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A hetvenéves 
Lászlóffy Csaba köszöntése

Köszöntjük és ünnepeljük a hetvenedik életévét a napokban betölt� kiváló író 

barátunkat, az erdélyi és az egyetemes magyar irodalom egyik legkaraktere-

sebben kiemelked� alkotóját, a Kolozsvárott él� Lászlóffy Csabát! Aki a Napút 

tavaly decemberi (2008/10.) – szokásosan a „jeles hetveneseket” üdvözl� és fel-

sorakoztató – számában azt vallotta, hogy tényleges (tordai) és szellemi (kincses 

kolozsvári) szül�városán kívül állandó otthona a magyar anyanyelv. „És átmeneti 

lakásra találtam bolyongásaim során a világban s az id�ben ’kemény földön / le-

veles könyvtárban / Kemény János emlékiratában / nyílvessz�ként zúgó Ázsiában 

/ kitömött beggyel is él� trófeákban / keresztény máglyán vagy apokrif imában / 

fi ktív h�ségben és konkrét árulásban’…” – t�n�dik tovább az az írásm�vész, aki 

hallatlan sokoldalúságával, szenvedélyes sokm�fajúságával, gazdagságában és 

termékeny b�ségében szinte már alig is belátható életm�vével valóban külön-

leges tágasságú nyelvi-poétikai univerzumot épített; aki a tradicionális és mo-

dernista hagyományáramlatokat egyszerre megszólaltatni és megújítani képes 

eleven-eredeti szemlélet- és stílusvilágával csakugyan átfogta a nemzeti és az 

emberiségmúlt, a történelmi és közösségi létid�, a személyes és az antropoló-

giai egzisztencia végtelennek tetsz� dimenzióit is. Minden konkrét, társadalmi 

életnyomorúságba szorított keser�ségével, de a hiábavalóságokon túli minden 

erkölcsi és spirituális reménységével is. Legendás egyenessége, gerinces ki-

állása a sötét diktatúra éveiben éppúgy bizonyult morális írói hitvallásnak és 

sugallatos példamutatásnak, mint üdít� nyelvi játékosságának, kísérletez� ke-

délyének és súlyos eszmeteremt�, gondolatterm� intellektualitásának az összes 

üzenete: hogy akármilyen körülmények között is csak a szellem örökérvény�sé-

gébe kapaszkodhat, csak az öntörvény� lélek és humanitás eszményeiben bíz-

hat a történelem viharzó sodrásába, a szörny� historikus kényszer�ségek közé 

vetett szenved�-verg�d� emberlény. Mítoszi-ókori, középkori, félmúltbeli és je-

len idej� történelmi forrongásokat, változásokat, háborúságokat idéz az egyúttal 

artisztikus stiláris mélységeket és magasságokat is felkavaró „poeta doctus” 

(Határ Gy�z� nevezte �t így), aki valamikor azt remélte, „hogy vége lesz egyszer 

minden háborúnak”. Az illúziók fogytán azonban csak növekszik az írásm�vek 

etikai-bölcseleti hitelessége, érzelmi-indulati árnyalatossága, esztétikai vere-

tessége, formai változatossága. A modern és a posztmodern nyugati és keleti 

inspirációinak, átsajátított ösztönzéseinek a szférájában, a leleményes transz-

formációkkal élénkített szuverén látásmód markáns megnyilatkozásainak a je-

gyében; s a hajdani Forrás-nemzedéki társak sokban hasonló, egymáséival ös-

szefügg� törekvéseinek a közösségében. És valamennyi m�nemben, m�fajban, 

poétikai alakzatban: alanyi lírában, epikus költeményben, szubjektív és tárgyias 

ábrázolásmódban, rövid- és hosszúprózai elbeszél�m�vészetben, karcolatban, 

novellában, regényben, s aztán klasszicizáló vagy abszurd drámában, groteszk 

vagy tragikus parabolában, dramatikus színjátékok, hangjátékok, monodrámák 

özönében, példázatos vallomásban, konfesszióban, „pszicho-szimfóniában”, 
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esszében, naplójegyzetben, történeti-kritikai tanulmányban, m�fordításban, 

gyermekköltészetben – s�t belletrisztikus min�ség� glosszában, tárcában, 

helyzettudósító és önismeret-ébreszt�, öntudat-er�sít� társadalom- és nemzet-

politikai kommentárban is. S  ez a különleges m�veltségi-m�vel�déstörténeti 

érzékenységben, históriai fogékonyságban, erudíció és invenció telítette érték-

rengetegben megnyilvánuló textuális b�vér�ség – egyszersmind horizontszéle-

sít� nyitottság és teljességigény – pedig leny�göz� intenzitással és relevanciával 

boltozza föl emberlétünk megannyi ismert és ismeretlen, látványos és titkos, 

rikító vagy rejtett determinációival egyaránt meghatározó törvényszer�ségeinek 

és jelenségformáinak az egész borzongató tárházát. Mondhatjuk: megvilágító 

transzhistorikus és transzkulturális szöveg-együttesét, enciklopédikus the-

saurusát. Határtalan id�utazások, szellemi vándorlások, jelképes peregrinációk, 

fantasztikus átképzelések birodalmát, sajgó élménylenyomatokban átörökl�d� 

tudattartományok felhalmozott kincsestárát.

És mindez mintegy félszáz önálló könyv, köztük számos gy�jteményes kötet 

foglalatában – amelyek sorozatához a budapesti Napkút Kiadó is aktívan járult 

hozzá az utóbbi években: versek, elbeszélések, kisregények, esszénovellák, drá-

mai színm�vek megjelentetésével. Még születésnapi, könyvheti kötettel is tiszte-

legve az író el�tt, akit sokfelé köszöntenek mostanában szerte a Kárpát-meden-

cében, Erdélyt�l Budapestig. Sz�kebb hazájában, a nagyváradi Partium Írótábor 

díjával nemrégen kitüntetett Lászlóffy Csabát Pomogáts Béla például úgy laudálta, 

mint aki „igen jelentékeny életm�vet hozott létre, költeményeket, elbeszéléseket, 

drámai m�veket, önéletrajzi írásokat, lírai természet� és forróságú publicisztikát”, 

amelyben „az emlékezés, a képzelet, a szabadon futó gondolatok és asszociáci-

ók gazdag burjánzása mögött mindig ott rejlik az értelmes rend létrehozásának 

vágya és emellett a kisebbségi magyar létben szerzett nehéz tapasztalatok értel-

mezésének készsége”. A kolozsvári Helikon pedig a minap úgy méltatta köszön-

t�kkel, nagyinterjúval, vers- és prózam�vek közlésével az ünnepeltet, mint aki 

tehetségével, munkaerkölcsével, szorgalmával, no meg emberi tartásával – „ro-

mantikusan igazságos és nagylelk�” természetével és baráti erényekben b�velke-

d� alkatával – igencsak „hihetetlen jelenség”, szinte „irodalmi h�s” (Szilágyi Júlia). 

Legújabb verseskönyvét Szepes Erika mint „élete eddigi legsúlyosabb, legválto-

zatosabb, legfi lozofi kusabb és egyben legszubjektívabb kötetét”, „a magyar líra 

egyik új betet�zését” ajánlja. S a beszélget�társ Józsa István szintén leszögezi, 

hogy Lászlóffy Csaba szövegei „a gondolatok áradásában” születnek, m�veltség-

élmények közegében, „szinkron és diakrón id�metszetben”.

S a költ�? A vers, a történetmondás, az elmélkedés, a drámai jelenetképzés 

poézisével mindnyájunkat torkon ragadó vagy lefegyverz� alkotóm�vész? – Au-

tentikus önismeretre szólít, ábránd és öncsalás nélküli hitre és tudásra. Re-

ményre és vállalásra, z�rzavaros századok csapdái között is. Akkor fog örülni, 

ha vele tartunk a létezés keserves útján, nem veszve el sem a lent, sem a fent 

tébolyító labirintusaiban. S „az id� esély? – nincs rá magyarázat”.

Kedves Csaba! Éltessen az Isten, s adja meg Néked mégis az id� balzsamát, 

mert ha a mindenségre nincs is közvetlen magyarázat, a Te megalkotott m�ved 

érdemes értékel� interpretációktól vagy múló magyarázkodásoktól függetlenül 

is állni fogja – bizton fogja kiállni! – a könyörtelen id� próbáját.

Bertha Zoltán


