
Fodor András: Reményfutam

Ha jól számolom, éppen a tizenharmadik verseskönyve Fodor Andrásnak a közelmúlt
ban megjelent Reményiutam. A legelső a sorban, a Hazafelé, 1955-ben látott napvilágot,
megkésve az idő történelmi torlaszain, a legújabb 1985-ben. S ha észbe vesszük, hogy köl
tői bemutatkozása a második világháború utáni Válasz hasábjain esett meg, melynek
nagy tanúi: Illyés Gyula, a szerkesztő Sárközi Márta, Fülep Lajos, Szabó Lőrinc, Németh
László, Bibó István (legtöbbjük emlékét vers is idézi az új kötetben) már mind behajóztak
azóta emlékezetünk és a szellemi Magyarország Pantheonjába, akkor érzékeljük csak
igazán, hogy szinte négy évtizede van jelen, s nem akármilyen, hanem a legújabb kori ma
gyar történelem hullámhegyekkel és hullámvölgyekkel, zúgókkal és örvényekkel áradó
négy évtizede fölé borul most már Fodor András költészete égboltjának az íve, s a költő,

ahogyan ezt egyik korábbi kötete címével ki is fejezte, maga is ennek "az időnek a fog
lya", amelyben mi, kortársai valamennyien egyek vagyunk és együtt vagyunk vele.

Lévén realista alkatú és törekvésd költő, a szó legmodernebb, 20. századi értelmében,
aki az önkifejezés vagy önmegvalósítás mámorát sohasem a formai újítások - vagy új for
mátlanságok - kikísérletezésének a szédületében találta meg, hanem a lelkes anyag csu
dáinak és az emberi világ üzeneteinek az érzékletesen képszerű és fogalmilag pontos tol
mácsolásában: főként mint a kisebb emberi közösségek, baráti csoportosulások eleven
lelkiismerete, aki úgy őrködik a lelkeket összetartó rokonszenv, a közös eszményekben
való egymásra utaltság kohéziója és becsületbeli adósságai fölött, mint a régi görög polisz
vagy a római urbs világának költő és filozófus pásztorai - ebben a kötetében is változatla
nula megélt személyes élményt emeli át az ihlet duzzasztóján a versben. Észrevétlenül
és könnyedén szakad el a nyers valóság prózájától, ahogyan a madár vagy a repülőgép,

amelynek röptét szemünkkel követjük, mégse érzékeljük, vagy ha benne ülünk, testünk
kel nem érezzük, mikor is úszunk át egy másik elembe, legyőzve' a földi nehézkedest.
'Egyik versében a "fecskék iramló gyorsírásjeleív-ról beszél, sa kötetnek a görög, a spa
nyol vagy a japán útiélményekrőlbeszámoló versei tele is vannak ilyen, a lényeget egy
két vonással kiemelő, lírai gyorsírásjelekkel. Milyen pompás az Éber álom bevezetése!
"Egész éjszaka mellemen I robogtak a kamionok. I A szállodában I zsírosan, forrón állt a
levegő:' Vagy amikor a szerelmi, az érzéki varázs igézetét így kötözi vissza a papírra az
Álom az érkezésről círnú verse végén: "A kar: a váll, amellek, csípők I sóvár mágnese
összezárul. II S a térd fölsikló I kigyómozdulása I megnyitja a tilalmas I ígéret kapuját:'

Egészen másfajta intonációval szólal meg viszont a Reményfutamban az emberi létezés
nek az a területe, amelynek költői megszólaltatását Fodor András pályája kezdetétől fog
va egyik alapfeladatának és alapmondanivalójának tekintette, s ez nem más. mint az em
berekben mindig testvért kereső és naiv ősbizalommalmindig testvérre is találó buzga
lom sorsa a költő személyes életében-a hetvenes-nyolcvanas években. Az ernbereket egy
mással összekötő híd-sors és híd-szerep vállalásának a buzgalma nem apadt el, s a Vissza
nézve címú vers tanusága szerint a költő mint "könyörtelen művezető", lankadatlanul
hajtja tovább "a test gépezetét .. , konok működésre", a jónak és üdvösnek vélt emberi
ügyek szolgálatában, de már sejti-tudja, mert minduntalan ezt tapasztalja, hogy ennek a
szolgálatnak többnyire és törvényszerűen szinte nem lehet más, csak omlás a vége. A Re
ményfutam ilyen típusú verseiból. a kötet gerincéből egyébként, amelyekben jeges és fáj
daÍmas józansággal méri fel saját irgalmas szamaritánus szerepének a lehetőségét, ille~tő
leg határait, olyan ember portréja rajzolódik elő, aki illúziótlanul és fáradhatatlanul, a
görög sorstragédiák egynémely hősére emlékeztető kötelességtudás fegyelmével és meg
szállottjaként munkálkodik egy' magasabb, mondhatni: transzcendens parancs teljesíté
sén; "erőntúli vállalásról" panaszkodva, s "bekötve a bizalom szemellenzóibe", s magára
véve "a folyton másra figyelés őrlődő kínját, gondját", a "szabadító pillanat" reménye
nélkül, mert "körülkerít mindenfelől, csimpaszkodik az éhező igény". Ahogy egyik versé-
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ben írja: ;,Parancsuk terhét lerázni nem tudom. Két kinyújtott karral meddig tarthatom
még meredek hídként magamat .. :' A költő, aki egy életen át hitt abban, hogy a jóhisze
műség és az 'önzetlen bizalom mesebeli kiscsizmáíval igenis át lehet lépni azt a "roppant
jeges űrt", amely a lelkeket - a modern világban - elválasztja egymástól, most önkínzó re
alizmussal, a lírai élveboncolás eszközeivel mutatja meg, hogy ennek a hitnek il tégláiból
is zárkafalat keríthet az önzetlenség Sziszifuszaközé "az alattomban száguldó idő".

"Lehet, hogy születésétől fogva 1 mindenki boldogtalan?" - kérdi rémülten Belátás cí
mű versében, mint aki a pálya delelőjén döbben rá arra, ami másokat kora ifjúságukban
hangolt először versre. "Igen, én mondtam: nincs határ a szeretetben - folytatódik a
versbe zárt önvallomás -, de érzem, nem tudom tovább szétosztani magam:' A lélek erőt

lenedik el ebben a határokat nem ismerő szolgálatban, igyekezete ugyanolyan "csődbe

tört erőlködésnek"bizonyul, mint a Hajóút, Fonyód - Badacsony című versben ábrázolt
"természetdúsítás". Megkésett felismerés ez, mert a költöt az elmúlt évtizedek során már
teljesen befalazta az "őrségbe esküdött" pompeji strázsa erkölcsének a cementje. Ennek
a lelki magatartásnak tehát nincs alternatívája, ezért szolgálja tovább "a másokhoz-szólés
parancsát, 1 a misszió megváltó igazát", ahogyan ezt egy másik költő - Babits Mihály 
beszélgető füzeteiból merített vendégszövegek és a saját költői mondanivaló vegyitéséből

komponált Babits, 1941 című verse vége felé megvallja. - Tulajdonképpen Fodor András
második "józan reggele" ez a kötet; a hasonló című, 1958-as kötetben a világ akkori riasztó
elzordulását diagnosztizálta, mert akkor az volt a költő "sebe", most saját lelki helyzetét ab
ban a szűkebb világban, amelyben: "Rázkódom vonatokon, 1 nyakamban kötelességek 1 le
húzó jármával. Sosem 1 látom az ablakok mögött 1a táj tetszelgő moziját."

A rezignáció azonban, amit a kötet címe sugall, míntha Fodor Andrásnak - a szó maga
sabb értelmében - már csak legfeljebb valamiféle irodalmi "pótvizsga" lehetőségét kínál
ná a sors, csak részben ered az emberi lelkek "szanitécének" mind kilátástalanabbá váló
szolgálatából. Mindez össze kell hogy függjön valahol annak a nagyobb erkölcsi romlás
nak - a világ elsilányulásának - az előrehaladásával, amely mindenfajta humanizmus,
erkölcs és egészséges, ép gondolat posztulátumait kezdi - egyre gátlástalanabbul ~ két
ségbe vonni. "Baj van, ha elkezdik magyarázni I.a rosszról, nekünk az a jó!" - írja egyik
versében, pontosan megjelölve korunk lelki pestisének egyik fő kórokozóját, a legvesze
delmesebb narkomániát: a tömeges erkölcsi nihilizmust, amely éppen azokat juttatja a
Bekerítve círmí versben is megjósolt sorsra, akik változatlanul a régi becsülettel élnek.
"Tanuld, milyen lesz hazátlanként 1 tiblábolni saját hazádban". S a költő rosszkedvének
ez a másik, az előbbiekkel összefüggő, de annál hatalmasabb indítéka, amely nemcsak a
költőnek az emberi barátság és más kapcsolatok kívánatos mindségéről vallott eszmé
nyeit kárhoztatja reményfutamra, de a költészetnek azt az ősi ihletforrását is, amely Ca
tulluson, Villonon és Balassin át Illyés Gyuláig vagy Fodor Andrásig - évszázadokon, év
ezredeken át - annyi költöt éltetett a maga életvizével. De most mintha gonosz tréfák
kedvelői a tiszta forrás fölé szereltek volna egy táblát, azzal a felirattal, hogy: Vigyázat!
Fogyasztásra nem alkalmas! Igyunk helyette desztillált vizet! - Pedig· biztosan Fodor
Andrásnak van igaza, akkor is, amikor azt mondja, hogy a "trükkök" helyett ideje volna
ismét a "fogantató eszmét megtanulni", mert a költőnek ma sem lehet más dolga és hiva
tása, mint hogy "játszó kezet nyújtva a szenvedésnek - ahogy A múzsák szövetségéhez
című szép szonettjében olvasom -, hitesd el, hogy a líra logika, hitesd el, addig értelmes
az élet, ameddig él a művészet maga. Míg forma, szín az anyagból megébred, amíg a han
gon átsajdul a lélek .. :' - No de hiába is bizonygatná a kritikus, hogy így van, mert: van,
akit nem szükséges, s van, akit nem lehet ennek az igazáról meggyőzni. (Szépirodalmi

. Könyvkiadó)

Domokos Mátyás
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