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szélesebb értelemben is kifejezésre jut az „írószobám" című, Garai 
Gáborral folytatott beszélgetés szövegében. Somlyó nemcsak művelője, 
hanem alapos értője is a modern költészetnek. E körülmény nemcsak e 
tárgyú tanulmányainak olvastán nyilvánvaló, nem csupán a Füst Milán-
ról szóló könyv bizonyítja, hanem egész költői, irodalomszervezői tevé-
kenysége, úgyszólván minden megnyilatkozása, mondhatni az az egész 
szellemiség, amely személyiségéből árad. Mivel ez a jelenség korántsem 
mindennapos irodalmunkban, a kultúrával való ily mérvű átitatottság 
már-már affektációnak tetszhet. Pedig hogy mennyire objektív, szak-
mailag megalapozott és rendszeres Somlyó verskultúrája azt az e kötet-
ben még csak jelzett, de időközben már napvilágot látott nagyszabású 
poétikai munkája, a Philoktétész sebe mutatja a legmeggyőzőbben. 
Ennek méltatása azonban egy másik recenzióra tartozik. (Szépirodalmi, 
1980.) 

WÉBER ANTAL 

FODOR ANDRÁS: FUTÁRPOSTA 

Fodor András Futárposta című kötetében a 70-es években publikált 
írásait adta közre. Akik közelebbről ismerik a költő munkásságát, már 
várták is ezt a könyvét, amelynek nagyon nehéz pregnánsan meghatá-
rozni a műfaját, mert „van közöttük esszé, nyomozati jelentés, napló és 
útirajz, kritika és recenzió, vers- és fordításelemzés, nekrológ és elő-
vezető prológus, körkérdésre fogalmazott válasz és publicisztikai jegy-
zet, műhelytanulmány és személyes emlékezés" - kalauzolja olvasóit a 
fülszövegben a szerző. 

Ezek után, ha valaki azt hiszi, hogy ez az egymástól távol eső műfaji 
sokrétűség megkérdőjelezheti a kötet egységét, megnyugtathatjuk, erről 
szó sincs. A Futárposta koherenciájának záloga Fodor András meditativ 
jelenléte és az a meggyőződése, hogy a művészet kommunikatív szerepet 
tölt be az emberiség életében. A címzettek mi vagyunk, a névtelen 
olvasók. Látszólag talán paradox állítása, de úgy érzem, a szerző minden 
egyes írásában megmaradt lírikusnak. Olyan elmélyülten és érzékenyen 
bírál, amilyen árnyaltan és morálisan látja a világot. Hiányzik költésze-
tében az indulatos fortisszimó. Ars poeticájának is tekinthetjük, amit 
Juhász Ferenc hangváltásáról ír: „ . . . a mai költő feladata, hogy min-
denáron szembenézzen a lét tébolyító távlataival, képtelenségeivel s 
győzzön rajtuk, ha másként nem, úgy, hogy tudomásul veszi a szabad-
ság utáni sóvárgás heroikus reménytelenségét." Az idézet befejező tag-
mondatát nem tudom elfogadni, különösen nem érzem érvényesnek 
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Juhász költészetére. Ez már a művészet haláltánca, zsákutcája. Ilyen 
terminológia után hogyan ítéljük meg Radnót i t , vagy az e szménykép 
József Atti lát, akiről több személyes vallomás is szól? 

A 40-es évek második felében indult nemzedéktársai közül sajnos 
már néhányan — Kormos István, Nagy László és S imon István — lezárt 
é letművet hagytak hátra. Hármójuk közül talán Kormos hiánya sajdul 
fö l a legfájdalmasabban Fodor írásaiban: .Jstennek fia volt-e, a merülő 
Atlantisz igéinek őrzője, tudója, napot, holdat, vizeket kezes í tő 
Orpheus vagy a bevégezetlen küldetésű, Skorpió havában született , 
saját nyaktilóját fabrikáló önsorsrontó? " 

Még túl közel i az az idő mindhármuk esetében, hogy pontosan 
fogalmazzon a barát, a pályatárs elvesztésekor szerzett seb még érzé-
keny. Sorsuk, megszenvedett hitük, megosztot t sikereik és lakásuk 
ugyanabból a küldetésből sarjadt. Száz és száz példa igazolja, hogy 
milyen fontos szerepe van az eszmélés idején fogant impulzusoknak 
Fodor esetében is. Megemlíthetném az apa korai elvesztését, a 8 éves 
kisfiú filmreeszmélését, a rokonok hatását, a „ leánynézőt", a szülőföld 
semmivel nem póto lha tó varázsát. 

S o m o g y ma is az igazi hazája Fodornak, ez t olvastam ki a Hazai 
múzsa alatt található több mint egy tucat írásából. A z ot thonról hozo t t 
etikai és morális érték a mérce. írásaiban o t t tükröződik a szülőfalu, 
Kaposmérő, Buzsák, Lengyeltót i és F o n y ó d öröksége. Az iskola olyan 
volt hozzá , mint egy jó anya a gyerekéhez , ez különösen érvényes a ka-
posvári gimnáziumra. A különös véletlen elébe hozta a jeles kö l tő t , 
Takáts Gyulát: osz tá ly főnöke lett. Ö ismertette meg a Balaton túlsó 
partján remetéskedő Egry Józseffe l . így békélt össze Fodorban az iro-
dalom, a zene és a képzőművészet . 

Sokszor olvashattunk már arról, hogy a kö l tő t milyen eleven kap-
csolat fűzi a zenéhez, ez t igazolja a korábban kiadott Stravinsky-mono-
gráfiája és a Vallomások Bartókról című kötete is, de hogy mennyire 
kötődik a kortárs zenéhez, azt is beszédesen bizonyítja a Korunk 
zenéje, negyedszer, vagy a Vissza a modern zenéhez és több írása. 

A versfordítás művészete című fejezetet nagy haszonnal olvashatják 
tanárok, műfordí tók , de az irodalomtörténészek is. Ezek a tanul-
mányok a mesterségbeli tudás remeklései. Hiányzik belőlük a hival-
kodás látszata is, a szolgálat alázatos missziójára mutat szép példát. 
Három évtizedes tapasztalat művészi alázatának kéomásait állítja elénk, 
amikor felmutatja a műfordítás és az önálló versírás kölcsönhatásának 
sajátos vonásait. 

A kötet ötödik, egyben zárófejezete a Forgóajtó. F o d o r ebben 
gyűjtöt te össze azokat a tárcákat, esszéket, amelyekben a képzőművé-
szekről, a filmekről, kedvenc színészeiről, az e lőadóestekről és az el-
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maradhatatlan hangversenyekről írt. Ezekre az írásokra különösen ér-
vényes a korábbi megfigyelésem, hogy Fodor nagyon is szubjektíven 
ítélkezik, csak a szép, a tartalmas, az emberi szívódik föl génjeibe. Úgy 
villant föl egy-egy festményt, színészi gesztust, zenei élményt, érezni 
lehet, boldogan osztja meg olvasójával a művészet varázslatos perceit. 

Remélem, az eddig elmondottakból is körvonalazódik Fodor András 
szerkesztői törekvése, tükröződik a sokszínű és sokágú művészet iránti 
fogékonysága. Megőrizte pártatlanságát azokkal a fiatalokkal szemben 
is, akiknek ő egyengette a szárnypróbálgatás után a megjelenés lehető-
ségeit, vállalja ezzel a megőrzés gyönyörű tisztességét. Teszi ezt annál is 
inkább, mert egyre többet tud meg a világból, szelektív képessége erre 
predesztinálja. A fél évszázadon túl már nagyon tisztán látja az egyes 
művészetek kölcsönhatását, a hatalmas tengerből biztosan emeli ki azt a 
keveset, ami fölmutatásra érdemes. (Szépirodalmi 1980.) 

RÄD1CS KÁROLY 

TOLNAI GÁBOR: NŐNEK AZ ÁRNYAK 

Rendhagyó módon a kötet utolsó írásának idézésével kezdjük Tolnai 
Gábor tanulmánygyűjteményének ismertetését. A sorrendben utolsónak 
közölt interjú nemhiába kölcsönözte címét az egész összeállításnak, 
jelentősége messze túlmutat a műfaj megszabta követelményeken, 
belőle egy gazdag életút bontakozik ki, és nem utolsósorban lényeges 
segítséget ad a tanulmányok módszerének elemzéséhez is. (A másik ok, 
ami miatt л Nőnek az árnyak részletesebb ismertetést igényel az, hogy a 
televíziós interjú szövege itt lát először napvilágot; képernyőre kerülése 
is visszhangtalan maradt, mert a szerencsétlen műsorszerkesztés követ-
keztében egy hétköznap koradélután, a legkevésbé frekventált időben 
volt látható.) 

A beszélgetés kérdező-riportere Koczkás Sándor irodalomtörténész, 
aki a kollegiális barátság kapcsán is jó ismerője Tolnai Gábor pályájá-
nak és műhelygondjainak, úgy irányította az interjút, hogy közben a 
gyerekkortól kezdve a fiatal éveken át, a pályakezdő irodalomtörténész-
től a nemzedékeket oktatva nevelő tudós tanárig folyamatos képet 
kapunk, kitérve benne olyan sorsdöntő állomásokra, amelyek Tolnai 
Gábor pályájára meghatározóak voltak. Sokat tudunk már a Szegedi 
Fiatalok Művészeti Kollégiumáról, a ,.növelő közösségről", hogy itt 
mégis és ismét szóba kerül, annak oka, hogy egyre kevesebben vannak, 
akik hitelesen tudnak nyilatkozni erről a fiatalokat érlelő haladó szel-


