo
zottan kihasználja а кст költészete. A kezdettől a motí
vumban rejlő kettősség felszínre tör. A költők egy részé-
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nél a népies elemek, másoknál a nyugat-európai lirában szé
les körben elterjedt elemek kerülnek túlsúlyba, és általá
nos gyakorlattá vélik a két jelentés tudatos egymásba ját- 

szatása.

Jól rnegfigyelhetó a nemzeti jelleg és az általános 

érvényű kifejezés öoszehangolésanak szándéka az alföldi táj
hoz szorosan kötődő, a konkrét téjszemléletet érvényesítő 

Juhász Gyula költészetében. Juhász tájköltészete egyben a 

puszta-motivum •újraköltésének" másik, az dyétól eltérő i- 

rányat is jelzi.
Ebben az időben válik népszerűvé, elterjedtté a hon

foglaláskor! és az ősi, keleti puszta nemzeti tematikához 

kapcsolódó képe. Á Nyugat-korszak költői szamára a magyar 

puszta még eleven, kihívást jelentő művészi téma, annak 

ellenére, hogy látszólag kerülik feldolgozását. E korszak
ban születik meg a prózában is - Móricz műveiben - a mo
tívumkor önálló, a műfaj törvényszerűségeihez igazodó ki
bontása.

A harmincas évek témánk szempontjából legjelentősebb 

irányzata, a népi irók mozgalma a kiindulópontja a nép- 

és nemzet-szemlélet, s ezen belől a puszta-motivumkör új
raértelmezésének. A harmincas évek költői mar a nyugato- 

sokat jellemző gátlások nélkül nyúlnak vissza a tizenkilen
cedik századi népiesség hagyománykincséhez, a népi Írói 
mozgalom legfőbb témaja ugyanakkor a paraszti élet pusz-
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tulésának számbavétele, az ugar-gondolat részletező kifej

tése*
Különösen a legmélyebbről, a nemzet alatti létből ér

kező alkotók jelentkezése hoz gyökeresen új mozzanatokat.
A fc-crszak költői a társadalom és a kollektiv emlékezet egy
re Ш lyebb rétegeibe nyúlna^ vissza, magyarság-képüket már 

nem a tizenkilencedik százáéi népies hagyományra alapozzék 

elsősorban. Petőfi szellemisége mérték és példa szamukra, 
de költői világa mint művészi ihlető nem feltétlenül a leg
fontosabb. ágy a hagyományrétegek közül.

A népi Írók müveiben elválik a haza köztudathoz kap
csolódó magyar puszta kép a paraszti valóságtól, folytono
san szembesítik a valósággal ezt az ideálképet. Egyfajta 

relativizalódás tanúi lehetünk. A magyar puszta egyre in
kább nem általános érvényű jelképként, hanem egy meghatá
rozott korszakhoz kötődő történeti jelenségként tűnik fel, 

jelentésköre szikül, agy megújult azinképű nemzet-szimbo
lika lehetősége dereng fel irodalmunkban.

Megújul a költői tájszemlélet is ebben a korszakban. 
József attila költészetében teljesedik ki az a folyamat, 

meiупек eredményeképpen a természet, a táj nemcsak meta
forája a költő belső világának, hanem ismét önmagában is

%létező valóság.
A pusztulás, pusztaság képzetköre a második világ

háború egyetemes pusztulás-élményé, majd az ötvenes évek

ff®***,!
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társadalmi krizise nyomán felerősödik a költői képvilág- 

ban. irodalmunk világképének átalakulása a világirodalom
hoz való nagyfokú igazodást is magával hozza. Ez a belső 

átrendeződés megváltoztatja a puszta motívumkor jelenté

sét, szerepét.
Az önálló magyar puszta kép felbomlása lényegében a 

hetvenes évekre befejezettnek tekinthető. A valaha egysé
ges motivumkör jelentésrétegei önállósulva, elemekre tö
redezve élnek tovább. Ezzel párhuzamosan új jelentésréte- 

ge-kel bővül az utóbbi évtizedekben a pusztaság archeti- 

pikus motivuma, és szerepe növekszik a költői képvilógban.
A fejlődés utolsó csomópontján, a hatvanas évek irodal

mi virágzásának tükrében vizsgálva témánkat, kitapinthat
va vélik, hogy a puszta témakör több mint egy évszázados 

kitüntetett szerepének vége szakad, lezárul egy fejezet a 

magyar költői képvilug történetében.
Erről a pontról visszatekintve az alábbi általános 

fejlődésrajz vázolható fel:
A tizenkilencedik század közepén a pusztaság régóta 

ismert motivumköréből kivált, önállósult egy meghatározott 

magyar tájegységhez, az Alföldhöz kötődő jelentéskör, mely 

jelképessé válva beépült a nemzeti köztudatba. A magyar 

puszta témakör gazdagodni, burjunzani kezdett, többszörö
sen átformálva és átértelmezve is megőrizte belső folyto- 

no ságát. fejlődése során mindvégig kapcsolatban volt a
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pusztaság világirodalmi kötődésű, általánosabb jelentésű 

képzetkörével, melynek szerepe idővel egyre jelentősebbé
vált, mig a magyar puszta témakör egykor egységes jelen-/

több mint egy évszázad 

elteltével a magyar költészetben kiformálódott jellegze
tes kép lassan ismét beleolvadt, belesimult a költői kép
világ évezredes hullámverésébe.

Ami azonban egyszer megszületett, nem múlik el nyom 

nélkül. A puszta irodaimurikban kiformálódott gazdag jelen- 

tesköre lecsapódva, leülepedve továbbra is él kultúránkban, 
és amint az idézett film példája is bizonyitja, m^t'elelő 

közegben a hagyomány újraéled, és a jelent formáló eleven 

erővé válik.

tése fokozatosan szétaprózódott;

■

ч

4*
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JÜQIZEIEK

Bevezető

Hankies .elemér: Az irodalmi kifejezésformák lélek
tana. 197o. 131* - hankies mególlapitása nemcsak lé
lektani vonatkozásban helytálló. Ugyanarra a korsza
kokat jellemző "közvetítő szférára" utal, melyet H. 
Markiewicz igy határoz meg: ”£z az adott irányzatra 
jellemző ábrázolt világ lesz, azaz a bemutatott té
mák köre, ezek transzformációjának foka és iránya a 
világ naturális képéhez képest, az alakok és a fabu
la-szövés sémái, a bennük fellelhető, filozófiai rend 
a társadalmi és pszichológiai törvényszerűségek, az 
értékek hierarchiája, az emotiv minőségek." /Н. йаг- 
kievdcz; Az irodalomtudomány fő kérdései /íord: Boj
tár Endre/ 1968. 161-162./ Ez a "jellemző ábrázolt 
világ" rendszerint valamilyen jelképessé való költői 
témában is kikristályosodik.
Bori Imre: hét költő.Ujvidék, 1967»4o.
Vös Tamás Attila: A költői műalkotás fő sajátságai 
1972. 2o3. - Tamás Attila a nem-akusztikai motivu- 
mok tárgyalásánál emlit "egymáshoz külsőleg hason
lító vizuális képzetek"-et, és "azonos fogalmakat 
tartalmazó, egymásra képezerűségükben már nem hason
lító képzetek"-et, melyeket ismétlődésük strukturá
lis vagy jelentésfunkciója tesz motivummé. Dolgoza
tomban ezt a motivum-értelmezést terjesztem ki a mű- 
ejészről az irodalmi folyamatra.

1.

»

2.

3.
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A népiessé^, kora

Vö: Horváth János; Petőfi Sándor. 1922.523-527» 
Részletesen bemutatja о téma előtörténetét, az egyes 
motívumok és mellékjelentések előfordulását, a táj 
értékelésének fokozatos megváltozásét.
"A népköltészet az igazi költészet - irta Arany 
Jánosnak híressé vált levelében. - Legyünk rajta, 
hogy ezt tegyük uralkodóvá! ria a nép uralkodni fog 
a költészetben, közel áll ahhoz, hogy a politiká
ban is uralkodjék, a ez a század föladata, ezt ki
vívni célja minden nemes kebelnek"/1847»febr.4./ 
Petőfi népiessége nem tartalmazta kezdettől a po
litikai forradalmÍ3ág gondolatát, de abból szerve
sen fejlődött ez utóbbi ki, a költészetében 1946- 
tól megjelenő világézabadség eszméje pedig túl is 
mutat a népiesség gondolatkörén, a korabeli világ- 
irodalom forradalmi irányzataihoz kapcsolódik.
Vö; Tamás Attila; Költői világképek fejlődése Arany 
Jánostól József Attiláig. 1964.
Németh G. Béla; Türelmetlen és késlekedő félszázad 
1971.40.

1.

2.

5.

4.

Id; Petőfi összes költeményei./Krit./ 1973.1.355.
Az európai költészet összefüggéseiben tárgyalja a 
témát Hőtér István; A téjkÖltészetről.ItK.1978/5-6.
Vö; tíorvéth János; i.m.
A jellegzetes alföldi pásztor- és betyárdulókra lásd 
VargyaeLajos; Régi népdalok Kiskunhalasról.1954.
Pándi Pál: Petőfi.A költő útja 1844 végéig.2.jav.kiad. 
1982.237. - Az idézet igy 
lyen mély azonosság fűzi
Petőfi alkatát, azx. pontosan érzékelhetjük, ha egy
más mellett látjuk a betyérverseket, a Nem ver meg
engem az isten _ _______
- mondjuk - A termeszet vadvXrága-1. melyben aatioz 
hasonlóan lép szembe a költő - de személyesebb éllel - 
kritikai ellenfeleivel, mint a betyár a vármegyével."

5.
6.

7.
8.

9.
folytatódik:"...s hogy mi- 

össze a népdalok hőseit és

kezűetuekex ésPusztán születtem• • • • • m
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10. Horváth János: i.m.369. £ kérdésnél érdemes idézni 
J.M.Lotman gondolatét: "A puskini verses regény bel
ső világának elemzése azt bizonyltja, hogy ez a mű 
potenciális, kibontatlan állapotban magéban rejti az 
orosz regény egész további történetét 
mozgásának ezzel a felfogásával - nemcsak a korábbi 
művek hatnak a későbbiekre, hanem a későbbiek is a 
korábbiakra - teljes mértékig egyetéithetünk. Az áj 
remekművek éltetik a régieket. Ez az irodalom gépe
zetének természetes működési módja." /Idézi Bojtár 
Endre: Az irodalom gépezete.Literature 1981.3-4.425./

11. "Petőfi Alföldje, az alföldi pusztaság a szabad és 
korlátlan égbolt földi tükörképeként Petőfi lelkének 
ia tükre - önarckép." - Írja Sőtér István /«erther- 
tól Szilveszterig 1976.5o4./

12. Sőtér 1.: a tájköltészetről 611.

13. Hészletesen kifejti a belső összefüggéseket Pándi 
Pál: Petőfi és a nacionalizmus. 1974.

14. Horváth János: i.m.249. Ide kivankozik Fánci Pál 
megáliapitása: "A költő tájversei úgy viszonyulnak 
nazafias lírájához, mint hidláb a hidhoz. Nem azo
nosak, de összefüggenek. Valami hasonló kapcsolat 
fűzi össze a versbeli "szabadságot" a későbbi, po
litikai azinezetü szabadságiogaiómmal." /Petőfi.A 
költő útja 1844 végéig.1982.155./

15. Vö: Pándi Pál: i.m.
ló. Sőtér István: i.m.6o9.
17. Szegedy-Maszak Mihály: Kis-kunság. In:Petőfi állo

másai. 1976.6o8. - Jó összefoglalása található ugyan
itt az alföld-téma jelentésrétegeinek: "A legkonkré
tabb szinten a Kia-Kunság-nak a benne leirt táj, a 
legelvontabb szinten a végesben megmutatkozó végte
len a jelöltje. F két véglet között az átmenetnek 
különböző fokozatai vannak: a látvány elvontabb szin
ten jelképezheti általában a szabadságot és különö
sen az emberi lét, valamint a képzelet szabadságát, 
konkrétabb szinten általában a hazát és különösen 
a nép jellemét, végül még konkrétabb szinten a gye
rekkort és a költő személyiségét." /633./

Az irodalom•»•
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18« Petőfi természetszemléletéről lásd Pata Imre: Pe
tőfi természetlirája.Alföld,1973 «1•sz.

19. Például A sivatag koroná.ia /1840/» Az elhagyott 
zászló /1847/. A koTduasirла /18477

I
2o. Vö: Hoi*vath János: i.m.523.
21. A korabeli kritika kigúnyolta Petőfit költőietlensé- 

géért, nem tetszettek olyan gyakran használt szavai, 
mint a csárda, puszta, betyár, pór. /Vö: (szabó Zol
tán: Kis magyar stilustörténet.1982.189./

22. Tamás Attila: i.m. 37.
23. Vö: Sőtér István: Elért és el nem ért bizonyosságok 

In: Félkör. 1979.85.
24. Németh G. Béla: Türelmetlen és késlekedő félszázad 

1971.77.
25. Arany János: Irányok. In: Arany J.: Prózai művek 

1973.416.
26. Komlóe Aladár: A magyar költészet Petőfitől Adyig 

In: Komlós A.: Költészet és birólat 1973.99.
- 1967.21.27. Keresztury Dezső: MS mi vagyok én

28. Vő: Németh G. Béla: i.m.89.
29. bőtér István: Arany János, a gondolkodó 

In: Sőtér I.: Félkör 1979.119.
30. Rónay György: Petőfi és Ady között /1849 - 1899/ 

1981.74. - Az idézett mondat igy hangzik: "Epikus 
törekvései éppoly kevéssé voltak öncélú bezárkó
zások az irodalom, a költészet külön tartományába, 
mint Kemény tudományt serkentő buzgalma a tudomá
nyéba; mindketten "a múlt eszmekincseivel és hagyo
mányaival való egybeköttetés” útján kivánték meg- 
termékenyiteni, elmélyitenia jelent és megalapozni 
a jövőt;”

...
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51. A szétÁgazásnak nemcsak tartalmi oka van, beleját
szik Arany sajátos motivumkezelése is, amit Németh 
G. Béla igy jellemez: "лет egy-egy motívum külön
böző, távoli, szokatlan, ellentétes hangterületen, 
hangrendekben való drámaian fokozó kromatikus kiját
szása, kihangoztatása jellemzi a vizionáló önkívü
letig. •.Hanem a különböző, Heterogén témák, élmény
elemek /motívumok: irodalmi, művelődéstörténeti, nép
rajzi, életrajzi, művészeti, bölcseleti, 3Ót: köz- 
gazdasági, téraadalomtani stb/ egybejatszatása, egy- 
behangoztatésa, eggyé élése, hol a széttöreúezett, 
ellentmondásos világot a művész a harmonikus mű egy
ségébe, a mű harmóniájába kényszeríti, mutatja föl." 
/Németh G. Béla: i.m.79./

32. Keresztury Dezső: i.m. 18. - Arany kezdettől eleve 
mint "jellegzetesen magyar" tájat fogta fel az Al
földet, és Keresztury megállapítása szerint "soha 
nem adott ennek olyan politikai hangsúlyt, mint Pe
tőfi".

33. Illyés Gyula: Magyarok /1938/ In: Illyés Gy.: Itt 
élned kell 1976.1.357.

34. Schöpflin Aladar: A fiatal Arany. In: Schöpflin A.: 
Magyar Írók. 1919.2.kiad.236.

35» Kászonyi Dániel: Magyarhon négy korszaka. Magyar 
Századok. 1977.261.

36. Bisztray Gyula: bevezetés. Tompa Mihály Válogatott 
művei. Magyar Klasszikusok. 1961.18.

37. Rónay György: i.m.156.
38. A magyar költészetben ekkorra válik időszerűvé a li

ra Baudelaire-i fordulatából születő új költői techni
ka integrálása. Vö: romlóé Aladár: A magyar költészet 
Petőfitől Adyig.198o./

3J» Vö: Sőtér István: A tájköltésaetről..61o.
4o. A kultúra szerkezetének, "a tradicionális, az auto

nóm és a heteronom kultúra" kapcsolatának kérdésé
hez lásd Vitányi Iván: A kulturális fejlődés és a 
kulturális politika tipológiája. Valóság, 1982.5*sz.
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41. Jellemző módon a Mózea-ben fontos szerepet játszik 
a táj, a bibliai pusztaság, Az ember tragédiájában 
pedig feltűnik a Föld pusztává, h$- és jégsívataggá 
v&lásának képe, mintegy áttételes ellenpontjaként 
a negyvenes évek életteli pusztájának.

irodalmi forradalom a századfordulón

Móricz Zsigmondi A költő harca a lathatatlan sár
kánnyal /195о/. in; Móricz 2s.: Válogatott irodal
mi tanulmány ok.I952.245.

1.

A változás kétirányú; megváltozik a motivumkör je
lentése, ugyanakkor a modern költészet motivumke- 
zelése is más jellegi; az előző korszakhoz képest 
jelentősen változik tehát a vizsgalat tárgya, és 
ezzel összefüggésben a megközelítés módszere is.
Király István Ady-könyvében részletesen bemutatja, 
hogyan kapcsolódik a magyar ugar-kép az irodalmi 
hagyományhoz. - Király István: Ady Endre 2.kiad. 
1972.1.144-216.
Id: Vezér Erzsébet: Ady Endre 1977.188.
Vö: Ady Endre: Poéta és publikum. In: Ady K.; Pub
licisztikai Írásai i977.IIl.235.
"Ahogy csöndes vidéki éjszakában olvastam - Írja 
Bölöni György a Gare de 1*Est-e - című versről -, 
úgy hatott rám, mint új világszemlélet 
reztük a magyar elmaradottságnak ezt a szíven ütő 
érzését, de Ady kimondta, Ady megírta."
Id: Király István: i.m. 1.147.
A l*Mégis-morélM-ról Király István: i.m. I.19o-2o6.
A magyar irodalmi hagyománynak megfelelően az ugar- 
kép a nemzeti önszemléletnek egy olyan alappólusét 
fogalmazza meg jelképes erővel, mely attól kezdve 
a közgondolkodás minden területébe beivódik.

2.

3.

4.
5.

6.
Gokan é-• • •

7.
8.
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Э. Az új versek álőhang-.ia költői programként kapcsol
ja össze e fogalmakat: "Mégis győztes, mégis új és 

magyar."
10. Adynak a nemzeti hagyományhoz való viszonyát a né- 

piség szempontjából világitja meg Pomogát© Béla:
A tárgyias költészettől a mitologizmusig. 1981.5o-61.

11. Adynak az irodalmi hagyományhoz való viszonyára lásd 

Czine ásihóly: Nép és irodalom. 1981.95.

12. Király István: i.m. 1.213.
13. Tamás Attila Arany költészetében figyeli meg először 

ezt a modern költészetben egyre általánosabbá váló 

eljárást: "Az egyes fogalmakat jelölő szavak nem tel- 

■ies értékűtekéi vannak jelen ebben a költészetben, csak 

egyfajta - főleg hangulati jellegi - valamilyen lelki 
élmény-csoportot megrezditő, arra révillanó szerepük 

van." /Tamás Attila: i.m.71.f82./

14« Vö: Király István: i.m. 1.177»
15. Lásd a "Bús magyar róna" c. fejezetet.
16. A "mező" költői szerepéről lásd a wiező c. fejezetet.
17» Vö: Király István: "áengó kertnek mese-zenéje" - 

Adalékok Ady 1914-1918 közötti természetszemléleté
hez. Alföld, 1977.ll.sz.

18. Király István: i.m.35-
19* Illyés Gyula: Hárfa. In: Illyés Gy.: Iránytűvel 

1975.1.207.
2o• Id: Kiss Ferenc: A modern tójvers születése 

Tiszatáj, 1981.lo.sz.89.
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21. Ezért mondhatja róla Schöpflin, hogy "alighanem 

benne hangzik ki utoljára a tizenkilencedik szá
zad utolsó negyedének hangulst-lirája." /А magyar 

irodalom története а XX. században.1937.216./
22. Vö: Junász Gyula költői nyelvének szótára /Eenkő 

László/ 1972.
2ó» A puszta motivumkör ikonográfiái jegyeinek átalaku

lását művészettörténeti szemszögből tárgyalja Né
meth '.ajos? Magyar művéozet 1890-1919.1981.84.
Az idézett hely: A század végén...a hazai tájf a 

nemzeti jellegű tájfestészet a közvetlen környezet 
rajzává alakult, a romantikus-akadémikus téjrekvi- 

zitumok helyett Juhász Gyula tájverseivel rokon 

látás terjedt el. Lnnék lényege a konkrét táj konkrét 

szemlélete volt, ezért nem is rögződhettek olyan 

ikonográfiái sablonok, mint a romantikus és klasszi
cista tájképeknél." A megállapitós a tajköltészet- 

re is érvényes.

24. Kiss Ferenc: i.m.83»
25. Tóth Árpád: Juhász Gyula jubileumára in: Tóth A.: 

Válogatott művei. 1976.1163.
26. Vö: оzabó Zoltán: i.m. 271-273*
27. Hasonló megallapitéat tesz Kiss ■‘•erenc a Magyar táj. 

magyar ecsettel cimű vers kapcsán: "Tájkép, ország- 

kép s egy vereségre Ítélt gazdag költő létezésélmé
nyének képe is egyben." /Kiss F.: i.m. 9o./

28. VÖ: Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet.Ady Jfcndre c. 

fejezet bevezetőjével.
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29. Ady Endre: "Négy fal között" /19о7/. In:Ady fi.: 

Publicisztikai Írásai. 1977.11.524.
50. Id: Tornai József: Az ihlet sötét és világos folt

jai. 1982.77.
51. Vö: Király István: i.m. II.446-45o
52. Az idézett versek: Vészfék, Az országutak vándora, 

Kis állomáson, Karácsony, A holtak vonatja, A ma
gyar paraszt, Alföld, A határ felé, A vonaton. Az 

Adyval való összevetésnél nem szabad figyelmen kívül 
hagyni, hogy ezek a versek kivétel nélkül Kosztolá
nyi első, fiatalkori verseskötetéből valók.

55. Vö: Földessy Gyula: Ady minden titkai.2.kiad.1962.
54. "Nyelvi és formai stilizációs kísérletek gyanánt 

születtek a nyugatosok népies hangú vagy paraszti 
tárgyú versei is. Kosztolányi a századforduló sze
cessziós ízlésével közeledett a népélethez, szere
tettel, de mégis alig leplezett idegenséggel figyel
te a falut és mitologikus fénybe vonta a parasztot, 

minthogy alig ismerte valódi munkáját és gondjait." 

/Fomogáts Béla: i.m. 67*/

689-694.• t

55» "Babits verse fél éve kész, mikor a Báris. az én
bckonyom megjelenik, s a kétféle, szeléletben elütő, 

jelentésre egybevágó megjelenítés kölcsönösen igazol
ja egymást. Amit Ady életes beleéléssel, egyetlen, 

hatványozott értelmű metaforában vi szaad, azt Ba
bits labirintikus fantáziája hasonló /belső/ él
ményként közvetíti." /Raba György: Babits Mihály köl
tészete. 1981.152./

• • •
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36. Rába üyörgy: A szép hűtlenek. 1969. 9o.
37. Az egyik jexlegzetes különbség ez a Nyugat költői 

és Ady között, akinél a "keletiség" gondolata el
lentétes, egymással vitézé érzéseket keltett.

38. A most következőkben az első nemzedék költőinek ké
sőbbi pályáját is tárgyaljuk, Ízt azért tehetjük, 

mert az egyéni képvilág belső összefüggései erőseb
bek, mint a kívülről érkező hatások.

39. Rába György: i.m. 73.
40. Kiss Ferenc: i.m. 83.
41. Szabó Lőrinc: Tóth Árpád. Bevezető a Tóth Árpád 

összes versei. Athenaeum, é.n. cimű kötethez /Saj
tó alá rendezte Szabó Lőrinc/

42. Veres Péter: "Szülőhazám, Hortobágy mellyéke" 1968.21o.
4>. Vö: ozabó Zoltán: i.m.
44. Id: Tömörkény-emlékkönyv.1966.400.
4?« A tájköltészet és a genre kapcsolatára lásd Sőtér:i.m.
46. Id: Tömörkény-emlékkönyv. 1966.279.
47. Earánszky-Jób László: Tömörkény táji impresszioniz

musa. In: Baranszky-Jób Ik.: Limény és gondólat.1978.352.
48. Németh László: uo. 4oo.
49* Czine Mihály: A valóság szerelme. Móricz időszerűsége 

In: Czine M.: Nép és irodalom.1981.I.lo7*
50. Babits Mihály: Naturalizmus és giccs /1933/

In: Babits M.: Könyvről könyvre. 1973.1ol.
51. Móricz Kiégett a Hortobágy cimű Írásáról lásd 

Nagy Péter: Móricz Zsigmond.3.jav.kiad.1975.265.

-
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52. Móricz "negyvennyoicasségának" gyökereiről lásd:
Czine Mihály: A kálvinizmus vonzásában. Móricz és 

a protestáns hagyományok, in: Czine M.: i.m.117»
55. Az első jelenet időre vonatkozó szavai: perc, nap, 

alkonyat, hét, esztendő, tavaly, idő. A másodiké: 
nap, reggel, este, ma, déliével, harmadnap, hét, ta
vasz, nyár, ősz, tél, augusztus, tavaly. Az első 

rész térré vonatkozó szavai: puszta, hatar, /falu, 

akol/, föld, ég, Nap, üoid, felhő. A másodiké: hely, 

ház, falu, domb, mező, puszta, tanya, ót, napkelet, 

napnyugat, /napszáilat/, azeged, Duna, Dunántúl, táj, 

föld, nap, világ.
54. mintha egyúttal Kosztolányinak a novella elemzése 

során tett megjegyzése is igazolódna, hogy ti. Shakes
peare műveiben öntudatlanul feldolgozta az érzékelés
nek egy-egy területét. /Kosztolányi Dezső: Barbárok. 
Móricz 4sigmond új elbeszélései /1952/

55. Id: Nagy Péter: i.m. 575. - Nagy Péter Kosztolányi 
megállapitásával vitazva a novella társadalmi üze
netét hangsúlyozza.

56. Nagy Péter: i.m.418.
57. Németh László: Hózsa Sándor éposza /1941/

In: Németh L.: Két nemzedék. 197o.7Io.
58. Czine Mihály: Móricz Zsigmond. 3.kiad.1979.177.
59. Id: Nagy Péter: i.m. 5o8.
60. Kósa László: A magyar parasztság történeti tudatá

nak tipusai. Szociológia, 1976.3-4.sz.508.
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A két világháború között kibontakozó irányzatok

1. Vö: Szabó Zoltán: i.m. 313«
2• Szabolcsi Miklós igy jellemzi ezt a választási lehe

tőséget a huszas évek költészetében: ”A világ megvál
tozott képe behatol az irodalomba. A századelőn kie
melt költői Én hipertrófiája szónőben, - a költő, az 

iró közelebb akar kerülni a tömegekhez, olykor bele 

akar olvadni a tömegekbe, annyira, hogy elveszti egyé
niségét, máskor a maga ínját az egész tömeg, az egész 

nép vagy egy egész osztály lényegével tartja azonos
nak - olykor alázatos szolgája a tömegeknek, "csavar” 

és sorkatona, máskor vezér és próféta. A költői xn e 

hely- és funkciókeresésének hullámzása, válsága szin
te minden költőnél nyomon követhető." /Szabolcsi M.: 
arik a fény. 1977.8./

3* Pomogáts Lela: i.m. 13.
4. Király István: i.m. 1.172.
5. Vö: A lira ma /1968/ cimű kötet tanul Hiányaival.
6. "József Attilánál mindenekelőtt az egész összefüggő 

rendje lett uralkodóvá, nem egyes részletek artisz- 

tikus megformálása." /'ismós Attila: i.m. 132./
7. Környék /pusztaság, mező, tó, erdő, szőlő/ - tanya 

/hóz, ól/ - szoba parasztokkal - uraség. - In: öza- 

bó Zoltán: i.m. 338.
8. bori Imre: i.m. 124.
9. Kiss Ferenc: i.m. 82.
10. A pusztaság motívuma a xiolt vidék-hez hasonlóan itt 

is hanghatásokkal társul: morog, puffannak, vakog, 
vonit.
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11. Vös Tamás Attila: i.m. 123.
12. Veres Péter: Sinka István. In: Veres P.: Jelen- 

idő. 1968.120.
13. Pomogáts Béla: i.m. 362.
14. Tornai József: Lzer legény idő nélkül /197В/

In: Tornai J.: i.m. 74.
13. Tornai József: i.m. 83.
16. Hatvány Lajos jegyzi meg egy helyen, hogy a nép

szerűségben "Petőfinek már életidejében azért volt 

olyan rendkivüli a minden támadást játszva kivédő 

mértékben része, mert úgy elegyitette az újitást a 

hagyománnyal, hogy olvasóit szinte észrevétlenül 
vezette a megszokottól a szokatlan felé." /Hat
vány L.; így élt Petőfi é.n.3*kiad.I.648./ A Pető
fit módszeresen tanulmányozó, róla könyvet iró Ily- 

iyés költői és gondolkodói gyakorlatéban is felfedez
hető ez a vonás.

17* Lásd az Lsszé cimű fejezetet.
18. Pomogáts Béla: i.m. 249.
19. Gyakran előforduló szava Illyésnek a "puszta" mel

léknévi értelemben is.
20. Vö: rtorváth Janos a "család-szülőfölc-haza" lirai 

komplexumáról.
21. Id: Pomogáts Béla: i.m.189«
22. Czine Mihály: Népi irodalom./1969/ In: Czine:i.m.213.
23« Vö: Pomogáts Béla: i.m.81.
24» Németh La3zló: élőszava a Gulyás Pél válogatott 

versei cimű kötethez. 1971.15«
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25. nauser Arnold; A művészet és az irodalom társada
lomtörténete.1976.

26. A példaként idézett költőknél természetesen nagyon 

eltérő a bukolikus mozzanat szerepe és jelentősége.
27. Vö: Kabdebó Lóránt; В zabó .Lőrinc lázadó évtizede.!97o.
28. Vö; Kassák iuotivumhasznólatáról az előző Lejezetben.

29. Poiüogáts Béla; Radnóti Miklós. 1974.28.
30. Pomogáta Béla; i.m.198.
51. Pomogáts Béla; Költő «rkódiában /Kiss lamós költésze

téről/ Alföld, 1982.9.sz.29.
32. Vö; Pomogáts Béla; A tárgylas költészettől a aiitolo- 

gizmusig. 1981.276-287.
32t Illyés Gyula; üajszálgyökerek.In; Illyés Gy•; Itt 

élned kell. 1976.11.464.
33. Illyés Gyula: betegszobában /1974/ In: Illyés;i.m.616.
34. bzerb Antal: A varázsló eltöri pálcáját. 1948.89.
35« Németh G. Béla: i.m. 47«
36. Vö: Németh G. Béla: Létharc és nemzetiség. 1977.218.
37. Vö: Király István: Lszmei problémák Németh László 

műveiben 1945 előtt. Kortárs, 1982.7-8.
38. Illyés Gyula; i.m. 11.618.
39. Illyés Gyula: ahova az olvasó ezúttal vitetik /1942/ 

In: Illyés Gy.: i.m. IX.149.
40. Id: Hortobágy. 1976.318.
41. Illyés Gyula: i.m.150.

42. Illyés Gyula; i.m.l5o.

43. Illyés Gyula: i.m.149.
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44. Illyés Gyula: i.m.II.494.

A legújabb korszak

1. Hankiss Elemér: Lrték és társadalom.1977.24o.
2. Csoóri Sándor: Nomád napló.1978.393.
3. Pomogéts Béla: Az újabb magyar irodalom.1982.12.

Cs.szabó László: Két tükör közt. Bázel, 1977*38.
Vö: Fiilöp László: Pilinszky János. 1977.

6. Németh G. Bé a: Az Apokalipszis közelében 

Kortars, 1982.9.SZ.1463.
7. Csoóri Sándor: Jóslás a te idődről. 1979. /boritékon/
8. Bate Imre: Nemes Nagy Ágnes lírája 

Kortárs, 1982.8.sz.1319.
9. Részletesen tárgyalja a kérdést Kenyeres Zoltán: A ma

gyar lira 1945-től 1948-ig cimű tanulmányában.
In: Kenyeres Z.: Gondolkodó irodalom. 1974.162.

10. bori Imre: i.m. 35«
11. Bori Imre: i.m. 41*
12. Bori Imre: i.m. 111.
13. Tornai József: Teljesség és hiányérzet 

in: Tornai J.: i.m.116.
14. i őri Imre: i.m. 236.
lo. Domokoa-Lator: Versekről, költőkkel. 1982.496.
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