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Szeretettel	köszöntjük	a	90	éves	Lator	Lászlót!

FERENCZ GYŐZŐ

A költő beszéd közben kissé előredől,  
és ültében megemelkedik

Lator	László	kilencvenéves

Azt	hiszem,	sokan	fel	tudják	idézni	Lator	Lászlónak	azt	a	jellegzetes	mozdulatát,	amikor	a	
televízióban	vagy	valahol	egy	pódiumon	beszélni	kezd	a	költészetről,	és	póztalan,	személyes	
közvetlenséggel	 fordul	valóságos	vagy	éteri	hallgatóságához,	éles	megvilágító	erővel,	 szug-
gesztíven	magyaráz;	és	akkor	egyszer	csak,	szinte	mindig	akkor,	amikor	a	vers	megcsináltsá-
gához	vagy	valami	hasonló	szakmai	kérdéshez	ér,	elragadja	a	szenvedély,	kissé	megemelkedik	
ültében,	felsőteste	előredől,	és	egész	lényének	lobogó	indulatával	–	amelyet	azonban	intellek-
tusa	fölényes	biztonsággal	fegyelmez	–	folytatja	az	érvelést.	Mondjuk	arról,	hogy	Jékely	Zoltán	
versmondatai	milyen	hibátlanul	töltik	ki	a	jambikus	sorokat.	

Ez	az	átváltozás	mindazok	számára,	akik	ebben	az	országban	valamennyire	is	érdeklődnek	
az	irodalom	iránt,	sőt,	még	annál	is	többeknek	ismerős	lehet,	eleinte	monokróm	változatban,	
később	színesben.	Ő	volt	talán	az	első,	aki	a	hetvenes	évek	elején	a	televíziózás	adta	lehető-
ségeket	ki	tudta	használni	–	nem	saját	népszerűségének	növelésére,	hanem	az	irodalom	nép-
szerűsítésére.	Ismertsége,	ami	őt	illeti,	csak	mellékes	velejárója	volt	ennek	az	utánozhatatlan	
nonchalance-szal	nyújtott	alakításnak.	Úgy	lett	országosan	ismert	költő,	hogy	a	legszűkebb	
szakmán	kívül	senki	nem	tudta,	mit	 ír.	Már	amikor	 írt,	mert	ennek	akkoriban	szorgos	ku-
tatásokkal	 is	 legfeljebb	csak	szórványos	nyomait	 lehetett	 fellelni.	Mindig	mások	verseiről	
beszélt.	Épp	ez,	a	saját	dolgaitól	oly	magától	értetődő	fölénnyel	eltekintő,	ugyanakkor	oly	
személyesen	átélt	tárgyszerűség	volt	példaszerű	a	megszólalásaiban.	Az	a	ritka	alkotóművész	
jelent	meg,	aki	tudott	különbséget	tenni,	aki	nem	tévesztette	össze	a	szerepeket.	Ezzel	persze,	
én	legalábbis	így	emlékszem,	csak	felcsigázta	az	érdeklődést	hozzáférhetetlen	versei	iránt.	
Ez	nem	lenne	különösebben	érdekes	történet,	ha	a	romantika	óta	az	olvasók	nem	akarnák	a	
költő	életrajzi	személyét	is	minduntalan	a	versek	mellé	tenni.	Erre	itt	van	egy	költő,	aki	a	leg-
korszerűbb	és	legnagyobb	nyilvánosságot	adó	csatornán,	a	televízióban	jelenhet	meg,	akinek	
arca	és	hangja,	mozdulatai	bevonultak	a	vasárnapi	háztartásokba,	de	ő	nem,	nem	teszi	sem	
itt,	sem	másutt	maga	mellé	a	verseit.	

Igaz,	költői	pályája	is	–	tekintsünk	most	el	a	pályainduláshoz	szükséges	életben	maradás	kö-
rülményeitől	a	szovjet	hadifogságban	–	egy	meg	nem	jelent	kötettel	indult;	1948-ban	a	Válasz 
nyomdája	már	kiszedte	Őserdő	című	kötetét,	de	rögtön	vissza	is	vonták.	Alig	néhány	korrek-
túrapéldányt	sikerült	megmenteni.	Utána	még	jó	darabig	nem	kedveztek	a	körülmények,	hogy	
verseit	összegyűjtse,	és	amikor	összegyűjthette	volna,	az	sem	ösztönözte	különösebb	sietségre.	
Előbb	1963-ban	egy	vaskos	műfordításkötettel	 jelentkezett,	 ami	ugyancsak	 szokatlan	dolog	
volt,	hiszen	az	önálló	műfordításkötet	elismert	költőknek	járt,	összes,	vagy	legalább	válogatott	
verseik	megjelenése	után.	Közben,	mellesleg,	egyetemi	szakdolgozatában	minden	előzmény	
nélkül,	kizárólag	a	versek	belső	alakulásrendjére	figyelve	elsőként	és	máig	érvényesen	értel-
mezte,	korszakolta	Radnóti	Miklós	költészetét.	Az	ebből	készült	irodalomtörténeti	tanulmányt	
ugyan	stiláris	okokból	vállalhatatlanul	kezdetlegesnek	tartja,	de	attól	annak	még	megvan	a	he-
lye	a	magyar	irodalomtörténet-írásban.	Végül	a	nem	létező	Őserdőhöz	képest	majdnem	húsz	
évvel	később,	1969-ben	jelent	meg	első	kötete,	a	Sárangyal.	Ezt	közel	két	évtizeddel	később	
követte	a	Fellobban, elhomályosul.	Közben,	1982-ben	Domokos	Mátyással	közösen	kiadott	
egy	rádiós	beszélgetéskötetet	költőtársakkal:	Versekről, költőkkel.

A	két	kötet	közötti	szünetben,	lényegében	a	szűkebb	szakmán	kívüli	ismeretlenségből	lett	
Lator	a	költészet	országosan	elfogadott	képviselője.	Az	Európa	Könyvkiadó	latin	csoportjában	
persze	megtalálta,	 aki	 fordítóként	 vagy	 akár	 költőként	 a	 véleményét	 kérte,	 de	 ahhoz	 tudni	
kellett,	 hogy	ott	 van.	Visszaemlékezve	 is	 képtelenség,	 de	mégis:	 egy	 televíziós	vetélkedőt,	
még	ha	műveltségi	játék	volt	is,	valóságos	szellemi	központtá	alakított,	és	bár	a	műsor	nem	
költészetről	szólt,	a	spiritus	rector	mégiscsak	ő	volt,	a	költő.	Ezt	aztán	más,	már	tisztán	iro-
dalmi	műsorokban	folytatta,	folytatja	mai	napig.	Ennek	mintegy	társtevékenysége	volt	a	nem	
olyan	 látványos,	 de	 pontosan	 olyan	 hasznos	 rádiózás.	 Ekkortájt	 kezdte	meg	működését	 az	
egyetemen,	ennek	már	legendája	lett,	induló	költők	egymást	követő	évfolyamai	látogatták	a	
műfordítói	gyakorlatokból	lassanként	versíró-szemináriummá	változott	órákat.

Ez	jellemző	rá:	ott	végezni	értelmes	munkát,	ahol	éppen	alkalom	adódik.	Ez,	amennyire	
meg	tudom	ítélni,	mindig	sikerült	neki.	Ebben	mintha	személyiségvonásokon	túl	a	számára	
oly	kedves	Eötvös	Collegium	szemlélete	is	érződne.	„Kifogni	minden	kényszeren”,	írja	Ahogy 
leghívebb mesterünk tanítja	(1983)	című	versében.	
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A	versforma	kényszerén,	a	politika	kényszerítő	hatalmán,	az	élet	kisszerű	és	megrendítő	
próbatételein,	és	az	idő	kényszerén.	Az	első	alkotói	tehetség,	a	második	tartás	és	tisztánlátás,	
a	harmadik	 józan	ész	és	 idegrendszer,	 a	negyedik	biológia	kérdése,	 amelyek	megléte	vagy	
hiánya	egymást	erősíti.	Lator	kifogott	rajtuk.	A	külső	akadály	ellenében	létrehozta	azt	a	belső	
szellemi	teret,	amelyben	verssé	sűrűsödött	nyelvi	anyaga,	és	művei	lassú	hullámokban	önma-
gukon	átcsapva	folyamatosan	terjeszkedtek.	És	ki	 tudja,	hogyan,	kifogott	az	idő	szorításán,	
sértetlen	maradt.	Hatvan	felett,	a	kilencvenes	években	kezdtek	sorra	megjelenni	válogatott,	
ifjúkori,	majd	összes	versei,	ezeket	követte	egy	új	kötet,	igazán	ritka	esemény	az	ő	pályáján,	és	
még	egy	újabb,	véglegesnek	szánt	válogatás.	Továbbá	három	esszékötet	versekről,	költőkről,	
elsősorban	kortársakról	és	huszadik	századi	elődökről.

És	 nyolcvan	 felett,	 2011-ben	 (majd	 bővítve	 2012-ben)	A megmaradt világ,	 ez	 a	 furcsa,	
besorolhatatlan	műfajú	könyv,	amelynek	ő	maga	az	Emlékezések alcímet	adta,	és	amelynek	
első	fele	látszólag	életrajzi	emlékezésfolyam,	de	csak	látszólag,	mert	nem	személyes,	életrajzi	
emlékeket	kívánt	megörökíteni,	hanem	verseinek	életrajzát	írta	meg,	hogy	aztán	háttértarto-
mányukat	megvilágítva	a	kötet	második	felében	szabályos	kritikai	önelemzésekben	a	versek	
működését,	belső	szövegszerveződését	 tegye	 láthatóvá.	Ahogy	az	első	ciklusban	az	életrajz	
felől	jutott	el	a	versekhez,	úgy	a	másodikban	az	első	tükörképeként	a	versekből	fejti	vissza	az	
életrajzot,	a	beléjük	oltott	személyes	élményt,	a	történelmi,	politikai	közeget.	A	kétféle	néző-
pont	kereszteződésében	pedig	megjelennek	Lator	lírájának	legfontosabb	vonásai,	és	feltárul	a	
versek	mérhetetlenül	gazdag	vonatkoztatási	tartománya.	De	még	itt	sincs	vége:	ez	a	meglepő	
vállalkozás,	miután	a	hagyományos	könyvformátumban	bemutatta	a	költői	távolságtartás	és	
öntárgyiasítás	pazar	mutatványát,	egy	cd-melléklet	formájában	megszólaltatja	Lator	Lászlót	
valós	személyében:	egy	életinterjúban	az	élőbeszéd	hangzó	szövegével	szembesíti	a	nyom-
tatott	művet.	A	hang,	amely	éppoly	otthonosan	ismerős,	mint	a	színészeké	vagy	énekeseké,	
az	oly	 jól	 ismert,	 szenvedélyesen	 tárgyias	módon	az	élőbeszéd	közvetlenségében	elmondja	
mindazt,	amit	fontosnak	tart.	Szinte	látjuk,	amint	olykor	kissé	előredőlve	félig	felemelkedik	a	
székről.	Egyébként	tényleg	látni	lehet:	nemrég,	már	2017-ben	a	litera.hu	szerkesztőségi	csapa-
ta	egy	újabb,	ezúttal	videó-életútinterjút	készített	vele.

Ezzel	a	rövid	vázlattal	azt	szerettem	volna	megmutatni,	hogy	szikár	költői	életművének	–	
a	kilencven	év	magasából	visszatekintve	–	egyenletesnek	tűnő	rétegződése	korántsem	olyan	
magától	értetődően	fejlődött	azzá,	ami	lett.	Innen	nézve	maga	a	folyamatos,	nyugodt	kitelje-
sedés.	Közelről	nézve	azonban	látni	a	fenyegető	hiányokat,	de	ahogyan	áthidalta	őket,	Lator	
integritását	jelzi.	Ez	az,	ami	művét	a	nagyszerű	írnitudáson	és	irodalmi	nézeteinek	lefegyverző	
józanságán	túl	megemeli.

Az	életmű	középpontjában	a	versek	állnak,	minden	más:	a	fordítások,	amelyekben	az	övétől	
oly	eltérő	poétikájú	művekkel	kísérletezhetett;	a	költészeti	esszék	és	verselemzések,	amelyek-
ben	poétikai	felfogását	mint	kritikai	eszközt	gyakorolhatta	és	élesíthette;	terjedelmes	interjúi,	
amelyekben	verseinek	összekötő	szövetét	teríti	elénk;	emlékezés-	és	önelemzéskötet,	amely-
ben	ezekből	megírja	a	versek	életrajzát,	koncentrikus	körökben	gyűrűznek	költészete	körül.

Költészetét	csak	látszatra	lehet	könnyen	címkézni.	A	nyugatosokon,	József	Attilán,	Radnó-
tin	felnőtt,	azokra	távolodva	visszatekintő	újholdas	társaiéval	rokon,	persze,	csak	hát	ahány	
újholdas	költő,	annyi	poétika,	nemigen	találni	közös	nevezőt	Nemes	Nagy	Ágnes,	Pilinszky	
János,	Rába	György,	Jánosy	István	és	a	többiek	költészetében.	Ha	tárgyias	is,	mert	nem	énlíra	
–	 annak	 csak	 az	1990-es	 évek	közepétől	 vannak	 jelei	 –,	 olyan	 érzéki	 szenvedéllyel	 lobog,	
hogy	nem	tudom,	jogos-e	annak	nevezni.	Talán	nem,	talán	inkább	csak	az	érzéki	tapasztalatok	
szokatlan	sűrűségéről	van	szó.	Tenyészet	és	enyészet	–	legfőbb	témáját	körülbelül	ennyiben	
lehet	összefoglalni.	A	születés,	szerelem	és	elmúlás	változatos	és	mégis	ugyanolyan	formáit	
veszi	szemügyre,	lápvidéken,	folyó	holtágában,	bokrok	alatti	félhomályban,	szeretkező	emberi	
testek	önfeledt	összefonódásában,	öregedő	arcok	ráncaiban.	Az	élet	profán,	erotikus	szentsége,	
legtöbbször	erről	ír.	Az	élet	nedvekkel	teli,	lüktető	gyönyöréről	és	a	kiszáradás	összehúzódó	
fájdalmáról.

Amikor	költészetről	beszél,	időnként	megjegyzi:	verset	csak	fontos	dolgokról	érdemes	írni.	
Az	egyik	embernek	persze	ez	fontos,	a	másiknak	az,	és	olykor	a	lényegtelen	dolgok	a	legfon-
tosabbak,	de	hát	azt	mondja:	úgy	kell	írni	bármiről,	hogy	az	fontos	legyen.

Lator	koncentrikus	életműköreinek	a	közepén	minden	fölös	dísz	nélkül	állnak	a	versei.	
Idézetek	és	értelmezések	helyett	álljon	itt	most	egy	–	bővíthető,	folytatható	–	címsor,	lírá-
jának	számomra	talán	legmagasabb	vonulata.	Karakteres	címei	a	versek	egészének	tömény	
párlatai:	Ó, micsoda édeni tájon, Múlékony fészkeiden át, Valami szándék ébredez, Holtág, 
Az áthevült bádogtető alatt, Hogy felelhessen valamit, Azon a szikrázó lapályon, Határon, 
A kezdet, Az édenkerti virradat, Felgyűrődik és kisimul, Ahogy leghívebb mesterünk tanítja, 
Aszály, Mikor kormozva csonkig égnek, Mert szomjúhozva mert kétségbeesve, A klinikán még 
egyszer, Héraclius Gloss töprengései, Szarvasbőgés, A herceg halála.	Ezek	a	szikár	intellek-
tuális	fegyelemmel	megformált	versek	bármiféle	érzékelhető	erőfeszítés	nélkül	szólaltatják	
meg	Lator	 lényegre	 redukált	 témáját.	Hajlékony	versmondatai,	dikciójának	sűrűsége,	szó-
választásainak	anyagszerűsége	úgy	simul	vagy	épp	gyűrődik	össze,	hogy	az	szinte	poétikai	
leleményként	működik:	az	így	létrehozott	nyelvi	térben	tapintható	érzékiséggel	tudja	meg-
ragadni	tárgyát.

Az édenkerti virradat	(1970)	panteisztikus-eksztatikus	képében	valósággal	elrejti,	hogy	van	
itt	valaki,	a	vers	„kába	szív”-vé	távolított	alanya,	aki	bontakozó	létének	értelméből	megsejt	
valamit	a	mocsaras	nyári	rét	hajnali	ébredésében:
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Megérzi	álma	homorú
fészkén	a	könnyű	térség
növekvő	lázát,	nyugtalan
madárszárny-verdesését,

magánya	gyöngén	lüktető
hártyáját	átszakítja,
kitántorul	a	kába	szív
a	lángsörényű	síkra,

és	megrohanja	hirtelen
tündöklő	léte,	földi
sorsa,	mint	csonthéját	a	mag,
hézagtalan	betölti.

Lator	László	költészetét	és	egész	irodalmi	működését	valahogy	haj-
lamos	vagyok	így	látni.	Sorsát,	munkáját,	életlehetőségeit	kilencven	éve	
hézagtalan	tölti	be	sokféle	szerepeiben.	Már	ez	is	a	hibátlan	arányérzék	
lenyűgöző	 diadala.	 Csakhogy	 az	 alkotó	 szellem,	 ha	 igaz,	még	 többre	
képes.	Felgyűrődik és kisimul	 (1985)	 című	verse	mintha	 ennek	 az	 el-
lentétpárja	 lenne.	A	sötétülő	alkonyatban	egy	ember	áll	a	vízparton.	A	
háttérben	a	hegyek,	ahogy	Lator	írja,

Talapzatuktól	elszakadnak,
testüket	elveszítve	már-már
légneműbben	a	testesebb	homálynál
áradnak	és	apadnak.

Egy	ember,	már	közel	az	éjhez,
egy	ember	áll	a	partszegélyen,
de	hátteréből	úgy	kiválva,
olyan	mozdulatlan	lüktetéssel,
mint	a	gyertya	lángja.

Betöltetlen,	megnőtt	terében
meglobban,	hirtelen	kilángol
meglazuló	körvonalából.

Lator	egész	munkássága	és	művészete	nemcsak	pontosan	betölti	ön-
maga	terét,	hanem	alkotó	képzeletének	meglazuló	körvonalából	szabály-
talan	időközönként	versek	csapnak	ki.	Betöltetlen	tere	így	együtt	alakul,	
lüktet,	 tágul,	 növekszik	 eleven	 költészetével,	 amelynek	 határait	 nem	
könnyű	bemérni.
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