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szerkesztők. Mi lehet ez? Talán a sérültség érzése túlerősen 
érvényesül a versekben, vagyis az áttétel, a transzformáció 
nem tökéletes. Talán így világíthatnám meg: Ha az én ter-
mészetes sérültségi érzésem (gondolj a Számadásra : szerelem-
gyerek vagyok!) és mindaz, ami egész életem során — sőt 
még ma is! — történik velem, nem transzformálódik és 
nem szublimálódik át egyéni bajból közüggyé, íróvá lehet-
tem volna-e? Aligha. Ne túlpolitizált érzéssel írd meg, amit 
meg kell írnod. Üdvözlettel: Veres Péter 

GARAI ISTVÁN 

VALLOMÁSOK A KÖLTÉSZETRŐL 

1968 őszén egy irodalomszociológiai felmérés részeként 96 magyar 
költőhöz juttattam el (ebből 62 válaszolt) az alábbi kérdéseket: 

1. Hány kötete jelent meg? 
2. Véleménye szerint szüksége van-e egy költőnek ún. polgári 

foglalkozásra, és önmagának milyet kívánna ? 
3. Milyen korábbi (vagy jelenlegi) foglalkozását nem űzné szíve-

sen? 
4. Vállalná-e a vidékre költözést? (Ha jelenleg vidéken él, és al-

kalma nyílna rá, elköltözne-e Budapestre ?) 
5. A vidéken élés a fővárositól eltérő anyagi és publikációs gon-

dokon kívül mit eredményezhet egy költészetben ? 
6. Melyek azok az események az életében, amelyek már saját 

megfigyelése szerint is többször nyújtottak jelentős élményeket? 
7. Kedvenc foglalatossága szabadidejében (az íráson és olvasáson 

kívül). 
8. Mi a véleménye a költészet hatékonyságáról napjainkban ? 
9. Mi a véleménye a költészet jövőjéről? 

10. Milyen kérdéssel egészítené ki ezt a költőknek szánt felmérő-
lapot (s egyben válaszát is kérjük) ? 

A vizsgálat célja líra és életforma kölcsönhatásának elemzése volt. 
Bár a kísérő levélben jeleztem : névaláírás nélkül is örülök a válaszok-
nak, a költők nagy része aláírta a kérdőívet. 

Az elmúlt másfél évtized alatt a címzettek közül többen meghaltak. 
A lezárult életművekhez érdekes adalékkal szolgálnak a megmaradt 
válaszok, amelyeket betűhíven közlök. 
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Bár do si Németh János: 

1. Tíz, ebből öt kötet vers. 
2. Jó a lekötöttség, de nem a kimerítő robot. Tanár sze-

rettem volna lenni. 
3. Pénzügyi pályán dolgoztam, nem szívesen, nem csinál-

nám újra. 
4. Vidéken élek, ma már nem mennék Budapestre. 
5. Anyagi és publikációs gondokon kívül — alkotói szem-

pontból — előnyös. Több elmélyülést adhat a vidék, a szel-
lemi tájékozódás pedig ma már azonos a fővárossal. 

6. Mindig az alkotói tevékenység, a kulturális munka. 
Irodalomszervező és szerkesztői munkám a 30-as, 40-es 
években a legizgalmasabb és legtermékenyebb időszakom s 
maradandó élményem. 

7. Kertészkednék, ha volna kertem. Horgásznék, ha volna 
kuckóm a Balatonon. Ez úgy értendő : városi bérház helyett 
legyen közel a természet. Nekem ez az íráshoz is mozgatóbb 
volna. 

8. Nem hiszem, hogy úgy hat, ahogy a költő akarja. S azt 
sem hiszem, hogy ez a kor rosszabb befogadó volna más 
kornál. De a közösség számára a célja az lehet, ahogy Szabó 
Lőrinc fogalmazta meg: „Legyen a költő hasznos akarat." 

9. A költészet mindig a saját koráról beszél, abban a jobb-
hoz inspirál. S ezt mindig jelentős alkotói irányítják. A mű-
veltség további kiterjesztésével, fokozásával a költészet igé-
nye is csak növekedhet. (A technikai fejlődés sem olthatja 
ki az emberekből az igazi érzelmeket.) 

10. Lényeges kérdéseket érintett, bár az érvényesülés, 
megjelenés lehetőségeit (főleg, ha gátló tényezők voltak) fel-
vettem volna a kérdések közé. A névaláírást sem mellőzném 
a kérdőívről, mert az jellemző is egyben a vallomástevőre. 

Falu Tamás: 

1. 17 kötetem jelent meg. 
2. Szüksége van, mert csak versírásból nem élhet meg és 
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a költőnek élnie kell az életet, kapcsolatban kell lennie 
ügy az ünnep-, mint a hétköznapokkal. 

3. Állami közjegyző voltam, 55 évig működtem e pályán, 
kitüntetéssel. Más pályát nem választanék. 

4. Vidéki életemet nem cserélném el a fővárosi élettel. 
5. Vidéken csendben, nyugalomban, elmélyülten lehet 

élni. Sok látnivaló helyett önmagába néz az ember és meg-
találja a megtalálhatót. 

6. Gyerekkori tanyai emlékek, szerelem, múló évek illata, 
a feleség halála és az öregedés. 

7. Napi séta a temetőbe, és otthon a magányban gondolati 
séták az élet messzi tájain. 

8. A költészet ma aranykorát éli, annak dacára, hogy a 
legtöbb versből könnyfakasztó gázok áramlanak a futamo-
dásra késztetett olvasó felé. Állandóan tapasztalhatjuk, hogy 
a költészetben is lehet garázdálkodni. 

Verseket olvasni és szavalni ma divat. Ezt a divatot a köl-
tészet magasba emelésével és nem lealacsonyításával kellene 
szolgálni, kiérdemeltté tenni és állandósítani. 

9. Az utolsó ember utolsó sóhaja is líra lesz. 
10. Mi a véleménye a sok izmus-ról? 
A költészet, s általában a művészet sem lehet állóvíz. De 

a minden áron való formabontás és a közérthetőség kizá-
rása nem haladás, hanem ennek az ellentéte: halálra ítélt 
ellenforradalom. 

Ócsa, Pest megye, 
1968. X. 13. 

Hidas Antal: 

1. Vagy 10 kötet (versek) + regények, egyebek. 
2. Általában : igen, de inkább rokon foglalkozását (szer-

kesztő, lektor stb.). Magamnak már nem kívánok semmi-
lyent. 

3. Sok foglalkozásom volt: napszámostól, rikkancsság-
tól — szerkesztésig. Mint említettem: ma már egyiket sem 
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űzném szívesen, de a szepesremetei fatelepre (1920) szívesen 
emlékezem: kitűnő levegő volt és 20 éves voltam. 

4. Nem költöznék el. Éltem vidéken, M-on falvakban, 
városokban; Győrött, Miskolcon stb; más országokban is. 
Sokat láttam. Jó is volt, rossz is, mint mindenütt. 

5. A költészetben minden adhat élményt. Szabó Lőrinc 
például ú. n. városi költő volt. Persze : egy ország . . . (olvas-
hatatlan szó — M. L.) ahogy az ország ismerete, személyes 
átélésekkel, okvetlenül szükséges. 

6. Sok ilyen volt. Szerelemtől — társadalmi megrázkódta-
tásig. Olykor egy jelentéktelennek tűnő élmény is jelentős 
volt, jelentőssé vált. 

7. Séta. Ritkán a ping-pong. Kártyázni sohsem kíván-
tam. A kávéházat vendéglőt, presszót nem szerettem. Bará-
tokkal szívesen találkozom — elbeszélgetünk. 

8. Szélességében nagyobb, mélységében kisebb, mint régen, 
de megszorozva egymással őket sokszorosan nagyobb a 
hatékonysága, mint bármikor. 

9. Ugyanaz, mint az emberiségről: élt, él és élni fog. Egyre 
gyarapodni fog a költészet művelőinek száma. Valamikor 
mindenki foglalkozott művészettel (népköltészet, népművé-
szet stb.); ugyanide érkezünk el — szerintem — abban a 
társadalomban, amikor már nem lesz állam, a munkaidő 
pedig havi 10 órára csökken: sport, tanulás, művészet, szere-
lem, barátság és — mindenkinek természetes halál — 150 — 
200 esztendőt is elérve. 

10. Jó munkát kívánok az új költőknek s a velük foglal-
kozóknak. 

1968. X. 10 
Budapest 

Nagy László: 

1. 7 
2. Általában nincs. Csak a szakszervezeti költőnek. Én 

máris nyugdíjat szeretnék. 
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3. Egyiket sem. 
4. Nem költöznék vidékre. Ha vidéki lennék, Pestre jön-

nék. 
5. Keserűséget, nagyobb fokú tehetetlenségi érzést. 
6. Egyetlen élmény: a szerelem. 
7. Nézem a Dunát. 
8. Nagyon kevés emberre hat. 
9. Nagyon kevés emberre fog hatni. Tehát alig van jövője. 
10.Például: Hányszor alkudott meg életében: Egyszer. 

Érdemes-e mártírnak lenni: Nem, mert úgy is leköpnek. Stb. 

Rónay György: 

1. Verseskötet 7. 
2. Okvetlenül. — Azt, ami van (újságírói). 
4. Túl vagyok azon a koron, hogy a helyemet változtat-

gassam. 
5. Elprovincializálódást a gyöngébb tehetségnél, sajátos 

jó színeket, élményvilágot az erősebbeknél. Azért, mert 
valaki „vidéki", sőt „helyi" költő, még nem lebecsülendő, 
nem kell második-harmadik sorba helyezni, mint nálunk 
csinálják, hogy még az elismerés is lekezelés olykor. Bizo-
nyos „vidékiesség" egyenesen rang. (pl. Takáts Gyula). 
Bizonyos esetben azonban valóban provincializmus. De 
sokszor nem a költő, hanem a „provincia" hibájából. 

6. Erre nem lehet felelni, csak fölszínesen. így (és nem-
csak fölületileg) : az utazás. - De nem kevésbé az, hogy 
évről évre elmegyek nyárra-koraőszre ugyanarra a „vidékre". 
Szerintem a „természettel" való kapcsolat elvesztése a költé-
szet dehumanizálódásának (ha tetszik, elidegenedésének) 
egyik fő forrása. 

7. Sétálás ott, ahol mások nem sétálnak. Azonfölül a zene 
(hallgatása). 

8. Többet beszélnek róla, mint amennyire valóban haté-
kony az igazi, az, amelyik nem lovagolja meg a „hatékony-
ságot". De ezen nem kell keseregni. A költészetnek nem 
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„hatékonynak" kell lennie, hanem jónak; azzal hasson, hogy 
szép és jó és igaz. A „hatékony" még lehet rossz, vagy hazug 
is. A mi korunkban a szocializmusban is van már olyan 
fölnőtt az ember (ld. új mechanizmus), hogy a művészetet 
művészetül élvezze, nem pedig mint a propaganda némileg 
rafináltabb formáját. Akik ezt nem látják és marxista tekin-
télyekre hivatkoznak, nem értik és retrográd módon meg-
hamisítják a marxizmust. Ezen ideje lenne elgondolkodni. 
Akkor is, ha marxista valaki, akkor is, ha mint jómagam, 
nem (anélkül, hogy „ellene" lennék). 

9. Ugyanaz, ami a múltjáról. Mindig volt jó költészet, 
mindig is lesz; a jó költészetnek mindig volt bizonyos kö-
zönsége, és mindig lesz. Én azt remélem, hogy egyre szélesebb 
és nagyobb és értőbb. 

10. Már ennyi is épp elég ahhoz, hogy — ne haragudjanak 
érte — erősen kételkedjem az ilyen (és minden hasonló) 
szondázás „objektív eredményében". 

Azt sem igen hiszem, hogy így bármiféle „hatékony" 
választ lehetne nyerni „életforma és líra kölcsönhatását" 
illetőleg. Ez a kölcsönhatás, vagy hajszálcsövesség másutt, 
és sokkal mélyebben van. Úgy gondolom, aki erre a kérdésre 
keres választ, annak elsősorban a műveket kell alaposan 
megvizsgálnia, valamint a karaktereket (Németh László 
„alkattana" szerint is bizonyos fokig — noha nem vagyok 
Németh-rajongó, sőt, kellő ellenvéleményeim is vannak 
vele szemben bizonyos dolgokban), stb. De ez már nyilván 
nem ide tartozik; csak éppen megjegyeztem. 

M A R A F K Ó LÁSZLÓ 


