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Korpa Tamás fiatal ember, bimbó-ember, a virág ígéretével. A szép tettek ígéretével. 
Fiatal, a Vezúv lávája folyik ereiben, a tenger erejével és nyugtalanságával hánykolódik 
benne a lélek. Rimbaud, Weöres kései kisöccse, az elhivatottság szent olajával fölkenve, 
tehetséggel megáldva-verve. 

Már van némi múltja, irodalmi múltja, de inkább a jövő embere ő. Egy sápadt, kis cin-
gár legényke jelenik meg előttem úgy négy-öt év távolából, aki póztalan, szép versmon-
dásával az edelényi Kalász László Szavalóverseny győztese lett. Ő volt Korpa Tamás 
nyolcadik osztályos tanuló Szendrőből. Legközelebb irodalmi pályázaton találkoztam vele, 
vers-kategóriában első helyezést ért el az Így írunk mi diák irodalmi pályázaton Ennek fo-
lyományaként közölte verseit az Új Holnap, aztán a Gömörország, Magyar Napló, Ezred-
vég, Kapu, Zempléni Múzsa, PoLíSz, Együtt, Szőrös Kő, a kolozsvári Szabadság. 2006-
ban a sárvári Diákírók – Diákköltők országos versenyén lett első, vers kategóriában. 

Az ifjú poéta legfőbb erénye a metaforateremtő képesség, s a történelmi érzékeny-
ség. Egy idő óta nemcsak verseket ír, sőt nem elsősorban verseket, hanem nehezen 
meghatározható műfajú kisprózát, irodalmi igényességű úti leveleket, amelyeken ott van a 
líra tünékeny hímpora, s amelyek egy kicsit emlékeztetnek Szabó Zoltán Szerelmes föld-
rajzára. Szerelmetes helyei – a tájhaza Bódva-völgyén kívül – Erdély és a Felvidék, ahova 
alaposan fölkészülve, tudásra és élményekre szomjasan nyaranta elzarándokol. Topográ-
fiailag és történelmileg hiteles, metaforában gazdag, szinte a versek ritmusát idéző költői 
beszámolók Korpa Tamás úti levelei. Élvezetes olvasmányok. 

Tagadhatatlan, a tradicionális lírát műveli, a Kalász László-i hagyományokon nevel-
kedett – Nagy László, Kányádi Sándor, Szilágyi Domokos a közvetlen elődei –, de meg-
van benne a modernitás iránti hajlam, kész a líra legújabb eredményeinek befogadására, 
asszimilálására. Megvan benne az integrálás képessége. Őszintén mondhatom, jó érzés-
sel állítom: újra igazi költő bontogatja szárnyait a kies Bódva völgyében. Örömmel jelen-
tem Korpa Tamásról: Ecce poéta! 
 
     
    
 

                                                 

* A Kárpát-medencei Diákírók – Diákköltők Sárvári Írótábora résztvevőinek munkáiból. 


