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Fodor András: Meggyfa
PünkiJsdi hfmök c. válogatott kötetének méltatása végén jegyeztem meg, hogy új

világunk új lírai eredményekhez segítheti majd hozzá Fodor Andrást. S íme, a Meggyfa
csakugyan az 1987 óta született, tehát fél évtized költ6i termését tárja elénk. A szerz6
id6közben Kossuth-díjas lett, túljutott hatvanadik évén, és folyton megújult er6vel éli
irodalmi életét. Vonatkozik mindez muvészi teljesítményére és közéleti tevékenységére
egyaránt.

S ha legutóbb megcsodálhattuk a több évtizedes pálya ívét, akkor most egy
viszonylag rövid, ám annál feszültebb, izgalmasabb periódus változásait kell kiemel-
nünk. Hogyan hatott ez az új világ Fodor András lírájára? Szögezzük le: nem neki kel-
lett megváltoznia, s nem is változott meg alapjaiban. 6 mindvégig azon kevesek közé
tartozott (s tartozik), akik mentesek a sárdobálástól, és erkölcsi mércéjük megóvta 6ket
az elvtelen kompromisszumoktól, a gerincferdít6 simulásoktól is. így hát ma sem tájé-
koz6dnak alapvet6en másképpen. Tisztánlátásukra viszont egyre nagyobb a szükségünk
abban a világban, melyben megrendült az értékrend, s hovatovább ritkaságszámba megy
az ilyesfajta tartás.

Az, hogy szabadabban lélegzünk, természetesen hat Fodor lírájára is. A "színr61
színre testesült valót" kutató elme vizsgálódási területe jóval tágasabb, mint korábban.
S ennek a valónak nem csupán ez a néhány esztend6 a tárgya: visszapillant egészen a
származásig, a dunántúli szül6föld elemeiig, de a kés6bbi, zsarnoki évtizedek, a magyar
történelem tabui éppúgy foglalkoztatják. A Meggyfa ugyan nem válogatás, az el6bbiek
okán azonban hasonlatos a nagy összegzésekhez. A "meggyfa-lét" alkalmas ennek
érzékeltetésére. "Meghozta termését / a meggyfa könnyedén, / senki se kérte, / boldog
fölöslegévei mosolyog / míg én / kínban fogant gyümö!csömmel / er6lködöm csak évr61
évre."

S a szabadabban lélegzésnek természetes része, hogy a Meggyfa költ6je végre
nyíltan és cenzúrázatlanul mondhatja ki fájdalmait és lelkesültségeit 1956-tal kapcsolat-
ban is. Tanúságtétel ez; korábban kiadhatatlan versek közzététele, avagy a visszapillan-
tó összegzés drámai pillanata. A Brusznyai Árpád emlékének adózó Freskótöredék, a
szélesen áradó Elszántak vagy az Azon a hajnalon "goromba víziója" ma már egy
esetleges '56-os antológia kihagyhatatlan versei közé tartoznának. S itt nem pusztán az a
tény érdemel figyelmet, hogy ma büntetlenül mondhatunk ki szinte mindent, hanem az
is, hogy az igazi költ6 mindig túllép az emlékezés vagy ünneplés egyébként nem le-
becsülend6 mozzanatán. Az imént jelzett muvek is múvekként fontosak igazán!

Ugyanezt a lírai intenzitást érezzük a legújabb változásokra reagáló versekben.
Számvetése például így kezd6dik: "Alig is hihet6 csoda, / hogy rövid életünkbe belefért /
egy korszak elmúlása..." Nem euforikus azonban az öröm; Fodor András azon nyom-
ban számol a várható nehézségekkel. Az 1989 decemberi romániai változásokra
("forradalomra"?) drámai "versjegyzettel" reagál. (Két nap) ír egyéb alkalmi verseket
születésnapra, szoboravatóra, de hát 6sid6k óta a költ6k feladatai közé tartozik ez is.
Hát még az olyan lírai krónikásoknál, mint Fodor András! Nem lebecsülend6, ellenke-
z6leg: nagyon fontos feladat ez. Fontos azért, mert "a lélek mémökének" reagálása
mélyebb összefüggésekre irányítja a figyelmet. És különben is: az ún. alkalmi vers lehet
akár csúcsteljesítmény; a muvet sosem az min6síti, hogy milyen alkalomra íródott.
Lényegesebb ennél bels6 törvénye, szuveiéft esztétikai értéke.
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S talán még lényegesebb, hogy az egyén legbens6bb titkai is változatlanul tárgyai
ennek a költészetnek. A szubjektum apró rezzenései, egy h1Ynalvagy egy lépcs6házi
baleset fölidézése könnylIszerrel viszi el az olvasót a megrajzolt mili6be. Az élmény
valószíntIleg ezeken a helyeken a legzavartalanabb. Ebben a tekintetben kiemelt vers az
Ilyenkor. nyenkor tárulkozik ki igazán a költ6, amikor "a szél se tudja kifújni bel61e" a
fájdalmat. Aztán a halál okozta legnagyobb fájdalommal is egyre többet szembesül
Fodor András olvasója. Meditatív és elégikus itt a hang, visszafogottsága rokonszenves.

Jelent6s teret kapnak az olyan versek is, melyek a lírai napló eszközeivel villan-
tanak föl hétköznapi élettényeket, találkozásokat, emberi kapcsolatokat. A mesél6kedv
áradása a megragadó ezekben a mlIvekben. Fodor András remekül él a karakterizálás
eszközeivel; egy-egy odavetett idézettel akár, de pontosan jellemzi ember- és kortársait.
Itt is, másutt is változatlanul ízig-vérig közéleti ez a líra. HlIségesen követi azt az id6t,
melyben "az egymásra uszult I hajdani társak izgága dühe" oly gyakori mnet. (Csaggedt
biro) Hangja lecsupaszított, csak a lényeg kimondására tör6. Keményen pattognak
szavai; a tények szikárak. A képnek, a költ6i alakzatoknak kis tér jut. A fogalmi közlés
az els6dleges.

Aztán a Csak ti címtI zár6ciklus versei valami más hangot, hangulatot jeleznek.
Lágyabb líra ez, a humánum, a meleg emberi érzések szép megnyilvánulásaival.
Az emberi kapcsolatok biztos köteléke létünk egyik f6 biztosítéka - sugallják ezek a
költemények. És Fodor András meg is teremti a szükséges mili6t: "Megyünk a vízen át
haza. I Úszik velünk a krétaszfn hajó. I Fakorlát és fedélzet rácsa közt I ezüst szikrákat
ringat már a tó." nyen sorokat idézhetünk a leg6sibb természeti (és emberi) szépség
megjelenítésére. A legsztikebb és legfontosabb emberi közösség, a család néhol idillikus
életpillanatait örökíti meg a költ6, például az Ágotában. Anagyapaság - költészetben
nem túlzottan gyakori - mélységesen emberi állapota tágabb értelmtI távlatot is jelent.
S az egyik legmaradandóbb összeköt6 kapocs, az Ima: "Nem kérek mást, a csonttör6
napok I pörgettylIje bármerre vessen, I irgalmad óvó melegét, I hatalmát el ne
vesszem. "

Bármilyen furcsa is: ez a tevékeny, fáradhatatlan, közügyeket gyakran fölvállaló
költ6 - immáron hetedik évtizedében - a nem oly távoli öregkor "eI6verseit" is írja
már. A Meggyfa széles íve ennek a mélyen átélt bels6 világnak a hiteles lírai dokumen-
tuma. (Szépirodalmi, 1992.)
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