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Kert - szörnyekkel

Spiró György drámája Kaposvárott

1954. május 24-én, hétfőn délután egy
budai villa pompázatos kertjében játszó-
dik Spiró György drámája, A kert. Az
időpont és a helyszín ezúttal különösen
fontos tényezője a darabnak.

Ezen a hétfőn kezdődött a Magyar Dol-
gozók Pártjának kongresszusa, elő-adói
beszédet Rákosi Mátyás mondott. A
párton belüli ellentétek szempontjából
kritikus időben tartották ezt a
kongresszust. Alig egy évvel a
tanácskozást megelőzően - s nem sokkal
Sztálin halála után - az MDP Központi
Vezetősé-gében azoknak a véleménye
került túl-súlyba, akik a kollektív vezetés
hiányát, a személyi kultusz kialakulását, a
pártdemokrácia megsértését, a kijelölt és
követett gazdaságpolitikai irányvonal tor-
zulásait nehezményezték, Rákosi lemon-
dott a párt főtitkári és a minisztertanács
elnöki posztjáról, s a párt háromtagú tit-
kárságának egyik tagjaként működött to-
vább. A minisztertanács elnöke a reha-
bilitált Nagy imre lett, akinek beszédét

jól emlékszem - az egész ország hall-
gatta, a néptelen utcákra mindenünnét a
rádióközvetítés hallatszott ki. A. belső
harc azonban folyt tovább. 1955 tava-szán
Nagy Imrét és sok társát. ismét ki-zárták a
vezetésből, többüket a. pártból is. A. két
időpont között lezajlott k o n g resszus
azért volt fontos momentum, mert ezen
az eseményen sikerült -- ha időlegesen is,
de - megerősítenie pozícióit Rákosinak, s
megválasztatnia ma-gát ezúttal a párt első
titkárának.

Spiró kitűnő érzékkel választotta ki azt
az időpontot, amikor drámájának
szereplőit összehozza egy délutánra. Ez
a dél-után a várakozás időszaka, de
egyben a konfrontációé is. A dráma
szereplői egy hajdani baráti társaság
tagjai, többségük-ben a negyvenhez
közeli írók, költők, de van köztük orvos
és festő i s . A háború éveit fiatalon,
másképp gondolkodók-ként, antifasiszta
érzülettel - talán bal-oldali
szimpatizánsként túlélték, a koalíciós
években kezdett kiteljesedni alkotói
munkásságuk, aztán alkalmazkodtak a
körülményekhez, s a darab cselekményé-
nek idején, 1954-ben már vezető értel-
miségiek lettek. Kivéve kettejüket :
Dön-

cit, akit a többiek régtől Tudósnak ne-
veznek, s aki éveket ült börtönben, s ki-
szabadulása után nem sokkal meghívót
kapott régi barátaihoz, illetve a Parancs-
noknak becézett társukat, aki a háború
óta idegszanatcóiumban él, s akit erre az
alkalomra, amikor hosszú évek után is-
mét együtt lehet a társaság, .János, a há-
zigazda kihoz az intézetből .

János, a befolyásos költő , az irodalmi
élet egyik vezető egyénisége festőművész
feleségével, Elvirával és buta, de kívána-
tos szeretőjével, Cukival él együtt a bu-
dai villában, amelynek ősparkos kertje
mintha más világ lenne; nemcsak a pa-
noráma csodálatos, de nem érnek fel a
kertig a város zajai, a nehéz és keserves
mindennapi élet kellemetlen kísérőjelen-
ségei sem. A privilegizáltak kívül- és
felülállásával szemlélik a környező való-
ságot a társaság tagjai, s természetesnek
veszik kivételezett helyzetüket. Számuk-
ra magától értetődő és pozíciójuk vele-
járója., hogy az őket nagyságos asszony-
nak és nagyságos úrnak szólító cseléd-
lány lesi a kívánságukat, hogy szolgálati
kocsi jár nekik, hogy az ellátási nehéz-
ségek közepette is tejszínhab és
eperbólé, beefsteak és valódi feketekávé
kerül az asztalukra. Kiszolgálói és
haszonélvezői ők egy olyan álértékekre
épült rendszernek és politikának a
személyi kultusz éveiről van szó -,
amelynek természetével ugyan tisztában
vannak., de amelyről még őszinte
pillanataikban sem szívesen beszélnek..

János egy tiszta pillanatában pontosan
jellemzi önmagát és társait: „Szörnyekkel
vagyok körülvéve! Lassan olyan leszek,
mint ők! Csalom EIvirát, és ő tűri! El-
játszhatja mellettem a méltóságos asz-
szonyt és az ünnepelt festőművészt. Cuki-

nak legalább a teste őszinte.. . egyébként
a Kincses Kalendáriumot bújja, imád-ja az
operettet, és halálosan szerelmes Sárdy
Jánosba . . . A f i ú k . . . akik derék,
makulátlan gyerekek voltak ha jdanán. . .
Elnézem az öcsémet mintha magamat
látnám görbe tükörben, a manírjaim a t . . .
A Dokiból minden emberi érzés
kiveszett , egy metélőgép, nem érdekli
semmi, csak a k a r r i e r . . . hamarosan
igazgató-főorvos lesz va l a h o l . . . Lajos
p e d i g . . . a mi nagyszerű Professzorunk.
. . hogy ő milyen gyáva! Az én lelkemen
gyilkosságok száradnak ! Döncit is
meggyilkoltam, t u d o m . . . nem
közvetlenül, fel is menthetném magam,
de nem teszem! Amoralitás és cinizmus
jellemzi János szavait - de a többiekét is,
és nemcsak. a szavaikat, a teli . teiket is.

Ezen a kivételes délutánon a fölényes-
kedő, jópofáskodó beszélgetés nyugta-
lanságot takar. Nyomott a levegő: tény-
legesen is - vihar készülődik , és át-vitt
értelemben is. Minden pillanatban
robbanással fenyeget az együttlét. Alig
leplezett izgatottsággal várják. a.
pártkongresszus h í re i t , hátha kapnak
valami támpontot ebben a bizonytalan
politikai szituációban. Ezeknek az
embereknek a magabiztossággal
palástolt, de rettegéssel teli helyzetét
legjobban a Doki tanácsa jellemzi:
,,.János ne írjon most se ódát, se
ellenódát. Hadd tépjék a szájukat a
többiek, majd jól elgaloppírozzák
magukat. Várni kell!"

Ugyanakkor a Tudós Dönci - hajdani
barátai . jól tudják, közvetve ők is
bűnösök abban, ami vele és a hozzá ha-
sonlókkal megtörténhetett: hogy ártat-
lanul, tárgyalás nélkül valakiket lecsuk-
janak, s mintha mi sem történt volna,
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egy idő után kiengedjenek. Ettől a rejtett
bűntudattól agresszívvé válnak. A Tudós
is ingerültté válik, mert idegenül érzi
magát ebben a társaságban, amely-nek
tagjaival ő már nem tud közösséget
vállalni. A legendák ködébe vesző közös
múlt sem tarthatja össze őket, hiszen ki-
ki a maga módján már rég megtagadta
azt a múltat. A Tudós és a Parancsnok -
akiről nem tudni biztosan, hogy önként
zárkózott el a világtól, avagy tényleg ápo-
lásra szorul - világa és a Jánosok, Pro-
fok, Dokik és Öcsik világa kibékíthetet-
lenül szemben álló világ lett.

S e két világ ezen a délutánon hol le-
fojtottan, hol nyíltan összeütközésbe ke-
rül. Az ütközőpont, az események kata-
lizátora Dönci fiatal felesége, Anna, aki
pár napos házasság után egyedül maradt,
de minden megaláztatás és meg-hurcolás
ellenére is kitartott a férje mellett. Am a
várakozás, valamint a meg-tört, a
képzeletében idealizáltan élő Döncivel
való találkozás, a viszonylagos sza-
badságot természetesnek vevő és a sza-
badsággal kezdeni mit sem tudó két em-
ber közötti szakadék miatt Anna csaló-
dott és keserű. A fiatalasszonyt lenyűgözi
a ház, a kert, a jólét, a gondtalanság, az,
hogy másként is lehet élni, mint ahogy ó,
a szinte nyomorgó tanítónő él. Nem
érzékeli, hogy miközben körüldongják, a
kedvében igyekeznek járni, nem vele
foglalkoznak. Neki mesélik ugyan a tör-
téneteket, neki vallanak szerelmet, neki
gyónnak, de közben saját lelkiismeretü-
ket szeretnék elaltatni, a szavak nem neki
szólnak, azt igyekeznek elkerülni, hogy a
Tudóssal négyszemközt, őszintén kell-
jen beszélniük. Spiró ezt a helyzetet a
végletekig feszíti, amikor a János szép és
behízelgő szavaitól elbódult Anna fel-
kínálja magát a házigazdának, s a terasz-
ra lehemperedve szeretkeznek. Ettől
kezdve háttérbe szorul a társaság tagjai
közötti tényleges ellentét, s helyébe egy
szerelmi ügy bonyodalmai lépnek - mi-
közben a néprádión mindannyian Rákosi
beszédét hallgatják.

Ez a bonyodalom váratlan gesztus-

sal érvéget: amikor Anna rájön, hogy
János számára ő csak egy skalp a többi
között, s rádöbben arra, hogy milyen is a
társaság tagjainak valódi arca, leveti
magát a villa emeletéről. Nem hal meg.
Testét kiviszik az utcára, hogy véletlen
balesetnek tüntessék fel a társaságot
kompromittáló öngyilkossági kísérletet.
János úgy reagál az esetre, mintha nem is
ő okozta volna a tragédiát. A „balesetet"

követően a Doki Jánost korholó szavaiból
derül fény a társaság összehívásának
valódi okára: „Nem erről volt szó! Nem
mertél Dönci szemébe nézni, idecibáltad
a Parancsnokot... Megmondtam, kikkel
ült együtt Dönci a börtön-ben! Nem
megmondtam?! Megbeszéltük, hogy
megnyerjük Döncit, nem meg-beszéltük?!
Az egyetlen kapcsolat hozzájuk!. . . Az
egyetlen! És erre rámászol a feleségére!"

A tragédia fölött látszólag hamar napi-
rendre térő barátok egyedül hagyják a
kertben szemlélődő Parancsnokot. Alig-
hanem új stratégiát dolgoznak ki a vár-
ható fejleményekhez való alkalmazko-
dásra, hiszen a nyugdíjig - ha ezek az
értelmiségiek egyáltalán nyugdíjba
mennek! - még húsz-egynéhány év van
hát-ra, s addig még változatlanul meg kell
őrizni a vezető pozíciókat. A Parancs-
nokot a sötétedő kertben hatalmas és
békés szörnyek, növényevő őslények
veszik körül, miközben a házból Mozart
G-dúr triójának hangjai szűrődnek ki. A
Parancsnok végre felszabadultan és
boldogan nevet; ezek között a szörnyek
között jól érzi magát.

Spiró György e darabjának írásakor
sokat merített a társalgási színművek
technikájából, ám a könnyed párbeszé-
deket gyakran informatív monológok
szakítják meg, amelyek kissé nehézkessé
teszik a cselekmény párbeszédes kibon-
tását. A szereplők legtöbbje csaknem
végig, a darab egész időtartama alatt a
színen van, ezért a szerepek szólamainak
fokozottan úgy kell összefonódniuk, mint
egy szőttes szálainak; ha egyik vagy másik
szerep egy adott helyzetben

fontosabb is a többinél, a többiek jelen-
létét is állandóan éreznünk kell, senki sem
maradhat légüres térben. Spiró többnyire
jól oldja meg ezt az egyáltalán nem
technikai problémát, de néhány szerephez
kevés fogódzót ad (Prof, Elvira), vagy
egyes figurákat időnként túlzottan
háttérben hagy (Öcsi, Cuki), illetve a Doki
jelentősége csak nagyon későn derül ki, a
darab első felében jobbára csupán
asszisztál a beszélgetéshez. Kissé moti-
válatlan a Tudós viselkedése azután, hogy
megtudja: felesége lefeküdt Jánossal. Az
egyik pillanatban szemrehányást tesz An-
nának, majd a másik percben minden át-
menet nélkül a társaság tagjaival diskurál
vagy vitázik. Anna öngyilkossági kísérlete
sokkal súlyosabb következmény annál,
mint amit az előzmények, a végzetes tettet
kiváltó válság alapján elvárnánk, emiatt a
tragikusnak szánt megoldás
melodramatikusnak tűnik. A darab
befejező képe - bármily frappáns - túl-
magyarázottnak hat.

A kaposvári előadásban gazdagon és
sokszínűen jelenik meg a dráma alapréte-
ge; a rendező, Babarczy László jól érzé-
kelteti a darab hátterét, fojtott légkörét,
kidolgozta az író élő dialógusait, megte-
remti a figurák életét, de a dráma ellent-
mondásai is kiütköznek, sőt újabbakkal
tetéződnek.

A legsúlyosabb ellentmondás az elő-
adás képi világa és a darab lényege között
feszül. A kert nem csupán helyszíne a
drámának, hanem jelképes jelentősége
lenne. Többet jelent önmagánál, egy élet-
forma kifejezője, egy szűk társadalmi ré-
teg különállását fejezi ki. Ezzel szemben
Szegő György díszlete szegényes és rész-
ben csúf. A harmincas évek modern ma-
gyar építészetét reprezentáló lapos tetejű
ház sarkát látjuk (bár a szövegben a te-
tőtér beépítéséről esik szó!) és a hozzá-illő
nagy teraszt. A kertbe a zenekari árokból
vezet fel a kaputól induló lépcső-sor. A
díszletnek ez a része nagyon jó. Am a kert
nem létezik. A bokrok helyén nyalábokba
összefűzött vesszőkötegek állnak, a fákat
egyetlen zöld műfa képviseli, a pázsit
fekete kátránypapír. A néző találgatni
kénytelen, mi indokol-ja azt, hogy ily
semmitmondó és csúnya az a kert,
amelyről mindenki - de legfőképpen Anna
- elragadtatással beszél. Esetleg arra
gyanakodhatunk, hogy a látvány és a
szöveg ellentétét hangsúlyozó megoldás a
kor alapvető hazugságát szándékozik
kifejezni, azt, hogy az emberek maguknak
is hazudnak, széppé igazítják a csúnyát is.
Am ez nyilvánvalóan

Csákányi Eszter (Anna) és Máté Gábor (János) Spiró György színművében



ellentétes a dráma alaphelyzetével s azzal,
hogy a társasághoz nem tartozó Anna
számára jelenti a kert a csodálatos világot,
azaz számára ez a környezet sem-
miképpen nem lehet hazugság. Más értel-
mezésvariáció nemigen kombinálható ki
az előadásból, hacsak az a nagyon
gyakorlati magyarázat nem, hogy télen ta-
vaszi pompáját mutató kertet nem könnyű
s csak nagyon költségesen lehet
létrehozni. Ám ezúttal a „szegény szín-
ház" egyértelműen az előadás megvaló-
sulását gátolja.

A kaposvári társulat legerősebb gárdája
állt az előadás szolgálatába. Azok a
színészek, akik már többször bebizo-
nyították, hogy az alig megírt szerepek-be
is életet tudnak lehelni. Ezúttal azonban ez
az életre keltés nem mindenkinek sikerült
egyformán. Ebben az írói anyag említett
egyenetlenségei mellett részük van a
társulat összetételéből adódó szereposztási
kényszermegoldásoknak is, amelyek
leginkább a női szerepek kiosztásánál
érhetők tetten. Mindhárom színésznőnek --
Csákányi Eszternek, Lázár Katinak,
Pogány Juditnak - némiképpen az alkata
ellen kellett dolgoznia figurája
megformálásakor.

Az előadás legnagyobb terhe négy sz í -

nész vállán nyugszik, mind a négy kitű-nő
alakítás. Jordán Tamás játssza Döncit, a
Tudóst, akiről nagyon sokat beszélnek, de
ő maga nagyon keveset mond magáról is,
másról is. Az előadás egyik

középponti figurája, de jobbára csak kö-
rülötte forognak az események, ő inkább
kívülállóként, mint aktív résztvevőként
van jelen a partyn. Jordán csöndjeinek,
szüneteinek, megállásainak, kivárásai-
nak, gesztusainak roppant súlya van. A
kevés szavú Tudóst a színész elsősorban a
reagálásokból, a néma jelenlétből építi fel.
Töretlen íve van a figurájának, nála
maradéktalanul megvalósul az, hogy ak-
kor is jelen van, ha éppen nem róla szól a
játék, a beszélgetés. Minden pillanatban
figyelni kell Jordán Tudósára, aki éppen a
szótlansága miatt kiismerhetetlen,
titokzatos, nem várt reakciókat tartogató
szereplő, a dráma lappangó fe-
szültségének egyik legfőbb forrása. A
szerep íve csak a második rész íróilag is
megoldatlan epizódjaiban törik meg egy
kissé.

Jánost, a napi politikai ingadozások-hoz
igazodó karrierista költőt Máté Gábor
alakítja. Nagyon nagy a fiatal színész
terhelése ebben a szezonban, egy rendezés
s a Hamlet szerepe után sem érezhető
fáradtság az alakításán. Máté gátlástalan
és önző, gyáva és magabiztos embert
formál Jánosból. Máté színészi eszközei
közül kettőt, egy külsőt és egy belsőt
szeretnék kiemelni: a színész szüntelenül
játszik egy kulcscsomóval, kényszeres
mozdulatokkal azt forgatja, babrálja,
idegesítő zajt keltve csörgeti. A másik
eszköze az aritmizálás. Máté szüntelenül
mozog, sétál, leül, feláll, nem

tud nyugton maradni, az egyik tevé-
kenységből szalad, menekül a másikba.
Mozgása, váltásai kiszámíthatatlanok. A
különböző személyekhez szóló mondatai
viszont összemosódnak, két megszólalás
között nem tart szünetet, csak térbeli
pozícióváltásaiból követhető, mikor kinek
szól, kinek válaszol. Ezzel a zaklatott
szerepértelmezéssel burkot von maga köré
Máté költője, s nem engedi, hogy akár a
privát, akár a közösségi élet eseményei
megbontsák ezt a védő-burkot, s
megzavarják őt abban - amit életelvének
vall -, hogy élvezze az élet örömeit,
amikre - szerzett vagy kapott - pozíciója,
vélt vagy valódi érdemei alapján jogot
formál. Bár a többinél fiatalabbnak tűnik
Máté figurája, ez egy cseppet sem zavaró,
a színész viselkedése, agresszív önzése,
lehengerlő fölénye, viselkedése és
megjelenése vitathatatlanul a társaság
lelkévé teszi Jánost.

Az előadás kulcsszerepe Annáé, akit
Csákányi Eszter formál meg. Nem először
tapasztalhattuk, hogy Csákányi a
színpadon teljesen át tud lényegülni, más
és más, egymástól gyökeresen eltérő fi-
guráknak tud életet adni. Az utóbbi idő-
ben számos csúf és idősebb nő szerepét
játszotta. Most tündöklő, fiatal és szép nőt
kell alakítania. Csákányi Annája mint nő
és mint ember sugárzóan tiszta és szép. S
mindenekfölött őszinte. Az ő alakítása
hitelesíti az előadás egészét. Anna
milyenségén múlik, hogy mit hihetünk

Jelenet A kert kaposvári előadásából (Fábián József felvételei)



el a társaság tagjainak magukat mentő
vagy másokat ócsárló szavaiból, elfogad-
juk-e a fiatalasszony meghasonlását fér-
jével, gyors belebódulását Jánosba, s főleg
átélhetjük-e a csalódásból, a kiúttalanság
érzéséből fakadó öngyilkossági kísérlet
jogosultságát vagy legalábbis indokait.
Csákányi Eszternek mindent el kell hinni.
Az, ami olvasva melodramatikusnak tűnt a
darabban, az ő alakításában az egyedül
lehetséges megoldásnak hat. Csákányi
Annája ebben a velejéig hazug és
képmutató társaságban - amelyhez ha más
formában is, de valamilyen módon még a
férje is közelebb áll, mint őhozzá - az
egyetlen tiszta ember. Am ez a tisztaság
nem elvont és nem a dramatikus kényszer
szülte, ez maga a természetesség.
Csákányi megformálásában Anna képviseli
azt az erkölcsi erőt és értéket, amelynek
megmaradása garantálhatja azt, hogy még
az olyan időszakokat is, mint az
úgynevezett ötvenes éveké, vagy az olyan
társaságok társadalombetegítő hatását,
mint a Jánoséké, túl lehet élni.

Az előadás legrejtélyesebb figurája a
Parancsnoké, akit Lukáts Andor ját-szik.
Lukáts Parancsnoka nem beteg ember,
csak különös. Amikor magát és székét
toilette-papírral tisztogatja, bár humoros
szituáció, de a színész nem enged a
helyzet primér komikumának, és a maga
logikai rendszerén belül kikezd-hetetlen
válaszától, a kegyetlenül s következetesen
végigvitt cselekvéssortól, a konzekvens
magatartástól a jelenet végül is
dermesztően komoly lesz. Lukáts szinte
szótlanul üli végig az előadást, ám
jelenléte súlyos és meghatározó a darab
egészére nézve. Az ő Parancsnoka
ugyanolyan bizonytalansági tényező a
társasági játszmában, mint a Tudósé. Nem
véletlen, hogy az előadás egyik
csúcspontja az a fordítási versenynek be-
illő epizód, amelyben a Parancsnok ki-
igazítja a Tudós Milton-fordítását. A
rendezés ugyan térben elszakítja egymás-
tól a két szereplőt, és a szópárbaj a szín-
pad két széléről úgy zajlik le, hogy köz-
ben a többiek mint egy pingpong-mérkő-
zés labdamenetét követik az egymás ötle-
teit továbbfejlesztő gondolatok cikázását.
De így is kiderül, hogy ebben a
társaságban csak ez a két ember tartozhat
egymáshoz, s az is, hogy a Parancsnok
korántsem olyan beteg, mint ahogy ez
előtt s ez után egyes szimptómák erre
következtetni engednek. Lukáts fürdőzése
az esőben, valamint a befejező képbeli
magára maradása, önfeledt öröme az elő-
adás legmegrendítőbb és legemlékezete

sebb pillanatai közé tartoznak. A színész
jelenléte a darab befejezésekor oly erős,
hogy az előadás egészét is jobban
hitelesítené Lukáts magányos alakja a
sötétedő kertben, mint az epizódhoz
biggyesztett didaktikus ősállatparádé.

A többi szerep alakítói Pogány Judit,
Lázár Kati, Spindler Béla, Koltai Róbert,
Bezerédy Zoltán - érzékletes és árnyalt
hátteret adnak a négy főfigura
konfliktusaihoz. A más társadalmi réte-
geket képviselő szereplők közül Nagy
Mari cselédlánya erőtlen és a szerep
lehetőségeit alig kitöltő alakítás, ezzel
szemben Hunyadkürti György Leporics
sofőrje kitűnő epizód. A színész tar-
tásával, megszólalásaival is jellemez egy
típust, s két epizódja különösen kifejező:
az egyik, amikor a néprádióról szóló s
Jánosék hazug és gyáva világára fényt
vető beszélgetéshez csatlakozva fel-
ajánlkozik a készülék világvevővé alakí-
tására, a másik az, amikor szenvtelenül,
fegyelmezetten, mint egy megszokott
látványt nézi végig János és Anna sze-
retkezését, s annak befejeztével jelenti,
hogy indulniuk kell az akadémiai fel-
olvasó estre. (A szerepet Tóth Bélával
felváltva játssza.)

Donáth Péter jelmezei nemcsak egy kor
viseletére utalnak, jól jellemzik a
figurákat is. Például Anna kék ruhája
tökéletesen illik Csákányi Eszter egyéni-
ségéhez, színe, szabása, anyaga, mintája a
szerep leglényegesebb jegyeivel is
szinkronban van. Jánost pedig világos
öltönye s a zakózsebből diszkréten, mégis
hangsúlyosan kilógó nyakkendő
mindennél jobban jellemzi a fellépésre
mindig kész, a külvilágnak szerepet ját-
szó embert.

A kert jelentős dráma és előadás, azzá
teszi kitűnő drámai alaphelyzete, a
konfliktusnak a darabbeli környezeten
túlmutató érvénye, az író és a színház
múltvallató őszintesége.

Spiró György: A kert (kaposvári Csiky Gergely
Színház)

Díszlet: Szegő György. Jelmez: Donáth
Péter. ,Szcenika: É. Kiss Piroska. Zenei ve-
zető: Hevesi András. A rendező munkatársa:
Czeizel Gábor. Rendező: Babarczy László.

Szereplők: Máté Gábor, Pogány Judit,
Lázár Kati, Csákányi Eszter, Jordán
Tamás, Spindler Béla, Koltai Róbert,
Bezerédy Zoltán, Nagy Mari, Hunyadkürti
György és Tóth Béla, Lukáts Andor.
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Egy régi, a költőt és nemzedékét érintő
„vádként" is érthető elváráshoz kap-
csolódik Weöres Harmadik nemzedék című
verse, mely máig egyike azon ritka
műveknek, ahol a költő már-már mez-
telenül őszinte, primér indulattal telt ars
poeticája tetten érhető. E „vádat" annak
idején hallatlan érzékenységgel képviselte
Kassák, majd Halász Gábor s Szerb Antal
is. Mintegy számon kérték e nemzedéken
a költészet lendületé-nek, formai
újításainak, az avantgarde harciasságának,
a kísérletezés forradalmi hitelének
eltűnését. „Új misztikum felé halad a
magyar költészet - írtam egy régebbi
tanulmányomban. Egyelőre félig igaz: újra
az artisztikumhoz jutottunk. A költőt, aki
megbotránkoztatni is tud majd újságával,
még a jövő rejti." (Halász Gábor: A líra
ellenforradalma, 1937) Függetlenül a -
többek között -Halász Gábor által
képviselt álláspont jogosságától vagy
illetéktelenségétől, feltétlen érdemes
felfigyelnünk Weöres válaszversének
radikális álláspontjára, melyben a költő
bármiféle, a költészetet, úgymond,
kívülről utasító normát a priori utasít
vissza. Weöres számára a költészet
szabadsága, abszolút érinthetetlensége
szent, e művészet - számára legalábbis -
csak akkor lehetséges, ha „jogai"

bizonyosan csorbíthatatlanok. Bármilyen
fordulatokat is vett a költő útja 1938 óta,
bármilyen hatások is érték - megemlítve
ezek közül a minden valószínűség szerint
meghatározó Ham-vas Béla szerepét is -, a
vers alapattitűdje máig érvényes.
Weöresből nin-csen kettő, a harmadik
nemzedék a költészet számára totális
szabadságot hirdető fiatalja e tekintetben
ugyanaz maradt:

„Mit bánom én, hogy versed miért
s kinek szól,
csak hátgerincem borzongjon belé .. . ... s
még azt sem bánom, ha

semmit sem mond.
Csak szép legyen, csak olyan

szép legyen,
hogy a könny összefusson a
szememben,


