
Költők, kizárólag egymás közt 
Hétköznap, este tíz 

óra után a tévéhíradó 
második kiadásának vé-
gén az ember megtudja, 
hogy milyen lesz az idő-
járás másnap, kikapcsol-
ja a készüléket, és le-
fekszik aludni. Ha nincs 
cűiimpiai közvetítés, vagy 
műkorcsolya-bajnokság, 
váljon hányan: maradnak 
ébren, hogy megnézze-
nek egy műsort, példáid 
Föld és vadcm címmel 
és Mai amerikai líra al-
címmel? Szónoki a kér-
dés, hiszen jól tudjuk a 
választ: nagyon keve-
sen. Pedig egy tévéadás 
sok pénzbe kerül. Sok-
ka! többe, mint ez az 
írásom, amit nem tudok 
minek nevezni, ment 
nem értékelés, nem hoz-
zászólás, nem elmélke-
dés. Tulajdonképpen tu-
dósítás. Azokhoz szólok 
most, akik nem látták a 
fent említett műsort. A 
kevesek egyikeként a 
többséghez. 

Azon a pénteki napon, 
amikor a Föld és vadon 
című versösszeállítást 
vetítették, este tíz után 
-megjelent a képernyőn 
Aimíási Miklós és a be-
vezetőjében elmondta, 
hogy ezek az amerikai 
költők sokan vannak, a 
pilanartinak alkotnak, 
vagy inkább a pillanat-
ról, a jelenről, költői lé-
tük is csak a pillanattal 
mérhető, feltűnnek és 
letűnnek, azonkívül va-
lamennyien teljesen ki-
ábrándultak, mert úgy 
érzik, hogy az isten 
után az ember is elve-
szett, egy embertelen 
viliágban pedig mindent 
szabad. Eddig világos, 
ugye? Az Amerikai 
Egyesült Államok most 

fejezett be, úgy-ahogy, 
egy mocskos háborút, 
mindannyiunkat érdekel-
het, hogyan érzi magát 
ilyen állam polgáraként 
a költő. A ma! költő, 
természetesen. 

Következtek a versek. 
A megszólaltatott hét 
költő közül- Archibald 
MacLeish 1892-ben szü-
letett, -ha még nem fe-
jezte be a pillanattal 
mérhető pályáját, éppen 
nyolcvanegy éves. Ro-
binson Jeífers, szegény, 
már meghalt 1962-ben, 
hetvenöt 'éves korában. 
Az elhangzott versét egy, 
az első világháborúban 
meghalt katona emléké-
re írta. Richárd Eber-
hart 1904-ben született, 
Róbert LoweM pedig 
1917-ben. íme négy mai 
költő a hétből. 

Az, hogy ilyen öregek, 
engem nagyon elégedet-
té tett. Nálunk egy 
negyven évesnél fiata-
labb írót ugyanis nem 
mai írónak neveznek, 
hanem fiatal írónak. 
Miért tennénk kivételt 
halmi amerikánusokkal. 
Amint hazánk területé-
re lépnek, rájuk is a 
magyar törvények érvé-
nyesek Egyébként is 
érdemes tisztáznunk bi-
zonyos fogalmakat. Mai 
ember az, aki él, vagy-
is a mában él. Mai költő 
az, aki mára már költő-
nek nevezhető. Mai köl-
tőnek egy titkos hazai 
egyezmény alapján az 
az egyén tekintendő, 
aki igazolni tudja, hogy 
több évtizedes költői te-
vékenység áll mögötte, 
legalább annyi évtized, 
amennyinek alapján 
minden kétséget kizáró-
an költő lenne akkor is, 

ha a további ilyen irá-
nyú alkotó tevékenysé-
get abbahagyná. Kicsit 
bonyolult, de hát ezek 
az egyezmények ilyenek, 
még akkor is, ha titko-
sak. Petőfi a „Jövő ma-
gyar költőd" műsorban 
szerepelhetne a tévében, 
ha élne. 

Irodalmár kortársaim 
valószínűleg éveik szá-
mától függetlenül támo-
gatnák azt a javaslato-
mat, hogy a negyvenen 
felülieket ezentúl nevez-
zük élő klasszikusoknak, 
a többieket pedig egy-
szerűen csak költőknek 
és íróiknak. 

A Föld és vadon mű-
sor verseit nem a mai-
ság kötötte össze, hanem 
a pesszimizmus és a ma-
gányosság. Ezek az élet-
érzések, hangulatok va-
lóban csak a pillanat 
termékei lehetnek bár-
melyik élő költészetben. 
Keresztmetszetet adni a 
XX. századi amerikai 
költészetből a lehangolt-
ság, a teljes reményte-
lenség ábrázolása céljá-
ból, versműsorról lé-
vén szó, könnyen a köl-
tészet erőtlenségét mu-
tathatja az amerikai tár-
sadalom valóban sivár . 
jelene helyett Nem a 
jelennel szembeni tilta-
kozást hanem a panasz-
nak omlatag szentimen-
talizmus tói a sivalkodó 
agresszivitásig terjedő 
változatait. 

Tudósításomat össze-
foglalva : péntek este a 
tévében úgy láttam, 
hogy igencsak rosszked-
vűek a mai amerikai 
költők. 
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