
S Z E M L E 

B Ó K A LÁSZLÓ KIADATLAN KRITIKÁJA 

Nemrégiben került elő ez az 1943-ban született, de nyilvánosságra még 
nem került irása Bóka Lászlónak. Mai közlését egyaránt indokolja az írás 
színvonala, észrevételeinek érvényessége, s az a tény, hogy szerzője — aki 
évekig az „It" szerkesztője volt — a közelmúltban töltötte volna be a 60. 
évét, — ha megéri. 

KÉPES G É Z A : GORCÓ MERENG 
( B U D A P E S T , 1943. D A N T E ) 

Barátai csak bosszúsággal és lelkiösmeretfurdalással gondol-
hattak Képes Gézára esztendők óta. Milyen bosszantó is, hogy 
beérte a „kitűnő fiatal műfordí tó" címkéjével, hogy ő lett a 
világirodalmi anthológiák öröme, hogy segítsége, kitűnő segít-
sége nélkül már alig lehetett a kultúrát t e r j e sz ten i . . . S mily 
kínos, feszengő érzés volt meghallgatni abban a bűnös tudat-
ban, hogy egy elsőrangú költőről nincs mód szólni, mert hall-
gat, elrejti verseit. Züllött költő, gondoltuk róla, ki nem italba 
öli tehetségét, hanem a világirodalomba. Üres óráiban mint a 
korhelyek új kocsmákra, ő új nyelvekre, új irodalmakra, ú j 
fordítási alkalmakra vadászott: ha ma tetten értük egy XVII . 
századi angol szerző fordítása közben, holnap már bűnös m á -
morral egy fiatal észt költő verseit fordította. Felingerelt, ha 
hallottam fordításai dicséretét, mintha visszataszító, titkos 
bűnöket dicsértek volna előttem, úgy gondoltam rá, mint egy 
szélhámosra, ki álruhában jár-kel a városban. 

Miért búj t el a világirodalom Bakonyába? Miért viselte éve-
kig a műfordító álarcát? Nincs rá felelet, nincs magyarázata. 
Nincs rá mentség. Végképp nincs, mióta megjelent új verses-
kötete, a Gorgó mereng. Mert valóban az az elsőrangú költő 
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írta с kötetet, kire vártunk. Híre először a sárospataki híres 
kollégiumban, Bessenyei iskolájában kelt; egyetemre került 
hajdani pataki diákok meséltek róla, Karácsony Sándor neve-
zetes diáklapja, Az Erő ízelítőt is adott zsengéiből, egy-egy 
sora máig is fülemben zsong. („És amidőn a mi szürke szívünk-
ben a vágy s az öröm pici bimbaja félve kipattan . . . " valahogy 
így volt. Milyen önképzőkörfelcttien szép volt akkor!) Később 
a magyar École normale, a pesti Eötvös Kollégium gőgös és 
zárkózott köréből szivárgott ki tehetségének híre. Valamikor 
a harmincas években meg is jelent egy vékony füzetnyi verse. .. 
aztán eltűnt szerény kötetével s legközelebb már a legjobb 
magyar műfordítók sorában találkoztunk vele, amint egy orosz 
szonetten babrált fölényes biztonsággal. 

Ki tudja hogyan szánta rá magát versei kiadására! Ki és 
mivel vehette rá? Minden gúnyt és sértést megérdemel hosszú 
hallgatása. Miért rejtegette ezeket a verseket? Mit szégyelt? 
Formai biztonságát? Vagy formái változatosságát? Mert e 
biztoskezű művész, ki először műgondjával, formáinak tisztasá-
gával, zártságával lep meg, nem egyetlen formán dolgozik, 
mint Tóth Árpád, nem egyetlen dallamot dúdol, mint Juhász 
Gyula. Egy-egy verse, önmagában, ötvös-művészeti remek. 
De ki végigolvassa kötetét, az hamar megszabadul ettől a 
cizellátori kényszerképzettől, e költőnek nem a szokatlan m ű -
gond a jellegzetessége, hanem különös, csélcsap érzékenysége 
a dallamok iránt. Verseinek metruma mindig hibátlan, de 
ritmusuk mindig egyéni és változatos : ugyanegy versen belül, 
ugyanegy taktusra mindig más táncot lejt önfeledt muzsikája. 
Formabiztos és dallamgazdag költészet a Képes Gézáé. Költé-
szete amúgyis mintha két forrásból bugyogna. Van benne 
valami tárgyias objektivitás, valami földhözkötött valószerű, 
szemléletesség. Az ürmösről, mit iszik pontosan közli, hogy 
vörös, az alkonyuló nap visszfénye az ablakokon úgy ragyog, 
mint a vörösréz, világa tele van kézzelfogható tárgyakkal, 
ilyen szavak sorjáznak verseiben: tálca, reszelő, satu, ibrik, 
varsa, légvédelmi ágyú, szamovár, gyékény, sajtár, ponyva . . . 
És mégsem valószerű, nincs benne semmi ama sokat emiege-
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tett „vaskos és reális"-ból, ami állítólag költészetünk jellegze-
tessége. E tárgyi világból nemcsak versei zenéjével emelkedik 
ki, hanem sajátos, irreális szemléletével, képzeletével. E szamo-
várok és satuk, ibrikek és légvédelmi ágyúk nem keltenek 
tárgyi benyomást, képük elváltozik mihelyt verseibe kerülnek, 
lerázzák köznapi értelmüket a köznapi szavak, jelentésük „meg-
ugrik", mint egyik legjellegzetesebb versének hőse, a „rokkant 
macska" : 

Megugrik: fenn áll meg egy oszlopon, 
magasba dermed, mint egy büszke kő-jel 
és rútságát ledobva, csillogón 
fordul szembe az elzúgó idővel. 

E formabiztos, dallamgazdag, szemléletes költészet az időt-
lenség közegében zeng, e józanszavú költő élveteg képzelete 
szárnyán elérhetetlen magasokra tör. Világában olyan a reali-
tás, mint a bútorok s egyéb használati tárgyak egy kolostorban: 
minden realitás egy irracionális eszmény szolgálatában áll, az 
egész világ csupa vonatkozás, utalás, a szavaknak tárgyi és képi 
jelentésükön túl van egy harmadik, szakrális jelentésük is. Nem 
véletlen, hogy Babits Mihály és Gombocz Zoltán nevét olvas-
suk egy-egy verscímben: kinek a neve illenék jobban e nagy-
igényű költő szájába? A fehéren izzó csúcsok tüdőpróbáló 
levegőjében kél itt a dal. 

Fölfele nézzen, ki találkozni akar vele. 
B Ó K A LÁSZLÓ 

ÉLŐ I R O D A L O M 

T A N U L M Á N Y O K A FELSZABADULÁS U T Á N I MAGYAR IRODALOM 

K Ö R É B Ő L 

(Akadémiai, 1970.) 

Közhelyeket sorjáztat, ha e vállalkozás nehézségeivel kezdi a kri-
tikus. Mindenki tudja, hogy élő folyamatokat nehéz zárt rendszerekbe 
foglalni, befejezetlen pályákat nehéz megmérni. Tudja, hogy az ilyen 


