
„Zalán" 1982-ben, huszonévesen versekkel tűnt fel az Új Forrásban; abban 
az évben, amelyikben a JAK-füzetek 2. köteteként megjelent az élő magyar 
„formabontó" líra antológiája: a Ver(s)ziók. Formák és kísérletek a legújabb 
magyar lírában címmel. 
A könyvet Kulcsár Szabó M o n o s t o r i I m r e 29 
Ernő és Zalán Tibor válo-
gatta s szerkesztette. Új Forrás-os Levelesládámból. I I . 
Elég érdekesnek tűnt ez 
az antológia ahhoz, hogy 1 LEVEL 
némi hírverést csináljunk 
körülötte: mindjárt négy ZALAN TIBORTOL 
kritikát közöltünk róla 
(Aczél Géza, Csapody Miklós, Keresztes József és Szakolczay Lajos tollából) 
egyazon számban. (1983/5., október.) Vitát szerettünk volna szervezni az 
antológia ürügyén a „modern" költészetről, s mivel Zalán - mint „megbízha-
tóan" avantgárd költő - kétszeresen is érintett volt az ügyben, hozzászólásra 
kértem fel. Az általunk megjelentetett kritikákban a szóban forgó antológia 
költői s szerkesztői kaptak hideget is, meleget is; mindazonáltal Zalán (tán 
egy kicsit rosszkedvűen, ámde udvariasan) elhárította a hozzászólást, rész-
vételét az esetleges vitában. Jó kapcsolatunk azért - egy-két éves kihagyá-
sokkal ugyan - továbbra is megmaradt: versekkel voltjelen az Új Forrásban 
a nyolcvanas években. 

Eme szerzői-szerkesztői kapcsolat intenzitása a kilencvenes években 
volta legerősebb. Ennek az a magyarázata, hogy 1990-tőlTóth László - Zalán 
régebbi barálja - lett az Új Forrás főszerkesztő-helyettese, s ennek révén 
Tibor - mindannyiunk örömére - úgyszólván házi szerzőnkké vált. Sőt - ami 
egy folyóirat életében ugyancsak fontos - amolyan védjegy szerepet is be-
töltött a lapnál. Egyszóval nemcsak nálunk, hanem velünk is volt. Például 
1990. április 9-én Tatabányán a megyei könyvtárban egy többszemélyes köl-
tészet napi műsorban, majd 1991. január 30-án, amikor az Új Forrás új 
folyamának első számát mutattuk be (ugyancsak a megyei könyvtárban). 
Az itt megjelent írótársak - Grendel Lajos és Pomogáts Béla - Zalánhoz ha-
sonlóan nagy és kockázatos feladatot is vállaltak: egy-egy sorozattal vettek 
részt folyamatosan mind a tíz számban 1991-ben. 

Zalán még ezt megelőzően tíz hetet töltött Észak-Amerikában, s most 
különleges úti beszámolót: „körülírásokat" készített hónapról hónapra. (Nem 
kevés szerkesztői ösztökélés közepette, melyekért mindahányszor kedves 
köszönetet mondott.) A sorozat sikeres volt, alig győztük a szerző s az ér-
deklődők számára küldözgetni a remittenda példányokat. A következő évben 
- Fodor András jótékony pártfogásának is köszönhetően - a Magyar Hitelbank 
Művészeti Alapítványa támogatásával könyvkéntis megjelentettük az Amerikát". 



A tartalmas fülszöveg (Tóth László, a kötet szerkesztője írta) eligazít az ol-
vasandókkal kapcsolatban, felkészít a várható különlegességre. „Zalán költő, 
tehát akarata ellenére felfokozott lelkiállapotban él át mindent, ami vele 

történik. És ezzel magyarázható az is, hogy másoka válaszai a megélt 
30 jelenre; a kérdései is mások. E könyv nem tartalmaz képeket. A szer-

kesztő nem tarlja szükségesnek illusztrálni a könyv szavait. Hisz 
abban, hogy ami igazán fontos, az így is meglátható lesz. Sőt talán csak így 
lesz majd látható az olvasó számára." A szerző hasonlóképpen vélekedik a 
témát érintő passzusában. „Naplót soha nem vezettem, alkatomtól idegen a 
napi rögzítés mazochizmusa. [...] S hogy nem hordtam magammaljegyzet-
tömböket, védtelenebb lettem az időpontokkal s tünékenyebb a találkozá-
sokkal, az emlékezetben hamarabb kifakuló tájakkal szemben. Viszont ami 
megmaradt, az azért őrződött meg, mert valahová kötődött abban a zavaros, 
felkavarodott közegben, amelyet hívhatnánk léleknek is, ha nem tartaná 
manapság a világ divaljamúlt szónak." 

Afentebb közölt levél az Amerika, körülírások, munkapaci című sorozat, 
illetve kötet további életéről tudósít, s egy következő közös szereplésünkre 
is utal: már 1993 őszén szervezni kezdtük a végül is csak a következő év feb-
ruáijában megvalósult marosvásárhelyi Új Forrós-vendégszereplést. Ezen a 
háromnapos (és kétéjszakás) túrán - Fodor András és Tóth László társaságá-
ban -igazán megismerhettem és megszerethettem Zalánt. (Kinek édesanyja 
a harmadik nap késő estéjén istenverte téli zimankóban háromfogásos 
vacsorával várt bennünket - Abonyban.) 

Innét csupán öt hét telt el 1994. március 25-ig, amikor is Tatabányán 
a Népházban együtt ünnepeltük az Új Forás 25. születésnapját. Ugyanebben 
az évben készült vele inteijú Tóth László sorozatában, amely a novemberi szá-
munkbanjelent meg a négy másik költővel: Vasadi Péterrel, Tornai Józseffel, 
Fodor Andrással és Csíki Lászlóval készült interjúkkal együtt. E számunkat 
november 14-én mutattuk be a megyei könyvtárban, ahol Zalán is közöttünk, 
velünk volt. (Az összesen tizenegy költőinteijút tartalmazó „Új Forrás 
Könyvek"- kötetünk 1996-ban jelent meg.) 

Mindeközben - több-kevesebb rendszerességgel-Zalán más műveivel 
is szerepelt a lapban. Versekkel, tanulmánnyal (a gyermekirodalomról pél-
dáulaz 1994. szeptemberi számban), Gogol/l köpönyegé nek dramatizált vál-
tozatával (1997/7., 8., szeptember, október) s mással. 2000 után úgyszintén 
folyamatosan jelen van az Új Forrásban. 2007 őszén meghívott vendégei va-
gyunk a Hévízen rendezett Csokonai irodalmi napoknak, ahol meglepően 
sokan és meglepően intenzíven érdeklődtek folyóiratunk és könyveink iránt. 

Ami viszont elég kínosan tűnik fel az Új Forrás és Zalán kapcsolatát 
vizsgálva - mással, mint figyelmetlenséggel vagy lustasággal nem tudom 
magyarázni - azaz, hogy barátunk köteteirőljó hosszúidéig nem jelent meg 



kritika a lapban. (Ő persze szemérmesen hallgatott erről, soha nem tett cél-
zást erre a hosszúra nyúlt malőrre.) Csak a 2003/5 (májusi) számunkban tört 
meg a jég: ekkor közöltük Fekete J. József kritikáját a Papírváros II. című 
regényéről, majd Juhász Attila recenzióját hoztuk a Váz címmel köz-
readott válogatott haiku gyűjteményéről. (2008/9., november.) 31 
Ez utóbbi lapszámot Zalán verseivel nyitottuk, a Firkák a tempbmból 
ciklussal. Ebbőlidézek egy részt. 

Hátárafordul 
Élvezi hogy mindenki 
elborzad tőle 
Végső soron a magány 
s a szörny egy tőről fakad 




