
KÖLTÉSZET NAPJA

A szívbéli derű, a tisztult öröm hangja illenék legjobban - s ezt is szoktuk meg -
a Költészet Napja időben talán kissé megkésett, de tartalmában meg nem kopott idé-
zéséhez. Most, ezen a nehezen beköszöntött tavaszi vasárnapon mégis fakóra válik,
kongóra komorodik az ünnepi megemlékezés hangja is, miként a nap vidámító fény-
pásztáit egyik percről a másikra sötét-borúsra váltják az árnyteli sötét felhők a bolon-
dos áprilisi égen. A könyvet szerető ember, akinek emberréválását, eszmélését, való-
ságlátását Veres Péternek, a magyar irodalom örök Péter bácsijának világító sorai
segítettek igazolni, akinek ajkán Váci Mihály, a költő szavai édesedtek akaratlanul is,
meredt döbbenettel kénytelen tudomásul venni, hogy irodalmunk e két nagy egyéni-
sége nincs többé.

Nekünk szolnokiaknak külön is súlyos veszteség váratlan távozásuk, hiszen mind-
ketten többször megfordultak nálunk. Az idősebb nemzedék még jól emlékszik Veres
Péter derűt, emberséget), jövőbe vetett hitet, szép paraszti bölcsességet árasztó szavaira
a nehéz időkből, amikor még mai szép valóságunk kontúrjai is alig tünedeztek egy
rommá vert- város éppen csak újjáéledő, a maga útját kutatva kereső népe előtt.

És emlékezünk Váci Mihály kedves, közvetlen egyéniségére, ünnepi könyvhetek,
találkozók parázs hangulatából emlékszünk a költőre, aki a közélet magasán is meg-
maradt tanítónak, tanítva népét valóban nem középiskolás fokon; akinek szavait
ízlelve léptünk ki a művelődési ház kapuján - visszhangozva önmagunkban a „Még
nem elég..." halhatatlan sorait. Most már a nemlét semmijéből cseng felénk örök-
szép lírai üzenete:

„Mielőtt meghalok, még utoljára
majd elutazom egyszer

nyíló falukba, felpántlikázott
sörényü szelekkel.

Mielőtt meghalok, még kinyitom
az ablakom, az égre nézek,

s a lelkem elviszi egy tavaszba szálló
nyers-szavú vadliba ének!"

Lelke valóban itt van közöttünk, itt vannak verskötetei, hozzánk, a mai magyar-
sághoz szóló, leikéből lelkedzett verssorai. S úgy gondolom, méltóbban nem is emlé-
kezhetne rá Szolnok város versszerető közönsége, mint hogy versei leghivatottabb
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tolmácsolójának, Keres Emil Kossuth-díjas színművésznek ajkáról meghallgassa a ha-
lott költő halhatatlan énekét.

Kedves Közönségünk! Kedves Barátaim!

Ez a rendhagyó költészet-napi megnyitó a sors kifürkészhetetlen akaratából inkább
zárszónak sikerült. De talán nem hat mégsem frázisként, ha most az annyiszor hallott
sorokat idézem:

„Nem hal az meg, ki milliókra költi dús élte kincsét." így vagyunk ezzel való-
ban, s így is érezzük. Az a kimeríthetetlenül gazdag kincsesbánya, amelyet a magyar
líra jelent, vigaszt is, felderengő örömet, osztatlan gyönyörűséget is jelent mindazok
számára1, akik nem sajnálják a fáradságot végigjárni e bányának a múlt ködébe vesző
járataitól a jövendő még feltáratlan, de a jelen tárnáiból bizton megnyíló útjaiig.

Most azért jöttünk össze a költészet varázsára váró lélekkel, hogy fáklyás kalau-
zunk segítségével - mint Dante Vergilius lépteit követve - végigjárjunk néhányat mai
költészetünk - vájataiban ugyan sajátságos -, de irányában mindig a jövő felé vezető
tárnáiból.

S lehet-e biztosabb indító, lehet-e jobb iránytű a mélybe indulónak, mint
József Attila, a 65 éve született s már oly régen fájdalmasan távozott költő, mind-
annyiunknak, így mai költőinknek is „atyánknál atyábbja".

Hagyomány, de mindig megújuló, új tartalommal telítődő, szép hagyomány, hogy
így tavasz indulásakor, József Attila születésnapját követően fővárosban és vidéken,
rangos irodalmi folyóiratok lapjain és az újságok hasábjaid, előadótermek pódiumain
és kis falusi könyvtárak avitt polcai között tenyérnyi helyen is megjelennek, felcsen-
dülnek: az írás és a szó együttes erejével eljutnak költőink szárnyas szavai azokhoz,
akik nélkül minden művészet értelmét vesztené, a közönséghez.

Értelem és érzelem csodás együttélésének lehetünk tanúi ezekben a napokban,
mert a versek, az igazán jók ezt teszik: hatnak akarva, akaratlan mindannyiunk értelmi
és érzelmi életére, s forrasztanak össze bennünket még bensőségesebb kapcsolatba
azokkal, akik azért élnek, hogy világítsanak nekünk még akkor is, ha saját életük
fáklyája csonkig égett. Bízom abban - bizalmamban nem rendíthet meg semmi sem -,
hogy e verssorokból világító fények nyomán - még akkor is, ha egyikük a fényszóró,
másikuk csak a lámpás fényerejével hat, mindenképpen világosultabban, fénylőbb
szívvel távozunk minden ilyen alkalomról - így erről is.

S ha ez így van - s hogy így van, mindannyian tudjuk -, akkor őrizzük is
e versek adta fényt magunkban, s ha úgy érezzük, hogy halványul a fény, ne restell-
jünk magához a fények forrásához, a magyar költészet könyvekbe rejtett, de soha
ki nem alvó forrásához nyúlni.

Ezeknek a gondolatoknak a jegyében adom át a szót városunk művészetszerető
közönségének szívéhez olyannyira közelálló, e város falai közé mindig szeretettel
visszavárt Keres Emil barátomnak.

Szurmay Ernő
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