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Küzdeni valamiért vagy valami ellen a szellem emberei többnyire 
tollal-gondolattal szoktak, esélytelenül és önfeláldozóan. Az a kor, az a 
társadalmi rendszer, amelynek évtizedeiben Kovács Vilmos költészete 
kibontakozott és túlságosan korán megszakadt, különös makacssággal 
elutasított mindennemû kritikát, még akkor is, ha azok jobbító szándékú 
törekvések formájában nyilvánultak meg. 

Felmérni nem, csak elképzelni tudjuk azt a keserûséget, amit Kovács 
Vilmos érezhetett, amikor rá kellett döbbennie: a rendszer, amely 
látszólag az õ személyiségéhez legközelebb álló eszmét testesíti meg, 
vagyis – szintén látszólag – a szociális jellegû igazságtalanságok és egyéb 
társadalmi problémák megszüntetésének, megoldásának szándékát tûzte 
amúgy nagyon is vérvörös zászlajára – az a rendszer valójában velejéig 
antihumánus, hiszen eltiporja a legalapvetõbb emberi szabadságjogokat is.

Amint ez a felismerés rávilágított a hitvány valóságra, Kovács Vilmos 
szembefordult azzal a hatalommal, amelynek úgynevezett „gondviselõ” 
küldetésében a pályája elején írott versek némelyikének tanúsága szerint 
még gyanútlanul hitt. Ne feledjük: Kovács Vilmos olyan mélyrõl, olyan 
közegbõl emelkedett ki, ahol minden korban leginkább elviselhetetlen 
volt a gyomorkordultató és a szellemet kiszikkasztó nyomor. Érthetõ, ha 
elfogadta a mindezek megszüntetését hangoztató új rendszert, és egy 
ideig bízott az ígéretek valóra váltásában. 

A felismerés, miszerint semmi sem az, aminek az ideológia láttatja, 
nyilván nem villámcsapásszerû gyorsasággal ment végbe, de bizonyos, 
hogy a Holnap is élünk címû regény megírásakor Kovács Vilmosnak már 
nem voltak illúziói. 

Magát a regényt sokan, sokféleképpen értékelték, fanyalogva is, 
pedig ez az elsõ hosszabb terjedelmû irodalmi mû, amely pátriánkban 
nem is annyira tükröt tartott a szovjet valóság elé, hanem átvilágította, 
röntgensugárszerûen láthatóvá tette annak szövedékét; és mondjon bármit 
néhány fi nnyás szakmabeli, ez a mû az és olyan, aminek és amilyennek 
egy regénynek lennie kell: cselekményében izgalmasan fordulatos, 
tartalmában elme-mélyig elgondolkodtató, stílusát tekintve istenadta 
természetességgel, ugyanakkor szerzõi megtervezettséggel olvasmányos. 

Aki ismeri ezt a regényt, tudja: a benne feltérképezett valóság 
megjelenítése igen fontos lépés egy más létminõség, Kovács Vilmos 
szavaival szólva „egy lakhatóbb világ” muszájságosan egyre határozottabb 
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igenlése felé. Ne tévesszen meg senkit, hogy a költõ a szóban forgó 
verssorban „csak” „álmodja” a lakhatóbb világot, hiszen ez a fogalmazás 
a költészet csodáját mûvelõ személyiség lehetõségeinek, úgymond „harci” 
eszköztárának korlátozottságát jelzi csupán. 

Másfelõl be kell látnunk, hogy az élhetõbb jövõ arculata, megterem-
tésének mechanizmusa eleve nem adott, azokat ki kell alakítani, ha úgy 
tetszik, megálmodni. Önmagában a tény, hogy Kovács Vilmos abban 
az embertelen korban és rendszerben egy egészen más, ember által 
lakhatóbb világról merészelt álmodni – talán a maximum, amit költõ 
vagy író megtehet. 

Más kérdés, hogyan teszi. Kovács Vilmos közéleti témájú költeményeiben 
a rendkívül plasztikus képi megjelenítés mellett lenyûgözõen kristálytiszta 
szerkezetet találunk, és ehhez a két értékkategóriához a versek többségében 
közérthetõség társul – szájbarágás vagy valamiféle „alászállás” szándéka és 
jele nélkül. Bizonyos, hogy Kovács Vilmos bármelyik új keletû irodalmi 
irányzathoz szegõdve „tudott” volna – úgymond – „modernül” is írni, ám 
a származás, a körülmények, és fõleg a felismert küldetéstudat olvasható, 
többféle olvasói réteg által befogadható költészet mûvelésére késztette, 
korántsem ösztönösen. Õ már akkor tudta, hogy a megtapasztalt valóság 
világos fogalmazásban átlényegített megjelenítése nélkül nincs igazi 
korszerûség.

Amikor arra gondolunk, hogy elvben még köztünk lehetne, nem 
tudhatjuk pontosan, hogyan viszonyulna mai világunkhoz. Merjük hát 
azt hinni, hogy hozzánk képest sokkal élesebben érzékelné a sorsunkat 
ma is determináló igazságtalanságokat, nagy hiányainkat, emberek és 
intézmények gyarlóságait, az õ szellemi örökségével ellentétes magyar 
megosztottságot. Mindezt látva, véleményét és ítéletét nyilván szemrehányó, 
ostorozó, változatlanul lakhatóbb világot álmodó költeményekben csapná 
a hatalombirtoklók, a magyar-magyar szembenállást folyton újraindukáló 
politika arcába. 

Nekünk, akik valamilyen mértékben az õ szellemi örököseinek hisszük 
magunkat, meg kell tanulnunk becsülni azt a szellemi szuverenitást, amit 
Kovács Vilmos annak idején csakis gyötrelmek közt vívhatott ki, amelynek 
megvalósítása ma is nehéz, de amelynek jelképes talapzatán egyáltalán 
megnyilvánulhat az örök, felelõsségteljes ellenzéki magatartás.  Kovács 
Vilmos sorsa és hagyatéka erre tanít. 

NAGY ZOLTÁN MIHÁLY




