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HAMISPÉNZ-VERÉS
A szamár farkához kötözött ecsettel telecsap
kodott olaj-,,remekmű” goromba tréfa volt 
ahhoz képest, amit egy gonosz kópé festő 
nagyapa művelt a napokban Manchesterben, 
A Képzőművészeti Akadémia az 1100 be
nyújtott akvarell közül 367-et érdemesített 
arra, hogy termeiben kiállítsák; köztük azt A 
FÁK RITMUSA című nagyalakú vízfestményt, 
amelyre a nagyapa ráfirkantotta aláírását, de 
igazában négyéves lányunokájának a műve 
volt, A FÁK RITMUSA a színes pacnik és a le- 
csurgó krikszkrakszok költői rendetlensége, 
foltos, dekoratív beszáradásait a Véletlen 
művelte, de a megnyitás berohanó közönsé
ge azonnal meglelte, és akadt étterem-tulaj
donos, aki perceken belül megvette: az ezüst
fehér passpartout és a pompás keret megtet
te hatását, a kép mesés összegért kelt el, a 
pöttömnyi „festőnő” mosolygott, és buzgón 
szopogatva becsokoládézta az ujjacskáit. Ami
kor a turpisság kiderült, az Akadémia cékla
vörös fülekkel állta a sarat, és dacosan kitar
tott döntése mellett, A hamispénz-verés a 
képzőművészetben teljes évszázada folyik, de 
ki az a hivatásos naivista, aki azt hiszi, hogy 
ragadós nyavalyája nem terjedt át az iro
dalomra? A magyar lírában is vidáman folyik 
a hamispénz-verés, ország-széltében-hosszá- 
ban, és harciasabban, mint valaha. Főszer
kesztő urak, ne játsszunk bújócskát: mintha 
nem tudnám, hogy csak ki akarják ugratni a 
nyulat a bokorból; mintha nem tudnák, meg
tisztelő kérésükkel mennyire kínos zavarba 
hoztak. Hogy írnék nyájas mézmáz levelet 
egy imaginárius Reménybeli Ifjú Költőnek a 
mesterségről -  holott még az imaginárius 
Szépreményű is a költészetben a p én zh a m is í
tá so n  kezdi (ez egy, és a másik:) mikor engem, 
néhai „avantgarde” lírikust a nemzedékek 
két-három szakadéka választ el a költőifjúság
tól,,,?! Hogyan tehették velem ezt?! Le akar
nak leplezni, milyen levitézlett-ósdi vagyok 
ízlésemben, gondolataimban, ihletemben, 
verselképzeléseimben, versíró késztetésem

ben -  micsoda dinoszaurusz? Igaz, magam is 
írtam kötetnyi versszöveget, amelyet a Poszt
modern gyanújába vehetnének (egy a kilenc
ből megjelent a néhai M o zg ó  V ilá g b a n , A KAR- 
KASSZBAN teljes sorozata LÉLEKHARANGJÁTÉK 
című kötetemben); de ami felhívásukra a te l
jes  vá la sz -  A KÖLTÉSZET KISKÁTÉJA Címmel 
megírtam azt is, megjelent folyóiratközlés
ben, majd a háromkötetes RÓLUNK SZÓL A 
TÖRTÉNET második kötetében, de semmijeiét 
nem vettem annak, hogy erre a sillabuszra 
egy szem árva költőpalánta felfigyelt volna. 
Itt, most, harmincoldalas ismétlésbe nem bo
csátkozhatom. Azzal is tisztában vagyok, hogy 
a posztm odern  kifejezést elsőül egy kultúrfilo- 
zófus, Arnold Toynbee használta 1938-ban 
íródott A Study of History című mamut
művében (1, Charles Jencks: What is Post- 
MODERN? London, Academic Editions, 1989), 
az „avantgarde” újragondolását meg egyene
sen megszenvedtem s lakolom még ma is, mi
óta felismertem, filozófiailag mennyire meg
alapozatlan, hogy természettől legyen ben
nünk egy ilyen öldöklő késztetés, és hol egy
más sarkára taposva, hol orra bukva, hol le
tiporva egymást: rohannunk kell „előrefele” 
-  de olyan vektoranalízissel még nem talál
koztam, amely ezt az „irányt” egyértelműen 
meghatározta volna. Félő, hogy az „avant
garde” korszakos hisztériája a haladásillúzió 
analogonja, annak a kölcsön fényében fürde- 
kezve született, s így alighanem egy illúzió il
lúziója, Nem, drága barátom, nem lettem 
hűtlen az „avantgarde”-hoz, de csupán ah
hoz a ritka fajtájához vonzódom, amely hét
ezer éves, azóta hat, új, érvényes, és költői 
eszmélkedésünkben kulcsszerepe van. Akkor 
hát miért nem próbálkozol vele, hogy átkiál
tozz azon a háromszoros szakadékon, amely, 
mondod, a fiataloktól elválaszt? -  kérdezhet
néd, joggal és méltán, Nos, amitől valamikor 
roppant tektonikus talajmozgást, földin
dulást reméltem a líra alatt, Domokos Mátyás 
Versírógép vagy nagyhatalmi állás című 
gyilkos-vitriolos remeklése nem annyira 
pusztába kiáltott szónak, mint inkább Szaha
rába pityegett tücsökcirpelésnek bizonyult. 
Ment minden tovább, mint addig, a versíró- 
gép-lírának a szeme se rebbent, Még ma is 
úgy tartom, hogy a prózavers az igazi meg- 
ragadottság jele, a versszöveg a magasabb
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rendű ihlet diktandója, a formahű, megrí
melt versnek „rangban” fölötte áll; de csak a 
tömbbe szedett versről tartom ezt, a kacs- 
kán/firlefáncosan sorokba tördelt versről 
nem (sokszor elábrándozom, ha tömbbe 
szednék azt a töméntelen sok teljesen indo
kolatlanul kurtácska sorokba szedett verset, 
mennyi papírt takarítanátok meg ebben a 
papírhiányos világban!); ma is rikkantok, szi
szegek, füttyögök, nekivigyorodom vagy csü
csörítek, hangos jelét adom tetszésemnek- 
nemtetszésemnek, mert változatlanul falom a 
betűt -  de az ország versfosása, ez az országos 
versmenés megutáltatta velem a tömegter
melést, szinte visszakívánnám az ódon versek 
rímkényszerét: az legalább olyan zsilip volt, 
amelyen fennakadt a tehetségtelenje, az 
akarnokság, a gőgicse (s épp ezért, mogorva 
dacból, mainapság rögzítem diktafonba ódon 
hangvétellel csak azért is megrímelt versei
met). Mit is kajátozhatnék oda, három hang
nyelő szakadék fölött, három nemzedékkel 
odébbasat, odaátra, azoknak, akik a Mester
ség eredetére, históriájára, fogásaira, ezer 
csínja-bínjára fütyülnek, és inkább halva lás
sák őket, semhogy gyanúba vehessék -  ál
mukban elrímelték magukat. Vagy hogy sor
ba álltak, ahol a rímszótárt osztogatják, s 
visszaküldték őket: nem adják ingyen. Tudá
sa: titkolnivaló szégyen, szégyellnivaló titok. 
Kismagam még tiszteletben tartom a szóelvá
lasztás ósdi szabályát, és nem lelkesedem 
azért az „újdándiságért” (?), ami nélkül ma
gára valamit adó Ifjú Költő el nem lehet: a 
szó felét a sorvégen ott felejti, a szót (minden 
szabály nélkül) a következő sorban folytatja... 
hogyan? Úgy, ahogyan a harmadfélezer éves 
görög/latin epigráfiukon akiknek szemeik 
vágynak, láthatják. (Jézus isten! Most jól el
szóltam magam. Ha a fiatalok megtudják, 
hogy ez a „játék” nem új, egy világ omlik 
össze bennük, s engem meg tropára vernek.) 
Lelkesedem a diktafonért/írógépért/szöveg- 
szerkesztőért (magam szedem Londonban 
kiadott könyveimet), de nem lelkesedem ér
tük mint ihletforrásért: ez ihletforrásnak -  
szemétdomb. Az idegen írógép idegen éke
zeteivel való ügyetlenkedés, a félreütés mint 
lírai kinyilatkoztatás: a dőreségek dőresége. 
Költőjük időmilliomos -  közönsége nem. Jó 
magam személyes inzultusnak fogom fel: 
életidőmből való kifosztásnak, irodalmi úton-

állásnak fényes nappal. Szakasztott így, nem 
érzem isteni, kegyelemteljes t ro u v a iü e -n a k  a 
szövegszerkesztővel való szerencsétlenkedést 
s azt, amikor a sorfelcseréléseket, a hibákat 
benne hagyják. A gépi hibaforrás nem lehet 
az ihlet fiziológiás forrása, s csak annak a jele, 
hogy a szövegszerkesztő úrrá lehet boldog 
tulajdonosán, és még nincs fordítva, ahogyan 
kéne -  hogy használója úr a masinán. Nem 
szóltam a szinonimakultuszról, azokról az öt
vagy hétfele értelmezhető ambivalenciákról, 
amelyek tárgyalása messze vezetne, messze 
átvezetne nyelvfilozófiába/fonematikába, a 
joyce-i FlNNEGANS Wake szójátéktobzódásá
ba és a nyelv keletkezéselméleteibe -  ezekről 
csak annyit, hogy nem annyira szárnyat ad
nak a „posztmodern” lírának, mint inkább 
szárnyát szegik. Végezetre: senki sem mond
hatja, hogy finnyás vagyok, s ha valaki jelen
létemben basszamázik, felhúzom az orromat. 
Hiszen éppen arról hírhedtem el, hogy HE- 
LIÁNE című regényemben mindenki tudta, 
hányadik oldalra kell ugrania, ahol a női ne
mi szerv ősszavát a maga négybetűs mezte
lenségében lenyomtatva láthatja. Ám a csak 
rikító színekkel festett kép a rikítás színörvé
nyébe fullad. A lustosszájúság, a sváda, az 
anekdotizmus a lírában a legfőbenjáróbb ha
lálos -  az isteni kegyelem iránt való kétség- 
beesés bűne: felebarátom, s te költő létredre 
ebben leledznél?..,!

Kis türelmet még, mindjárt megszűnők. 
Már csak azért sem vagyok alkalmas erre a 
kiváltságra, amire biztatni s annak teret adni 
volt szíves, mert, Főszerkesztő úr, így, nyolc
van fele járóban az ember jobbára erre a Ho
nunkban kis híja ismeretlen műnemre, a böl
cseletre koncentrál, és (m ea  m a x im a  cu lpa !)  
csak fél szemét tartja rajta a lírán. Káromko
dik, ha verset talál a diktafonján, és megfe
gyelmezi magát. Szintazonképp, összevont 
szemöldökkel böngészi a folyóiratok vers
anyagát, és kigömbölyödik a képe, ha a bá
nya végeláthatatlan meddőhányójában ant
racitra vagy éppenséggel karbunkulusra ta
lál. Az ilyen gyémánt kigyémántol ám a vi
gasztalan szürkeségből, az igazi tehetség az 
akarnokok, a férges-elhullók, a formaérzék 
nélküliek, az alig-verset-összeügyeskedő ér
telmesek, az ilyen-olyan epigonok, a Hazaffy- 
Veray J ánosok és más, rímtelen-kovácsok or
szágos seregéből. Hogy ilyenkor örül a lel-
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kém? Ebben a versinflációban és az „adott 
helyzetben”, amióta csak az irodalomból 
„szponzeráj” lett, és csak hagymázos álma
inkban van az úgy, hogy a Szponzor-Millio
mos kergeti a költőt, hogy varkocsánál fogva 
kiadhassa, s nem pedig fordítva,.. ?! És ha sze
retnék kezet rázni a tehetséges ifjú költővel, 
vagy tetszésemet értésére adni: hogyan? Re
kedtre ordítsam magam a nemzedékek há
romszoros szakadéka fölött, s magam meg a 
peremén, már-már beleszédülőben...?! Ebből 
a kiskevésből is nyilván kitetszik, miért va
gyok alkalmatlan amaz elképzelt Fiatal Líri
kushoz intézendő, igézetkiárasztó, csodamí- 
velő episztola megírására, és hogy Főszer
kesztő úr „ötflekkes” felkérésének -  azon túl, 
hogy az öt flekk a fél fogamra sem elég -  mi
ért nem tehetek eleget. Szívélyesen köszönti 
-  híve

H a tá r  G yőző

Igen tisztelt Uram,
kevés dolog áll tőlem távolabb, mint hogy fik
tív leveleket irkáljak nem létező költőknek, 
de hát manapság a szerkesztők inkább kíván
csiak arra a visszhangra, amit saját ötleteik 
vernek az írókban, mint arra, amit azok ma
guktól kigondolnának; márpedig a költő jó 
ideje nem annyira műveiben, mint neve által 
él, mondhatnám úgy is, hogy költői létét nem 
verseivel, hanem -  állandó -  jelenlétével te
remti meg, nem engedheti hát meg magá
nak, hogy visszautasítson holmi felkérést. A 
jelenlét záloga a név, a költészetnek ez a vi
szonylag újabb felfogása Byron nevéhez köt
hető, bár ő maga nem hiszem, hogy egészen 
pontosan tudta volna, mit csinál. Költészet 
helyett költői létet teremtett, méghozza olyan 
sikerrel, hogy neve ma is „a” költőt jelenti, 
miközben kétségkívül létrehozott költői élet
művében aligha találni egyetlen sort csak, 
amit érdemes lenne megjegyezni.

Amikor azt kérdezi tehát, tisztelt Uram, 
hogy versei mutatnak-e tehetséget, méltók-e 
közlésre, hiszen költő akar lenni, mit is felel
hetnék, Képes volnék persze megítélni egyes 
verseket, rámutatni a kompozíció, a hang, a

nyelvezet, a verselés értékeire vagy épp fo
gyatékosságaira, de mit számít ez? Bizonyára 
feltűnt Önnek, ha megfogalmazni nem is 
merte magának, hogy a kettő között -  tehet
ség és közlés, írói érték és rang -  nincs ok
szerű kapcsolat. Ne tekintse hát úgy, mintha 
sajátos helyzetéből tréfát akarnék űzni, de 
mindenekelőtt szerezzen magának nevet. 
Költői nevet. Tanácsom nem annyira cinikus, 
mint azt elsőre gondolhatja, hiszen nevet sze
rezni az irodalomban, mint program, éppen
séggel nem zárja ki, hogy ajelölt maradandó 
műveket alkosson. Azonban nem is feltétele
zi. Tudnia kell tehát, hogy jelenlegi névtelen
sége elemészti esetleges remekműveit is, ne
vesült szerző híján azok is éppoly nem léte
zők lesznek, mint jelenlegi állapotában Ön. 
Ezzel szemben nincs az a silány fércmű, ami 
ne öltöztetné a költészet köntösébe, ha már 
egyszer az irodalomban így-úgy elfogadottá 
tette nevét. Hogy miképpen, arról nemigen 
tudok felvilágosítással szolgálni. Ám valamit 
produkálnia kell, valamit, amiben az irodal
mi anyakönyvvezetők saját visszhangjukra is
mernek. Vagy, hogy egy másik hasonlattal él
jek, valamivel be kell lépnie a kánonba. Be
lépnie, és fennen harsognia szólamát.

Az a szólam pedig másról se szóljon, mint 
a nevéről. És szóljon folyamatosan, szünet 
nélkül, az se baj, ha önmagát ismételve vég
telen variációkban; mert egy verssel legföl
jebb középkori névtelen lehetett volna, eset
leg kihúzza a klasszicista tizennyolcadik szá
zadig -  de Ön ma akar költővé lenni, ismét
lem hát, szerezzen nevet mint költő: és min
den, amit ír, költészet lesz. Ne sokat bajlódjék 
a versekkel, annál többet az akusztika meg
teremtésével. Ahhoz is szükséges a teremtő 
képzelet. A hírnév Byron óta a név híre, nem 
a műveké. A siker, a költői karrier, ami bizo
nyára nem várat magára, majd kiveri a fejé
ből az álmokat, hogy a költészet valami más, 
máshol van, ahol más se számít, mint a mű 
értéke.

És ha valóban így lesz, amiben nem kétel
kedem, többé nem akarja már megkeresni, 
hol található a valódi költészet.

Teljes tisztelettel és együttérzéssel

Ferenc z  G yőző
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Budapest, 1993 márciusa
Kedves Mária!
Köszönöm, hogy elküldte a folyóiratot, elol
vastam benne írását, a hívő fiatal nő tisztaság 
utáni vágyáról és szorongásairól szóló Napló- 
jEGYZET-et. Kívánom, hogy találja meg ön
magát, olvasmányait, lépjen túl zárt világán. 
Köszönöm a kötetem megjelenése után kül
dött levelét, irántam érzett aggodalmát: „Ke
resse Istent, Isten keresi Önt! Azóta talán 
már meg is tért...”

Minden olvasói levél felér egy szakmai vé
leménnyel, elismerésben, félreértésekben, jó 
kívánságaiban nem kevésbé bátorító vagy el
kedvetlenítő, A Maga számára és magamnak 
is idegépelek egy bejegyzést Kafka Cella-nap
lójából: „H ogy n in c s  b e n n ü n k  e lég  h it, ezt senk i 
sem  állíthatja . M á r  a z  a z  egyszerű  tény is, hogy  
é lü n k , a n n y ira  m éltó a  hitre, hogy sz in te  k i  sem  m e
r íth e tjü k  mélységeit. M é g  hogy h itre  m éltó  ? H iszen  
n e m  lehet nem -éln i. É p p en  ebben a  hiszen-nem- 
1 ehetőn rejlik  a  h it  őrületes ereje, ebben a  ta g a 
d á sb a n  testesül m e g .” Az olyan nagy szavak, 
mint a hit, életcél, szeretet, jóval tágasabbak 
annál, hogy egyetlen félekezet, iskola, orto
dox közösség zsákjába gyömöszölhetné, el
zárhatná a többiek elől. Ha azt kérdezte vol
na, hogy miért írok, nem hivatkozhattam vol
na mégsem jobbító szándékra, hitre, sem 
gondolataim átadásának kényszerítő szük
ségére, pusztán csak arra a gyakorlati igaz
ságra, amit tanácsként Kappus úrnak ad Ril
ke, nevezetesen, hogy azért, mert máskép
pen nem tudnám elképzelni az életemet, Az 
írás számomra nem volt választás kérdése so
hasem, kamaszkoromtól mindennapos lelki- 
gyakorlatommá vált, jóllehet sokkal később 
kezdtem el valójában írni, A különbözéstu
dattal kezdődött, 1955 havas decembere volt, 
és Beethoven Szimfóniája szólt, de hogy a hi
deg télre kitárt ablakon át vagy képzeletem
ben, nem tudom már, A másoktól való, több
nyire fájó különbözéstudat, a mások mássága 
azóta is forrása annak, amit írok, és magya
rázata annak, hogy mit olvasok. A különbö
zéstudat pusztán csak annyi, és ehhez nem 
kell sem fekete bőrűnek, sem homoszexuális
nak lenni, hogy újra kell gondolnia az evi
denciákat, és a didaktikus irodalmi szövegek
től, a közhelyek sivatagától menekülnie kell 
annak, aki írni készül,

„ H ogy  lehet -  kérdezi Jung -, hogy régen a z

em berek lá ttá k  Is ten t, és m a  m á r  n e m  lá tjá k ? Úgy 
-  válaszol - , hogy régen e lég  m élyen m eg  tu d ta k  
h a jo ln i ahhoz, hogy lássák. ” A válasz az írói mes
terségre is alkalmazható. Elég mélyen le kell 
hajolnunk ahhoz, hogy megpillantsuk az 
agyagos földet, amelyből anyagunk megfor
mázható. R ég ió n k , ahogyan nevezni szokták 
ezt a boldogtalan tájat, ahol élünk, a nyugat
európai régiónál közelebb tudhatja magát az 
ember középkori tapasztalatához. Tekinte
tünk a mélybe hatolásra alkalmasabbá vált. 
Hogy miképpen kell jó irodalmat írni, aligha 
megtanulható, de azt, hogy miként lehetünk 
őszinték magunkhoz, meg kell tanulnunk. 
Rossz jellemű írók is írtak nagyszabású mű
vet, de ha életük hazugnak bizonyult is, mű
vük nem volt hazug. A tehetség nem érdem
ből fakad, de a művészetben az erény, úgy 
tetszik, elnyeri jutalmát.

Nemrég a tévében feltűnt Kormos István 
szellemarca. József Attiláról beszélt, azt 
mondta, hogy megírt előle mindent, sze
génységet és kitaszítottságot. Hogy őneki 
már csak a szerelmes vers maradt, hogy akár
csak Nadányi Zoltán, szerelmes verset ír ő is 
egész életében. Hogy Petőfi színe előtt nem 
állna meg a költészete, mondta. Akárha a túl
világon készült volna a felvétel, Kormos ar
cán ott volt a halál tapasztalata. Nem kiseb
bítette, nem túlozta el, megvallotta, elhelyez
te a hatalmas magyar költészetben művét.

A múlt század nyolcvanas éveiben, olvas
tam nemrég egy nyilatkozatban, a pályavá
lasztás előtt álló Max Planckot egy professzor 
el akarta tanácsolni a fizikusi pályától, mond
ván, a fizikában csupán apró felfedezések 
vannak már csak hátra. Petőfi híres sorai, 
melyekre a túlvilági költő is utalt, a: „ha n em  
tu d sz  m ást, m in t  e lda lo ln i /  sa já t fá jd a lm a d  s örö
m ed: /  n in cs  rá d  szüksége  a  v ilá g n a k .. .”, a XIX. 
század költőinek szólt. Kosztolányi, Szabó 
Lőrinc, Kavafisz vagy Sylvia Plath hangjának 
személyessége elviselhetetlen lett volna száz
ötven évvel ezelőtt. De Petőfi ítélete mara
déktalanul igaz, ha arra gondolunk, hogy a 
költészet és magánügy határa élesen elválik 
egymástól, és a hivatásos költőt ez választja el 
a műkedvelőtől, A szerelmi csalódást, ma
gányt „megéneklő költeményben” a fojtoga- 
tásra készséggel odanyújtott (többnyire fiatal, 
női) nyak rémlátomása vagy az unoka első lé
péseit köszöntő nagyapai rigmus bármilyen
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ártatlan mulatságnak tetszik, engem elszo
morít mindig; magam sem értem, miért.

A legfontosabb, hogy szabadok legyünk, 
hogy merjük vállalni önmagunkat, Az „ön- 
központúságtól” óvta leginkább Higginson 
„ bo lond” költőnőjét: Emily Dickinsont (akinek 
posztumusz közléséből később világhírre tett 
szert). Akkor nem kell törődnünk azzal, ha 
az olvasó nem találja meg a műben a háziasí
tott, megszokott reményt. Még az is lehet, 
hogy nevetséges reménykednünk, mert a 
dialógust, amelyet folytatunk, nem hallja sor
sunk Irányítója, mert nem létezik ilyen. A 
kérdés nem is az, hogy van-e remény, hanem 
az, hogy úgy írunk-e, mintha volna.

„ A  lázadó  em ber -  mondja Camus -  a  m in 
d enbe  vagy a  sem m ibe ve ti m agát. A  lázadás a k 
tu sá b a n  m egbújó  igenlés o lyasva lam it vesz b irtoká
ba, a m i a z  egyénen  fe lü lkereked ik , és oko t szo lgálta t 
a  cselekvésre.” Nem tudom megindultság nél
kül olvasni ezeket a sorokat; ez a lelkiállapot 
teljes egészében az alkotás folyamatának jel
lemzője. Szinte azt kellene kívánnom, hogy 
eljussunk oda, hogy nincsen már veszteniva
lónk, hogy szabadok vagyunk, mint „ía g u b i - 
ca  fö lö tt a  hegyekben”.

Szívélyes üdvözlettel:
Takács Z suzsa

LEVÉL
EGY FIATAL KÖLTŐNEK

Budapest, 1993. április 3.
Kedves Attila,
amikor az ötvenes évek közepén, még ma
gam is ifjú költőként, a C sillag  folyóirat új lí
rikusokat keresgélő, próbáztató, szerkesztő
munkatársa lettem, az Erdélyből olykor-oly
kor átkerült kéziratokat olvasva csüggedten 
tapasztaltam, szerzőik mennyire kiszakadtak 
a hazai költészet természetes vonzásköréből. 
Mintha megzavarodtak volna odaát a koráb
ban közös eszmények iránytűi. Lehetséges, 
hogy Aprily, Dsida, Szabédi utódai pár év 
alatt elfeledték, hogyan kell magyarul jó  ver
set írni? Hiszen 1944 őszén egy Dunántúlra 
menekített udvarhelyi tisztviselőlány ben

nünket megszégyenítő irodalmi tájékozottsá
gában még az is benne volt, hogy kitűnő rész
leteket idézett ottani, nekünk ismeretlen ne
vű új költőktől.

Lám, az ötvenes évek beszűkült kulturális 
csereforgalmában én nem találkozhattam 
ilyen tehetségekkel. Voltak, de nem jelent
kezhettek? Nem merték a határon átküldeni, 
amit az íróasztaluknak írtak? Mindenesetre 
ritka kivétel volt a kolozsvári diák, aki 1956- 
ban, egészen a forradalom napjaiig többször 
is hozzám fordult. Közöltetni még nem tud
tam, de biztattam őt állhatatosan. Nem is hi
ába, mert belőle lett Lászlóffy Aladár.

Mindezt most azért kell írásban dokumen
tálnom, hogy annál nagyobb legyen a kont
raszt ahhoz képest, amit nemrég közösen él
tünk át. Kaposváron egy Svájcba származott 
tehetős földink pályázatot hirdetett a somo
gyi illetőségű fiatal költők támogatására. Lé
vén a Som ogy folyóirat lírai rovatának felelőse, 
láttam valamennyi pályázatot, A legjobb tíz 
mezőnyéből gazdag terebéllyel magasodott 
ki a „Körtefa” jelige alatt rejtező harminckét 
vers szokatlanul érett, mondhatnám kívána
tos termése. Zavartan kóstolgattam a sorokat, 
szakaszokat, mert bárha a szerző így mutat
kozik be: „ M é g  gyerek a z  em ber és m á r  /  h ite  v a n  
/  h á t legyél hitem- /  a  ho ln a p o k  őre /  én  várok  és 
eljá tszom  a  /  türelm es élőt /  m eg lá tju k  m a jd  /  hogy 
m i lesz b e lő le -------” ...de írhat egy gyerek
ember a következő oldalon ilyen magabiztos
sággal: „ a  h o ln a p ra  ígért /  fe le le t m á r teg n a p  
rügybe csap ta  a  bron zá g ú  fá k a t  /  és m in t  a  bánat 
/ ránehezedett a  m esszeségre...”? S a rímtechnika 
szinte rafináltan kiforrott: „terem tsünk há t 
olyan  igazit /  am elyen csak gondos jö v ő n k  ig a z ít”.

Ideges lettem, Évtizedek óta ismerem a 
hazai régió pályakezdőit, nem szólítják így az 
évszakváltást: „ K a szá l a z  ősz /  elfekszik  a la tta  ké
vébe  a  tá j /  fén y te len  á g a k  /  akasztják  a  szarvas
lábat /  izzó su h a n á sb a n  /  rem egnek  fa k ó te s tű  á rv a -  
lá n yh a ja k  /  a  szél .simogató va d sá g á b a n  /  érzékibb  
ez a  fé le le m  /  m in t a  szeretkezés a z  /  őszi réteken... ”

Telefon Kaposvárra! Kivételesen itt fedjék 
föl a titkot; a pályadíjak osztása előtt tudnom 
kell, nem tréfál-e meg bennünket a leendő 
győztes? Netán más vidéken élő, több kötetet 
publikált idősebb költőről van szó. -  Nem! 
Bejelentett lakása szerint somogytúri; a z  év 
ben  érettségizett.

A többi az eredményhirdetéskor derült ki.
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Tapasztalhattuk, láttuk: a magas, fehér bőrű, 
fürtös fejű Kenderessy A ttila , akinek ott a mű
velődési ház asztalánál gratuláltam, többféle 
módon rendhagyó jelenség. Szüleivel csak 
pár éve költözött a Balaton környékére, isko
láit előzőleg Aradon végezte, ahol is volt egy 
csodálatos magyartanára, P á va i G yula . Saját 
irodalmi érdeklődését főként neki köszönhe
ti, Pedagógusként, emberként egyaránt kivá
ló -  olvashattam később a tanítvány nemrég 
kapott leveléből is. Értesülhettem továbbá, 
hogy Pávainak ugyancsak volt egy jeles ta
nárelődje, barátja, Ficzay D énes, ki saját hely- 
történeti (erdélyi) kutatásain túl, régi újság
cikkekből, még élő tanúktól rengeteg infor
mációt gyűjtött össze, merthogy Aradon a n a 
g yok  közül Ady tói Reviczky ig, sokan megfor
dultak, E sokismeretlenes hagyaték az iroda
lomtörténettől is kérné jogos helyét, Erdély
ben csak gyakorlati lehetőségek híján nem si
került mind ez ideig megjelentetni.

Kedves Attila, ahogy levelében ehhez a 
mondathoz értem: „Ficzay Dénes iroda lm i, szel
lem i h a g ya téká va l kapcsolatos a  kérésem. T u d n i il
lik , m i a n n a k  idején , F  D. h a lá la  u tá n , sa já t jeg y 
zeteiből összeá llíto ttunk egy kö n yv n y i a n y a g o t...” — 
rádöbbentem, hogy az a n n a k  idején  tizenhat
tizenhét éves aradi középiskolásokra vonat
kozik, Nálunk talán Vajthó tanár ú r berzse- 
nyista diákjai óta nincsenek ilyen szellemi 
szolgálatra elszánt ifjak, akik nemcsak folyó
iratot szerkesztenek, írnak, de szívükön visel
ve egy hagyaték sorsát, hiányt pótló könyvet 
akarnak kiadni.

Ennek tudatában még nagyobb érdeklő
déssel kezdtem olvasni az ígérete szerint át
adott, kétszázhuszonvalahány verset számlá
ló kéziratösszegzést, a még odaáti román irat
gyűjtőben (Do.Sízrban) őrzött korai írásokat is. 
S ezúttal az ötvenes évekbeli csüggesztő em
lékek fordítottját éltem meg. A határon túl 
nevelkedett (eddigi legfogékonyabb éveit ott 
eltöltő) kamaszpoéta többet tud a hagyo
mányban gyökerező modernségről, mint az 
itthon iskolázottak. Talán mivel a nyelv neki 
gyerekkorától fogva egzisztenciálisan fontos 
volt, felelősebben bánik vele. Nem restelli a 
konkrét érzékiség ízt, színt, plaszticitást hor
dozó, Arany-Kosztolányi-J ózsef Attila közve
títette örökségét, a képekben, fordulatokban 
lélegző természetességet. Valószínű, nagyon 
korai írás még ez a városi környezetéről ké

szült látlelet, de milyen tapinthatóan pontos, 
mennyire él benne a letapogatott tárgyi világ, 
s milyen mágneses erővel fogja egymást 
nyelv és forma.

„ S írn a k  a  bokrok, 
és s írn a k  a  házak .

S írn a k  a  va s  között 
a  biciklivázak.

A z  u tca  h ideg , a  hó o lva d t penész, 
a  lá m p a  sötét, 

a z  este nehéz.
K ip a tta n  a  h id eg  a  

kövek  között
m in d  a  m ín u sz  h ú sz  fo k á v a l.  ” 

( H id e g )

És nem csak a hosszabb-rövidebb sorok 
rubato-ritmusához van érzéke, éppúgy képes 
kevés szóval, akár a „ha lá l és létezés tű h eg yn yi 
h a tá rá n ” egy-egy sorshelyzetet leírni, mint 
ahogy legutóbbi ciklusában FÜGGETLEN GON
DOLATOK DEKLARÁCIÓJA cím alatt, nagyvona
lúan, több száz soron át, szellemes szabad 
asszociációkkal igyekszik kifejezni önmagát 
és korosztályát. Ami nekem igazán tetszik: a 
sokféle hang, és ahogy hetykén kísérletezve 
is a maga útját járja. Koraérettsége mögött 
szerencsére ott vannak az ifjúkori gyakorlat
lanság gikszerei, mindazok a tökéletlenségek, 
melyeket a verbális könnyedségre csábuló, 
virtuóz hajlammal szemben a hibákra eszmé- 
lésnek, a pályamódosítás biztosítékainak is te
kinthetünk.

Jegyzeteimben utólag sárga és lila kieme
léssel jelöltem a jó  és a sikerületlen részlete
ket. Az arány 36:25 a dicsérendő megoldások 
javára. íme néhány példa a kudarcra: „A csó
kom  visszadöbben, /  a  p a rk e ttá n  m eg h a ln i veled. ” 
Ez a szerelmes óhaj bizony orfeumba való. 
„ L á tod  ezek ü t a  m o zd u la tla n  sza v a k  /  dém o n i f é 
nyei. ” „E re zn i szeretném  ú jra  a z t /  a  n ém a  szenve
d é ly t.” Hagyjuk az efféle pátoszt is a sláger
szerzőknek. S ha már különben kinőtt belőle, 
ne kérje vissza az álköltészet édes romantiká
ját: „ S z ín a ra n y  csendet f o n t  Lőrém  a  h o ld .”

Persze, nem tudom, iskolamesteri szigor
ral szabad-e nekem egyáltalán ebben a kéz
iratrengetegben irtást javasolni. Hiszen a 
mutáló hangú ifjú költő négyévnyi pályaívé
ben nagyobb fesztávolság lappanghat, mint a 
felnőttkor évtizedeiben. A továbbjutás lehe
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tősége m indig attól függ, a költőgyakornok 
elismeri, felismeri-e saját botlásait. Annyit 
azért prognózisként megkockáztatok, hogy 
eddigi kétszázhúsz versében ott van az a het- 
ven-nyolcvan is, mellyel bárm ikor kérhetné 
starthelyét a m agyar költők stadionjában.

Mielőtt ehhez és m inden továbbiakhoz 
szerencsét kívánnék, hadd  m ondjak még egy 
m eglepő újságot. Összetalálkoztam Pávai ta
nár úrral. Méghozzá ugyancsak Kaposváron. 
A Berzsenyi Társaság kétnapos tanácskozást 
rendezett ott a K árpát-m edencei Magyar 
Irodalm i Társaságok és Művészeti m űhelyek 
részére. Úgy adódott, hogy Takáts Gyula 
mellett elnökölve, éppen én hívtam Pávai

Gyulát a m ikrofonhoz, szóljon hozzánk az 
aradi Kölcsey Társaság nevében. Term é
szetesen elárultam , hogy jó  h írét m ár hallot
tuk a városban, a díjnyertes K. A. vallomásá
ból. Kissé morcosán reagált, m ert bizony jó  
ideig haragudott a tehetséges tanítványra, 
am iért átjött ide szürkeállománynak. Később 
közelébe ju tva ú jra faggatni kezdtem, m ind
azonáltal hisz-e abban, hogy a s z ö k e v é n y  köl
tővé lesz? Valahogy úgy felelt, m intha Cso
konai méla Tempefői]ének válaszolna a hazai
poétasorsról: „ . . .e lé g  b o lo n d  h o z z á ! ”

A kéziratokról való részletes beszélgetésre 
szeretettel várom:

F o d o r  A n d r á s

A folyóirat a Művelődési és Közoktatási Minisztérium, 
a Soros-alapítvány, a Budapest Bank, a József Attila-alapítvány 

és a Central & East European Publishing Project (Oxford) 
támogatásával jelenik meg


