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DE ÁK LÁSZ LÓ

Laudáció
Bi zo nyá ra töb ben kü lö nös nek tart ják, mi ként ma gam is, hogy leg utób bi kö te té nek 

cí mé ben G. Ist ván Lász ló azt mond ja: Amíg al szom, vi gyázz ma gad ra. Kü lö nös, mert 
úgy tud juk, a köl tõ so sem al szik, mi ként köz mon dá so san, az ör dög sem. Vagy ha még is-
csak al szik, még hoz zá ek kép pen ma ni fesz tál va, ak kor az egy me rõ ben pro fán köl tõ kell 
le gyen, fel tû nõ en ha son la tos hoz zánk, köz na pi lé nyek hez. Mind ez ko moly vis  sza lé pés-
nek tû nik a ha gyo má nyos, esz mé nyí tett köl tõi sze rep hez ké pest, mi vel a min dent lá tó,
min dent tu dó, örö kö sen éber lel ki is me re tû po é ta he lyett a gyar ló em bert ru ház za fel a 
ma gasz tos sze rep pel. Aki, bár nem lát szik kü lön böz ni em ber tár sa i tól, an  nyi ban még is, 
hogy oly kor, meg ma gya ráz ha tat lan okok ból, köl te mé nye ket ír.

Mind ezek elõ re bo csá tá sa mel lett, és nem csu pán a kont raszt erõ sí té sé re ho zom 
fel, hogy G. Ist ván Lász ló ver se i ben elõ sze re tet tel for dul fenn költ, ma gasz tos té mák-
hoz. Nem rit kán szó lal tat ja meg az ima ben sõ sé ges hang ja it, mi to ló gi ai, Ó- és Új-
 tes ta men tu mi ala kok ör vén nyit meg egy-egy lí rai as  szo ci á ció-sort, majd, több meg szó-
la lás ban, egy hús-vér fi gu rá nak ha tó Is ten nel dis ku rál. 

Hoz zá kell ten ni azon ban, G. Ist ván Lász ló hang ja, vers be szé de im már min den ízé-
ben ki mun kált, át élt és át szel le mí tett, te hát mél tó az ilyen kör ben va ló meg szó la lás hoz. 
Sok szor ril kei hang zást érez he tünk ben ne, ami in kább be csü le té re vá lik, hi szen egy nyil-
ván va ló an és vál lal ha tó an erõs ha tást tart im po ná ló biz ton ság gal kor dá ban, kont rol lál 
he lyes mér ték kel. Ezért ír hat ta Ferencz Gyõ zõ a kö tet fül szö veg ében, hogy „Hang ja 
meg ren dí tõ tisz ta ság gal töl ti be a maga-alkotta te ret.”

Ko ráb bi négy kö te té re a má ból vis  sza néz ve a kö vet ke zetes, épít ke zõ versmívelõre 
lá tunk, a szé les te ma ti kán pász tá zót lát juk, aki már az el sõ fel ütés nél fi gyel met és bi zal-
mat éb resz tett. Az iro dal mi fo lyó irat ok ten ge ré ben lé nye gé ben hû sé ges ma radt a Li get
kö ré hez, de egy ál ta lán jel le mez he tõ egyé ni sé ge a hû ség fo gal má val. El sõ sor ban a köl tõi
ha gyo mány tisz te let ben tar tá sát kell em lí te ni. A je len ség ma is mét nem ki vé te les, sze-
ren csé re, a kér dés mind ös  sze an  nyi, hogy ki nek men  nyi re si ke rül ele ven éle tet le hel ni a 
vér te len ka dá ver be?

G. Ist ván Lász ló ani má ló mód sze re, leg alábbis utób bi kö te te i nek ver se i ben a fosz tó-
kép zõk, ta ga dó szer ke ze tek nyug ta la ní tó ha tá sú al kal ma zá sa: nincs föl fa kad ni for rás,
és sar jad a sors ta la nok ígé re te, és  úgy éb redj rám, fe lü let te len, ahogy fe lej te ni szok tuk 
egy mást, és szi get te len ten ger húz kö rül, és min de nütt je len és ki von ha tat lan, és Ben ned 
élõ vé lesz a kép te len ség, fá radt se le hetsz – te hát ilyen fé le kép pen. Amúgy pe dig szor gos 
ki ak ná zó ja õ a szo nett- vagy szo nett sze rû for má nak, gon do la ti mag vú köl té sze te is ele ve
er re ins pi rál ja. A rí met pe dig – amely oly sok nép mo dern köl té sze té bõl szám ûze tés be 
kül de tett – ki tû nõ en, több ször öt le tes és bo nyo lult kép le tek ben hasz nál ja, sõt érez he tõ en 
él ve zi is hasz ná la tát, ez zel mint egy meg aján dé koz va ol va só ját.  

Há nya dik nap, ne kér dezd, fél- hanyatt, / ahogy alud ni sem, gon dol ni pláne / sem mit
sem le het, ha egy szín te len folt / be széd köz ben a sze mén áttûnik / a má sik nak, aki vel 
csak te vagy, / és csak te le hetsz, fek szel, árulás / be lül rõl ér, ten gert a só, napot / a me leg 
hagy ja el így, de neked / szá radt-e szá jad ba an  nyi szó, / hogy nyel ni vágy tál, hány szor
lehetett / el ron ta ni, amíg a hang teremtett, / biz tos nem szten to ri – az es te, reggel / bi zony-
ta lan várt ben ned, épp lehellted / csak ne ki, hogy le gyen, s hogy lá tod, hogy jó.

Vég ered mény ben az ilyen eset ben G. Ist ván Lász ló nál sem le het biz ton ság gal el dön-
te ni, hogy az áhí tat vagy a sze rel mes sza va it hall juk-e, amint volt ez pél dá ul Ke resz tes 
Szent Já nos ese té ben is. De hagy juk a pél dá ló zást. Hi szen G. Ist ván Lász ló a ma ga jo gán
már meg gyõ zött ben nün ket – úgy vé lem –, hogy ér de mes és ki for rott po é tát is mer tünk 
meg sze mé lyé ben. In nen kezd ve az tán min den két sé ges, az az to vább ra is két sé ges min-
den. Most vi szont an nak örü lök és azért gra tu lá lok, hogy a Rad nó ti Köl tõi-díj ki ér de mel-
ten jut G. István Lász ló ke zé be.

R A D  N Ó  T I - D Í  J A K  2 0 0 6
Köl tõi-díj ban ré sze sült: G. Ist ván Lász ló


