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I.
üt az egyéni hangig

Nyolcvan éve, 1896, december 36-én született Erdélyi József, 

önéletrajzában azt írja, hogy anyja szavai szerint 29-én, haj

nalban, de az okmányoknak nem lehet ellent mondani. Egy nappal 
későbbre tették születése dátumét, még egy már szilveszter 

lett volna, december 31-e, mint Petőfi Sándor világra jötte, 

'•Azért a hibáért, hogy három nappal korábbra esik születésem 

napja nagy költőelődömnél, kárpótol az a tudat, hogy mig Pető
fi elsőszülött, én harmadik fiú vagyok, 
ben vissza-visszatér a népköltészetből eredő legkisebb fiú, a 

harmadik fiú motivuma. A huszas évek közepén nagy nyelvi lele

ménnyel irt versben beszél születéséről A Hét-ben: "Édesanyám 

almafája - / Sok fiú esett alája; / Mindig fiú, lény sohasem, - 

/ Keserültem keservesen. / Csupa ±’Ц£ esett alája, / Magam es
tem harmadjára - / Bér csak ki se nyiltam volna / Faroskasztó 

botrányaimé.c •/ A bihari Feketebátorban apja, Árgyelán János 

szülőfalujában jelentették be. Anyja, P. Szabó Mária 1892-ben 

ment férjhez Árgyeién Jánoshoz, aki ureuági csősz volt ekkor.

n/l./ Későbbi versei-

A gyermekkor
Bér édesanyjától magyarul tanult meg beszélni, édesapja nyel

ve, a romén folklór ismerete nemcsak tudásban tette gazdagab

bá, de képzeletét, képalkotó fantáziáját is szinesitette. Az a 

világ, amelyik gyermekkorában körülvette, egész életére, költé

szetére kihatással volt. "Mint folyó a forrásból, úgy táplálko

zik az én gondolkodásom és képzeletera pusztai gyermekkorom em-
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lékeiből"/3*^ - Írja önéletrajzéban. Egyrészt gondolkodása 

támaszkodik a gyermekkori 1óvassy-Sátorban megélt élményekre,
a cseléd-házra, a zsúfolt ücskaházra, amely mögött ott álltak 

az "évenként egyszer elhordott förtelmes szemétdombok, kiéra- 

dó nagy', közös, rozoga árnyékszékek, disznóólak és tyúkketre

cek, olyan bűz, s olyan légj'tényé szét 
évben minden ragadós betegség a tanyában, a torokgyíknak ne

vezett differitisz, meg a tífusz vezénylete alatt." Ezt a vi
lágot lS36-ban Illyés Gyula mutatta be hitelesen, lézitó erő

vel A puszták népében - prózában*
Erdélyi Józsefnek a huszas évek elején a Nyugatban és köte
tekben is megjelent verseiben szólalt meg először ez a világ: 

kendőzetlenül, fölhívó erővel és - versben-lirában* A gyermek
kori emlékek egyik nagy jelentőséig© az, hogy hiteles képeket, 

eseményeket őrzött meg a később kialakult-tudatoaodott, leg
jobb verseiben meg is fogalmazott forradalmi mondanivaló szá
mára. Ezt a tudatosodást előkészíthette, meggyorsíthatta az, 

hogy egymás mellett állt a kastély és a cselédek putrija, kö
vetelve az összehasonlítást és a konzekvencia levonását, "utt

Meg is jelent minden• • •

születtem, hol cselédház és kastély / egymás mellett oly kér-
ütt születtem egy felemás világban, / gé-

M A hiteles, pontos ké-
dőn állanak
meskut és ártézikut vizét / Ízlelve 

рек rajzolása, a tárgyiésság az egyik jellemző és fontos vo

nása költészetének, ezen alapszik a felhívó funkció, vagy a 

látomás; ez köti Össze, de választja is el Petőfitől.

• • •f * • •

• * •

A gyermekkori emlékek másik nagy hozománya a gazdag nyelv cs
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a folklór. Ezek fontossága később, az első világháború utáni 
budapesti megtelepedése idején fog végérvényesen tudatosodni 
benne, amikor spórolt pénzén nem iratkozik be semmilyen is
kolába, egyetemre, hanem megvásárolja az antikváriumokban 

föllelhető népköltészeti kiadványokat, és ezeket olvassa, ta
nulja, Azon el lehet gondolkozni, hogy mit veszitett ezzel a 

lépésével Erdélyi József, de az bizonyos, hogy tette tudatos, 

előre meggondolt cselekedet volt. Nem azért ismerhetőek föl 
verseiben a népdalok, mert "csak” erre futotta ismeretéiből, 

mert a gyermekkoréban megtanult, ösztönösen elsajátított 

folklóron, gondolkozásmódon, ismeretkörön nem tudott fölüle
melkedni:—tudatosan vállalta ezt a szociális és költői vilá

got is; újabb ismereteit a társadalomról, a költészetről, a 

művészetről ehhez az alaphoz viszonyította. Néhányan megemlí

tették vele szemben azt, hogy nemcsak ösztönös, de kevés mű
veltségi anyaggal is bir. Németh László ezt megcáfolja az 

"Ember és szerep"-ben: "Fiatal intellektuelek a müveletlensé- 

géért szokták fitymálni /Erdélyi Józsefet/, Én ezt a müvelet- 

lenséget, amig vele voltam, sohasem éreztem. Rengeteget tu
dott ő, legföljebb nem olyasmit, amit azok becsülni szoktak. 

Külön mithosze volt életről-haIáiról; amit mi fogalmakkal 

ő népmesével fejezte kiÍN. 
mint első répillantósra láttatni engedi; erre Babits is föl

figyeltet egy recenziójában, amelyik szintén lS34-ben kelet

kezett, mint az előző; Németh László-vélemény• Babits fölrej- 

ja, hogy áttetszik versein a rögtönzés hanyagsága, de itt 

meg is élűt egy pillanatra, ugyanis "Ez a hanyagság kitünő

en érvényesit minden titkosan adódó raffinement-^t, minden

i'udetosabb alkotó,Írunk le,
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szokatlan lejtést vagy varázserejü jelzőt, mely elárulja, 

hogy ez a hanyag költő sok mindent tud a mai vers legszubti-

Vas István is emlit egy jelenetet, 

amelyből kiderül, hogy Erdélyi József nemcsak tudatosan épi- 

tette bele verseibe a folklórt, de beszélgetések, viták he
vében is mesterien alkalmazta. A Cobden Szövetségben volt vi
ta az uj költészetről, "ahol ^égül is hassák és Erdélyi csa
pott össze, a két szélsőség 

kirélykisasszonyáról beszélt /Erdélyi/, akit senki sem tud 

feltámasztani, mig végül messze földről nem érkezik egy ki
rályfi, aki előbb feldarabolja, aztán újra összerakja, és 

úgy kelti életre, hogy (aétszerte szebb lesz, mint volt. A 

magyar költészetet hasonlította ehhez a királykisasszonyhoz, 

csakhogy', mándta, a mi korunkban ezt a műveletet ketten vé
gezték, mert Kassák előbb feldarabolta a királykisasszonyt 

- amire elkerülhetetlenül szükség volt a feltámasztáshoz -,
hosszúra

kényszerült idézet jó példa arra is, hogy Vas István meny

nyire objektiven, elfogulatlanul tud Írni olyanokról is,akik 

egészen másfajta költészetet müveitek, mint 6./ A feldara

bolt és újjáélesztett király kisasszony és az akkori magyar 

költészet Összehasonlitésa sikeres és szemléletes modellje 

költészetünk két, másmódszerü ágának és ezek Összetartozan- 

dóségánakj sommásan a népi és az urbánus vonal elszakitésát, 

ellentétét kérdőjelezi meg, vagy akár meg is cáfolja. Ter

mészetesen naivság lenne ezzel az egy képi analógiával ér

vényesen megcáfolni a népi-urbánus ellentét, vita meddősé

gét; a sok kötetnyi polémiát fogalmakra épülő egységes gon-

n/5./lisabb titkairól

A népmesének tetszhalott• • • • • •

n/6»/ő meg összerakta, és uj életre keltette.
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dolatrendszer tudja csak & helyére termit es az analógia 

azonban kiemel egy fontos /alapvető/ szempontot, azt, hogy 

itt nem két ellentétes folyamatról van szó elsődlegesen, ha
nem egy folyamat két különböző oldaláról és módszerérőlj kü- 

1 ön-leülön egyik sem üdvözítő, együtt alkotják /alkották/ az 

irodalom életét# /А földárából! királylány motívuma erős, 

seuggeaztiv kép; mega a fЫdarabolás és az abból való felé
ledés hétszerte szebben, erősebben - fontos motívuma folk

lórunknak# Diószegi Vilmos kutatásaiból tudjuk, hogy még a 

pogány hitvilágból darálható/l'^

Az iskolák
Elemi iskolába árpádon járt; de már korábban, mint bekerül
hetett volna, elszökött egyezer otthonról, hogy tanulhasson# 

Az iskola nimbuszé, a kezdeti ahitat hamar szertefoszlott, 

mert a két vérmes tanító ‘‘kezéből a nád vereagyürü, vagy 

birsalmapálca sehe sem hiányzott# Véresre verték a gyereke
ket." A tanitó feladta a leckét, majd kikérdezte, a aki “nem 

tudta szóró1-szcra felmondani, azt kegyetlenül elverte#” Ap
ja is azt tanácsolta Szüca Balázsnak, a tanítónak, hogy “bőr

Nem lenne csoda, ha 

ilyen indulás ős folytatás után elment volna a kedve minden 

iskolától; a keserves emlékeket azonban legyőzte a kibonta

kozni akaró tehetség, mégis, mint motiváló erők sokáig el
kísérhették ezek nyomasztó élmények, és befolyással lehettek 

későbbi döntéseire is# A negyedik elemi után változtatta meg 

apja a család nevét /rgyelánról Erdélyire; apja & Bátori ae-

n/^«/repedjen, csak csont ne törjön.
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vet akarta, az uraság tanácséra választotta mégio az Erdé
lyit, ami a román árgyeién magyar fordítása, megfelelője* Ek
kor vitték a harmadik fiút Nagyszalontára a református gimná
ziumba. Negyedik osztályos korában már sok verset irt, ezek 

elégtek egy családi, kutaaczos veszekedés miatt, olvasta 

"Arany János tanulmányát a magyar verseloerői”, gyakorolta, 

próbálgatta a technikát is. Közben apját elcaapték, mert non 

tűrte tétlenül, hogy egy tizenkilenc éves gyakornok pálcájá
val az arcába vonjon. A gimnáziumra nem telt mér, kivettékf 
és a dévai tanítóképzőbe adták /bár a gimnáziumban év végén 

szinjeles volt/. A tanítóképzőben nem sokáig volt maradása, 
otthagyta. A mezőtúri gimnáziumba ment, itt kedvezményes he
lyet kapott. Már nem érdekelte a jeles osztályzat, inkább ol
vasott ; a két tanítványtól kapott pénzen könyveket vett. Itt 

ismerte meg Adyt, kezdte olvasni a nyugatot, kívülről tanul
ta Az ember tragédiáját, bjbcl elővéve Petőfit megdöbbenve 

ismerte föl, hogy a nagy előd mennyire belelragadt gondolko
dásába, képeibe. Nem akart Petőfi-utánzó lenni - elégette

-//áZxL (X-C. I /у^О- J
verseit ”egy szálig”, ötödikes gimhasiütaként^ későbbi verse
iben akadnak is olyan eszközök, amelyek Petőfit idézik, ezek 

nem lehetnek tájékozatlanságon tlapuló, ösztönös másolások, 
hanem tudatos vállalása a nagy előd költészetének és módsze
rének* Más oldelrcl viszont legalább olyan jelentősek azok a 

sajátosságok, amelyek elkülönítik Petőfitől - ezek felvillan
tása lesz későbbiekben e dolgozat egyik feladaté. Hatodikben 

még rosszabb tanuló lett, és még többet olvasott és rajzolt*
A versírás is egyre több időt vett el a tanulástól* Bejára-
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tos lett egy olyan családhoz, ahol könyvtár volt* Itt olvas
ta nRenantt a Pápák Bűnei cimü hírhedt könyvet, Bocacciot, 

űe faképpen Shakespearet, loli^t^t, a görög tragédiákat, a 

Bánk bánt. Az Athenaeum- és & Világkönyvtár minden kötetét 

megvettem - Írja önéletrajzában. - Az Olcsó Könyvtár meg a 

Magy’ar Könyvtár füzeteit gyűjtöttem* Egész kis könyvtáram
a népköltészeti gyűjte

ményeket olvasgattuk* Vikár Ke l evela-fóráituséból tsnultam 

negs milyen az igazi, alliterációs ősi nyolcas, hetes vers* 

Kívülről tudtam & Buda Halálát*

volt már* wézsonyi Hagy pacival • • •

«/$./

A háború

Diákéletének ez első világháború vetett véget, bár a hábo
rú közben tanulmányi szabadságot kaptak, a "félbemaradt ka- 

tonediékuk", négy hét latt végezték el a nyolcadikat, a le
érettségiztek* Majd tisztiiokoléba kerültj azt elvégezvén 

zászlósként jutott vissza a keleti frontra, a véres harcok 

színétéiben sokat olv sott; járatta a fronton a Pesti naplót, 

az öj Időket és в Nyugatot* Egyik téli szabadsága idején ha
bit, .ot la fölkereste Pesten*

Az egyéni hang keresése
A békekötés után, 191Ö nyarán pér hónapot Debrecenben töl
tött, joghallgató volt. A jogéázatnál azonban jobban érde
kelte az iréss "Verseket irtára, többnyire szabad verseket* 

Sagore főrültésokban tetszett meg nekem a kötetlen vers.
A következe sorokban bfntc stílusban, témádé éllel próbálja

,,/w
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«ЛЬ/ fíimelési technikájára jellemző 

a "Rédli" első etrófé^a*^Bváöbegyr© felment egy иг;«»«

Asért tán, hogy napfény/ben izzók; 

lízzéíz,,t//jL^A másik véglet © gymkTan publikáló Vasad! íjé

kor is igyekszenek • • •

/

/ Kent! Hanem hug. rod-• • •

logh György, aki sok verset, levelet, tudósítást, novellát 

ir a lapba; minden Írása ugyanaz; sugárzik belőle в vitézi 
élet gybtij örüaége, s hadfiak töretlen kitartása, boldogságuk 

a győzelem idegén /e tiszti vacsorák leíráséval/, helytállá
suk a bedben. A gyakrabban Írogató poéták közé tartozik még 

Feleki Sándor, Peterdi Andor, Falus Ferenc, Vértesy Gyűl©
Vagy e háború szépségeiről énekelnek, máskor boronganafc © 

halálon - hitel nincs az Írásaikban, verklizik a formát és 

az elcsépelt frázisokat« természetesen minél inkább benne já
runk a háborúban, annál kevesebb © lelkesitő nóta; de még 

1916-ban is olvashatunk iiezaffy©», buzdító verseket, tobor
zokat, ezekben különösen Koaztolénazky István vitte sokra«
A Pesti Haplö prózája, novellái, különösen t szombati, és 

főleg a vasárnapi számok sokkol színvonalasabbak, mint a 

versek, itt Színi Gyula, Tömörkény István, Krúdy Gyula, sőt 

Kassák la jós, Hagy Lajos és Bóbita Sihány novellái io megje
lennek* 1915 őszétől kezd itt publikálni Hevesi Sándor, a 

vasárnapi zámokb© irt színházi kritikái, esszéi fontos do
kumentumai a kor szellemi életének. Az Uj Idők rendszeresen 

közölte vz uj könyvek elmét, szerzőjét néhányat; közülük re
censéinek is« Bemutatták Zilahy la jost^ , , Gyén! Géeát/^*^;
Adyról csaX halálakor írnek/10*/, de közük Kosztolányi, Ju-

• • •

/1*
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kát* Majd 0 lett áss egész század /roharaszázad volt/ parancs
noka. á Tanácsköztársaság bukása után hazahozta a rábízott 

századot.

bobén az időben már nemcsak népdal-gyűjtéseket olvas, de is

merkedik folklér elméletével is. Imre Sándornak, az iroda— 

lomtárténésznek, n elvésznek, néprjztudósnak munkái - főleg 

a népdalokról Írottak - felszabadító hatással voltak rá. Im
re Sándor tanulmányain kivul volt még egy igen lényeges ok, 
azni © killed formát megbontó, eza ba cl ve re- ki bérletektől a ha

gyományos verseléshez téritette visszás ez a ,.af vercylira 

korabeli képe, :kkori állapoté volt. ISIS után elszaporodtak 

& formális - formalista - kísérletezések a magyar irodalom
ban. a "háború utáni költészet formszütsavatában**^u#/ , "s

lira túlspekuláltat gúzsaк, elméletekkel terheltségének korsza-
„/iw , "amikor a modem, agyonbonyolított életben egy

re komplikáltabb, tulintellektu lizélt érzések egyre bizar-
"rémlett már, fúr- 

mauntság kodén s izmusok útvesztőin keresztül, a magyar és 

népi formák íeltérne estésa s korszerűvé tétele, mint legfőbb 

lehetőség, legnehezebb és legszükségesebb faladat 

Irodalomtörténetek, monográfiák, pályaképek, esszék egybe-

kában

и/20./rabb formákat öltve szolaltok meg.

JcX./
* • ♦

hangzóan veszik észre azt az "izlésfordulatot", amelyet er
délyi dúzeef fellépése hozott a magyar iroda lomba

Л'ч^ч’
A megtalált hangnak, kifejezési formának előzménye4egy gon

dolatsoron 'nyugvó m vészi kísérlet^ egyéni hang, sajátos ki-
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fejezési forma keresése), amelynek főbb í; Iloné sei 
as ösztönös kora-kamasz versek,

2«, a ietcfi-minte utánzása ösztönösen,
3,, as egyéni hang keresése, hagyományos és szabadversben, 

4*, éo végül tudatos elkötelezettség a hagyományos formt'к 

iránt.
Ezeket egyéni mádon használja fel, gazdag folklór-reminisz
cenciákkal] máskor viszont a szociális elégedetlenség erősö
dik föl verseiben, ez tárgy ie в ábrázolással párosul legtöbb-

1-,

szőr •

^Lengyel Balázs problemsfölvető cikkében más* megvilágításba 

helyezi az előbb fölvillantott otilusforduletot, mert szerint
a nemzeti sémákhoz rage szkodé

csakugyan van
te, "túl korán tettük meg 

hátraarcut," Elismeri, hogy "forráéi téren 

nemzeti, vagy pontosabban szólva: nyelvi sajátosság** a köl
tészetben, de "Kassák történeti szerepét" tartja az izlósfor- 

A Nyugat nagy- esztétikai forradalmat hajtott 

végre, amikor e kikopott népnemzeti iskolával szemben kiala
kította a "nyugat—vers" szépéégeszményét, majd diadalra is

eve

• ее

/23./wit vine к.

vitte a század első évtizedeiben. Korszakos, előrevivő fclya-

%itiüHoí% wirmlu*&i°v'&á££átö.í&% ш№& *.
az ellenhatás nem egy iskola teljesítménye, hanem egymással 
iö szembenálló, két irányzat szegült szembe vele, Ez a két 

- valószinüleg azonos hatású éo jelentőségű - irányzat & Kas
sák körüli forme bontó és az Erdélyivel induló fonaomentd mód-
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szer, stilus. Ьз mindkettő modern, mert nem a külső forma ha
tározza meg egy mü vagy iskola korszerűségét, hanem az, hogy 

a forma-mondanivaló egysége szinkronban von-e a kor kérdései
vel, ószreveszi-e őket, reagél-e rejuk. Mindkettőjük élmény
világa uj társadalmi erők-rétegek által meghatározott} szoci
ális, forradalmi tartalmú válaszaik - legjobb müveikben - kor* 

szerű feleletek a kor kérdéseire. Kassák inkább & városi pro

letár művésze, Erdélyi viszont jobban kötőuik a parasztsághoz, 
az agxárproletérokhoz. S hogy а XX. szazadban korszerű lehet 

az utóbbi költészet is, annak társadalmi, történelmi alapja a 

speciális kelet-európai fejlődés. £zt figyelmen kivül hagyva 

valamilyen egyetemesnek kikiáltott nyugati mintájú történelinl 
és kulturális alakulathoz mérjük a sajátunkén!^ ez csak torz 

Összehasonlításokra vezethet.

£ problémák feltárására, részletezésére a most. ni dolgozat nem 

vállalkozhat; ez a néhány megjegyzés csak körvonalazza azt a 

szélesebb horizontú kérdés-csoportot, amelynek Erdélyi József 
költészete csak az egyik fejezete lenne./'

A felvidéki harcok és в budapesti visszatérés után bejárta az 

országot Erdélyi József* Az első nekiindulna» nem sikerült, 

mert a puna partjáról két csendőr elfogta, két és fél hónapot 
tartották az akkori Margit körúti katonai fogházban. A vizsgá

lati fogság után szabadlábra helyezték. Ezután indult neki új

ból az országúinak, néhány könyvet, egy- kenyeret, cigarettát
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vive csak magáv 1# Gödöllőn keresztül Gzolnokra, Mezőtúrra, 
Kisújszállásra, Karcagra * Szoboszlóra, Debrecenbe, Böször
ményre ment, ahonnan Pestre kellett utaznia, jelentkezni a 

rendőrségen*

Az 1921-es első Nyugat-számban jelent meg egyszerre őt verse 

- Móricz Esigmond ti ooga tó se ra•4 * ^ Ezek már a kiforrott, ki

alakult stilusu Erdélyi József versek* Még ugyanebben az év-
i<o Цемёимё'Ь-

ben több iverodt felhozza « NyugatJ 1922-ben pedig megjelenik 

első kötete,az Ibolyalevél,

A népi írók mozgalma

i,z volt az e nagy meglepetés, amelyre! Vas István raegeoléke-
/25./ Ettől a kötettől datálódik meg

valósulásában a népi írek mozgalma. A mozgalommal sokan fog-

zett a Nehéz szerelemben.

lalkoztak, többen értékelték mát és helyezték el a két világ
háború közötti magyar szellemi életben, irodalomtörténetben. 

Révai József tanulmányától /Marxizmus és népiesség/ sorakoz
nak az ezzel foglalkozó irt sok* Feltétlen kiemelkedő közülük 

a két lukács György tanulmány /Népi Írek a mérlegen; A népi 
irodalom múltja és jelene/, az lS5ó-as viták, s a "népi" Írók
ról című állásfoglalás, amelyet az M'oálP KB mellett működe 

kulturális és elméleti munkaközösség állított össze, Czlne *Ji- 

háiy, Béládi Miklós cikkei, és A népi árok bibliográfiája* Vas 

István figyelmeztetése mégis megalapozottnak tűnik, mikor azt

mondja Erdélyi Józsefről*» "ezt hiszem, betonénak egész méreté-
„/26./vei és jelentőségével még mindig nem vagyunk tisztában*
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Czine Mihály toví bb megy, amikor raegf llapitJs, hogy a népi 
irodalommal foglalkozó Írások, "értékelések szempontjai több
nyire ideológiaiak voltak.'*/^ ^ Ha e népi irodalom esztéti
kai minősítéséről van szó* akkor ez irodalmi ügy is, és nehe
zen képzelhető el az értékelér» az irodalum speciális ptoblé-
moinak felvetése nélkül. на már irodelomtcrténeti távlatból 
lehet elvégezni a vizogflatot» erre Jellemző lehet & sokolda
lúbb előtagén» és az irodalom "viszonylagos önállóságénak” ha
tározottabb figyelembevétele is. Lnnék egyik fejezete lehet a
kezdő lökéEit adó költő, Erdélyi József munkásságának* verste
remtő módszerének & vizsgálata.



-Ib

ii.

a népköltésiét Ыtésa

Hogy Brdélyi József mühel,éhez közelebb kerüljünk, célszerű
nek tűnik verstípusuk, vers-csoportok kialakítása* Ábrázolás
módjára - legalábbis versei négy ретcentiére - a részletek 

pontossága, @ versbe emelt valóor-g-darab hiteles, tárgyszerű 

/vagy annak tetsző/ bemutatás© jellemző* A verssé vált való
ság-részlet milyensége ©lapján ezeknek két nagy csoportba ©la

kúikat ki: a nem-emberi safer; oel vett valósig—darabok, más
részt az elsődlegesen is emberről szele élet-pillanatok«olyan 

költő esetében, aki a külső világ tárgyait, jelenségeit nem 

tartje "tiszteletben", hanem bátran megváltoztatja, elmozdít
ja eredeti bel zetűkből, és Így Írja le, ragadja meg őket, - 

hogy magét, "mondanivalójét" kifejezze, ilyen költészet vizs
gálatakor nem lenne szerencsés © tr rgyi világ, о külső való
ság körüljáráséval kezdeni az elemzést« Brdélyi József azonban 

olyan alkotónak tűnik, aki tiszteletben tartja versei nagy ré
szében a külső, a versbe emelt valóságot«

I

A valóság-darabok, a konkrétumok, központi szerepet töltenek 

be Bőtér István gondolkodáséban« Kiemelkedő fontosságúnak 

tartja a lírában is & konkrétumokat és azok alakító szerepét# 

Továbbgondolásra ingerlő, ahogyan összekapcsolja a konkrétum, 

a lényeg és az Őszinteség fogalmát: "a keltő akkor őszinte, 

ha a száméra leglényegesebbről szol* a lényeges pedig csak 

konkrétum lehet*Természetesen ezek & konkrétumok dií-
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féréneiéit, jétf sokféle és több oldalról megbatározott jelen
ségek} lehetnek metafizikai, tórténelmi-társadairoi, vagy akár 

umsgánkonrj^umok isj ©s /öa/kifejezés igénye vagy kény szere 

választja ki őket a költő tudatéban /tudataláttájában/ nyo
mott hagyott behetéook közül. Itt lesz nagy szerepe a törté

nelmi, társadalmi, csoport-osztály, műveltségi, alkatbeli,,, 

meghatározottságnak és élményeknek, mert ezek összhatása te
remtheti meg © konkrétumokat. Visszatérve Sőtér István gondo

latmenetéhez és megfogalmazó sóhoz s "A világbél besugárzó konk
rétumokat a költői őszinteség n ngsorozza lényegesekké, vagy 

kevésbé lényegesekké - s ugyanez az őszinteség készteti a köl
tőt, hogy mindenekelőtt a leglényegesebbről szóljon,**/c-*/

Az őszinteség kiválasztotta konkrétumok kiemelt, kiélezett 

formt ben önmaguknál többet jelentenek /vagy jelenthetnek/ a 

műben, "igazi sugallatuk csak bizonyos" "polarizált" "helyze
tekben vélik hatékonnyá*«/^ö*/

Ezek a konkrétumok, lehetnek egyszerűbbek és bonyolultabbak, 

tárgyiaзак ós kevéssé kézzelfoghatóak is - költője, verse vá
logatja} © fontos az, hogy "sugallatuk" legyen, ez s "polari
zált" helysetekből, elrendezésből adódik, /bőtér István újabb 

Írásaiban mér nem tartja kielégítőnek az őszinteség fogalmát} 

úgy. látja, hogy © "lírának
az őszinteség

'

az elfogulatlanság a legfooto-
»*/ Ü •/

, • •

aabb feltétele elemi feltételf • * * • • * # • •

Erdélyi József versei konkrétumainak, valóság—részleteinek

nmembe rikét nag , sommás csoportjai a
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ч калAz állatok közül madarat találnak- e legtöbbet* A hazatéré kel

te egy lelket sem iát a vadvizes legelőn, csak egy "magányos 

bő"jja csukja szárnyét / a csorda kúton és ügye Igét / A tanyá
ra^ A héjjá itt a táj része; megelevenített magárig osság* A

tanya melletti akácosban fészkel a szarkat ". c jd csak kihajt 

már as akác is, / kibontja tenger mézes fürtjét, / kikölt a 

cöbrgc szarka benne, / s ború a tanyából gyenge csirkét^/ /Szar- 

kaí'észek/. Jellegzetes alföldi Képben, annak részeként Ií tjük в

szarkát - a vers elején, mert később átalakul ez az akácos: 
"Ifjúságom akácosában H; az itt megjelenő szarka már más ér
telmet kap, ez ez átvitt értelem a vers eleji hus-vér madár 

fogalmából bomlik ki*

• a a

A népi hiedelemvilág időjós madara igy jelenik oegt "Erdő szé
lén szel a kakuk, / ntitogst egy arany kaput, / olvassa az 

esztendőket, / csábítja a szeretőket." / /Kakuk/ a kakukk meg
olvassz ez ember éveinek szém^á^ minőén szavára egy-egy évet 
kell számolni, tartják még néhányan ma is falun* Közmondása
inkban, szólásainkban is megjelenik ez a hiedelem* "Sokat szó
lott neki a kakukk", mondják annak, ©kinek számos esztendőket 
jósolnak*/**“ Hanem mást is tesz ez в madár a verőben: "ki
nyitja az arany kaput / о elrepül a csalfa kakuk"• Ez a "csal

fa kakuk" is megtalálható szólásaink között* "Más fészkébe 

költ, más alá tojik, mint a kakukk" - mondják ez olyan ember

nek, ©kinek férjes asszony & szerető je .Z-*“'*/

/
"Onos eső alkalmával, télen a pihenő madér tolla megázik és
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megfagy, szárnyait nem tudja használni. Ilyenkor a pásztorera- 

ber, vagy a tanyai népség a repülni s a jeges talajon futni 

nem tudó tehetetlen, bukdácsoló madarakat odahajtja, ahova akar
ja • Régebben az Alfölden e túzokot ilyen időben fogták#,. 
többnyire vasalt lovakon, ostorral hajtották a túzok - vagy

darufalkát valamely zárt épületbe, hodályba vagy ólba, ahol 
eztán leverték,Egy ilyen madárrfogás nagyszerű, szemlé

letes leírása a "túzok"s
"••• Bezárul az ajtó utána,

Kijutni többé nincs remény 

Támolyog, fut té a tova, míg nem 

lesújtja egy béreslegény#"

• • •

Egy darab, jellegzetes tanyasi élet jelenik meg e versben# 

Szemléletesen jeleníti meg a fontos eseményt; a köznyelvben 

nem használatos "legyalázza" ige is ezt a szemléletességet, 

a vers hangulatába való beilleszkedést segíti elő. A Szamoo-
háti Szótárban hozza Ceüry Bálint ezt a szót* "legyalázO'ts#

t/yi •/i#* schmähen, herabwurtigen 

és lesújtott madár érkezései és sorsa négyonvemberi#
A megnyomorított, kigúnyolt

iV

A madarak egy másik csoportja már egységesebb, mert hasonló 

tulajdonságú egyedekből áll, ezek az énekesmadarak# A "Bú

csúdban rigók és fülemülék jelennek meg: "••• Almomban is 

égre kelnek / rengetegek s énekelnek / sereg rigók, fülemi- 

lók ••• / Ez mindenem# Nekem elég!#,#"
il

Hü maradt a szülőföldhöz, e ren eteghez, ami égrekel versei-
H
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ben. A szülőföldhöz való hűség fogalmazódik: meg a kolteméoy- 

benf de nemcsak ez, hanem Erdélyi József alkotói módszerét 
is megvilágítja. ti. hogy álma ben kelnek égre s rengetegek.

A magyar költészet nyitnikéfc madara először a "Vizontő" clmü
Fenn © fákon, rügyes agon, / szája 

be nem áll, / reggel ót© folyton szol © / nyitnikéto-madur."
A sárgarigó nyeri madár* ősszel "útrakészül", jobb, melegebb 

helyre repül: télben, hidegben nem marad itt. A költő nem is 

tartóztatja: “Eredj, eredj sárgarigó, / meglessünk már nélkü- 

Ne gondolkozz! tövén,,ünkre / ne hullajtsd a tol
iadat, - / tépelőcijön aki nyár és / ősz után is ittmarad." 

/Sárgarigó/.
Akinek csak a kész, © napos oldal kell, annak csak © neki ha
szonnal járó nyár szép, viszont ©kit ide helyezett © sorsa, 
annak: ” zép lesz a kert, ekkor is,, szép, / ha s hó eltemeti. 

/ Kern szeret hz, ki ©z árvát, / a szegényt nem szereti 
/ "Kekem is füttyentett valamikor a sárgarigó_ tartja 

© közmondás, értvén alatta, hogy voltak nekem is szép napja
im. A népnyelvben gyakran előforduló madár itt jelentésbővü
lést kép, A verset viszont nem emeli a végén levő didexie.

versében tűnik fül. " * • О

/led • • #• • •

• # •

A legszebben daloló nyári moaér © pacsirta. "Szánt a pecuir-

he szavával 6 is ökröket terelgetne, mint a szántóvető 

Az igavonó állatokat, a love két, de főleg az ökröket különfé

le berregő, cuppogó, csettintő csövekkel indítják el, biztat-

mondjs nótázésáre e szólás, mert "úgy énekel,mint-
t./40*/
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jak, állítják meg. «Szokás ez igavonó jószágot nógató szavate- 

ital biztatni в ».Ítélibsn szóval tartani. Az ökröt nevén említ

ve prrr, habé, kvekve stb. szettjei biztatják és csélé, ezé,

Krdélyi Jc-«/41./hajsz kiáltással téritik jobbra vagy balra, 

zsef verseiben az egyik leggyakrabban előforduló madár, л sor
sa végzetes, szomorú: nem énekelhet boldogan a nyárban, de az

ért csak énekel - télen is, hiszen ő nem hagy itt 0 fagyban 

minket, mint a sárgarigó: "iiirödj madár, részegednél, / hüs a 

harmat, fagyos e dér!" /bal a ncr^l/, a '' Pcj с зpWrt á " - ba n is ke

gyetlen a tél a madárhoz* "Kopár a föld, ho, jég alatt / seay- 

ved a zöld vetés,/felfelsikolt a kis dalos / torkán a ssenve- 

S hogy nemcsak a kis madárról van szó, bizonyltja az, 
hogy "az élteti meleg" és"a fény" mellett hiányzik neki "a 

fold vir»gos keblén / el bűvé szerelem" is.

dés. "

szegények fe—A nagyvaros-azcli tó partján is felbukkan* "a 

je felett, / pacsirta sirdogí 1, jelentve / a deltalan, közel 
telety* /Varos végén/ A költi rokonénak nevezi a madarat, hisz 

ő is elüt ettől a várostól, akár a pacsirta, és ő is «

• • •

... a
szivbeoltott, / regi, örök dalt" akarja énekelni, nyá

ron is végzetes a pacsirta sorsa. A "hódi pacsirtája« madarát 
leveri egy pocsolyába a jegese, majd 0 gyógyításként torkába 

köpött bagos nyál éli meg, pedig*«Jószívű ember volt a földi... 

/ hisz egy szegény рас eljártán is, / irg;: Ima őségre indula." A 

pacsirta sorsa © halál; ha e jégeső nem ölte meg, megméTgezte 

a jоszándék* S hogy itt sem csak egy pacsirtáról van szó, mu

tatja ez utolsó veroszek: "Szegény Bőül, az Ur elett, / mégis

dalt,
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dicsőség teneked! / Fogadd egy szegény pacsirtától, / j« szi
vedért ez éneket!” /
A télre elvándorló sárgarigó nem szenvedi át a fagy nyomorúsá
géit, de ae itt maradt, pacsirtát aér, éhség kinozza. A népdal 
pacsirtája is szomorúi "A mezei kis pacsirta, / Fent a le
vegőt hasitjej / Szárnya csapdossa az eget: / Szám ja rabi éle
temet

• • •

J 42./• a a

Ménből a sorsa is megpecsételődött* a madáré is, az emberé is 

kikerülhetetlen* "örmoeháton kaszáltam a lucernát, / levágtam 

a kis pacsirta jobb szárnyét. / Kis pacsirta buoul a szárny* 

után, / ín is búsulok a szeretőm után#” /Püspökladány - Doro
gi S./

A Sárgarigó ban megjelent а nyár madarával, a rigóval ellentét
ben a varjú, a téli madér. A varjú Arany Jánosnál: Vörös Ké- 

békj Adynál viszont "szent madarak" a varjak, Ők © ’•Madár-sza
lon söpredéke”, ©kiken nem fog az átok. ”A tanyára" cimü vers
ben találkozunk először © varjúval* A puszta legelőn csak a 

csorciakutrö leszálló "magányos héjjá" mozdul* A aiv: roág csak 

fokozódik, mert "Vékony karként az ostort nyirkos / szél len
geti. Verjek suhannak, / alacsonyan, kémlelve, ámde / a vsrju-

" £z nem a délibébos rcoaoág a száz kö-szeraek itt koppannsk 

vér gulyával, hanem & "magyar ugar" egy konkrét megjelenési
• « •

formája. A koppant varjuasemeket szolt sok magyarázzák. Az is
mert* "Kopog © szeme" általában utal az éhségre, de van ennek 

▼arjukra vonatkozó párja is* "Koppén a szeme, mint a kálvinié-
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/43./ta varjúnak", assz elesik valami-tol, felkopik az álla.
A ‘»Süvölt © szél,..“-ben a sövényen kárál a v r ju, Így ‘’könyö
rül ö szegényen“, de benne sctétlik ebben a közmondások és hi
edelmek bajt hozó, kudarcot jelentő madara is# "A moldvai csán
gók ss ördögöt nevezik hollu-n.uk,““Ноllu vegye el“", mondják

Ilyen rossz ié-I»/ 44 ,/a helyett, hogy "“az ördög vigye el"“, 
lek a Vs rju-VörÖe Kébék, s Fogareavárra is valamilyen sötét 

lelkek telepedtek: “Fecoke-gelye átrepültek / rég a hegyek őr-
műin, / varjak ülnek Fogarasvár / elátkozott tornyain,“ /Fogé
ra s/

A “Varjú“-ben mér nem kiuért az elátkozott lélek medera. Az 

erdőből kijött madár elhullott tengericsöveken nyomorog, “ká
rog a varjú, öiratje e szép napokat", de “kitelel" mert "a 

múlt miatt hisz a jövőben“, Ő a “bus reménység, / lemondás 

papja,“ Az eredőből kirepülő varjú már nemcsak része a tájnak 

- jelentésbővüléat kap, A konkrét, eredeti képből következik 

ez в többértelműség; társul a madárhoz a reménység fogalma 

is, de ez a fogalmi gazdagodás nem válik annyira elurulkodé
vá, hogy kiszőritané a konkrét, eredeti képet, a földön röp
ködő madarat: “Bűig téged látunk fagyban - hóban, / ugráló fe
kete madér, / hisszük, hogy lesz kikelet, / hogy lesz még 

aranymagvu nyár!“ / Sokszor azonban & tél áldozata lesz, mint 

a liöglött varjúban, A feketén fénylő ma, áron re jta az élmény
ihletése, A félig eltemetett v rju “örül a tavasznak" és a

)}
többi koserozásánek, A vers képei a mindennapi falusi parasz

ti élet valóságából velők és a “széplelkek" szerint talán nem
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1з költeménybe 1116 képek nagyszerű, költői alkalmazása vezet 
el a vera jelképes értelmezéséhez* az élmény-adta látás bo

rong a «Varjak ft já,!-n is. Jellegzetes téli, alkony! látvány 

ez* Az olvasó is maga elé képzelheti © képet; pontosan körül
határolt a jelenség* Az idő is a valóságnak megfelelően telik 

benne: az alkonyaiban szállnak le a madarak a fára, mejd "ki

fakul ez alkonyét", sötét lesz és в verjek fekete lombnak lát
szanak - a képzeletben persze, mert ezóta jel elhaladhatott a 

szán* A valóságos tér és idő mellett a végtelen tér és a meg
határozatlan idő is belejátszik © versbe, sőt ez »z igazi ide
je és tere. Meghatércsstl&n ide, mert "rég tudom"/és valahon
nan a vételen térből kerül ide a "lelkem és a gondok"* A gon

dolatnak csak >gíf villanása fogja egybe a tájat és a lelket 

egy képbe* Ez az egy be játszás, a jelkép-felvillantás: a táj 
eredeti látásán és annak jelkép-lehetőségének felfedezésén ©la

pul.

A madarak mellett más, a tanyákon, paraszti udvarokban találha
tó állatok is felaorjéznak a versekben. Ki kell hangsúlyoznom: 

Eszel a "leltárral" nem azt ©karom mondani, hogy Erdélyi Jó
zsefnek szándékéban volt © paraszti élet környezetének minden 

tárgyét és élőlényét versbe foglalni, csak azt szeretném bizo
ny itani, hogy- a korabeli oselédi, paraszti életnek teljes és 

részleteiben is hü képét találjuk verseiben.

Fiatalkoréra emlékezik e költő "A szürke"-ben: "teliét kapar

ni ültem én, / egy csontos igáslö mögé*.." - Írja* Gondolatban
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©zömben "az álmok táltosán" csapongott, de a szürke rakoneát- 

lanfcodósa ki~klzökkentette, mire: "A teilen eltört bot bevert,

/ valódi tolgyfabuzogóny: / fölvettem és loceontokun, / szegény 

szürkén táncöltétám," A paraszti élet egy elmúló darabjának в 

bíráló leírása ez a költemény, bíráló, mert © mechanikus munka 

géppé tette az embert» "Jobb karom még ólmomban le / hiven eüly- 

lyesetett és emelt«" Nem idilli paraszti világ ez, az emberte
len ralinké az álmok, a képzelet világába Í3 betör« A le, a szür
ke, a vers végén - megigazuls "létora szenemben, mint arany / 

gerendát az álmodozást, / mit a világ büntet, mint én / a haj- 

tószérlecsapdoséot. / l)e mint a szürke csökönyöst / csak agyon*» 

verni lehetett» / Jólét, nyomor nem tántorít - igazságomtól en- 

gemet«"
Az ösztön erejét láttatja meg a "Tehén": alázattal hús a járom
ban, de "bus szeme az uj füvön jár"« Hiába az igh, az oster»
"Meg nem állja, bér kikapjon, / hogy a fűbe ne harapjon# / Az 

ostort' 1 bárhogy ^élve, / lelehajlik az útfélre«" derest, ko
csist káromkodásra, de legalább nógatásra késztető jelenet az«
A kép mélyén a járomból ki-kiterő ember szelíd daca villan föl# 

"A caődör" lábát mosta & lovász, e ló meg agyonrugta* Hiressé
bb lett, mint ez uraság, / aki tud- 

t linkkel még egy inasát, / egy lábmosóját sem rúgta agy on#" 

Hogyan születik a mese? "Valódi táltos, szilaj éa hamis, / be
tört az ólmok országába is, / gyermek előle meg nem menekült, - 

/ felrepültünk és utánunk repült«"
Ilyen erabergyllkos volt a "Bika" is, amely "megtéruelt három 

tehénc3ordést"« le kellett vágni "de érezte vesztet az éllat / 

nem hagyta elvinni magáit"« A mészáros meg esek egy gyereket

vált hamar a ló és "Hatalma
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küldött el orte egy kis kutyával, hanem: «nagy ördög es a 

kia-kutya, / a bika meg, akármilyen v d, / amilyen nagy, olyan
buta", és valóban, a kutya holtra férasztctta e bikát, mire

/ Azt v rto e Sátán kutyája:az "lihegve adta ki a nyelvét • • •

/•U*9t8| hi/zta, nem ^engedte, / s s szegény jószág ment utí n- 

", végül a gyerek is elvezette - vágóhídit, mert "olyan 

lett, mint 3 kezesbárány• " A fárf ng megtörte, megfolemlitet- 

te a vad, szabadöoztönü bikát, a vers végén kiderül, hogy vo
naton hallotta a költő ezt a történetet: "döbbenve, óimélkod—

hideg verejték folyta be / Tel
kemet és ablakomat»" - Írja* A mészáros ügyes £urlángjával, 

könnyedén megszabadította e falut a vad ösztonü bikától, - 

az átvitt értelmet, 0 szabad ösztön kiszolgáltatottságát hor
dozza ez s történet, gazdag tárgyi alapot adva a gondolatnak.

na • • •

v " hallgatta, miközben " • • t

Az "Ckcrnyál" ökre a vers folyamén képzik meg előttünk. Az 

őszi, uszc ökörnyálhoz asszociál esik & nagyszerű ötlet: "az 

az ökör hol lehet, / amely teremt tégedet? ", és megjele

nik a nyarat legelő, ökörnyálat eregető, mitikussá költött 

állat. A téli természet valóságos jelenségeiből, képeiből
& szőre: dér, / A két 

", még a ösuczogésát is halljuk: "Hozza 

fúvó horpaszét." 0 okozza a havat, "vastag jéghidak" dermed
nek 0 vizekre leheletétől, s 0 "lavaaz villamostóra / űzi 

tőlünk csak tova...", vagy egy "psjkus gyerek".

♦ • •

alakul, ki "észak rideg fagy-ökre 

szarva kopasz ég

ess

• es

A versekben szereplő állatok különféle módón jelennek meg.
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Az éllat lehet a téjoek része, pl. "A tenyéré"* vagy maga is 

állhat a vers középpontjában, konkreten, megbatározott szitu- 

ációban jelenve meg. Az élmény megjelenítő ereje érzik rajtuk# 

Szorosén kapcsolódnék a mér elmuldban levő falusi, tanyasi 
élethez, a gazdálkodóéhoz, e hiedelemvilághoz, a népdalokhoz, 
szolt sokhoz, közmondásokhoz, de nem másolatai azoknak, hanem 

azokon alapulva élteiében jelképes értelmet Is kapnék, de ez 

mindig az első, © konkrét jelentésen, élményen, szituáción fo
gantatok, és attól elválaszthatatlan. A népi élet eddig észre 

sem vett, vagy alig megfigyelt jelenségei esek} ez irodalom 

szóméra nagyon jelentősek, mert a tradicionális felusi, tanya
si élet gyökeres megvélteztotóséval, megváltozásával kihalnak 

mind, о ha nincsenek megörökítve, belevesznek в feledésbe, 

mint sok nép múltja. Művészi formában jelennek meg ezek a ki
halásra Ítélt emberi űokúméntumok Erdélyi József verseiben* 

öaellett korszerűek is, mert egyrészt aktuális az utolsó 

percben költőien is megörökíteni múltúnkat, másrészt e versek
nek van egy általános, jelképes mondanivalójuk is, ami koriz- 

lés és idő fölöttivé teszi őket.
Gyakoriak & madaraks közöttük is a varjú fordul elő © legsű

rűbbem a szegénység, © nyomor, © megaláztatás, a gond, de & 

reménység, a mindent-kíbírás madara is. Gyakran szerepel még 

a pacsirta, e sárgarigó, de megjelenik a héjjá, a kakukk és 

a túzok is. A varjú és © pacsirta uralkodik. Feltűnik e szür

ke, a bika és a c3ŐdÖr is, meg в mitikussá növesztett ökör, 

és ott ballag a tehén is.
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A növények közül gyekor! a tűzte* "Most a h&tárfüzekhez 

érünk, - / otthon vagyunk mér nemsokára! / A tar füstik 

úgy schc Jtoznak, / ©int megesslódott árva lányok, / el* 

sirt könnyük, eltörött tükrük / e szélfodros kiönt£ árok.
" /А tanyára/* Ezek s «tér fűzfák'1 ebben a tájban telel

hetek, ahol a "magányos héj Ja csukja szárnyát a csordaku- 

ton" és ahol a "vadvizes puszta legeld" fölött "varjak 

suhannak*.," A tükörhöz sok szokás kapcsolódik. Ilyen az,

b • *

• •

hogy "e tükör el törése в házban hét évi szerencsétlensé-
A legtöbb hiedelem azonban fiatal lá-«/45*/get Jelent*

nyekkel kapcsolatos, dk a tükör segítségével próbálják 

megtudni, hogy milyen lesz jövendőbelijük: "Karácsony éj
jel 3/4 ld-kor amely lény meztelenül a tükörbe merően

/Szilágyság// 

A következő szokás meg éppen közeli helyről, Száluntéról
в leányok este ágyuk raellé tükröt

néz, megjelenik neki abba jövendőbelije.

vált: "Andráe napján 

és pohár vizet helyeznek 

lantve, ott látják jövendőbelijük képét 
A Behajtó, síré fa sem idegen népköltészetünkben: "Amer
re én Járok, / Még a fák is sírnak, / Gyenge ágaikról /

a a a

Éjjel iá-kor ez ablakra píl- 

w/ 47 •/
* • • •

• a a

/A levelek lehullnak
Erdélyi József benne élt a magyar költészet képi világé
ban, nem "esek" a nyelve, de költői képnyelve is ebből 

& forrásból fakad.
A fűzfa később is megjelenik verseiben* ügy érzi, hogy 

"Szomorú füzek alatt" ell, ue ez nem borítja be egészen*-y

• a a
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kilátí "Künn táncol e déliverőben / egy rezgőnyárft , fénytől 
részeg", í mely olyan, mint egy élni, szeretni, üdvfczülni / s 

elkárhozni hivó leányzó"; nem lehet ellenállni! "S én elhagyom 

has sátorét, / templomát a szomorúságnak
■-pAhogy az ökör mitikus lakké gazdagodott, a szomorúi,fűz is egy 

látomásbali alakot kép: a kút mellett van "mégis mindig szom
jazik”; eddig nézi magét a vízben, mig "bele akar ugrani, / 

óntükrében fürdeni’* /Bzomorufüz/* A megtestesült bánét jelké
pe a fa: ’’Szomorúság szökőkútja, - / mit is altars 6 sem tud
ja* / Hajts mindig sóhaj széli, / nem fészkel rá © madár*” A 

madár óa a fűzfa ilyen kapcsolata sem ismeretlen népdalaink 

képei közt: “bzomoru fűzfának / Ш rminehárom ága, / Arra reá- 

ozállott / Harminchétom páva. / Ki ződbe, ki kékbe, / Ki fő

dig fehérbe, / Csak az én éldesem / liszté feketébe* / íizóli- 

tottam vena, / Szántam busiteni / £gy ilyen éfiat / Eegasomo- 

ritani*" /Bukovinai csángó - Kodály/
Slratckban is előfordul hasonlóképpen ez ь kép: ”/rok, árok 

csendes árok / Be nem hittem, hogy* igy jí rok, / Be nem hittem, 

hogy igy járok, / Hogy ilyen bus ágra szállók* / Megátkozom 

azt az «got, / Még madér es ré ne szálljon«” Az öt strefés 

oir-tó középső versszake ez* A szomorúság, a bénát itt is 

együtt jelentkezik ezzel a képpel, hogy & madár nem száll az 

égre* ibbb népdal és szokás is eróöiti ezt © kapcsolatot - 

olyan is, amelyben az öröm e madár ágra-szóllésével együtt je

lentkezik* líem másolta Erdélyi József a népdalokat, de benne 

élt formakincsükben, képi világukban, és ezen a képnyelven 

irt* Azt ne® lehet mondani, hogy pontosén ez vugy ez a népdal

* • «
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a hűvös szép egyenruhák lehullenak 

gyümölcsök, külön izü s fajú magzatok0* Az idő azonban megél- 

lithatatlenül hömpölyög tovább, jön újra az ősz, és a “külön 

isti« gyümölcsök után “az ágbog hajatépő anyaként zokog*“ A 

vers átvitt jelentése közvetlen a képből adódik, de valoszi- 

nü egy konkrétabb mondanivaló is, mert Babits Mihálynak aján
lotta ezt a versét brdélyi József* A keserűséggel kapcsolatban 

gyakran találkozunk népdalainkban t siró madárral: «Pirat en

ds fog mis к uj, aa jtlt• • •

gem a madár is, / Utánam hajlik az ág is; / Sir a felleg, ez
/50./ Dis látja / Magános életemet szánja”, 

meretlen kép a folklórban: "Sirelaim nem múlnak, / Bánátim
e a siró fa sem io

njainak. / örcámrul körmiek hullnak: / öngöm a fák is sirat
nak. Más versekben is megjelennek ezek a fák* Az egyik
ben /Séli fák/ “északi vad viharokkal“ c aa táj/znak 5 tanulni le
het tőlük " megbocsátani* "Szolgálni 
virággal, gyümölccsel,/árny-ékkai és felhasogatva, / födéllel 

és lobogó tűzzel,/az embert sehogy sem tagadva. / állni fejfá
nak és bitónak,/és keresztnek

tűrni szenvedni• • •* • * « • i

“ A valóság konkrét tényei 
augároztotják a többértelműséget, a fa magét föláldozó hasz-

• • •

noseégát - ebben a versben kisebb költői erővel.

A "Pipacs" a soláelo, békés vetésben piroslik, “.*. mint a
we<?ls> , ,

kol buján, /tüzláng, mint a vér". Bár irtják, " 

kicsattan, mint egy véres lázadás". /Mintha József Attila gaz-

с.• ••

dög asszociációju, sok jelentésű szineinek, növényeinek az elő

képével találkoznánk)/ Pőleg © gyerekek játszanak sokat vele.
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lés dalokét io ftilsorjáztathetnék, de telén ennyi is elég lesz 

annak az igazol* sár* , hógy milyen gzáag jelentéstartalom, sok

színű képi világ kapcsolódik népdalaink egy-egy tárgyéhoz, je
lenségéhez, és ezekben a sok jelentésű képekben mér nem io egy- 

egy tárgyról, jelentógrő-l van szó,.hanem motívumról, amelynek

jelentés© és gazdag képi környezete van, ehhez kontextus is
Iе'rninuig tesz hozzá, vagy emeli -kir valamelyik jelentését, ez min

den esetben képpel kapcsolatos, Erdélyi József verseinek fövé
nyei ezzel a gazdag képi világgal vannak kapcsolatban, de nem 

aolatä azoknak, hanem az 6 képi nyelvük törvényéin mffogal- 

mazott egyéni mondanivalót hordoznak.
mé

ö,, Az emberen kívül főleg ©z eddig tárgyalt növények, állatok 

népesítik be © versek tájait, Sok vers kapcsolódik a Dunán
túlhoz, a Bakony környékéhez, pl, "Pép© tája1*, "A sás ha
lála”, "Balatoni emlék”, mégis ez Alföld, Szalonta kornyé
ke adta a legtöbb ihletet Erdélyi Józsefnek, A mér eddig 

tárgyalt versek egy részében io valamilyen táj részeként 
találkoztunk az elemzett-osozevetett élőlényekkel, csak 

nem a tájon volt & hangsúly, a környezet a szülőháztól a 

”Világig” tagul és népesül be,
A szülői ház többször is megjelenik, hol a szomorú emléke
zés, kelti verssé: ”ott születtem én a pusztán, / egy vén 

cselédházban, / ahol ennyi szomorúság, / szomorúság, gyiisz 

van,”, hol a szigorú elhivatottság figyelmezteti e költőt, 

"ne feledd, hogy e világra / cselédhésban estél”, A gyer

mekkori. "Kis-Andscs” is előtűnik a sziktóval, a tón túli



— 3 6
legelővel, de legtöbbször a "Gyepes"-ről olvashatunk. Üres árok 

a Gyepes, bár folyóvíz volt régen, de lecsapolták. Most válasz

tóvonal: ’’Nagybirtok és falu között / éles határ, mély szakadék." 

Erre a helyre emlékezik vissza a ''Fészeksirató"-ban is. Komor

tájat láttat a "Téli utazás",: "Kopár akácok közt egy-egy ta- 

/ A föld színén az égvilág alatt, / Csoda hogy vagy. 

Sérvéiуog a falad

nya • • •

". Veres Péter Gyepsora hasonló tájat mutat 

be, roiion hangvétellel, célzattal, és szociografikusán pontos, 

ráismerhető leirásókkal. Sok novellája és Erdélyi több verse 

között még tematikai, motivumbeli azonosságot is találunk; нем 

hiszem, hogy átvételről lenne szó, inkább a hasonló gondolkozás, 

élmény fakasztotta ezeket a közös jegyeket. Veres Péter novel

lája a "Tél a Gyepsoron" hangulatával, képeivel, tárgyaival is 

megegyezik Erdélyi József hasonló témájú verseivel; A Való vi

lágban lévő "Egy erős nap" a "hostá*-val mutat hasonló jegyeket, 

az itt megjelent "A haö és kölyök” a "Malacok”-kai rokon, és az 

"Akaceaszuiy”-jal

A "Itabió”-bau a holt Gyepes egy vasurnap délutánja kel életre. 

A meleg, nyugalomban "bogár .szik az aprójósz.g 

Csendőri garral a kakas

borit." Hirtelen lecsap egy "rablómadár", de a sivalkodó gyere

kektől megijed, és nem viszi el a szelid jércét. Ez a darab nem 

sokkal, több egy jelentéktelen esemény elmondásánál - versben; 

pontos, tárgyilagos leírás, de valahogy ebből hiányzik az in

venció. Neta igy a "Fekete Koros". Ez is tárgyilagos leírással 

kezdődik, "oda jártunk fürödni nyáron át"; a gát

• • •

• • •

elszunyókál 

begyet és farkat dóm-

• • •

a tyukanyó • • • #* • •
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megemlítése után tűzönben hosszú, többszörösen összetett, egy- 

sásból n„iló, egymásba kapaszkodó mondatokban v land ielgé- 

zott, de félelmetes, kitörni készülő erő jelképévé vélik a 

Körös* A fürdőzők leírás© plasztikus, de finom hangulatokat 

la ele tud varázsolni í "legények jöttek, izmos aratók, / bo
zontosaiéi lú-ágyéku bikák,Wyarfebodrok közt vetkőztek a 

lányok, / meglesték őket a pajkos fiuk* / mint felvetődő 

züsthesu hal, / úgy tetszett éles, szűzi sikolyuk*" nyolcszor 

tizenhat sorbe1 éli в vers, ezeket a tizenhat soros egysége
ket meg is számozza* ás életkép, a leirés bár nem halványodik, 

mogis átadja a hel ét a szociális indulat képekben való megfo
galmazásának* Minden a másé itt: "Ved a határban, vad madár ©z 

égen, / minden a másé, csupa tilalom, / csillog a nap, lenn s 

Körös vízén, / és fenn a gf ton, csendőrazuronyon " Egyik
nagy teljesitménye Erdélyi Józsefnek, ez e nem didaktikus, 

csak jelzés-szerű, de annál erőteljesebb, szuggeuztivebb kép*

• * ♦

A hetedik szakaszban tovább fejleszti © gondolatot, visszatér 

в kiszabadulni akaró foiyo képéhez, amely megöntözhetné a föl
det* Ez e föld a Kánaánnak meghirdetett Alföld, az egykorú 

notöbeli "Isten kalapjáénak e bokrétája, az "oly szép, ••• 

andalító" föld "elátkozott mező, ahová már / 

harmat se hull epedŐ hajnalon, / & nyár derekán, kopár lege
lőn, / rakásra hull az éhező barom*•• tüdővéss / sípol és ser-

s olyan & föld a csillagok alatt, /

oly vidító • • •

gult arcokat arat, / 

mint egy virágtalan nagy ravatal..." - A forradalom jelképé-
♦ * *

vé változott folyó megtermékenyítené a földet, ha kitörhetné 

csendőrszuronyokát hordó gátjait* a népdal áradé folyója ez is, 

abból bomlott, teljesedett ki.
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Erdélyi József kapcsolaté a folklórral más, aint Petőfi né
piessége. Шаг ©z elnevezésbeli különbség tS sejtet ebből va
lamit. Petőfi /és an-ny/ népi reelizmusának stilusJegyeiről

/55./ bz e főlegSzabó Zoltán összefoglaláséban olvashatunk.
Petőfivel fémjelzett népi re-alizmuo az lS4ó-at megelőző és 

ezt kővető esztendőkre Jellemző. A polgári demokratikus for
radalomban keresendőek a társadalmi gyökerei. Az Írókban 

tudatosul a költői és © politikai szerep azonos célja, mun
kásságukban konfliktus mentesen esik egybe ez e két szerep. 
Irodalmi forrásai a század elejétől egyre inkább kitajjint- 

hstó népieaség /Vitkovics Mihály, Kisfaludy Károly, Kölcsey 

Ferenc, Vörösmarty Mihály/, és e romantika heladó ágának re
alista színezetű törekvései /Kisfaludy Károly, Kölcsey Fe
renc, Vörösmarty Mihály/. A költői gyakorlatban nem Kisfa
ludy Károly elve és gyakorlat© valósul meg, nem ereszkednek 

le a népihez ezt megnemesitendő, hanem e müköltészet megter
mékenyítésére törekszenek} ezt leginkább a népköltészetre, 

vagy egy annak vélt kifejezésformára tamt^szkodva kivánjak el
érni. Az utóbbi volt Kölcsey módszere, ő Petőfi elődje is, 

ez "volt a perspektivikusabb, igazabbt 6 a paraszt dal* '* 
tónját""i szellemét, szerkezetét, belső formáit "találgatta*, 
в est műkőitől d^lszerzésében kivénta követni.w/-^./ ma
gyar irodalmi neplesség reformkori két vonulatán к elméle
tét Horváth János fogalmazta meg./ Horváth János állapítja 

meg azt is, hogy Petőfi annyiban módosította az irodalmi 
nyelvi anyagot, hogy az irodalmi hagyományt Összeegyeztette 

az élő nyelvszokással. Ezt a “műkőitől etilt" kiegészítette
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"naiv" vagy *aépite* sitluse, amely viszont "a müveitek köz
beszédének" összeegyeztetése volt az "irodalom-alatti néposz
té lyok /főképp © pareaatsf g/ nyeIvével" У'1 <e// Ütilustörténe- 

ti újdonságként hatott, hogy © népi alakokat jellemükhöz, mü- 

veltségfonnájukhoz igazodó élőnyelvi szavakkal, kifejezések
kel beszéltették* Mégis, ez a népi nyelv nem az akkori parasz
ti ti jnyelvek valamelyikét jelentette, haneia valamilyen köz
érthető átl^g ayelvet* élő, mindennapi nyelvet* Kevés táj- 

©zct és nyelvjárási anyagot találnék Petőfi és Arany müveiben* 

Arany lö4?-ben, egy Szósz Károly hoz irt levelében mlíg is fo
galmazza nyelvi ideéljót, ez "sem úri, sem népi* hanem ért
hető és élvezhető közö3 jó, mindennek 

beli norme különbözik attól, amely a fejlődés későbbi szaka
széban alakult kit Tömörkény, Móra, vagy Móricz müveiben "Sti
lus- elem értékű nyelvjárási sajátosságok vannak", tehát föld
rajzilag is lokalizálható dialektus jelenik meg a nyelvben. 
Erdélyi József stílusában ha ritkán, jelzés szerűen is, de 

föl-feltűnik a Szalont© környéki beszéd, nem fonetikai sajá
tosságaiban, inkább e szóhasználatban és néhány szintagmában. 
Stílusa nem a beszélt köznyelvhez áll közel, mint Petőfi,

Arany nyelve volt, de nem is olyan erősen dialektisél, mint 

Móricz* A lira és az epika különböző műfajbeli adottságaiból 
származhat ez az eltérés, hiszen az epikában gyakran kerül 
sor az egyenes beszédre és в szabad függő beszédre, amelyben 

- különösen Moricznál/^'*/ - a szereplő nyilatkozik meg. Er

délyi Józsefnek is inkább az epika felé elmozduló verseiben 

találunk több dialektizmuot, pl* Bódi pacsirtája. Pestre, Ke-

»/5Ö./ Ez a stilus-• • •
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se, Gacsaj lista, cseteben az egyenes beszéd /direkt stilus/ 

tartalmazza a nyelvőré, üt. Sokkal gyakori ob viszont az a 

forme, amelyben nem választható külön в narrators az iró 

személyisége egybemosódik valaki máséval, ennek következ
ménye a szabad függő beszéd, vagy átélt beszéd /style indi
rect libre/, ilyenforma a Búcsú, Fények, Minden érvek any-

/Пет biztos, hogy sze-ja, Holdszivárvány, Fekete hattyú 

rencsés dolog az epike kategóriáit a űrére alkalmazni, de 

& vers-anyeg kényszeritett rá, Erdélyi József sajátos /de 

nem csak rá jellemző/ technikája; a lira és 02 epika közeli-

• • •

téae, egy versen belül is e mvfaji-münemi '•határok** mozgatói

én./

Erdélyi József költészetében a folklór szempontjából a nyel
vi stílusnál relevf.nsabb a képeket, azok helyzetét és funk
cióját vizsgálni. A népdalok egy csoportjának egyszerű és 

határozott szerkezete van; két részből állt egy természeti 
képből és egy utána következő, emberrel kapcsolatos ozerke- 

zetitBgbol. A természeti képet népdalküszóboek nevezte el a 

hagyományos szakirodalom, és igyekezett kidolgozni, mert Pe
tőfi verseiben ez a formájú, szerkezetű népdal tűnik fél leg
gyakrabban. Mivel Petőfi jóformán csak erre épit népdalszerü 

verseiben, úgy tartották, hogy ez a népdal, és ilyen a nép
dal szerkezete. Már maga a '»küszöb” elnevezés is elgondol- 

kodtato, mert az ajtókeretnek ez 0 kiemelkedő' része nem tar

tozik szorosén sem a szobi hoz, sem ez udvarhoz /pitv rhoz/,
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sem bent, sem kint nincs, /Erdélyi József "Sárhányó" cimü
sárhényónak lenni, /versében irja* "Szomorú, szomorú, / • ••

küszöbnek maradni, / nohs kint is, bent is, / kint se, bent
"/ Kiedl Frigyes Petőfi- kt-te-té^cn vezeti be a "kü-a© lakni 

3zób" fogalmát,
mintegy véletlen", vagy lehet keresni valamilyen "bens'" kap-

ф Ф Ф

/60 •/ Szerinte ez vagy "a költőnek szeszélye,
tf

csőlátót, Az utóbbit tipizálja is, az arisztcteleazi formális
logika néhány, a fogelmek közötti viszunyjokát leire kategó-

/61./ Foglalkozik a kérdéssel Horváthriékba sulykolja bele,
János^ */ ±a; a folklór szakirodal-t^aksÄ <is próbálja leírni

/63./ Lükő Gábor az ósszehasonlitú folklórezt a szerkezetet.
módszerével megtalálta s rokon és keleti népek költészetében

/64*/©z ilyen, két részből éllé népdalaink testvéreit, 

ményáben © legjellemzőbb sajátosságait is összefoglalja ezek- 

nek © daloknak, Xegszenbetünőrez a vonásuk, hogy két képből

'fanul- .

állnak, az első 0 természet világában, a második a társadal
mi, az emberi, a szerelmi életben állapit meg tényeket, A két 

képet egymásra lehet vonatkoztatni, az első jelkép© a második
nak, közvetett, expressziv vagy szimbolikus formában való 

megjelenése. Ha ismerjük kapcsolataik fajtáit, akkor a máso
dik kép hiján is sejthetjük e képi formában, csak jelzés

szerűen közölt "mondanivalót". Az ilyen,két részből álló da
lok hangja tárgyilagos, objektiv, - Képi líránk egy típusa 

alapvető törvényszerűségei ezek, A természeti kép mögötti sze

mélyes vagy társadalmi /vagy mindkét/ tartalom Erdélyi József 

verseinek nagy többségére jellemző. Csak, mig a népdalban ez 

a mögöttes tartalom csak általános szinten fogalmazódik meg
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/szerelmi orom, - bánat, elválás, búcsú, kivetettség, mega

láztatás, elnyomottség/, addig ez 6 verseiben legtöbbször 

egy korhoz szóló szinten is» Folklór-ihletésű verseinek 

három szintje különíthető el legalább:
I», a konkrét, tárgyias /vagy nem mindig reális, tárgyilagos/ 

kép, esemény, leirés,
2», ennek általános szintű"tartalma", és a ketté között vala

hol a
3#, kornak szóló "mondanivaló"•
Az első 3zint említésekor ki kellett egészíteni a tárgyiao fo
galmát, ugyanis ez nem jelenti azt, hogy mindig az objektiv 

valóság reális tükröződése, fotódé a népdal képe» Átalakul, 

megváltozik a valóság az első, a természeti képben, és nem is 

kevés esetben» Petőfi esek az egyszerű, e pontosan másoló ké

peket használta föl a folklórból, sokéig úgy tűnt, hogy "csak" 

ez a népdal; azonban mindinkább kérdésessé válik, hogy "vajon 

realista-e s népköltészet? Reslistf-e petőfis értelemben?" 

Kátha "a népköltészetben minden, Európában eddig történelmi

leg kialakult stílusnak megtaláljuk az őspéldáját» Tehát nem
csak a realizmusét, hanem о szürrealizmusét, a szimbolizmusét,

«/65*/a groteszkét, sőt, helyenként még a naturalizmusét is 

Valószínűleg Erdélyi József is - legjobb verseiben - azon 

költők közé tartozik, akik a tárgyias hangot a folklórból is 

merített jelképekkel, sejtetekkel árnyalták, tették többozól

muvá, modernné* /Ezergej Jeszenyinre gondolhatunk, vagy lor- 

cára, aki С» М» Bowra szerint A Cigányrománcokban "az epika 

felé közeledett", "újszerű technikával" /a modern és a primi

tiv keverése/ "benyomáséi lényeget" tudja közvetíteni, /66,/
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III.

Versépltő módszere

A vera lehetséges indításét sokan tartják a legizgalmasabb 

kérdésnek, в költemény súlypontjának, Konkrét verseIérmések

ben megjelenik, mint a versírás mesterségének különösen nehéz 

próbatétele. Nevezik veroinclitésnek, verskezdetnek, indite 

képnek, kezdő sornak, a vers elejének, veroinditó képnek. 
a fogalom megjelölésére az indite kép, még inkább a versindi- 

tó toép - megnevezés látszik a legalkalmasabbnak* a verskezdet 
vagy a vers eleje túl általánosnak hangzik, a kezdő sor tűi 
szűknek; inkább a külső forrnáre homályosan utaló megjelölések 

ezek. A veroinditó kép viszont a vers első lényeges tartalmi 
és formai elemére, az első képre hívja fel a figyelmet, bz 

egyben persze a verskezdetnek a vers elejének is megfelel, о 

a kezdő sort is magéban foglalja, mégis többre utal náluk. Fon

tos tulajdonsága: nem feltétlenül mondatértéküj határait az el
ső képi egység jelöli ki. Ez a kép nem azonos a stilisztika 

vizsgálati tárgyával, a szcképekkel, hanem egy tágpbb kategó
ria, fcraftly inkább ez irodalmi vagy művészi kép - megjelölésre 

tarthat igényt.

/67./

/66./

Ez a hagyományos veroinditó kép* tartalmát; formáját tekintve 

igen sokféle lehet; befolyásolja e térne, a költő alkotói mód-
Egy dologban azonban, mintha nagy tobbsé—szere, kor, Ízlés 

guk hasonlóságot mutatna: a vers eleje, igy a veroinditó kép
• ••

is valamilyen tárgyba, konkrét dologba kapaszkodik bele, tehát 

a tárgyi valóságból ragad meg valamit. Ezt azután, sok tényező-
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tői befolgásolvs, különböző atdon, aás-máe dértőkben és 

irányban variálje, kiegészíti, kiemeli részleteit, hozzáteez, 

viszonyít vele, ellentétpárt alkotj ée aég sok más módon vál
toztat js, de ezek a változtatások egyre inkább valamely ér
zelmi éllepot vagy gondolati tértőloa költŐileg minél szeboj
tosabb kifejezéseinek rendeljek alá* lehrt t vers eledén fel

villantott vagy leirt t.'-rgyi v- lóság-darab fokozatosén elvesz
ti autonom lótót, és egy mélyebb, érzelmi-gondolati minőség 

kifejezésére válik 1kelmássá folytonos, fokozatos változása 

közben* végül ic/mivel а hmngtiuly nem ezen e kezdő képen, ha
nem © ráépült érzelmi vagy gyakrebben gondolati mond©nivelőn, 

tartalmon nyugszik, & kezdő köp jelentős hangsúly-csökkenést 

szenved, elhalván;, odik, bz & versépitéei г laptechnika szinte 

& legújabb időkig végigkísérhető költészetünkben*

Erdélyi József verskezdéseire nem létezik mindenben érvényes
nek as előbb fölvázolt séma, odáig megegyezik a kétfajta vérs
égi tő technika, hogy mindkettő - általában - в tárgyi való
ságból ragad meg valamit és es szolgál a kifejezendő belső 

tartalom eszközéül*

A korabeli - és в mai hagyományos vernépitéо в következő lé
pesekben azonban mindinkább előtérbe tolta a megjelenítésre 

szánt belső - érzelmi vagy gondolati-tartalmat, raig & "bein
dító tárgy, valcsrgdsrab egyre halványodva természetességé
ben egy gondolati konstrukció részevé vált, - főbbek között - 

Erdélyi József versépitéee más alkotói módszeren nyugszik#



- 45 -

Nézzük a "üzomorulüs** cimü versét. A fát elhelyezi télben* "A 

kút mellett Dsomorufüz.*.", és léében* "••• Jkgy husáng volt, 

©álkor még anyja fi járói letörték 

ezután nem halványítja el a látványt, gondolati konstrukciók
nak nem rendeli síé, hanem látomásba játssza át. így voltaképp 

nincs is versindité kép - a hagyományos értelemben -, mert ki
bontott kép az egész vers. olyan érés a keltéi belelátás, be— 

leérzés és - éreztetés, hogy tudatos gondolat— és érzelem-tere
lésre nincs szüksége az alkotónak, a konkrét látványból közvet
lenül sugárzik a belső - jelen esetben szorosan érzelmi - tar
talom. Tehát, ha meg оkarjuk vizsgálni Krdélyi József veroin- 

ditc képeit, nem a hagyományos modell alkalmazásét kell keres
nünk.

hogy megnőtt** - de♦ * *

A verseknek egy viszonylag egységes csoportja a vizsgálat tár
gya; ez egyik közös jellegük az, hogy a versbe emelt valóság 

a természet egy-egy darabja? az ember közvetlenül nem fősze
replője ezeknek a verseknek. Mivel viszonylag egységes a vers
be emelt velóság» igy a versinditéо vizsgálatánál nemesek az 

ábrázolt valóságréoz tulajdonságai fontosak, hanem meghatáro
zóbb az a mód, ahogyan azt versbe emeli. Tehát nemcsak a tárgy, 

о valóaég versbe kívánkozó darabja szervezi a verset, hanem a 

költő látásmódja is. Ez a sajátos látásmód ragadja meg est ez 

állapotát 0 tárgynak, amely többértelműség sugároztatésóre © 

leginkább alkalmas, bér bizonyos tövényszerűséget fogunk lát
ni a tárgy objektiv léte és a versbe emelés módje között, ez 

az összefüggés nem kis^ólagos.
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I* Az első alaphelyzetre sz jellemző, hogy a megragadott és 

a versbe emelt valcaégdarab idővel vele kapcsolata megnő- 

tározhetatlan. Nem egy pillanat megragadása a lényeges 

ezekben a versekben, hanem a látvány állt, képpé alakulása.
Áz időt "megállítja" fölötte, vagyi3 az időtlenség lesz rá 

jellemző. ásatás nincs ezekben a versekben, a látvány moz

dulatlan. /Igaz, hogy a természetben nincs mozdulatlanság 

- objektive, - mégis az embernek joga ven meghatéroeottX 

körülmények között vdamlt mozdulatla rínak látni - szubjek- 

tive./
Tehát egy meghatározhatatlan időpontban, állóképként emeli 

a versbe a költő az ábrázolt tárgyat* Találunk ezekben a 

versekben mozgást éa ideviszonyokat is, azonban ezek mar 

csak a megragadás pillanatához képest léteznek* 

így két rétege körvonalazódik ki a versnek* az egyik /pri
mer/, közvetlen kapcsolódik a verssé vált látványhoz, tárgy
hoz} a másik /szekunder/ - már gondolati elemeket is tartal
maz. к primer és szekunder réteg /vagy állítmány/ nem ér
tékmérést jelent, csak oz elkülönítést szolgálja - jobb hí
ján, és más, mint a strukturalisták - Ingarden, lotman - 

réteg-fog: Ima. Ezek s gondolati elemek azonban nem szaksá

nak el a látványtól« hanem azt variálva, végig arról szol

nak.

Mivel a^gék, vagy a mondatban oz állítmányok tükrözik leg

jobban a mozgása és ide viszonyokát - bár nem kizárd: go san,

- vizsgáljuk meg néhány, ebbe a tipusba sorolható vers fi-
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litményait-igóit. Megkülönböztethetünk primer i lütménv t és 

szekunder állítmányt, Az előzőek mindig vers-tárgy fogan
tatásénak viszonyait tükrözik, az utóbbiak в primer élűt» 

Hiányhoz képest í’ereznek ki időviszonyokat: azokkal függő

helyzetbe kerülve, azokhoz képest, Főleg múlt iuőt jelelhet
nek, de mozgást is hozhatnak © versbe. Ez в mozgás azonban, 
mint látni fogjuk, nem valóságos hanem metaforikus, az em

beri esi tó ot szolgál ja,
A "Szomorufüz" primer állítmánya az első mondaté is egyben:
- "van", ti, - "A kút mellett szumcrufüz". Ige nem is szere
pel benne, állóképet látunk: nincs időben meghatározva, A 

többi állítmány értelmet csak ehhez képest кар, a képek is 

ehhez в képhez viszonyulnak, 'lóbb metaforiKUS-emberiesitő 

ifiéi állítmányt találunk később: " szomjazik
borul a gém vállára, hegük e kutkávára,.," - funkciójuk 

persze megjelenési környezetüktől, képi kontextusuktól függ, 

de közösek enberiesitő hat*aukban, A múlt idejű igék - állít
mányok is: a primer állítmányhoz viszonyulnak, jelentést ah

hoz képest horcozoak: "Egy husáng volt, amikor még /anyja 

iájáról letörték,/ gyökeret vett azonnal,,./

iszik . • •,# • • •4

Hasonló eredményre vezetne aás, ebbe в típusba sorolható 

vers vizsgálaté, A »hoc re " primer állítmányát ebben a mon

datban találjuk: "ott áll barnán, feketén / a fehér hó tete- 

j n," őér az állítmány ige, mégsem utal aktiv mozgásra, - ez 

a vers értelméből is kitűnik hiszen minden csak vele tör

ténik, maga passzív szenvedője az idő viszontagságainak. Ей-
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beriesitő - metaforikus, tehít szekunder állitaaényoki "örül* *#
" A primer állítmányhoz képest jövőide-

langyos zápor tori meg,« 

sőt bz utolsó, as összetett állítmány igtji részes «lesz", már 

formálisan is as. Torvényszerímeк tűnik, - bár nem kivétel 
nélkülinek hogy as ebbe a csoportba tartóst versek tárgyi 
valóságé valami növény - arai aktiv mozgásra objektive nem ké
pest "áso^orufüg»; «Udóvetóg*«; * Vadge az tény- ef ók": **C sióké bo
kor'^ nurc"

siratja#** reszket 

jóságra utal a vers végi jóslást "
* « »

• » •

* * *

Az általában sokét emlegetett tárolás szemléletet talán itt 

lehet egyik megjelenési formájában értelmezni: nem a valóság 

szolgai másolása, nem is tudatos-®karátos hozzáldomitáoa egy 

előbb született gondolat os, hanem a konkrét valóság tárgyai
nak olyan érzelmi átélése, meglátása — láttatése, amely annak 

objektiv létével, tulajdonságaival Összhangban áll*

A versek némelyikének & végén megjelenik az ember, de a szere
pe passzív* A költő által ajánlott egy értelmezési lehetősé
get villant fel, egyben e többértelműség egy esetét is illuszt
rálja* Ezek a darabok a vizsg; It költői korszaknak főleg &z e- 

lején jelennek meg nagyobb aranyban*

II* A második oíaphelysetre az a jellemző, hogy? a verebe emelt 
valóság-darab összekapcsolódik az idővel és e mozgással* 

Nem о kronologikus esemény-elmondáson, hanem a pillanat
nyi mozdulat megragadásén v.h в hangsúly* A vereségéIt \y■>p

%•o.'V'
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valóság-darab az előzőekhez képest már aktiv, mozog, ill. moz
dul; mozgása az időben determinált* időpont; tehát még nem fo
lyamat— oldala ez időnek. A versek éllitaényalre a jelenidő és 

a mozgóara, mozdulatra utaló igék e jellemzőek /mozzanatosak/. 

Ebben az értelemben pl. в нГвcc,irtan primer állítmányai a 

«feifeleikölt" és a "felf elrepül**. Mindkét állítmány befejezett 

mozgóstartalomra utal, még he többszőr ismétlődik is. A két moz
gás nem visz epikus elemet a versbe, mert nincs sem kronolcgi- 

ícus sem szoros ok-okozati viszony közöttük, hiszen a felaikol- 

táa előtt is után is felrepülhet, és fordítva.

Itt is tv 1álunk met-iorikuaj-^emberi©öltő állítmányokat; ezek 

Ugyanúgy jelen időben ollnnk, mint a primerek. összehasonlít— 

hatjuk a primer és szekunder állítmányok viszonyát ez első cso
portban és ebben a másodikban is, áz első csoportra az volt в 

jellemző, hogy a szekunder állítmányok Időbeli tágulást hoznak 

a versbe, a tárgy múlt v gy Jövőbeli' állú potáre i talnak« A má
sodik csoport szekunder állítmányainak ez ideje megegyezik a 

primerekeivei, igy időbeli tágulással nem gazdagitjót a verset* 

Ezek a szekunder metaforikus - emberiesitő állitményi tömbök 

- paiаЖ1 elizmusok erősítésével egyre inkább teret engednek 

a többértelműségnek; viszont a konkrét értelmezhetőséget is 

megtartják. Úgy is megfogó Ima aha tjük a jelenséget, hogy' "meg
tartva - eltolják« о jelentést. Ez a konkrétság ée egyben 

többértelműség lehetett ez oka annak, hogy egyesek földhöz- 

ragoal^k, mái3ok "raffináltan modernnek" tartották verseit.
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A «Pacsirta'* szekunder éllitmányai, - amelyek a többért© Imii- 

ségre ut Inak -s ”0 /a madár/ ha If'-Hg hiss,, ramél / siess ta-
*’ ü primer réteg neujnindig - sőt 

kevésszer - áll a vers eleden, a rájuk 1elést visaont negköny- 

nyiti ez a fölismert törvényszerűség, hogy ez utal a közvetlen 

vers-kivélte látványra} kac»ólate a tárgyi valósággal nem át
tételes» hanem egyenes; viszont a szekunder réteg sem távolo
dik el annyira в tárgyi valóságtól» hogy elvesztené a vele va
ló konkrét összetartozási viszóit, esek megengedi egy távolab

bi Összefüggés megsejtését is. A tárgyi világgal való szoros 

kapcsolatét megtartja, de egyszerre fel is lázitja. Ez az a 

pont, amely в tárgyi valóság, versbe emelésének megértéséhez, 
leíráséhoz is közelebb vihet. Néhány esetben nehéz az elkülö
nítés, vagy e létvény ki 4$ szőritharje a szekunder állítmá
nyokat, de a vére ilyenkor sem reked meg fénykép—szinten, ráért 

más mondatrészek hordozzák az asszociációs lehetőségeket /pl. 

lehés/.Az ebbe a csoportba sorolható versek valóság-darabja 

legtöbbször valamilyen állet, pl«: (Tehén, áldozat. Városi pa
csirta . Városi tücsök: de előfordul ez élettelen természet 
tárgya is: Kis patak. A versek világában nagyobb szerep jut 

ez embernek is; vagy konkrétan megnevezve /pl. /Időset/ vagy 

ez antropomorflz0.lt természet segítségével /pl. lehé.tn, кis 

peták./

veszt, nyarat / s örül • • •

A valóság lirai birtokba vételének egy uj állomásához vezet

nek az ide tartozó /az előbbinél kisebb számú/ versek. Az idő
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filozófiai főúriméból beleépül e versedbe ez időpont élmé
nye; as idő-tor viszonyaiét! peuig &z esemény, s mozgás egyik 

uetevőjeja soű^uü t fogalmazódik meg konkrét képekben e 

primer rétegben# ä trrgyias ábrázolásmódot ebben ez ebrázc- 

láei rendszerben is megfig„. élhetjük* @ látvéoy~adt© mozgást 
ez aktívan raozgc fiiatok hozzák létre# /Persze csak konkrét, 

elsődleges jelentésben állatok ezek#/
A ti rgyi vilf ggc 1 való szoros kapcsolat eredménye mégis a ké- 

pek éo az egész vers/e к/ nyitottsága, tó obórtelmüsége• Le a 

többértelműség ózonban nem absztrahálj&, homályősitja, lé- 

nyegteleniti el & tárgyi-ve lóság verssé vált darabját, hanem 

annak éles, élményszerű örvényest lése mellett ideáik#

az előző csoport verseiben, ha meg is jelent az ember, az min
őig szoros kapcsolatban állt a versbe emelt valcságrősszel# 

ónálló mondatot mm kapott, csak mondátrészként tágította a 

megadott tárgy jelentéökörét, emberiesitette azt, pl# Hl'e 

vagy a táj sz sl buja, menyasszonyi bokrétája, köszörűje.** 

Csipke Do к or, és csak eg.,-két versben találunk utalást az em
berre# Ebben a második csoportban már gyakoribb# Ez a gyako

riság több variációs lehetőséget is magában rejt*

az eg.ik felosztási -lap az lehet, hogy vagy konkréten meg

nevezve bukkanunk rá az emberre, vagy utalásszerűén benne 

von a mondatban# Példa t konkrét megnevezőore: " a föld éhes

kis gyermek#fáradt arató ifjú hős#»*ura i Л• • •, • •»
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" A-t..io pstak. v gy "Elszállt apja-eny .ja. né re, testvére
Az ember jelenlétére utolhatnak ® vele szoros kapcso

latban levő tárgyak, cselekvőnek, vsgy a szituáció is, pl.:
"Aa ostortól bárhogy félve, lelehejlik az útfélre*•." leiren*

kaszaéire nyáron ét a legkisebb sarju nő#*# az irigy
ség, a kapzsiság osztozik rajt; szüntelen#“ Kis patak, л agaik 

szempont az lebet, hogs milyen nyAvi ozinten találkozunk az 

mberrel. Mondat tlatti szint az a forma legyen, amelyben csak 

monualSiosz-értékü es ember megje lenese-*, pl.: "Elszállt apja, any
ja, négy testvére 

ve fut anyja felé
emberre - apára, anyára, testvérre
előbb a fecskere, utebb a pat kri • A ouneut szintjétn a prae- 

dicativ szerkezet rainukét tagja - igy ez egész mondat is - 

emberről szol: MA fold éhes urai, be örömest bősztot néki 
d fit: lett ccesdeden ölben a fáradt arató..Kis retek# *

• •»

dósat.

vagy* " ■ • •

” 1 Idézet , ví gy "mint a kis gyermek, fut-• • •

" Kis patok. Itt világos, bogy & mondat nem
- vonatkozik, hanem

9 9 9

• a a

• • •

Mechanikus gondolkodásra volle коvetkeztetőu volna ezt <11 i- 

t ni, hogy ezek a különböző n„ c lvi szintek automatikusan ma
gú*: után húzzák 8 mondaniV! ló kifejezésének intenzitásbeli 
különbségét is. Késképpen: a nyelvi szintek nem indukálják 

közvetlenül a kép intenaitéaéna kimért ékét#A

alatti szinten elhelyezett utalás az emberre, képi jelenté

sét, kifejező erejét tekintve intenzivebb is lehet, mint egy

lehát egy mondat

mondat szinten megfog. Imazott állítás# Megjegyezni v lo még 

&z is, hogy esek a versek közvetlenül nem emberről szolnak - 

ezt о primer illitményok és képek is eVontötték -;igy enser-
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hat : szekunder réteghez, mert itt áll a legtávolabb a lát- 

vénytől a költő, 8 a vers folyamán egyre inkább о primer ré
tegé, a látványé less a döntő hangsúly• А "jyukeayc" szekun
der rétege ea a rész lehet, ahol e tyufcauyó magát nem féltei

ig kis csibéknek csak ne legyen hiл.jate* * • ", ugyanis as
ösztöneinek vakon engedelmeskedő álletask tudatos gondolko- 

■ z tulajdonit. Az *tkotnyál" mitikus .^vesztett ökrének

e • #

láttatéae, amely "lelegelte a nyarat Ökörnyálat ereget*
" - alkotja s primer réteget, & látomásra vált rálelés, a 

keltő kikérdezése a versből; "az az ókor hol lehet, amely

# • ♦

• »

teremt tégedet? " a szekunder réteghez tartozhat.• * •

Ügyre nagyobb tér jut as emberi világnak, lassen t. léikozunk 

cselekvő emberrel is; nA csődor lábét mosta a lovász • • •

csődór"s vagy Ma mészáros küldött érte nevet a biró*.• • *

• megsimogatta g gyerek.*., "Meglelt a lovász
" /dike/. Az állatnak tulajdonított 

emberi tulajdonságok, képességek általában a szekunder réteg
ben találhatók, "Futás eszmélete

eltemették* • *

a póruljárt lovászt e • e

kijutni többé nincs re
mény..," Túzok. Tyukanyc, Verébgyüléo, A csődör.

• • •

A költeményeknek ebben a csoport juh a a természet való-milyen 

darabját emeli versbe a költő, leginkább állatot. A primer 

rétegre is az aktiv mozgás s jellemző, á valósag-darobök konk
rét szitui dóban, allegorikusán, sőt miiizálv; is megjelennek. 

Az ember szerepe egyre uralkcdöbbf több szinten, ezen belül



- 56 -

konkrétan és ut lésszerüen is megjelenik* sokszor, és gradag 

variációkban találkozhatunk vele. £& ® vers-csoport vezet el 
a balladákhoz a közvetlenül emberről szolé keltemén ekhez, 
liiszén mér itt is az epikus 

zunk a primer rétegben.
szerkesztés elemeivel talelko—
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IV.
Az ismétlés és az epikua

Az irodalomelmélet állandóan visszatérő problémája, hue;,, meg- 

rtfadje, leírja est a pontút, est a jelenséget, amely a nyel
vi anyagot, a közlést irodalommá, művé, elkötéssé szervest.
Ás egyik álláspont szerint es Ismétlés as irodalmi kifejezés 

egyik alapvető szervezd je, es különbözteti meg a hétköznapi 
közléstől, Ebben az értelemben a közlésben résztvevő jelek 

egymáshoz való viszonyát nem csak a linesritáo, hanem a peri- 

odikuoság is befolyásoljaVajon milyen gyakori az ismét
lés jelensége Erdélyi József költészetében, óo ez ismétlések
kel milyen szinten és formában találkozunk?

Mindegyik megvizsgált versben találunk ismétlést. A "Ssoooru- 

fűz" képeinek középpontjóban a cimedc fűzfa állt a képek kö
vetkezetesen végig ezt variálják. Azonban nem csak a képi sí
kon, hanem a dzó szintjén is végigkísérhető a versben a fa 

megjelenése« vagy megnevezi © költő vagy © viszonyító elemek 

hozzák elénk. Először magével © tárgyét megjelölő főnévvel 
találkozunk« szomorufüz, majd visszautalás segítségével múlt 

idejű állapotában éli előttünk« "husáng volt..." Ezután úgy 

tűnik, mintha két versezakon ét eltűnne, о esek egyszer je
lenne meg, de mér ezéképben« "szomorúság szökőkútja". A be
hatóbb vizsgálat azonban kideríti, hogy valójában megszakí
tás nélkül végigkísér, hiszen ebben © talpasadat beat "gyöke-
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rein füleik e via”, glosszéma vagy lexé<iafcónt nem találjuk a 

fét, de ott búvik móri érne szinten, a ’'gyökerein*1—t megvizs
gálva azt láthatjuk, hogy a szótő, Sgyökér" 

oá к a "szom©rufüz" foga látnék rendelik elé a "gyóker"-et. As 

első viszonyító motEme, as "-ei-H, többen szám harmadik sze
mé lyü birtokos személyrag, ©mely utal az előző mondatban él
lő birtokoséra és mintegy újból megjeleníti azt. A másik mor
fén©, as "-n" ouperesaivusi rag már e viz mozgásának a helyét 

jelöli meg /tkp* hiányos novutós szerkezet; kiegészítve* gyö
kerein ét, keresztül/* bz is a fért utal a birtokos személy- 

rag segítségével* A következő mondatban - "reggeltől estig 

iszik" - az ige kapcsolja ide 0 fát* az ige jelentóstartsloa 

olyan gazdag, hogy az alany kitétele nélkül is teljesen kife
jezheti a preedicativ viszony jelentősét még a harmadik sze

ntén éllé morfé-

mélyben is, ha a helyzet és a kontextus ezt egyértelművé te- 

/71./ Ebben az esetben tehát az "~ik" igei személyrag 

hozza újból elő a fát. Sőt, zéró moréimé is lehet az iamét-
szi.

lés hordozója* "mit is ©kar", ///•

Ezek után fel lehet írni Erdélyi József ismétléseinek a for
mált. A vers középpontjában élló tárgy, élőlény vissza-vissza
tér ssc és szóelem szintjén, - természetesen egy-egy képen óé
iul.
A három verscsoport ismétléseinek sajátosságai vannak.

1., A "Vaqgenstenyefák" előbukkannak más összetételben is* 

vadgesztenyesor, gesztény©szemek, gesztényerugyek, de ma-
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в заглосЗ^ео а *Игт©£иАргв •••«^ао* •••„ «вр гв31?шэраош 

в? м***Р ***T3í9ti •• *вох«Р ерз •••«napeoed ••*„ #зщпх

— 09 **



- 61 -

ges, nem szskad meg; ez e folytonosság egy egységes költői és 

képi világ funkcionálásából következhet*

ab epikusa
A harmadik csoport verseiben kiteljesedő epikumot több Össze
tevő hatásaként értelmezhetjük* Az ilyen versek nem egy álló
kép leirásai - első csoport -; nem is egy pillanat mozdulatá
nak a megragadása - második csoport -; hanem több mozdulatból, 
cselekvésekből összeálló eseménysor elmondása. Főleg az tillit- 

mámyok-igék tanúsították, hogy az első csoport verseiben a neg- 

ragc dott tárgy mozdulatlan, csak e szekunder réteg rendelke
zett esetleg moz ási elemekkel; a második csoport költeményei
nek már a primer rétegére is jellemző volt a mozgás egy eleme, 
a mozdulat; a harmadik csoport verseinek megragadott természe
ti tárgyai - állatok - már aktiv mozgással rendelkeznek, set 

velük összefüggésben mér események is születnek, A költő azon
ban még itt is valamely természeti dologhoz fordul - éllat, fa 

- az ember csak eszel kapcsolatban, tehát a szekunder rétegben 

található*

Az epikumot a primer rétegben tartalmazó versekkel Erdélyi Jó
zsef költészetében úgy az időbeli, mint & téi>eli fogalmak, vi
szonyok kiteljesedésének, és versbe emelésének lehetünk tanúi* 

Az időfogalom az időtartam közvetlenül versbe emelésével gazda

godott, Az idő és a tér viszonyéinak bonyolultabb, gazdagabb, 
sokoldalúbb megjelenítését mutatja egy cselekmény valamely ese

ménysor leírása.
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nak részese,/^*/ 

meglétére Komlca Aladér^*^*/* 

iiivta föl e figyelmet*

Erdélyi Jézoef költészetében az eplkum
Ferenc/*^fontosságára Grezsa
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V.
Az emberi világ

Brdélyi József költészete olyan emberi, történelmi dokumentu
mokat tart«lra©z, amilyeneket fellépéséig még igy ne© örökítet
tek meg a magyar irodalomban.

Ha a költéssetébe belefoglalt emberi világot vizsgáljuk, és
megpróbálunk benne típusokat keresni, a többi között kitárul-

z.. 1.
kozik előttünk a tanyasi fr, етоек világ©; kívülről nem ismer
jük meg, hanem a gyermek szemével, az alkotás közben ö; 
gyermekké visozaálmodé költő szemével, A ‘»Torony'1! a kisgyerek 

egyik legnagyobb élményéről szóls “Városba vitték © kis tanyi 
sit." Az első sor pontosan megjelöli e tómét, azután már a 

kisgyerek szemével és leikével látjuk a várost: sűrűn sorjázd 

tanyáknak hiszi az egymás mellé épült házakat* likőr mór any- 

nyire közel értek e templomhoz, hogy alaposan megfigyelhette, 

de “még kerek szemébe fért“, akkor kiált fel újból: “édesa
nyám! Hét az © nagy ház kié?” A pusztán nőtt gyerek szeme ez, 
aki csak olyat látott ezidóig, ami bele fért “kerek szemébe". 
Odafenn ez era kongatott és újra kigyult a gyermek képzelete: 
“édesanyám! Még ez osztón e kolomp!”
Arató© után e magtérben gabonát tisztítanak © napszámos lá
nyok. A kulcsár fia is ott dolgozik: “Forgatja a rostát”, 
közben tanulj© a lányok dalait} hogy róla is daloljanak egy
szer, skér betyár is lenee^ /Rosta/, A magtárban dolgosé lá
nyok, в kulerr, e magtér a fiú lelkét fogleIkoztaté nóta sze

gét
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rlnt alakul át: rabokká a lányok, kulcsár porkolábbá, vélik 

в nagy magtár homályos börtönné, ahogy a saketőle rosta oegi- 

ti teremtő utakra a nóta kigyűjtött© képzeletet# Az ellentétet 

a testi, fizikai rabság és a szellemi szabadság szembeállítá
sa adja: börtön - megtérj porkoláb - kulcsár; rabok - lányok; 

rabok a börtönben - szabad e net? juk; szaporán süt a nap a 

terlott határban - zakatol a rosta © magtárban; végezni fegy
házban, vagy hóhér markéiban - de élni örökké, egy betyárnótá- 

Az utolsó ellentét a legnagyobb, ez előzőek szerves 

folytatása, hiszen nemesek e íegyházban lehet raboskodni, üe 

rabság &z ilyen életjs.

bőn • « •

A gyermek kíváncsiságát, kívánságát ki kell elégíteni, mert a 

gyermekek komolyan, eg^sz testükkel-leikükkel tudnak kivénni 
valamit, finnek a halálosén komoly gyermeki tulajdonságnak köl
tői megfogalmazása a "iCiu-ozék*4# otthon marad a kisfiú, jön a 

dél, megéhezik, átmegy* a szomszédba, ott éppen meggylevest 
ebédelnek, megkívánja# "A kis hívatlan az ajtó sarkánál, / a 

kis-széken epedve üldögélt. / Mér egy cseppel is megelégedne, 
de: "Csak úgy érezte, hogy elhagyja testét, / elhagyja lel
két, minden víg eró, / hogy az ő vére van abbén a tálban, / 

azt meri folyton a 1 evesmerő." ^ Hiába ver epeave, “Mind meg- 

- "Holtan esett a szomszéd ház földjére, / a kis 

kiváncsi, a kis nyomorult, / szörnyet halt 0 szomszéd ajtó— 

sarkénál. / Után© a kis-szék is felborult 

lél a kielégitetlenség bére - telén e2t jelképezi s kffiu sor

sa. Minden különösebb megrendítő jelenet nélkül fordul föl a

ették!" . ..

" Valamilyen ha-• • •
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szomszédék részvétlenség© mellett, mintha szabályszerű, mint
ha törvényszerű volna. Az egyszerű, cifrázatlan előadásmód 

csak még jobban kidomborítja a szituáció drámaiságát. A konk
rét, epikusán végigvitt esemény mégis en£ppnate±t lira, lion- 

danivalcja, érzelmi töltése több, nagyobb, mint a történet 

konkrét jelentéséé. A nagyítás és e szenvtelen előadásmód el
lentéte teszi drámaivá a verset és jelképesiti a "ki® kíván
csi n-t. A kozmikus nagyságúvá fokozott részvétlenséget sugá
rozza a vers jelképértelme. Csak a kis-szék borul föl © kifiu 

után - a konkrét képből adódóan -csak egy г? гм, áll kapcso
latban vele; több a "humánum" a tárgyakban, mint az emberek- 

beni Aktuális, korhoz szóló kérdés. Hasunlc alapról indul a 

^»óvérgé'* is. A Gyepes vad fiinak gyümölcsei és a kastély-kert 

nemes gyümölcstől szétszakadó fái álltak a gyermekek szeme 

előtt, a mig a vadra voltak kényszerítve, a kerítésen belül, 

pár lépésnyire^ roskadoztak a fák, s ők csak nézhették éhe
sen "a másóM-t a "tilos'*-t. Az éhező mindenütt a máséba, ti
losba ütköző, fanyar, vadgyümölcsöt rágó pusztaiakkal szemben 

állnak a bekerített, oltott gyümölcstől megszakadó fék. Hem 

ember áll itt szemben a fával» emberek közötti viszonyok ki
fejezője a kerítés, az utolsó versszakban itt is fölszökik a

köi€trclköltemény, már nemcsak a vadaImáról, 
sokkal általánosabb, többet jelentővé vélik itt a vadgyümölcst

ven szó, hanem

egy életforma jelképévé, egy testileg-lelkileg kifosztott, 

kizsarolt embertömeg iránti felelősségérzetté lényegül átj 
'*••• a vad zamatokkal zugnak / ajkamról a dalok, / ha arra a 

sóvérgó / gyermekre gondolok!" A falusi, tanyasi gyermek
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szemlélete került be ez irodalomba* Erdélyi fellépéséig még 

Így nem ábrázolt hangulatokat, feledésre, kihalásra Ítélt 

lelki tartalmakat örökített meg az irodalom számára * A nép 

életének szerves tartozékai, irodalmunknak pedig korszakos 

értékei ezek* Az ábrázolt hangulatok, élmények, lelki tartal
mak forrása © személyes élmény* A másik megfigyelt Jelenség 

az, hogy az élmény egy metamorfózison megy keresztül a vers
ben és a végén Jelentés-bővülést kap, A versek előadásmódja 

tárgyilagos, közlő*

Az ETdélyi József ábrázolta emberi világ leggyakoribb és leg
markánsabb alakjai © mindennapi szegényemberek, akik a két 

világháború között a ‘»nép” nagy részét adták« Az urasági cse
lédek egy-egy nagybirtok megművelő! voltak* A paraszteég leg
alsó, nincstelen rétegét alkották; állandó nyomorban és lét- 

bizony talanságban éltek - évenként megvizsgálták, hogy ki ma
radhat, ki nem, э az elbocaájtott egyre nehezebben szegődhe
tett el uj helyre, A "Dal a szülőházról" aaatoak az ő kör
nyezetüket festi le. Az "Emeletes-tornyos kastély" ée a "kö
zön-közön nyomorúság", a cseiédház ellentétére épül fel a 

költemény*
A "Napfordulós" a cselédek karácsony és óév közötti sorsáról 

Ilyenkor / kapj© sövény bérét kezéhez, / szegődik 

és szerződik ujre, / az esztendős cseléd 

Ja a cselédek életét, aggódását e Jövendőn "Karácsony és Óév" 

között, a betleheraezés, regölés szokását, egy olyan esemény
sort, amit "cselédszemmel" megfigyelve, költészetté izzitva

szel; " • • •

" A vers bemutat-• • •
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hoz be az irodalomba* Erdélyi József, ezzel is irodalomtör
téneti jelentőségű munkát végzett: "az esztendős cselédek** 

szemével láttat a saját életükről, sorsukról - versben* A 

vers azonban nem áll meg ez életforma és a szokás bemutatá
sánál; egy általánosabb, egyetemesebb mondanivalót is hordoz 

magában: "Most kezdődik a tél, a hosszú, / de itt van már hó, 
jég alatt, / az uj év, mint titokban egy szép, / világhcdi
to gondolöt***** Az egyetemes jelentés kibontakoztatása szer
vesen a betlehemezésre épül. A vers második felében a tél 
jelképes értelmet kap: "íbzerkileneezázh>rminc, negyven, - / 

kétezeréves hosszú tél!***M valami nagy emberi sötétség vagy 

magyar szenvedés jelképe* Hem mágikus, hanem valamilyen más 

alapon hirdeti a megújulást, ez életet: " eljön ez ország
mégis, eljön, / feláll hadak, romok felett, / rügyet pattant, 

bimbót fakaszt, / rózsát nyit egy nagy kikelet!" A versnek

• • •

ive ven: a konkrét társadalmi-gazdasági helyzetbe1, szokás
ból kiindulva egyetemes jelentésű mondanivalót hordoz* A "F±- 

zetés"-ben lópésrol-lópésre irja le a költő a fizetéoosztás 

folyamatét* Két csoportra oszlanak a jelenlévők, az ülő kaoz- 

шгт© és segédtisztre, meg az álló csőszre és cselédekre* A 

két embercsoport között az asztalon a pénzt találjuk. Az el
ső versozak asszociációja: a fizetés - isten-tisztelet megfe
lelés átformálja a három szereplő-csoportot:
1., kasznár, segétiszt: *'s a tiszt, mint az uradalom, / ez 

ureság, a pénz, a laramon / főpapja, ült és fizetett.»*" 

2*, csősz, cselédek: "áhítattal vette magához / a munka hi
vő jámbora•"
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3*f a pénzt "a pénz: ostya, úrvacsora.

A pénz elszabadult, az ct teremtő ember főié Került, az embe
ri élet életeimévé vált. **áz volt a mi vasárnapunk, / a mi is
tentiszteletünk: / © fizetés, abban virágzott, / magzott fel a 

mi életünk,”. A palackból kiszabadult szellem önmagát teszi meg 

az élet értelmévé, céljává# a konkrét szituációból fakadó tár
sadalmi mondanivalón felül is értelmet kap a vers, disz a pénz 

eiembertelenitó, de legalábbis ez életet mozgató funkciója nem 

szűnt mag, mostani életünkben is akad mit tenni izteniesüléae 

ellen.
Ajayoraurhos szokott, földönfutóvá lett emberek sorsa még nyáron 

megjár je» "leütve az útfél / csillogó eperrel, / népes az or-
eszik e vén fa / mézédes gyü-azágut / hazátlan emberrel. /

” /Eperfa/; de télen nincs irgalom: "Varjú károg a 

sövényen, / az körn; örül a szegényen," /Süvölt a szél/*

• • •

möleaét * * •

A téli nyomorusígnak a nyári vidámság ez ellentéte, a kopár 

téli táj nyáron virágzó kertté változik. A "Cselédek virágos 

kertje” a környezet és a benne éle ember szoros kapcsolatát, 

egymásból vele következésüket mutatja be: ez ember és a kör
nyezet feltételezik egymást. A kétféle környezetet már a "iii- 

harban" is szembeállítja Erdélyi József:
kastély
nemes idegen virágok 

artézikul ellentétével:

cselédhás

honi vad

gémeskut
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"Ott születtem, hol cselédhez és kastély / egymás mellett oly 

kérdőn éli nsk, / s honi ved és nemes idegen virágok / в kerí
tésen ki s behajlenak 

fogalmazásban ugyanerről ez ellentétről beszél, de ellentéte 

ez a téli, kietlen tágnak is* a télnek ellentéte e nyár, szem- 

beállításuk ezáltal lesz élesebb, hogy tart; Imákban ugyanazt 

fejezik kis a nyomorúságot* & vers mélyebb átéléséhez a benne 

szereplő szavak elsődleges jelentését is tudni kell* A vers 

sokrétűségét, költőiségét az mélyíti el, hogy az egyes növé
nyekhez - © magyarul jól, színesen tudó emberek szókincsében

** A "Cselédek virégoekert je" más aeg-• • •

- szókapcsolatok, szólások, közmondások, népdalok fűződnek. A 

keltői mondanivaló mesterien több fokozatban, a gondolatok 

szüntelen váltósa közben bontakozik ki, de külön is nagysze
rűsége e versnek az, hogy képi világ© egy mátraié, funkcioná
ló népi, jpagyar képi világra épül föl* Szegényes műélvezet len
ne s versben szereplő növényeknek csak lexikai jelentésére tái- 

maszkodva olvasni, élvezni a költeményt és nem gondolni köz
ben állandóan a szavaknak már ismert, de mégis költői jelen
tésére is* A vers cime világosan meghatározz©, hogy a virágok, 

mint nem-fogalom /genus proximuo/ alá tartozó szavak mélyítik 

el egyre inkább a mondanivalót, ezért ismerkedjünk meg eggyel 
e "virágok" közüli
üröm "Keserű, mint ez üröm « nagyon keserű*

"Pénteki üröm, vasárnapi öröm*•,5/ ' * */ /

h/76*/

"öröm, üröm,
fehér üröm, / ügy vénasozony ez irigytm* / az% is

tudom, mér irigyem, / Hogy a lányát /fiát/ nem sze- 

retem*/7Ö./

Gazdag jelentóakörnyezete, sok kapcsolata ven egy-egy szónak,
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máé szólások, közmondások és népdalok is tapadnak hosszuk.
A bürök főleg a hitványságot jelenti: "Nini, hogy megnőtt a 

bürök!", vagy "A bürök ia nagyobbra né, mint a Icher*", de 

mérgező volta is jellemző rá, hiszen azt, hogy ’megbolondul- 

tifa* igy- fejezik ki ‘»Tálén bürköt ettél»?” A kutyatejhez kap
csolódé szólésok is annak az értéktelenségére utalnék, akire 

alkalmazzék a szólás képes jelentéséti "Kutyatej a homokon”
- jellemzik a könnyűnek találtatott embert, a kötekedőre az 

járja, hogy "Kutyatejen nevelkedett", Kern könnyű rossz anyag
ból várat épiteni, ahogy "Nehéz kutyatejből sajtot csinálni," 

Nagy ircink, költőink ic színesítették, gazdagították ezeket 
azáltal, hogy fölhasználták őket müveikben, A kutyatejet hall
va -olvasva azonnal az ember fülébe csengenek Arany János ozs-

Hogy 

kutyatoj
va! "A bajusz"-bel, ugyanis" " 

bajuszát megnövelje
" J-ézoef Attila is abban £12 értelemben bősznél ja, mint 

Erdélyi József: Ernyőt nyit a kemény kutyatej, A versben sze
replő virágok voltaképpen gazok, gyomok} lexikai értelmükben 

is e gondozatli »ség, e nyomor, e szemétdomb környékét idézik, 

Persze ezek © szavak "nem tulajdon jegyzisben" is veendők.
Az állandó szókapcsolatokban, szólásokban, közmondásokban 

virágnyelven, átvitt értelemben valami tulajdonságot, maga
tartásformát, sorsot testesítenek meg e gyomok. Ez & második 

lépcsőfok, A vers művészi tartalma - a harmadik fok - épp ab

ban fogható meg, hogy ezek az átvitt értelemben használt gyo

mok egy virágoskertben helyezkednek el. Ez az ellentmondás:

üzücs György gazda 

Kente, fente ő azt irral
e * •* • •

• • ♦• * •

jel • • •
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a virágoskert növényei mérgező gyomok, mágia a velóaég, úgyis 

mondhatnám tájkép a cselédhózsk kornyékén, létező valóság, a 

cselédeket körülvevő valóság» Ez a valóságban meglévő ellen
tét az emberek sorsának a szimbólumévá válik; ez & csodálatos 

élet: belénüek, bóditó maszlag, kutyetej; útilapu ha nem tet
szik, de csak békapogécsa az ételed ez útra; e sírásra & tü- 

rörofü a megnyugtató válasz, bizony' ezs "különös ország"* Az 

ember nem nyugszik meg a vers elölveваза után, hiányzik vala
mi j a felfordult valóság helyrebillentése, mert tűrni lehet, 

hogy ez a virágoskert ilyen, de belenyugodni nem Erdélyi Jó
zsef verse a népköltészet képeire épül, de magába foglalja Ady 

magyar ugarját is» Mig Ady verse egy' általánosból kiinduló 

szimbólum* az elvadult táj a magyarság szimbóluma: addig Er
délyi József egy konkrét tájból indul ki, © cselédhéz környé
kéből, de ez is általános szimbólummá vé lik. -t r- **;**»■

A vers előadásmódje* a sok felsorolás, a kate-
Whitman módsse-“ Llógua-özerü számbe1 ve vés 

rére. |Bér Erdélyi József kijelentette, hogy' nem Whitman módjá
ra akar verset irni, némelyik versében mégis közel áll hozzá 

A vers végén nem lépve ki az eddigi tárgyilagos leltározás
ból, mégis behozza mesteri módon e politikumot: "Ott. terem a

/ Megleli a parancsoló
"Harangoznak e haséban»" A már nagyon megéhezett ember szokta 

mondani: Harangoznak a hasamban! Az éhségtől részeg legény

kákán csomó. • te« t

próbát tesz a nyers akácbogyóval, de "Keserű az, mint az epe." 

Keserű az akócpaszuly, mint az erre nyomorodott ember, aki 
szintén csak úgy ól vadon, mint &z akác. Ingyen von ©z akác-
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Petre a t nyán. Az előző rész az ólom h&rmsdnyi aranyhegyével 
fejeződött bef ennek a harmedosségoak a tárgyilagos leírásá
val kezdődik, de egyben az ellentét fókuszába élütve is, ez 

uj kép* "Hálunk volt Petre harmados“# Az emlékezés két szitu
ációban jelenteti meg élesen, vizuálisén: "anyájától vette a 

te jet, / kenyeret apritott bele / és áhitetosan evett. / lá
tom ma is, a küszöbön / ajtófélnek támaszkodik 

uj helyzetben jelenik meg, szintén a révillanó emlékezdа-al
kotta élesen: "Aa asszonyok / incselkednek folyton vele, / s 

ő széles szájjal mosolyog 

Itt befejeződik az emlékezés, a has-vér Petre eltűnik, átadja 

a helyét a róla való gondolatoknak, leién már meg is adatott 

neki a fold: "üzota Petre is / földet kapott tán odalenn, / 

az Alföldön." az ismét előbukkanó gondoláijel mögött ujbcl a 

költő áll, közvetlenül fogalmazva meg saját véleményét:"- Mem 

érdemel / földet senki, ha Petre nem!" Milyen volt &z urak 

földosztása? "áastéiyt kaptak az uj urak, / száz holdakat, hol 

" A Petre igazságát nemesek tudó, de azt átérző ée

", majd egy• t •

• * *

egyet ő
átélő ember szenvedélyével szolgáltatott Erdélyi József igaz
ságot minden Petrének, Petre, az egy hold birtokosa visszasir- 

ja azt az aranyidőt, amikor bár nem volt földje, de: "elkelt 

a dolgos, durva kéz, / jól csengett és jól ropogott, / ha nem 

csurrant, cseppent a pénz." Erdélyi József a saját vallomása
Elképzelem, hogy

...

szerint nem volt hive о földosztásnak: " • • •

c sip-coup ki abirt okok, fa Ív. к nem is lesznek, hanem nagy' egy
ségekben műveli a nép a földet, akár állami, akár szövetkeze

ti alapon. Hiszem, hogy ez a jövő, a föld és в nép, в megyar-
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«/79./ság és minden fbldmüvesnép Jövője.
Kert hiábt volt a földosztás, esek £»2 ekével, maggal bíró mc-
aoaabbja tudta a kapott földdé rabot bemüvelni, a nincstelenek 

цега tudtak mit kezdeni a "birtokkal", a nagylelkű úri fela
jánlás viaszéjára sült el, nem oldott meg semmit, az ugarban 

meredt földecskéjét taposó letre sorsa-keserve sem oldódott 

aegs "Neki ugyan mind egyre megy. /Marad ő, meig, aki volt! / 

Petre, a harmados kapós, / a kizsákmányolt, kizsarolt.rt 
Erdélyi József verseiben nemesek a magyar valóság tárulkozik 

ki, 6 e vérében is hordozta azt ez egyetemességre való törek
vést, cmely szerint "magyar, oláh, szláv bánat / uinuigre egy 

bénát mered", hiszen ebben az versében a "kizsákmányolt, ki_ 

zsarolt" romén Petrének szolgáltat igazságot, aki ugyanúgy 

megcsufottatott az urak földosztáséban, mint Móra i’cldnélküli
Jánosa. Kér, hogy ezt a szemléletet nem tudta következetesen

végigvinni; erősödő miatt kiszorult az iro

dalmi életből, versei elvesztették korszerű tartalmukat, az 

1954-ben meglelent"Visszatérés" cimü kötetével újból bekapcso
lódott az irodalmi életbe, de a negyvenes évekbeli tévedéseit 

nem tudta elfelejtetni.

Az életbe nem belenyugvó típusokat is találunk, Ez "Elkárho
zás" sánta biv lyosa felakasztotta nagí.t, igy próbálván meg

oldást találni "asszony, gyerek, bivaly verő" életére# Egy ko
csis tgészen má3t gondolt, miközben hallgatta a kastélyból 

leszivárgó mulatság-zajt és nézte a tűzijátékot: "El kéne áll-
" /ti. e kastélyt/^ni minden utat / в fel kéne gyújtani 

/Hosszú szoknya/

• * ♦
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A keserves pillanttokban az ismeretlen, félelmetes élet, a 

kegyetlen természet játékénak érzett emberi, egyéni sors 

olyan, mint a táncoló vagy lehulló falevél. Az egyik népda
lunk szerelmében csalódott embere azt érzi, “Árvább vagyok 

/?/ rezgő nyárfalévéInéIй. Egy másikben leég a Cserepes, for
dul a bojtás sorsa: "Lehullik a tölgyfa-Tevéi*/ Hová leszel 
szegény' legény." A hatalmas fán csöngő f; levelet úgy mozgatja, 

forgatja a szél, ahogy akarja, le is tépheti; az ember a sor
sát is vad erők kereszttüzében érzi sokszor. "Göcsej lista"
a Kőröst akarta átusztni, de belefult. A költőnek mégis 6 a

/ Hősök hőse, bátrak bát-hőse, mert "legalább taegprőbálta • • •

ra." Igaz, hogy "Fűzfőiévé! - nyárfáiévá!" a sors, de mégis
/ Az в legény, az az ember, /csak "oz a legény, k^i remél 

aki másnál nagyobbat mer, / megbirkózni a Kőrössel, / a szi-
• • •

lajjal, a dühössel • * • «

A városi szegényember egy-egy tipuse is felbukkan a versek
ben; ez egeikben "a külvárosi bus Tiborc" panaszát énekli 

meg /Tiborc s villamoson/» s történelmi-társadalmi meghatá- 

rozcttoágban élő alak statikusuágát dinamikussá, jelképpé 

változtatja.

Ide tartozik talán leghíresebb verse, a "Lovaspolc a Vérme
zőn". Vas István szerint "Erdélyi legnagyobb, és koránok te_

,,/öC./lén legvakmerőbb vert>e. 

erejű, ragyogó forradalmi költeménynek" tartja* "Ezt a ver

set 1932-ben, a még Patkós életében rendezett Balatoni Ira—

Kodol áni János "hatalmas
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héten, Szárazén, négy közönség előtt, egy asztalon állva sza
valta el Erdélyi, & akkor derült ki, milyen hatalmas költemény
ez* Halotti csend fogadta, return is hideg futkosott, vártam,

и/61*/hogy a csendőr azonnal megbilincsel bennünket 
István a lov spóló a Vérmezőn* a Hősökről beszélek* és A vi —

Vas• • •

tos peremén cimü verseket emeli ki " a harmincas évek eledé
nek politikai költészetéből", mint a iegnagyóbbakatS0**/

Erdélyi József verseinek emberi világa a korabeli magyar tár
sadalom egész keresztmetszetét bemutatja. Két legkidolgozot
tabb rétege s főleg uradalmakon tengődő szegényember és gyer
mek élete* A versek forradalmi hangot megütő szociális tartsl- 

mellett igen jelentős az általános emberit is kifejező ié- 

lekébrázolés* A hagyományban, szökés- és képnyelvben gyökere
ző költészet korszerű lire is egyben.

A "Lovaspóló a Vérmezőn" 1930 őszén jelent meg először a nép
szavában* Azóta más folyóirat és antológiák is hozták. Legu
tóbb az I97k-ben kiadott Aranylakodalom 49-47* oldalán olvas

hattuk, előtte az 1999-ben megjelent Csipkebokor I2ö-lá3* ol
dalár© került*

A két utóbbi helyen megjelent szöveget tanulságos összevet
ni; mér © versszakok széna sem egyezik meg, az. utolsó kiadás

ban Iá, az 1999-osben 16 versszakot találunk. Vajon egy vers» 

bel el lehet hagyni négy versszekot, s ez irodalom nem "az 

egyedül lehetséges szavak, egyedül lehetséges sorrendje"?
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Minden betű, vessző, pont sarkalatos pontja » műalkotásnak,

vagy ellenkezőleg* semmi sem kitett? Akármelyiket választanimink abszolút indeterraiste álláspontra jutnánk* fórok Gábor 

a "művészi szükségszerűség" kérdésében dialektikán nt!ugvc 

gyakorlati választ ad! "A lira nyelvét vizsgálva is rá kell 
jönnünk, hogy &"nyelvi elemek, alkotórészek művészi szükség- 

szerűsége a legragyogóbb alkotásban is rendkívül különböző, 
és nem is csupán valamilyen terjedelmi hierarchia szerint*
Az elemzés egyik fő feladata épp e szükaégességi szintkülunb-

,,/ЬЗ./ Ezt pedig az egyes elemek funk-ségek megállapítása, 

cicinek, valamint a megváltoztatott elemek és a változott 

funkcióknak ez összevetésével érdemes - mint egyik lehetsé

ges módszerrel - megállapítani*

Id. és a 13,/ talánAz elhagyott négy strófa /a le 

tömörebbé teszi a verset* Megbízhatóbb az egyes strófákban
•» 11*»

megnézni & változtatásokat, s kialakítani a megváltoztatás 

okainak típusait. Ehhez sok vers módosulását kellene szeműn 

kisérni ez első kiadástól napjainkig* PéInaként a vers első 

strófáját vizsgáljuk meg, a hagyományos leiró nyelvtan kate
góriáiba sorolván ©z eltéréseket, legszembetűnőbbek e szö
vegbeli eltérések; a leirés finomítása miatt ezt is diffe

renciálni lehet mondat, szószerkezet- és őzt /lexé^í/ 

gerlékre* A strófa ötödik sorában a "nézőseregre" helyett a

kate-

"közonségére" áll* "előkelő közönségére vár / a rögtönzött

- " Az eltérés nemcsak letoltaemelvény nyáriszéke, 

mert a javított változatnak többlet gramstikai viszonyító

szintű,
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eszköze van, az "<6" raorféma /birtokos ssemélyrag, Singul. 

3./. A birtokossal /"nyáriszék"/ való kapcsolata szorosabbá 

vált. A "közönség" közny elvibb, maibb, mint a kissé archei-

. ;

kus, "fentebb etilü" "nézősereg". A régebbi szöveg tagoltabb, 

dar bossbb volts négy összetett mondatból állt, a javitott 

peuig két, többszörösen összetett mondatbeli a pontosvesszék 

helyére vesszék, a pontok beliére pontosvesszők kerültek. A 

mondatbatáron, © 6. és 7. sor között gondolatjel van a régi 
bárom pont helyett. "Három pontot /.../ teszünk a gondolat 

félbeszakításénak jeléül"/^*/ - mondja A magyar helyesírás

után arra utal, bogy elkü-ezebélyai; gondolatjel a pont, 

lönülé - esetleg ellentotes - gondolatsort kezdünk* Kifeje-
♦ • •

zőbb itt a gondolatjel: most az emelvényen nyáriszék áll, de
”, mert nemcsak fél-"Volt mér itt más emelvény, vérpad la*• t

beszakad az inditó kép, hanem tőle elkülönülő /és ez már bi-
a dialektika szerint/ kép közönyös szintje az ellentétnek 

vetkezik. Még egy javitéet nézzünk, a harmadik sor végén a 

régi "készül" helyett "készül"-t találunk, a mai helyesírás
nak megfelelően módosult az ékezet. A versváltozatok számba
vétele, stílusbatásuk vizsgálata az elemzés izgalmával, de 

hasznával is fölér, hiszen irc, költő gondolkodását, a vers 

születését kísérhetjük nyomon. /Erdélyi József versvéltoza— 

tainak funkcionális elemzése külön tanulmányt érdemel./

A "Lovaspóló a Vérmezőn" külső fbrmája vers, ez azonban még 

nem dönti el műfaji /münerai/ hovetartozását. Bér az irodalom

elméleti szakirodalomban ellentmondó, egymást keresztező» ét-
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•Tapire tő” műfaj /münem/ defi
niálására ёэ elkülönítésére, mégis jogos igény az elemzéssel 
szemben, hogy & műfaji kérdése (cet ne kerülje ki# V# Sklovsz- 

kij szinonim kifejezéseket használva ki feljelenti: "Költészet

fedő tételek születtek a három

és próza az irodalomban nincsenek élesen elhatárolva egymás- 

/65./ /к tfigabb kontextusból derül ki, hogy' nem versről 

és a prózáról, hanem a lirártl és az Epikáról beszél./ Később

tol".

azt Írja az epikáról, hogy a "mü tárgyi konstrukciója, alap
vető kompozíciója, főként életből vett szituációk kombináci
ójára épül." a tétel segítségével közelebb kerülhetünk a vers 

műfaji kérdéseihez. A külső szituáció az első rétekintésre 

érthető, a költő pontosan ismerteti "helyzetét"t Budáiról 
villamoson Pestre utazik, eközben látja, hogy loves gyeplab
dát játszanak a Vérmezőn. Ez a vers külső eseménye, történe
te; az egész szöveghez képest elenyészően kevés az erre uta
ló sorok száma, de funkciójuk annál fontosabb, ez elkalando
zó, meditáló, majd látomásokra figyelő tudatot visszahelyezi, 

a valóságba; pontosabban a villamos zaja rántja vissza: "csak 

ez a jármű ne zörögne úgy, /a mába vissza ne zökkentene". 

á többi helyen nem ilyen nyílt a visszazökkentés, de villa
mos motívuménak feltűnése a 2. strófa első sorában is e láto
más /emlékezés?/: "Volt már itt máü emelvény, vérpad is^és 

folytatása a meditálés /gúnyos kijelentés!/ visszafordítása 

a "hie et mmc"-ra; a 9. strófa első sorának is ez a szere

pe* a lo. strófa harmadik sorában más beállítású a villamos 

motívuma, ezt a megszólítások változásai magyarázzák. A ro

bogó villamos visz epikát a versbe, útja, ro&ogéaa viszi
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előbbre a külső történést /91 strófa* "Robog az ócska villamos 

tovább , a keretet, az epikát.

Kiket szilit meg a költő, és a megszólításnak milyen fokozata
ival találkozunk? A megszólítottak az utazó "Urai hős" lát

ványénak tárgyai, a pólózó urak, 4Z 1* strófában még csak a já
tékot nevezi néven, e megszólítottak a mondat második szintjén 

jelzőként tűnnek elő* "nagyúri"} emeli az is őket, hogy még 

a nézőközönségük is "előkelő", A 2, strófában már láttatja az 

urakat; még nem szélitja, csak megnevezi Őket, A megnevezés 

mellett szinte fényképszerűén pontos, részletező /a műfaj le

hetőségeihez képest részletező/ képben jeleniti meg őket; elő
adásmódja objektiv, A költői szemlélet, magatartás szempontjá

ból ez a legegységesebb veraszak, A 3* strófában /4#, 5* sor/ 

a megnevezés gúnyossá vélik, majd /7, sor/ bíráló színezetet 

kap, A 4-ben a megnevezettek múltbeli elődei képzenek meg a 

költő előtt /látomás?/. Végre az 9, strófában szclitja meg 

őket, kétszer iss /2, sor/ " 

győztetek,,,". Bár ez a
sál/*. emellett nem valóságos, hanem elképzelt viszoqjt jelez* 

йьнзеа elképzelt beszélgetési hel^zete^,, 4 költő tudatában 

zajlik le a beszélgetés, vagyis annak egyik fele, a költő mo

nológja, Változatlan s szituáció a 6, strófában is, a /ieto- 

fire emlékeztető/ harmadik sorba került a roegszolitás - Da- 

tivusbön, "nektek". Tartalmi bővülése a verossaknak - többek

de titeket", és /5* sor/ "ti 

formajfaegszólités /személyes
• • •

névmás-

xKiemelés tőlem, к. A,
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között - az is, hogy föltűnik a "proli”! mint a megszólitut- 

tak potenciális ellenfele# A 7. strófát teljesen kitöltik a 

"proli"-ról elmöntJott szentenciák a költő ált 1 elképzelt ée 

a "játékos urak” szájéba eáott szavakkal^ Indirekt stilus- 

ban/*^*/ harmadik személyíi 

"urak” elképzelt gondolatairól! politikádéról# Az idéző mohdat 
hiányzik, az alárendelt mondatba вей teszi bele a "bogy” kötő
szót! de az -elhagyott szövegrészek beleértődnek, sőt bele is 

helyezhetóekj bér azt valóságosan is megtenni nem érdemes, 

esetleg csak a bizonyosság kedvéért /pl# a 7* strófa első so-
”jdékos urak” kijelentése, fel- 

ozoiitá3a, de ki is tehetjük: arra késztetik az urak a jó 

prolit, hogy - és csak ezt Írja le-s "nyargaljon vissza bol
dog ázsióba,” stb 

gésziteni, hanem sok mondatot behtlyetteaithetnénk* ide,-de 

vslernenn, iheк a szerkezete ugyanaz lenne, a körülbelüli je
lentéstartalma is. A £aUt©logikus megoldást elkerülő süritő 

eljárással találkozunk itt# A közlésformák rendszerét epiká
ra dolgozta ki a szakirodalom, a többszörös áttételekkel dol
gozó ^M-iráaia nehezen illenek ezek az alig differenciált kate
góriák, azonban Így is gazdagítják в vers elemeinek, szerke- 

zetének a lírásét, ezzel közelebb juttatnak az üzenethez#

előadásmódban szerzünk tudomást az

re elé odaértjük, hogy ez a

lermészétesen nem csak ezzel lehet kie-• * *

A 7* strófában kétszer üti meg fülünket ez "ugye” mondatsz©, 

amelyet "kérdéshez vagy állításhoz kapcsolunk, annak kifeje

zésére, hogy igenlő választ varunk 

lása az idézetből, ©mi Így nem kapcsolódik sem az Íróhoz, sem

Jb 7./ Hz e kel te" kitiac—• • •
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&z emberre voöatkozhat csak: itt - persze elvben antropormoríi- 

zólhatja a természet valamilyen tárgyét is - de itt emberre 

irányul, visszautal a "jó prollM-rs, a "silány tbmeg"-re# Ez 

в türelem,., és visszaút & lé&Q*. ©d több értelmet © "mig"-gel kez
dődé természeti képeknek, leirésoknek; ez emberi világ részévé 

lesz az idő és a lé is#

Ezt a türelmi időt pontos, de lázi te leirás- lvt X is meg akar
ja rövidíteni. A versbe épitett velcság-derabokat tárgyios 

pontossággal# szinte szociografikus bitéiességgel jeleniti 

meg# A villamos, az emelvény, e lovuk, a játékos urak /milyen 

alaposan leirje még az öltözetüket is/, & gázolás és következ
ményei, Martinovics 

kerülnek e versbe# A hiteles ábrázolás, a szociografikus pon
tosság az epika egy'es műfajainak sajátja, A naturalizmus elmé-

mind-mlna a részletek hitelességével• • •,

letileg is próbálta igazolni ennek érvényességét. A késő na-
Aö./ Bnituralizmus egyik hajtása a riport és a szociográfia, 

a szociológia köldökzsinórjárói szakadt le, és szépirodalmi
Ezt © szorosén epikai műfajt nem le

het lir. inak is venni, nem is szociográfiával találkozunk Er
délyi József verseiben, de leírásain, megjelenített tárgyain, 

lény ein e szociografikus ábrázolás hitelességét érezzük sok-

/Ь9./müfaj lett beló 1e•

szór# Illyés Gyula ezt a kifejezési módot tárgyilagosságnak
/90./nevezte, és ebben látta Erdélyi József korszerűségét#

íiiso Ferenc a Urában is fölfedezi e szociográfia következ

ményeit; ugyanekkor elismeri, hogy ebben a műfajban /raünem- 

ben/ "nehezebb felismerni a termékenyítő hatást, mert a öze-
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személyieég asszimiláló munkája sorf a a versben nagymérték-- 

ben éthaoonul az eredeti anyag,*»/ST-./

Ezzel ez ábrázolásmóddal "uj esztétikum megölkotoja" is volt 

a népi irók néhány legjobb iroja, a raaradendó müveivel Erdé
lyi József is ide tartozik.

Kitekintés
Kassák bajos módszerét, versépitósét fontos lenne összevetni 
Erdélyi József verseivel. Erre mér ©z irodalomtörténet is ser
kenhet; mindketten a Nyugat "esztétikájával*, verstipuséval 

szálltak szembe, igaz, hogy igen eltérő módon. Azonban közös 

vonás is található köztük.

Szabolcsi Miklós szerint Gábor ANDOR és Nagy Lajos néhány 

novellája mellett "a Máglyák énekeinek a fehérterror legjobb,
- a bármilyen sajátosan hangzik - leginkább realista ábrázo-

«/93./ Kassákot a realizmussal ritkánlése irodalmunkban.
szokták összevetni. Pedig Vas István is leirja a "tárgyias"

/94./szót az "Uj versek" 71-es d&rabjáaak jellemzésére, 

is értelmet, nem is érzelmet, hanem valamilyen közönséges és

"nem

prózai cselekvést ir le" /ti. K©s3ák/ s azzal fejezi be esz
mefuttatását, hogy "a kellő pillanatban a prózai elemeket is

и/99./ Kassák sok versében taIá lila-pátosszá tudta fölemelni, 

tunk egy hol kevésbé, hol jobban kitapintható epikus vonu

latot; ezt sokszor pontos, "tárgyias" képek sorjázása viszi 

tovább. Ez a tárgyszerűség persze csak a kisebb-nagyobb rész-
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letekre igaz; ezek в részletek, mozaikok viszont sokszor 

igen távol állnak egymástól, vagy-gondolati, logikai, asszo- 

ciácicbeli - ür ven, sőt funkcionál közöttük* Verseiben ezek 

a prózai elemek és távolságuk adja azt a hatást, amely a 

tárgyszerű mozaikok többlet-jelentésóból fakad*

Az epikum Jelenvelósága, a részletek pontos, a külső való
ságtól függő, tárgyilagos megragadás© összeköti a két köl
tőt. Elkülöníti viszont ez őket, hogy anyagukat máshonnan 

merítiks Kassák városi valóságanyagot használ, Erdélyi igaz 

parasztit, emellett azonban történelmit és néha városit ie, 

de szemlélete a folklórban gyökerezik - ellentétben Kaseáké- 

val, Kassáknál ezek a tárgyszerű tény—darabok sokkal mozaik— 

szerübbek, gyengébb kapocs fűzi Őket a külső valósághoz, az 

epikus vonal szakadozottabb, Jeizés-szerübb. lengyel Balázs 

"s vers vers jellegéről" találóan mondja, hogy az a "pró
zában elmondhataxlan dolgok közlésére" vállalkozik, és ©
"szavak logikai rácsén túl lévő tartalmakról" van híradás
sal./^0*/ Erdélyi József legjobb alkotásaiban is ott ez a 

tartalom, © - sokszor a vers végén - látomássá növesztett
valóság-darab ennek ez egyik legsikeresebb hordozója.

Elkülöníti őket egymástól a verselés is; mig Kassák modernis
ta azebödveraeiben з hagyományos és nemzeti verseléaünk tör

vényeit nyomokban is alig leljük, Erdélyi Józsefet olvasva, 

mindjárt feltűnik a nemzeti vetselés túlsúlya - bár nem ki

zárólagossága.
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VI.
Veroelése

Erdélyi József verselésének 3ok kérdésébe! esek egyet vil
lantunk fel; sajtos versformái közül ezt vizsgáljuk meg, 
amelyen nagy verseinek Jó része keletkezett#

Előtte azonban verselésének macik szembetűnő vonásáról 
kell szólni, arról, bogy a népdalforma itt is a legjellenb- 

zobb ismertető Jegy# Erre íéczely is utal; Erdélyi József, 

Sink® István és Illyés Gyula veiseleoének közös vonásét a 

népdalformában találja meg. Erdélyi Józseftől több darabot 
is bizenyito példaként hoz fül, amelyek valóban a népdal
ra emlékeztetnek# A "Barmödi legelőn" felező 12-es, igaz,
hogy a harmadik sorban a 13-as szetagszém közelíti a tago-

/96*//97./ló vershez 

net" kétütemű ó-os:
"Akármilyen / tornyos, 

emeletes / kastély, 

ne feledd, hogy / e világra 

caelédházoan / estél.#."

vagy a kanásztánc ritmushoz# Az "Lze-

6 í 4/2
6 i 4/2

6 í 4/4 

6 ; 4/2

A harmadik sor a felező nyolcassal változatosabbá teszi 
a ritmust; eltér в többitől, tartalmában isj ez hordozza 

a fölhívást. Az eltérés tehát nemcsak formális, hanem 

funkcionális is. A "Faluvégén" is a hangsúlyos, a nemzeti 
verőtendszerben íródott;

"Sötét / fejedelmek 

sötét / fejedelme

6 : 2/4

6 ; 2/4
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8 I 3/5 

6 : 2/4 

6 : 4/2 

б : 3/3 

8 : 4/4 

6 j 3/3

száműzött / fővárosából 
Gond ur / őkegyelme 

ElkiüzÖtt / engem 

Országa / szélére, 

sirószeles, / poros-séros 

kis falu / végére.

Hasonló képlet, mint az előzés kétütemű 6-os; a harmadik és 

a hetedik aor pedig ö-aэ; a hetedik tiszta felező Ö-aa; a 

harmadik az értelmi nyomaték miatt 3/5—os osztású, bár ott 

kiaért a konvenció miatt igényelt 4/4-ев ritmizálási lehe
tőség is# A száműzetést ebben a sorban fogalmazza meg, ennek 

a sornak a ritmusa ütközteti össze a zenei és az értelmi 

hangsúlyozást, eltér © többitőls a 4/4—es helyetti 3/5—os 

ütemezés funkcionális.

Tanulságos más szempontból is megnézni akar a "íaluvégén" 

néhány sorát:

blkiüsött engem• • •

ország© szélére,

sírószeles, poros-séros o4.

о —

v - v —I----
kis falu végére ff• * * *

Az /itt/ első sorban troehaizél, ugyanúgy, mint a harmadik

ban, A harmadik a hangsúlyos v. magyaros veraelós szerinti
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ritmuséban is éltéit a vérttel; ha az időmérték-viszonyokst
\(y

tekintjük ét a versben, azt tapasztaljuk, hogy ;i t.uikuo ver*- 

seiéee. Ettől a harmadik és az ötödik sor tér el* Az ötödik 

az elüzetéa megfogalmazásában /tartalmilag/ szinte parallel 
párja a harmadik sornak, formájában is eltér a strófa /vers/ 

állagétól, mert trochaikus, tehát itt is funkcionális /nem 

állitom egy szóval sem, hogy tudatos is/ a divergencia* A 

többi sor azonban tökéletesen megfelel a jambusvero követel
ményeinek is. Az /itt/ második sor tiszta jambus; о negyedik 

pedig ehoriambusaal indul, a "modern'' magyar vers gyakori 

ritmusegységével.

Erdélyi József verseiben fontos szerepe von az időmértékek
nek, mivel nemcsak a hangsúlyos verseié© szabályait elégíti 
ki, hanem mindkét rendszerbe belesimul*''' ^ Ady költéozeté-

-en az időmértékes és a magyarosi ütemezést, kölcsönhatásukat
/100./

Aöl./
A kettős kötő'désSzuromi la jós tanulmánya tárta fel. 

Erdélyi verseiben is föllelhető, 

sora /az "aranylakodélom"-ban/s

a "ietre első nyolc

I/ b ! V —

"Haléira unta / odafenn 6 : 5/J
i/ 0'__■VJ ; и

a máiét meg a / sós hóiét; 6 s 5/3
L -__ V — V —

lejött / a kék hegyek / közül 6 í 2/4/2

I/

8 í 5/3s elhozta Fetre / a nyarat;



- 92 -
—- v - vи __

femjén / zsíros / pörgekelap, 6 s 2/2/4

и (У —-

fogén / ©sutуков / cseréppipe, 8 s 2/2/4

(Iu i/

8 г 2/4/2vél lén / tarisznya és / deroc, 

V t/( I/ — [
meg ©gy / kikalapéit / kapa

u —
8 : 2/4/2

Az "Emlék^^^’^-ben né©' soros ©tréfákra szedve 

meg. Az idézett rész legnagyobb eltűrése: az X# strófa har
madik sora ott kilenc szótagos /9*2/2//3/2/s "lejött / a 

móc // a hegyek / közül"*
A megváltoztatott szövegben is megmarad a ritmusváltozás, 

az eddigi kétütemű 8-ss húrom üteművé vált: ritmusban is 

újat hoz a szövegbeli tartalmi uj* /Az ötös ütem természete
sen tovább bontható általában 3/2 vagy 2/3 osztásúra/* Az 

5—8 sorban a kétütemű nyolcas háromütemüvé válik* lelassul 
a vers, nyugodt abban folyik a szöveg* A három litem több időt 

vesz igénybe; a lelassulást még fokozza ez is, hogy a két

jelent

három szétagu. ütemeket is a négyszctagosnak megfelelő idő 

alatt ejtjük ki / ütemegyenlőoég tÖrvénye/^'“'^*///f megnyu.it-
juk a szótagokat, szüneteket iktatunk be* Ebben a né© sor
ban nincs mozgás,cselekvés, nincs ige, a költő leirje, meg
jeleníti ®la£ját, 3 ЬовУ &'A megragadjon bennünk - időt hagy 

erre* Icdmértékkel mérve jambikus в vers; ezt spondeus és chori*
ambus színezi helyenként; a hangsúlyos ütemnek arsieai sok—
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szer nyomatékositJók a Jambust.

mutet/104A "Lovaspóló a Vérmezőn" is hasonló sajátosságokat

L> - I v - 1 v
Robog az ócska / villamos velem, ló

U' — \ v — ( i/—( — — [ ó
ez őszi Vérmező mellett robog; ló

^_|(y u(----I---- (_Ó —

a Vérmezőn ma lovaspóló készül, 11

ó -I u
lónemes Játék, nagyúri, szép dolog;

előkelő közönségére vér ló

^ - I---- f'-l - - tv
a rögtönzött emelvény nyáriszéke. 11

------ (------- jv-l-------к
Volt már itt más emelvény, vérpad is; ló

СУ С/ / - - /«/- / ^ —1/

de Jobb kor ez és béke ven ma, béke*.*." 11

A vers ló és 11 szótagazfcjnu sorokból óllif; ez a strófa, de 

& többi is ezt mutatja, hogy в 11-es szttagszámú sorok az 

eltérések, mert sokkal nagyobb a ló-eзек aránya. A sorok el
térő szctagszáma /igy az ütemekben is/ régibb verselésünk

ben általános Jelenség; csak a fejlődésnek egy szakaszától 

vált követelménnyé a kötött azt tagszám a sorokon belül. A 

Szigeti veszedelem sor iban még váltakozik a Ik-es szótag-



- 94 -

széia в £3-ssl, de mér kialakulóban © bitóit, kebleten vtru. 
Bár-t-előbb, az énebeit vers divatjakor is feltűnik, sőtt ok- 

bor alakul ki, A XVI, század végén írja Balassi a Coelia- 

ciklust, ez mér deXlam nélküli, kötött vers, A népköltészet 
légibb stilusu alkotásaiban is megtaláljuk a szotögssáiainga- 

dozést, bér ez dallammal együtt elő vers volt, ha több szó
iig került egy sorba, beiktattak még egy bangót is - Utem- 

gyoraitéssal, irdélyi József jo ritmusú verseinek nem mind
egyik sor© egyezik meg a vers uralkodó azotagszámával, ezt 

mégsem vesszük észre, mert több szotag eseten - öntudatlanul
и ütemezéseis - fölgyorsítjuk s szöveget, A "iovaapele 

is azért problematikus - © hangsúlyon veraelési rendszerben -, 

mert nem egy mintát ismétel unos-untdan, hanem váltakozó 

számú és hosszúságú, ezоtagszámú ütemeken keresztül valósul

• az

meg ritmus©.

A harmadik sor öt és fél úte-feltünően jambizéle viszont, i 
o' — I t' — I u о/ |o- — I 

síéből* ua Vérmezőn ma lov©epéié készül • * • ,

a harmadik pyrrichius, a negyedik, ötödik pedig apondeus, 
ieraze még igy is jambikue a sor lejtése. Szebbnek éreznénk 

he azjutoloc ütem is jarnbus lenne? Ha a harmadik ütemben 

nemcsak az időmérték-viszonyoket tekintjük, hanem ez értel

mi-ritmikai hangsúlyt is beleszámítjuk /'mivel mindkettő va
lóságosan is funkcionál/, akkor az ütem első szótagjai Bme" 

és a második* **lo-" kozott intenzitásból! eltérést találunk, 

természetesen в második jav«'re, mert ez szókezdő szétag,
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tehát nagyobb nyomaték esik ré, de hangsúlyos rendszerben a 

cejázura utáni első sectag» amelyik tendenciózusan még nyoma
tékosabb: tehát e harmadik ütem megvalósulásában jasbikus szí
nezetet kap. Áz ötödik ütem is hesonlc /"-ló ké-'/, mert a 

második tag a ♦•készül1* szc hangsúlyos része» de a másik rend
szerben az ütemhatár utí ni első azotag is, tehát többlet nyo
matéket kap az első taghoz képest: e spondeus jamblzáltuik# 

Ezzel a jelenséggel találkozunk még e strófa utolso sorának 

negyedik ütemében is*

A költő verselésének sok kérdése közül & fontosabbak egyikót

talán sikerült tölvillantani*

Erdélyi József a folklorisztikus vonások mellett hagyományos 

verseléaünket felhasználva ;lekitotta ki sajátos ritmusgaz- 

dagságu vtrselósét*
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VII.

összegezés

Erdélyi József költészete tudatos véllelóea a hagyományos me-
и I 3 . I S 4

gyár vers sa Ját osságai ne к, tehát az avantgarue-tcl útja elté-
G

rC tudatos. Petőfinek részben folytatása; részben tőle is el
ütő költészetet hozott létre a folklór mélyebb rétegeinek iro
dalomba emelésével. A Petcfi-epigonoktcl a részleteiben szo
ciografikusán hiteles» a társadalmi kérdéseket központba ál- 

litó müvei különítik el; verseiben egy eleddig az irodalomban 

még nem ábrázolt társadalmi rétegről, a szegényperaaztoágrcl 
készit "teremtő leltározást". Sajnálatos, hogy a harmincas 

évek végén látásmódja eltorzul, művészi hitelessége megfogyat
kozik.

Ouvre-Jének egyik Jelentősége az, hogy utat nyitott a társa
dalom alsó rétegeinek /parasztság/ életét felfedezve feltáró, 

szociális kérdéseket^megfogaImazó népi mozgalomnak. Fenntar
totta a hagyományos, nemzeti versformáik folytonosságát egy 

olyan körben, melyik ezt elhanyagolva alakította ki stilus 

és versformáját.

Nehéz korban hozta létre problematikus költészetét, amelynek 

elemzéseken alapuló irodalomtörténeti kijelölése kikerülhetet

len feladat.
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