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„Az ég nyílott 
és becsukódott”

Ó, Csaba, nem gondoltam volna kilenc év-

vel ezel�tt, amikor bekopogtattam hozzátok, 

ismeretlenül, tétován, járatlanul, hogy majd 

egyszer itt kell állnom. S�t, stílszer�bbnek 

gondoltam volna, ha mindez épp fordítva 

történik, ha például helyet cserélünk. És ez a 

helycsere tisztán következett volna írásm�vé-

szetedb�l, amely nem ismerte, vagy inkább 

nem ismerte el a tér és id� bölcseleti, éppen 

ezért sokszorosan baljós kategóriáit. Annál 

inkább a tér és id� hagyományos min�sé-

gén kívüli találkoztatások alkalmait. Amelyek 

–  jegyeztük meg számtalanszor íróasztalod-

nál – még veszélyesebbek. De másként – tet-

ted hozzá. Egy asztalhoz ültetted Goethét 

és Szilágyi Domokost Petrarcával – hogy ne 

mondjak keveset. Éj suhan át íróasztalo-

mon – írtad. És aki erre képes, évtizedeken 

át, magas esztétikai nívón, egyedi költészetnyelvi és prózapoétikai megoldá-

sok sokaságát felkínálva, szinte valamennyi m�nemben, az más tettekre is 

képes. Például egy évtizeden át ellenállni a gyilkos betegségnek. Milyen más 

tudatállapotot kellett Csabának fenntartania, kérdeztem sokszor magamtól jó 

ideje, hogy kihátrálhasson a betegségb�l éveken át, hogy elrejtse leglényegét 

el�le, hogy takarásban hagyja a kórt. Hogy inkább a szavak sorrendje, szigora, 

a szavak �szinte színe – s visszája, a szavak árnyéktalansága, a szavak árnyé-

kos oldala, a szavak nehéz tesztje, könny� teste, a szavak szívének felmérése, 

a szavak beletör�dhetetlenségének izgalma határozzák meg külön idejét és kü-

lön terét. Aki ilyen feszült forróságban, napról-napra-teremt�er�ben, indukált 

ihletettségben kényszerül írni és élni (a kett� nála szinte egy s ugyanaz), nehéz 

terhet kapott. S ezekr�l a terhekr�l nem könny�, s�t nagyon nehéz beszámol-

ni, s csak hadarva, egymás szavába vágva lehet – és érdemes. S néha olyan 

körmönfont egyszer�séggel, mint a Beckett-apokrif cím� miniat�r remekben:

Az ég nyílott és becsukódott –

sosem az es� üldözött

a parti homoksávon

s a fényl� macskaköveken.

Amióta olvastam e négy sort, rejtélye fogva tart, szabadíthatatlanul. Ebben 

a négy sorban bemenekítve, fel-alá járok, nem tudok megállni. Nem tudok az 

életemre gondolni nélküle. Hogy az a kilenc évvel ezel�tti most, s a mostani 
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most (a most, hogy sírodnál állok) között milyen sokat láthattam bel�led. Az 

el�bb emlegetett ajándék évtizededben láthattalak: leny�gözött feszült fi gyel-

med, fi gyelmed élessége, mélysége, a  játékosság, ahogy izgalomba hozott 

egy-egy sor, sorvég, szövegperem, szövegízület, amely által gördülékennyé vált 

a költ�i kérdés.

Hová t�nt a hegy? – például. Az a hegy, az északi határszélen, amelyet 

az utóbbi évtizedekben külszíni fejtéssel adtak át a felejtésnek. Régi katonai 

térképeket silabizálva felmérhet� az egykori jelenlétb�l még valami mérték. 

A hegymaradék szelíd, ám leküzdhetetlenül elrejtetlen felhívás, ha arra járok, 

arra, hogy mérjem fel, képzeljem oda, építsem össze az egykori kupolát az 

árnyékvölgyekkel. Ez a felmérésre és elképzeltetésre irányuló késztet� er� 

elementárisabb bármely jelenlétnél. Bármely más jelen lév� hegynél jelent�bb. 

Valahogy így lett ez Veled is. Itt vagy, és mégsem.

A  diktatúrában sározatlan emberi nagyságod, értelmiségi felel�sségtuda-

tod, valamint a fi atalokra fi gyelésed, támogató szereteted, ösztönz� biztatásod 

példa el�ttünk.

„A keresés öröme – nem az a lényeg, hogy / megtaláljuk –, habár a remény 

ott van mégis / elraktározva valahol emlékezetünkben” – írod.

Te már sokat adtál, sokat kerestél, sokat kockáztattál értünk. Mi pedig této-

ván, járatlanul álltunk. De nem mentél el, te tanítottad, mert te írtad.

Nyugodj békében.

Korpa Tamás

A Napkút Kiadó indulásakor már az els� évben könyvét jelentettük meg, s utána esztend�nként 

rendre – tucatnyit. 2014-ben Lászlóffy Csaba kapta Napút-díjunkat. Szerettük �t, kivételes m�-

vészetét, szerette m�helyünket. Hiányát alkotásai további megjelentetésével törekszünk kicsit 

pótolni. M�veiben él tovább – így lesz. (A szerk.)


