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FODOR JÓZSEF öSSZES VERSEI. (Singer és Wottner kiadása.}
Még élénken az emlékezetemben él az első - döntő - találkozás
Fodor Józseffel, a költővel. Másodéves egyetemista voltam, rajong
tam a költőkért, nem volt verskötet, amit meg ne vettem volna, a
vasárnapi lapokat azért olvastam. mert versek is voltak bennük.
1927-ben egy ismerellen költő verskötetét pillantottam meg a ki
rakatokban: Lihegö erdök volt a címe, szerzője pedig Fodor Jó
zsef. Meg-vettem, s utána néhány napig elszakadva a világtól, el
merültem ezeknek a különös verseknek az örvényében, megszédí
tett szokatlan ritmusuk, a sok - és ma hozzáteszem: nagyszerű 
enjambement, és elsősorban a költő szomorkás s mégis erőteljes

hangja: mintha a minden lirikusban szükségszerűen jelenlévő nő

mellett egy férfi is megszólalna, öntudatos. kemény hangon. Egyik
másik szerelmcs verse egy természetes asszociáeíös folyamat kö
vetkeztéhenkétszeres hatással volt reám. elsősorban a Mint a
levelek, ha leválnak, melyet még ma is, józanabb aggyal és hide
gebb szivvel, a magyar szerelmi líra egyik oromversének érzék.
Milyen mély szédület, szomorúságot okozó és mégis megnyugtató
érzés kerített hatalmába, amikor időnkint felötlött bennem ennek
il versnek néhány sejtelmes, mágikus sora:

Játékos kis karod engedd le,
Két szemedet hultaszd szemembe
Ps megcMkolDa minden ágat,
Mint a levelek, ha leválnak,
Piros napsugárban csaponci»,
Ereszkedi alá a karomba.

S lágy sz6val, rnely búlól tjjmiéne.~,

Mondd magadnak: búcsúzom édes 
Nézd, elköltözöm más szemekbe ...

Azután más évek következtek, a verskötelek megritkultak
könyvespolcomon, s bár Fodor második kötetét is megvettem 
még ma is emlékszem a Falecetekre írd sötétbarna, érdes borító
lapjára - a líra iránti rajongásom lassan lecsillapodott. Az em
ber másként szerelmes és máshogyan rajong a költők ért, ha lelke
sedő ifjúságának a végére ér.

Most, tíz évvel később, megint az asztalomra került Fodor
József kötete, ez a költőhöz méltó kiállítású, háromszázötven olda
las könyv, mely az Összes versek büszke cimet viseli homlokán. Es
esténkint megint hatalmukba kerítettek a versek: a régi, [ól
ismert versek; melyek kísértő szellemekként jelentek meg; és II

későbbiek, ezek a hörgő jajszavak, vádoló, haragos, de félelmet
nem ismerő kiáltások.

Szeretnék hűvös hangon, tárgyilagosan írni ezekről a versek
ről, a személyes vallomás után tényeket megrögzíteni Fodor J~

zsef költészetével kapcsolatban, s mert ez két oldal keretén belül
lehetetlen, meg ken elégednem azzal, hogy felvázoljam egy későbbi

tanulmány konturjait.
1. A legtöbb !irikusnak meg-vannak a maga "zsengéi": a ráta-
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látás korszakát megelőzi a tapogatózás korszaka, amikor idegen
hatások között vergődve igyekszik rátalálni a maga hangjára. Ady
példája jellemző erre az esetre, vagy Verlaine-é, aki csak a har
madik kötetben tud elszakadni parnasszista mintaképeitől. Ezzel
szemben vannak lirikusok, akik rögtön teljes vértezetben jelen
nek meg, a maguk vértezetében, mely oly szorosan rásimul tes
tükre, hogyakettöt meg sem lehet külön böztetni egymástól.
Baudelaire-re gondolok, az "egykötetes" költőre, vagy Keats-re.
Fodor Jozse] is közéjük tartozik.

2. Egy-tömbből álló költő (nem találok jobb szót gondolatom
kifejezésére). Másoknál nyomon lehet követni a szellemi fejlődést.,

meg lehet állapitani fejlödésének (ideológiai és esztétikai fejlődé

sének) egyes állomásait, azt, amit a franciák "les étapes de son
évolution intellectuelle"-nek neveznek. Fodor minden versének
egyetlen egy központi problémája van: az ember. Kezdettől fogva
szembeszáll korával, s mindazzal, ami a kornak a zászlajára van
írva (megalkuvás, el az értelemtől, pillanatnyi eszmények). Vissza
vágyik a középkorba, amikor az ember boldog volt, mert minden
lépését egy gondolat vezette (Vágy valamire).

,t Kozmikus költő. Nem véletlen, hogy két nagy versének
élére Shelley-idézet kerül. A rejtett összefüggéseket keresi, őt is
megremegteti a "végtelen Ül' némasága". A képei, metaforái is
kozmikusak:

Mint tétova lenél a Szélben,
Röpköd a Sok csillag a térben ...

Szabó Lőrinc mellett az egyetlen mai magyar költő, aki meg
adja Animus válaszát Anima hencegéseire. Verset ir a "gondolat
édességéről",

5. Akik azt állítják róla, hogy "nehéz költő", elfelejtik, hogy
a líra nem vasárnapdélutáni szórakozás a Zeneakadémia nagy
termében. Vagy ha úgy tetszik, valóban nehéz költő, mert megkö
veteli, hog-y verseibe elmélyedjenek, nem kelleti magát, nem adja
magát oda könnyen. De mennyit nyujt annak, aki hajlandó elme
rülni verseiben ! Itt elsősorban nagy kompozicióira gondolok (No
vember végén, Ut6hang, Óda a szabadsághoz és mindenek előtt

arra a gyönyörű költeményre, melynek a Késl!n címet adta). Érde
mes lenne részletesen foglalkozni ezeknek a nagy verseknek a fel
építésével (itt megint a KéSŐn-re gondolok, melyhez kompozícióban
hasonlót csak egyet ismerek, a Cimetiére marin-t).

És elsősorban kellett volna leírnom, hogy Fodor József [elle
mes költő. "A mai idők legritkább erénye a hűség", mondta Péguy.
A hűség itt a jellem bűségét jelenti. Just Béla.

HOL VAGY TE NÉP? (Horváth Béla összegyüjtött versei. Vigilia
könyvkiad6.) Több mint tíz esztendő termését, 1929-től 1942-ig irt
verseit fog-lalta a kötetbe Horváth Béla. Már itt, előljáróban meg
kell jegyeznünk: sajnos, nem egéSZ termését. Nem mintha gáncs
volna e megállapítás; nem az, csupán óvás: nehogy e gyüjtemény
alapján teljességre igényt tartó képet akarjunk rajzolni a költőröl.

Hiányzik ugyanis néhány, tehetségének egyik legerősebb oldalát
mutató műve, amilyen például "A· költő Londonba készülődik" eí
mü, néhány olyan költemény, amelyben a realitás fölé lendülő, s
a valóság elemeiből valaminő meghökkentő, költőileg mégis nagyon
hiteles, merész és szinte paradox világot teremt a képzelet. Mi
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sem volna ugyanis könnyebben elkövethető, ám súlyosabb tévedés,
mínt Horváth Bélában csupán korunk apokalipszisának énekesét
látni, azt a lázongva is hívő dalnokot, aki az összeomló világrend
zavarában bátor kézzel tuutat a Bárányra. Ha csak az volna, egy
húrú költőnek kellene tartanunk; holott őt éppen a nagy hajlé
konyság jellemzi, s ha meg akarjuk érteni; legalább annyira kelJ
költői alkata, természete, képzeletének sajátos volta, mint "tartalmi
ruondanívalója" felől megközelítenünk.

Éppen az ellentéte ő annak, amit a Nyugat nemzedéke után
következő líráról és lirikusokról számtalanszor és gyakran túlozva
is elmondtak: hogy "okos", higgadt, "klasszikus" magatartású.
irtózik a pózoktól s inkább filológus. Horváth Béla korunkban alig
hanem egyedül és utolsónak képviseli a költőnek azt a típusát,
amely semmi egyéb, csak költő, minden szavában, mozdulatában,
abban, ahogyan végigmegy az utcán vagy ahogyan barátaival be
szélget; amely költő-voltát valóban meg is játssza, mint egy föl
söbbrendű és jogos szerepet; s amely magát a mindennapi életet
is verssé, állandóan, megszakítás nélkül l'olyó költeménnyé avatja.
Ez a költői természet nem ismeri a fegyelem szabályait; tudat él'<
indulat gazdagabb, kevésbbé megnyesett világát villant ja elénk él'<
szabadabban. ösztönösebben. mérlegelés, logikus megfontolások
nélkül engedi át magát az asszociációknak. Szemléletmódja nem
realisztikus; éppen ellenkezőleg: a realitást körülárusztja forró
indulatú képzeletével, Iölnagyitja vagy újfajta, szokatlan, találó
kapcsolatok ba fűzi, átteremti. Nem csoda, ha éppen Villon, Claudel
és József Attila áll legközelebb hozzá s tőlük kapott legtöbbet. S
nem lehet csupán belső meggyőződés dolga katolicizmusa sem: ez
nála valahogyan már az előtt megvan, mielőtt a vallás igazságát
ezváltalán megismerte volna, - költői alkatában érezzük alapve
Wen katolikusnak. Az alkatban kész formát tölti meg nála a hit
valósága tartalommal. A költő, az ő ösztöne, érzése szerint már
eleve "csalhatatlan", abból a tovább nem magyarázható tényből

következőleg, hogy költő; a vallás csupán szinte már csak döntő

arzumentum ehhez. S a katolicizmusnak is, - jeUemzően, - a
harcos, nem annyira rneditatív, mint inkább folytonosan a világban
küzdő formája ez, igazság, amelyet lankadatlanul hirdetni és kiál
lani kell! - nem pedig csak titkaiba és édességébe némán elme
rülni. Az a katolicizmus, amelyet Horváth Béla hirdet, a szoeiális
evangéliumi forradalom, a szeretet forradalmának vallása. A tevé
keny természetű képzeletalkat szerencsésen talál benne legméltóbb
tárgyára, a harcos termékenységre ösztönző katolicizmusra.

Mert ez a képzelet örök, fölfűtött tevékenységben él. A nyelv
ben, nyelve zenéj ében is a szüntelen és fáradhatatlan újjáteremtés
a legmeglepőbb. Mallarmé tanácsa: .Jaissez l'initiative aux mols"
~- nála is megvalósul. ha lényegesen más módon s értelemben is.
Az alliteráció egyetlen modern költönknél sem oly nagy, oly szinte
versformáló fontosságú, mint nála. Ritmusa, zenéje ívét igen sok
szor éppen az egybecsengő mássalhangzók dallama tartja. E zene
teremti nem egyszer a meglepő jelzőket, - "de vérözönbe gázol
nak a görbe ágyúk'.', - ízes, szemléletes igéket - "Rólad beszél
tem pulya alkuszoknak, - Kik pillognak a piacon, szuszognak.....
vagy hogy egy tán mindennél meggyőzöbb s jellemzőbb példát hoz
zunk a teremtő zenei ihletre: íme négy sor:

Te védesz engem s nem rághat a ronda
Nyilas bolond a gyönyörű dalomba.
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Ne rnerjetek dalomba dúlni, mert éli
Daloltam itt a szentek égi nyelvén ...

Figyeljük meg először, hogyan vet föl az alliteráció a vers gondo
latmenetében voltaképpen szinonim igéket: előbb "rág" és "ron
da", aztán "dalomba" és "dúlni" S e négy sor pátoszát nem
annyira a gondolat adja, mint a mássalhangzók zenéje: az első

sor két "r" hangja mint egy erőteljes, magasbalendítő intonáció j s
a következő három már az "n", "ny", "I" és "d" hangok dalla
mán száll, nazálisok és Iiquidák zenéje, melybe mély dobütéseket
vet a dentalisak sokáig visszhangzó dobbanása.

Természetes, -' ezen igazán ötletszerűen kikapott, szórványos
példákból is látszik, - hogy ez a fajta vers inkább szól a fülnek,
mint a szemnek; inkább fennhangon kell olvasni, szinte eléuekelní ;
hiszen dallama épp oly lényeges, mint a gondolat. Ilyen értelern
ben "beszélt" vers a Horváth Béláé; költői ihletében az elsődleges

elem az elmondás; vannak költők, akik némán irnak, - ő dalolva
ir. Telt, nagy rimei is erre vallanak nagyon erős csengésükkel,
erre vall hosszú sorainak ritmusa is, vagy ahogyan egy-egy szenett
ben hosszabb szótagszámú, "szabálytalan" sorokat használ,
hangzatílag, dallambelileg e sorok csöppet sem rinak ki. Ismét egy,
az alliteráció fontosságát mutató példát idézhetünk: "A költő Szent
Katalainról beszél" című verset, - eg)" ilyen "szabályalan sora:
"A néma nemzetért beszéltem, bamba kínját ...", ahol az alliterá
ciók veszik át újra a ritmus vezetését s szinte némán is dalolnak...

S e forma, e dallam, ez az "eldalolt vers" ismét csak a költő

jellemző alkatára vet világot, jellegzetes magatartásából folyik, 
melyre korábban céloztunk már, - hogy tudniillik az, hogy költő,

valahogyan állandó, minden mozdulatából kisugárzó, közvétlenül
áradó állapot, s nem "mesterség", nem a "műhely" ügye vagy
titka: a vers olykor szemünk láttára születik egy-egy alliteráció
ból, a szavak dallamából. ízéből, színéből, abból a lázból, ahogyan
e költő szünet nélkül s egészen éli életét, örök - s nemcsak a
teremtés kivételes piIlanatainak szóló - készültségben.

Időszerűsége is ilyen alkati kérdés. nem eltökéltség, az oktatás
szándéka, vagy ami még rosszabb: politika. Éli, átéli, átküzdi, em
ber s költő elválaszthatatlan egységben, az életet és világot: élet
rajza is szemünk láttára szökken versbe. S mint költő is mindig
akkor legerősebb, ha ihlete e közvétlenség nyomát őrzi.

Rónay György.

POSSO.4Y1 LÁSZLO

SZINHÁZI KRÓNIKA
Tamási Áron új színművét nagy érdeklődéssel vártuk. A csalóka
szivárvány első felvonásának fele megjelent az Erdélyi Helikonban
és valóságos nyelvi remekművet igért játékos, üde stílusával, az
alakok és a cselekményexponálásának magvasan egyszerű világos
ságával. Sajnos a nemzeti színházbeli előadás nem váltotta valóra
reményeinket. Ennek talán technikai akadályai ís voltak, de a
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