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Lengyel Boldizsár

Számomra a vers érzelmi kérdés

/Beszélgetés Zalán Tibor költővel/
Egyre többet hallunk a költészet haldoklásáról. Sokan állítják, nálunknál jóval

gazdagabb országokban alig egy-kétszáz példányban jelennek meg verseskötetek.
A jóslatok alapján roppanni látszik a világ "gyémánt tengelye". Szerény véle-
ményem szerint a látszódó jelek elfedik a lényeget. A világ hangos ripacskodását
ma is "őrzők" sűrítik versbe. Szavakkal közelítenek a csend, a névtelenség felé,
ahogyan Simoné Weil mondja. Magányosan, a nyelv teremtő erejével, gyakran
acsargások és félreértések közepette alkotják láthatóvá az egyre átláthatatlanabb
világot.

Közéjük tartozik Zalán Tibor költő is.
- "Földfogyatkozás" c. köteled fülszövegében azt írtad, a költő értékeket keres

és melléjük mértéket állít. Napjaink változó világában mit tartasz a társadalomban
és a művészetben értéknek?

- Nehéz ezt most meghatározni. Sok a bizonytalanság. Az irodalomban is
egyfajta morálnélküliség, cinizmus uralkodott el. Midőn azt írtam, még egysze-
rűbbek voltak a viszonyok. Az uralkodó ideológiával szemben volt egy oppozíció,
ami morálisan megemelte az embert. Ma nem tudom, mivel kell szembehelyez-
kednem.

Úgy gondolom, ha 1990-ben azt mondom, egyenes gerinc, morális elkötele-
zettség, erkölcsi tisztaság, gúnyos mosolyra ingerlem az olvasót. De nincsenek
behelyettesíthető szavaim. Az érték egyszerű dolog, bármennyire is körülhatá-
rolhatatlan. Az irodalomban, művészetben esztétikai érték, amit folyamatosan
próbálok én is előállítani. Az ehhez állított emberi mérce sokkal problematiku-
sabb. Engem is az a fajta válság gyötör, mint az egész társadalmat. Életem 35
évét leéltem egy rendszerben, amelyről kiderült, nem az volt, aminek magát
hirdette, hiszen az embert igyekezett morálisan lejáratni, meghurcolni.

Igen ám, de én ebben a rendszerben lettem író. Nem feltétlenül annak kö-
szönhetően, azért mégiscsak a késő Kádár-korszakban jelentek meg a műveim,
és kaptam különféle díjakat. Most sokan jelentkeznek, akik akkor nem lettek
írók és nem kaptak díjakat, és hangoztatják, hogy elnyomták őket.

Már találkoztam olyan írással - debreceni napilapban jelent meg -, amelyben
a költő arról beszélt, hogy most elérkezett az ő idejük. Akiket a sors Kádár
idejében szerkesztőségbe és kötethez juttatott, azokat most félre fogják söpörni.
Ha ennek tükrében nézem a mértéket, akkor bizony csak bélistázásról beszel-
hetek. A "tisztakezű" és "tiszta szavú", ha középszerű, vagy rosszabb esetben
tehetségtelen, újra háttérbe szorítja a tehetségest.

Az elmúlt évtizedekben Magyarországon két választási lehetősége volt az
értelmiségnek, tartotta egy kegyetlen mondás. Egyik az alkoholizmus, a másik
az járhatatlan. Az elsőt sajnos sokan választottuk. Mellette vagy teljesen kívülállt
valaki az intézményrendszeren, disszidált, vagy elhallgatott. Az írónak végül is
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az a feladata, hogy műveit eljuttassa az olvasóhoz. Azt, hogy milyen rendszerben
jelentek meg a művek, erkölcstelenség általánosságban a szerzők fejére olvasni.
A felelősség ott kezdődhet, hogy mik jelentek meg, az alkotások tartalma mit
rejtett. A Kádár-korszakban megjelent művek egy jelentős részét nem lehet meg-
támadni. Az értékes produktumok vizsgálatával nem tudják besározni az alkotót.
A művek tiszták tudtak maradni.

Többen egzisztenciálisan vállaltuk, hogy irodalmi folyóiratot szerkesztünk.
Tettem ezt én is azért, mert azt akartam, hogy az én nemzedékem, és az utánunk
következők fórumhoz jussanak. Hazudik, aki azt mondja, hogy 1985-ben előre
látta, hogy itt egyetlen reccsenéssel ledől minden. Sokan úgy készültünk, hogy
vagy elmegyünk az országból, vagy megpróbáljuk magunknak úgy alakítani,
hogy elviselhető legyen. Ehhez az kellett, hogy mi szerkesszünk, azok között a
keretek között, melyek akkor voltak. A verseimbe soha nem engedtem beleszólni.
Amit leírtam, azért mindig is vállalom a felelősséget. A szerkesztői gyakor-
latomba természetesen beleszóltak. De ez a világon mindenütt így van. Nekem
is voltak verseim, melyek külföldön jelentek meg.

- A kritika gyakran beszél indulataidról, dühös lázadásaidról. Indulásod idő-
szakában volt is ki ellen és mi ellen lázadni. A jelenlegi változások hogyan
érintenek?

- Most is tele vagyok indulattal. Vannak változások, de gyakran nem az tör-
ténik, amit szeretnék. A parlamentben például időnként furcsa dolgokat tapasz-
talok. Nem akarok hasonlatot használni. Keveset értek a politikához. A változások
nemcsak virágot, dudvát is teremnek. Most is vannak igehirdetők, nem is kevesen.
Legszívesebben az íróasztalhoz ülnék és korrigálnék, mert azért emlékezetem
nekem is van. Tudom, mi történt az elmúlt harminc évben. Nyugtalanít az al-
páriság a közéletben, az irodalmi életben. Sok a mocskolódás, a pocskondiázás,
a bizonyítékok nélküli vádaskodás. Még a névtelen levelek ideje is eljöhet. Vé-
dekezésül kivonulásra kényszerítem magam. Nem vállalok pozíciókat. A Kor-
társnál szeretnék maradni, mert felépítettem valamit, amit nem szívesen adnék
fel, és élnem is kell valamiből.

Természetesen ezek a történések kihatnak költészetemre is. Mégis csak azzal
lettem valakivé az irodalomban, hogy teli voltam indulattal. Az indulataimat
bcletranszponáltam a verseimbe, ezért érződik azokban egyfajta neki feszülés. A
jelenlegi helyzetet anakronisztikusnak tekintem. Egy jelentős alkotó eleme esik
ki lírámnak. Ez nem baj. Most meditatívabb időszak következik. Próbálkoztam
eddig a népi szürrealizmust követően újromantikával. Most a klasszicizálódás
vonz, a hűvösebb verskezelés, távolodás mindentől. Megpróbálok "gúzsba kötve"
táncolni. Iszonyatos energiáim mennek el arra, hogy az indulataimat lekössem,
hogy ez műveken keresztül se jöjjön ki.

- Milyennek látod a költészet jövőjét? Sokan huhognak ezzel kapcsolatban.
- A költészet azért van most zsákutcában, mert nincsenek olyan egyéniségek,

olyan kiváló költők, akik maguk mellé tudnák állítani a közönséget. Most jó
prózaírók vannak. De a jó költőket most is el tudják adni. Szőts Géza például
tízezer példányban kelt cl. Óriási dolog. Weöres Sándort minden mennyiségben
el lehet adni. Mindig van egy igényes réteg, amelynek fontos a vers. A "köz-
költészet" van veszélyben, mert az egyre szürkébb, uniformizáltabb. Stadionokat
ma már nem lehet megtölteni vcrsbarátokkal.
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- A könyvpiaci kfnálat enyhén szólva nem lelkesítő. Az emberek nem azt
keresik és veszik, amire épülésük érdekében szükségük lenne. Mit lehet tenni?

- A vasárnapi pörkölt mellett kevesen olvasnak szép verset. Az emberek nem
szeretik a direkt beavatkozást ízlésükbe. A kultúra mint morálteremtő erő nem
működik.

Nem hiszem, hogy szankciókkal bármit is elérnénk. Nem baj az, ha különböző
értékek egymás mellett vannak. A fontos, hogy legyenek. A veszély most azt,
hogy csak a szemét és a középszer marad, vagy kerül aránytalanul túlsúlyba,
mert az értékes irodalom kiadásának állami dotációja megszűnik vagy jelenték-
telenné válik. Botránnyá fajult nemrég, hogy az állami kiadók nem rendelnek
verseskötetet. Tényszerű elemzések híján történnek az elutasítások. Nem élnek
az előrendelés gyűjtésének lehetőségével, pedig az valamikor régen kiválóan
működött. A kiadók mindenütt a világon törekednek bevételre, de tudják, igazi
rangjukat a valódi tehetségek felfedezése és kiadása jelenti. A profit érdekében
történő megalkuvást minőséggel kompenzálják. Ebben a mecenatúrában nincs
kivetnivaló. Remélem, a nálunk folyó rendszerváltásban is lesz természetes ki-
választódás, melyben támogatásra érdemesül az igazi minőség, méltó helyet kap
a tiszta értelem. Tudom, mindehhez hosszabb idő kell.

- Tapasztalom, milyen kevesen vállalkoznak "pokolra menni" egy-egy alkotás
megértésére. Sokan a közérthetőséget hiányolják.

- A mű megértése nemcsak attól függ, mennyire vannak kódoltan benne azok
az üzenetek, amelyeket a szerző olvasóinak szánt, hanem attól is, hogy a befogadó
milyen készséggel rendelkezik. Ez pedig alapvetően attól függ, mennyit olvas,
intellektuálisan milyen felkészültségű. Az érzékenység mellett a rendszeres gya-
korlás alapvetően fontos. Kellenek alapismeretek és azok használatában jártasság.
A közérthetőség tehát bonyolult probléma alkotó és befogadó oldaláról egyaránt.
A művészet talán azért is mindig egy szűk réteg privilégiuma volt. Ez nem
elitista szemlélet, hanem ténykérdés.

Ráadásul a vers számomra elsősorban nem értelmi, hanem érzelmi kérdés.
Ebben az értelemben a közérthetőség már fel sem merül, mint dilemma. Jöjjenek
át a tartalmi üzenetek, szabadítsák fel a zsigereimben azokat az energiákat, ame-
lyeket a szerző érezhetett. Az a véleményem, nemcsak a versírás, annak olvasása
is "szakma".

- Lehet a versírásról, mint szakmáról valami kézzelfoghatót mondani?
- Magamról tudok beszélni. Számomra az íráshoz kell valami lendület, amit

hívhatunk indulatnak is. Minden versemben van valami huzat. Elkezdődik valahol
és dübörög valamerre. Ritkán épül úgy, mint amikor a gyerek kockát rak egy-
másra. Belső erő építi, ami nyilván a nyelvből adódik. Tehát nemcsak indulatból!

Azt mondták egyszer rám, olyan vagyok, mint Midász király, aki bármihez
nyúl, kezében minden arannyá válik és éhenhal. Van egy született adottságom
arra, hogy bizonyos dolgokat meg tudjak írni bármikor, bármilyen állapotban,
elfogadható szinten. így előbb-utóbb nem jutok kellő táplálékhoz, nem leszek
kénytelen leásni magamba, mert mindig van annyi fönt, amiből egy mű létrejön.

- Személyesség és közéletiség egyszerre jellemezte mindig a magyar költé-
szetet, így van ez a te lírádban is?

- Fordított a folyamat napjainkban. Úgy érzem, most veszélyesebb közéletinek
lenni. A lélek mérnöke idejétmúlt kifejezés. A változás az analizáló művészeknek
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kedvez. A probléma, hogy itt is azonnal a kizárólagosságra törnek. Csak azt
tartják művészetnek, ami nem keveredik a közéletbe, csak a költészet és művészet
problémáiról szól, illetve az emberi lét legbelső titkairól.

Most nem az a pillanat van, ami a közéletiségnek kedvez. Érdekes módon
pont akkor, amikor van közélet A megváltozott helyzettel van ez összefüggésben.
A közéletiségnek akkor volt igazi jelentősége, mikor más nem mondhatta ki az
igazságot, csak az író, a művész. Ezért rettentő metaforikus az elmúlt harminc
év költészete. Jelentős összekacsintások voltak az olvasóval. Az olvasók értették
egy-egy szó mit takar. Most választott politikusok intézik dolgainkat. Remélem,
minden tisztább lesz és jobban kitisztul. Az író tehát írjon. Csak akkor lépjen
"porondra", ha ott létfontosságú dolgok történnek. Igazi fegyvere a toll kell,
hogy maradjon.

- Az érzékenység a művészi hivatás egyik alapfeltétele. Ösztöneiddel milyen-
nek látod az ezredfordulót, a következő évtizedeket?

- Reménytelen kérdés. Minden ambivalens bennem. Hiszek abban, hogy je-
lentősebb változások lesznek és minőségileg egy jobb életet fogunk kapni. Ugyan-
akkor nem hiszek azokban, akik ezt csinálják, meg ahogyan csinálják. Örülök
a kelet-európai változásoknak, de nem hiszek abban, hogy ez visszafordíthatatlan.
Sötétnek látom a következő évezredet. Összességében nem sok okunk van az
optimizmusra. Személyes ügyek kötnek le bennünket, és közben nem vesszük
észre a jelzésekből, hogy lesz-e mit ennünk, jut-e elég oxigén a lélegzéshez, mi
lesz, ha kilyukad az ózonpajzs. Ezek sajnos közelebbi kérdések, mint képzeljük.
Igazi konfliktus. Azt érzem, nem szívesen lennék a bőrömben száz év múlva.


