
VAS ISTVÁN

Mégis
Válogatott verseim elé

Az 50 éves Vigiliának szeretetteljes visszeemlékezésűl

- Ne törődj semmivel. Sem a kritikusok, irodalomtörténészek véleményével,
sem a szavalók előszeretetével, sem a tankönyv- és antológiaszerkesztők dönté
seivel. Fricskát adhatsz az egész irodalmi közvéleménynek. Azokat a verseidet
vedd be a kötetbe, amiket te szeretsz. Úgy láttasdmagadat, ahogy te akarod,
hogy lássanak.

Ezekkel a szavakkal nyújtotta át Illés Endre azt a szép születésnapi ajándékot,
hogy én magam választhatom meg válogatott verseim kötetének darabjait. Ezt az
engedélyt - vagy felszólítást -" már ott helyben kissé megszeppenve hallgattam
végig. Tudtam ugyanis, hogy amennyire önálló (és legtöbbször határozott) véle
ményem van más költőkről, magyarokról és idegenekről, annyira elbizonytala
nodom, ha magamról, a saját verseimrőlvan szó.

Ez a bizonytalanság végigkísért egész költői pályámon, sőt olyan korán kezdő

dött, amikor még rendkívül valószínűtlenvolt, hogy egyáltalában lesz költői pá
lyám. Nem tartoztam azok közé a boldog poétai alkatok közé, akikről első látásra
nyilvánvaló, hogy költők. Zsenge koromban engem senki sem biztatott versírásra
- pontosabban úgy kellene mondanom, a versírásban -,mert ha hiányzott is a
biztatás, nem tudtam verset nem írni, Körülöttem a középiskolás ifjúság egy sok
szorosított folyóiratot szerkesztett, szervezett, terjesztett - ha jól tudom, Radnó
tínak itt jelent meg először verse. De majdnem mindenkit közöltek. fölfedeztek,
csak engem nem, még a barátaim sem. Ez a csőd olyan mély sebet ütött belém,
amely máig sem akar behegedni. Igaz, arra viszont jó volt, hogy később minden
irodalmi mellőztetést, kudarcot, sérelmet aránylag könnyedén tudtam elviselni 
mik voltak ezek, ahhoz képest, hogya Haladás nem közölte versemet, csak az
enyémet nem? Es én hittem nekik! Hittem nekik, de azért írtam tovább a ver
seimet.

Többször is elmondtam már, de elégszer el nem mondhatom, hogy milyen vá
ratlan kapunyitás volt Kassák ítélete a Magyar Korona kávéházban, az "Uram,
maga költő". Igen ám, csakhogy e megváltó szavak után másfél év gem telt el, és
Kassákkal már összekülönböztünk, az életben is, a költészetben is. A továbbiak
ban sok mindent csináltam, csak olyasmit nem, amire áldását adta volna Kas~ák.
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Voltaképpeni költői "pályám", a valamelyest folyamatos, Kosztolányi felra
gyogó napsütésével kezdődött.De ez a napsütés sem tudta végleg eloszlatni kéte
lyem ködképét. Hiába biztatott, hogy ha egyszer pesti költő vagyok, éljek bátrab
ban mindazzal, amit csak Pesten kaphat a költő: nem tudtam elhinni, hogy a
Gyár utcában vagy a Sas utcában, Ujpesten vagy Angyalföldön is lehet igazi köl
tészetet csinálni. Kertelés nélkül szólva: azt nem tudtam elhinni, hogy igazi köl
tő vagyok. Alig írtam verset, amelyet elkészültekor jónak találtam - csak akkor
kezdtem hinni benne, ha akadt, akinek tetszett, vagy aki éppen szerette. Közel
ötven évvel ezelőtt egy tekintélyes esztéta, aki addig nem sokat hederített rám,
valahol megszólított: - Szép volt a versed aNyugatban. - Azóta is, mindhaláláig,
valahányszor találkoztunk az uszodában, fölemlegette: - Hallom, megint megje
lent valamid. Hanem az volt a szép vers, aNyugatban - és még a címére is emlé
kezett. Hát hogyne vettem volna be ebbe a válogatásba, az ő emlékezetére, ha
má]' úgy ragaszkodott hozzá?

En sohasem voltam "hallgató" költő, csak elhallgattatott. Vállat vontam és:
"Nem kell költőnek lennem mindenáron" - írtam 1949-ben. A dacos közönynek
ebből a visszhangtalan gödréből Iuhász Ferenc húzott ki - sajnos, csak képlete
sen mondhatom, hogy a hajamnál fogva. Ezek a viszontagságok sem voltak alkal
masak arra, hogy bizonytalansági tényezőmetkiküszöböljék.

Félek hát, hogy Illés Endrének némi csalódást okoztam a válogatással: hiába,
nem járt rá a kezem a frícskára, inkább a visszaköszönésre. De azért az évtize
dek folyamán voltak kivételek is: néhány vers, amelyikről azonnal és biztosan
tudtam, hogy jó versek, és legalábbis nekem fontosak, és később sem éreztem
okot. kételkedni bennük - de senki sem figyelt fel rájuk. Ezeket mind bevettem
válogatásomba - hátha most lesz, aki észreveszi őket.

Mégis - a kötet címe sok mindent jelent, sok mindenre utal. Többek közt arra,
hogy úgy látszik, mégiscsak költő lettem. Es ha méltányos akarok lenni, azt kell
mondanom, hogy kritikusaim, teljességükben véve, inkább segítettek, semmint
akadályoztak ebben. De azért persze senkire sem gondolok vissza olyan hálával,
mint Sárközi Györgyre, aki első kötetemről írt a Nyugatban, és kritikájában le
írta ezt a mondatot: "Aki ezeket a verseket írta, ember és költő a talpán." Es ha
erre az előlegezett bizalomra a .közben eltelt jó félszázad alatt sem cáfoltam rá,
akkor ezt a válogatást reménykedve nyújtom át az olvasónak.

SÖTÉR ISTVÁN

A Vigiliának úgyszólván első évfolyamai óta munkatársa vagyok. A folyóirat
mégis, legjobb barátomnak, RQnay Györgynek emléke miatt áll közel hozzám. Az ő
életpályájának jelentős részét alkotja a Vigilia szerkesztése. A folyóiratból, mely
nek oly kiváló szerkesztője volt már, mint Sík Sándor, Rónay György fonnált ma
gas színvonalú, irodalmi lapot, mely korunk irodalmi életének hatékonr részese
lett. Költeményeivel, olvasónaplóival érte ezt el - és azzal, ahogyan az zrodalom
mai értékeit új tehetségeit felfedezte, és a korábbi tehetségek művét értette, gon
dozta, bátorítoita~ Hosszú barátságunk kötelez arra, hogy művének, az irodalmilag
is oly jelentős Vigiliának fenntartásában, tovább éltetésében részt vegyek. Amik~r
a Vigiliához ragaszkodom, Rónay Györgyhöz ragaszkodom, mintha még élne. Es
ragaszkodom mindahhoz, ami az ő lényéből áradt: a tisztaságához, a fogékonyságá
hoz, az igényéhez: Ez a regénytöredék az ő szelleme szerint is fogant.
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