
27

Amit az avantgárdról tanultam, azt ebbe 
a tagadhatatlan klasszicizmusba beleírtam 
Lator Lászlóval beszélget Ladányi István

A 86. ünnepi könyvhetet ünnepeljük, és a számot kimondva úgy érezzük, hogy nagyon régi rendezvény-
ről van szó. Pedig tulajdonképpen ugyanolyan idős, mint Lator László, akiről viszont egyáltalán nem a 
kora jut eszünkbe, ha találkozunk vele. Mindketten 1927-ben születtek, csak a könyvhétből kimaradt 
egy év... Mikor találkozott először ezzel az eseménnyel?

Én abban az időben, amikor Magyarországon először voltak Könyvhetek, nem Magyarországon él-
tem, hanem Csehszlovákiában. Kárpátalján. Volt egy rövid korszak Kárpátalja történetében, amikor 
a mi részünk, 1939-től 44-ig, Magyarországhoz tartozott. Akkor találkoztam a Könyvhéttel, még-
hozzá ott Kárpátalján, a beregszászi könyvesboltokban, könyvpiacon, ahol én a gimnáziumi tanul-
mányaimat kezdtem. Hát ez egy őrült korszak volt, de nekem óriási élmény volt az, hogy ott, ahova 
kerültem a szülőfalumból, ott vannak magyar könyvek. Akkor már volt valami fogalmam róla, azért 
is, mert apám vett könyveket véletlenszerűen, így, úgy, amúgy, de volt valami fogalmam arról, hogy 
mi az a magyar költészet. Engem elsősorban az érdekelt. Elmondtam, megírtam valahol, hogy az 
egyik legnagyobb élményem a Juhász Gyula összegyűjtött verseinek a szegedi, Szukits-féle kiadása, 
azzal a Könyvhéten találkoztam. De úgy emlékszem, hogy a Könyvhéten találkoztam Szabó Lőrinc 
nagy, összegyűjtött verseskötetével, talán Tóth Árpáddal, és hát persze egy csomó olyan prózai mű-
vel is, amit vagy elolvastam, vagy nem. Engem a költészet érdekelt, és ez egy hallatlanul nagy dolog 
volt, hogy van egy olyan nap, vagy vannak olyan napok az évben, amikor odarakják elém és csak 
meg kell fognom a könyveket, és ha van pénzem, akkor meg tudom venni.

Talán ennél az időszaknál meg is állhatnánk, és az egész beszélgetés szólhatna erről, mégse tehetjük 
ezt; egy másfél kérdés erejéig azért itt maradnék. Engem nagyon megérintett ez a Tiszasásvár név, 
olyan, mint a Kosztolányi regényből egy fiktív település, és kicsit gondolkoztam is róla, hogy Tanár 
úrnak vajon milyen lehet ennyi idő távlatából a viszonya hozzá. Én például a saját szülőfalumról úgy 
tudok gondolkozni, mintha tegnap kerültem volna ki belőle, és jól fel tudom idézni a részleteit. Mennyi-
re él ez a település a mai gondolkodásában? Vissza szokott térni hozzá gondolatban?

Nem gondolatban, hanem a valóságban. Azt hadd tegyem gyorsan hozzá, hogy én nem térhettem 
vissza a szülőfalumba. Különféle fogolytáborokban voltam, a breszt-litovszkiból kerültem vissza a 
szülőföldemre, a szülőfalumba, és mivel ott már nem találtam a közeli rokonaim közül csak egyet-
len unokanénémet, Nagyszőlősön, Ugocsa hajdani székhelyén, átszöktem onnan, elég viszontag-
ságosan. Írtam, elmondtam, úgyhogy nem ismétlem el, a határon való átszökés nem volt könnyű 
dolog. Én nem is vágytam oda vissza, örültem, hogy átszökhettem a határon. Később, amikor visz-
szamentem volna megnézni a szülőföldemet, a szülőfalumat, akkor meg nem mehettem. Mert csak 
olyan mehetett, akinek testvére vagy szülei éltek ott, és az kapott beutazási engedélyt. Úgyhogy 
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legközelebb 1990-ben, amikor már más világ volt, mehettem vissza. Legutóbb pedig két hónappal 
ezelőtt, a fiam ösztönzésére, hogy mutassam meg neki, hogy hol mi volt. És azt kell mondanom, 
hogy a szülőfalumra nem ismertem már rá. Nem azért, mert olyan fényűző falu lett belőle, hanem 
mert átépítették az utcákat, el se tudtam képzelni, hogy hajdani kúriánk, vályogkúria volt – mikor 
jártunk ott korábban, akkor az eső már szétmosta ezt a gyönyörű kúriát – és hát most meg nem 
tudtam elképzelni, hogy hol volt. Nem találtam a helyét. A Tisza folyása megváltozott. Az folyton 
változott, a Tisza folyása. Ugyanezt éreztem egy kicsit Nagyszőlősön. Gondoljunk a híres Perényi 
kastélyra, ahol most múzeum van végre, de volt ott petróleumraktár is, vagy nem tudom én, mi-
csoda. És nagyon rendbe hozták, lehet, hogy magyar pénzen, az elkápráztatott engem, meg ott volt 
egy pár olyan ház, amire ráismertem. Az egész város jellege megváltozott. Annál inkább ráismer-
tem Beregszász középpontjára. Ott van egy magyar pedagógiai főiskola, amit én hallatlanul fontos 
dolognak gondolok, és azt viszont magyar pénzen újították fel. Ez a törvényszék épülete volt, egy 
nagyon szép épület, és az is megvan. A hajdani magyar gimnázium, ami most nem magyar gimná-
zium, de azért az nekem most is ismerős volt. Az nem változott. Vagyis úgy érzem, hogy nekem ez 
a szülőföld már csak félig szülőföldem, mert annyi minden változott meg a stílusában, a közegében, 
hogy Beregszász kivételével sehol nem éreztem már otthon magam.

Amikor átszökött Magyarországra, tudjuk az életrajzból vagy élettörténetből, akkor Makóra ment; Ma-
kón volt valami kötődés? Vagy egyszerűen az volt közel, és akkor ezért volt kézenfekvő, hogy odamenjen?

Hát úgy volt, hogy én már ott Kárpátalján megtudtam unokanénémtől, akinek egyébként az anyját 
Bartók Béla anyja tanította Nagyszőlősön zongorázni – ez benne van Bartók életrajzában is – az 
azt mondta nekem, hogy a szüleim, nem tudja egészen pontosan, hogy hol vannak, de Magyaror-
szágon. És amikor átszöktem a határon, ott a szomszéd faluban találtam rokonságot, ismerősöket, 
és tőlük tudtam meg, hogy a szüleim Makón vannak; és azért vannak ott, mert apámnak két húga 
is oda ment férjhez. Makó véletlenszerűen jött az én életembe, az életem egy színteréül, de nekem 
hallatlanul fontos volt, mert a Makó egy olyan szellemi lázakkal tele kisváros volt, amit addig el sem 
tudtam volna képzelni. Tessék elképzelni, hogy ott volt egy igazgató főorvos a kórházban, Diósszilá-
gyi Sámuel, aki meghívta zongorázni mondjuk Bartók Bélát Makóra. Vagy meghívta azokat az író-
kat, Mórától kezdve, aki a szomszédos Szegeden volt, József Attiláig. Őt nem kellett meghívni, mert 
Diósszilágyi Sámuel kezelte a nem tudom hányadik öngyilkossági kísérlete után. A makói interná-
tusban lakott. Juhász Gyula Makón tanított, a makói újságírók, értelmiségiek kapcsolatban voltak 
az egész Nyugattal, a Válasz körével; úgyhogy nekem Makó hihetetlen sokat jelentett mindaddig, 
amíg meg nem változott a makói – hogy is mondjam – társadalmi közeg; ez az úgynevezett fordulat 
éve után következett be. Én akkor már Pesten voltam, egyetemre jártam, az Eötvös Collegiumban 
laktam. Keresztury Dezső volt az igazgatója egy darabig, míg a kollégium is meg nem szűnt. Meg-
szüntették. Akkor még vissza-visszamentem Makóra. Utána elkerültem a Dunántúlra, Körmenden 
tanítottam, a körmendi gimnáziumban ’51-től ’55-ig. És nagyon szerettem Körmenden.

Gyorsan bejártuk a történelmi Magyarország elég jelentős részét, eljutottunk Körmendig is; ugye ez 
óriási távolság; és úgy tudom, hogy van ez az ispánki kötődése mindmáig; ez ehhez a körmendi idő-
szakhoz vagy kitérőhöz, vagy bárminek nevezzük kötődik?

Ehhez kötődik leginkább, vagyis én Vas megyében valami módon egy újabb szülőföldet találtam. 
Szóval több szülőföldem volt. Nagyon szerettem Vas megyét. Annál is inkább szerettem, mert va-
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lami módon azt adta, amit a szülőfalumban átéltem a tájból; azt, hogy egyszerre dimbes-dombos 
is meg sík részei is vannak. A hajdani körmendi tanítványaim is mindig hívtak, mindig visszajár-
tak hozzám és az ő révükön is kerültem oda Vas megyébe, ebbe az ispánki tájba. És van még egy, 
amit hát ha már szóba került, hadd mondjam el, hogy köztudomású, hogy Vas megye, csakúgy 
mint Füred, a Koloska-völgy, az egyik leggombásabb vidéke az országnak, és én gyerekkoromtól 
fogva szenvedélyesen szerettem a gombát. Úgyhogy furcsa módon ez is belejátszik a körmendi 
évekbe. Ispánkon akkor már olyan helyzetben voltunk, hogy tudtunk egy házat építeni egy gyö-
nyörű nagy lejtős domboldalon, és ott én nagyon jól tudtam dolgozni, senki sem zavart. Beültem 
a kis szobácskámba és ott dolgoztam reggeltől estig.

Akkor ez nem egy ilyen nyugdíjas visszavonulási terep, hanem már évtizedek óta megvan.

Munkahely.

Munkahely. És a gombafajok ezek hasonlóak abban a térségben is, mint a szülőföldjén? Vagy gyermek-
kora terében?

Hát persze, hát a gombák, azt nem tudom, háromezer körül...

Nem értek hozzá...

Gyerekkoromban megmondták a szüleim, a nagyok, ahogy mondtuk, az öregek, hogy csak ezt 
az ötféle gombát szabad szedni. De nekem Ispánkon az a bohókás ötletem támadt, hogy ki kell 
próbálni azokat a gombákat, amiket gyermekkorunkban nem volt szabad. Nekiláttam a szakiro-
dalomnak, és az volt, hogy amikor leszedtem egy olyan gombát, amiről úgy körülbelül tudtam, 
hogy micsoda, és azt is, hogy biztos nem veszélyesen, halálosan mérgező gomba, akkor azt a fe-
leségem megsütötte és megettem, és vártuk, hogy túlélem-e. A gombagyűjtésben ez az izgalmas, 
mert sokféle gombát lehet szedni. Találkoztam egyébként az emlegetett Koloska táján is egy 
olyan gombával, amit addig nem ismertem, a fenyőpereszkével.

A növények, gombák, madarak nevei is valami fantasztikus nyelvi anyag; ez bekerült a nyelvi készleté-
be? Tehát névről is ismeri a gombákat, és használja ezeket a szavakat?

Igen, névről is régóta ismertem már a gombákat, és hát némelyiket használtam is írásaimban, de 
nem azért, mert bele akartam venni, hanem mert úgy adódott. Amikor arról írtam, hogy milyen volt 
nekem Zala vagy Vas megye vagy éppen a körmendi erdő, akkor megtanultam a gombák nevét is. 

A fordítók réme az olyan költő, aki növényneveket, madárneveket, halneveket használ a szövegeiben, 
mert nehéz ezeket beazonosítani. Anyanyelvén se szokta tudni az átlag irodalmár, nemhogy idegen 
nyelven az ilyen kifejezéseket. Fordításból is olyan gazdag az életműve meg sokirányú az érdeklődése, 
hogy nemcsak gombákkal meg életrajzzal, hanem az irodalom nagyon sok területével tudnánk foglal-
kozni. Tulajdonképpen irodalomhoz megtérve azon gondolkoztam, hogyha azt a feladatot kapnám, 
hogy mutassam be Lator Lászlót másfél mondatban, akkor hogy mutatnám be; és hát műfajok szerint 
nem is kísérleteznék, talán azt mondanám, hogy a klasszikus modernizmusnak, a Nyugat-féle moder-
nizmusnak vagy az Újhold-féle modernizmusnak az egyik legautentikusabb mai folytatója. Olyan mai 
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költő, aki nagyon erőteljesen élteti tovább ezt a hagyományt, és tulajdonképpen úgy tűnik számomra, 
hogy a tanítványainak is mélyen és intenzíven adta át. Hogyan alakult ilyenné ez a poétika? Miért van 
az, hogy az avantgárdtól mintha távol tartotta volna magát, és láthatóan ismeri ugyan a kortárs poszt-
modern irodalmat is, de nem mozdult ezekbe az irányokba; tehát hogyan és miért ez az erős döntés a 
modernizmus hagyománya mellett?

Nagyon köszönöm ezt a lexikoncikket, a válaszom azonban nem ilyen egyszerű. Ugyanis én anno 
fiatal koromban a lehető legavantgárdabb hajlamokkal írtam verseket. Akkor jelent meg Kassák La-
josnak a Hatvan év című kötete. Egy nagy válogatáskötet, és ma is bármikor felmondom, hogy: „Apa 
az asztalfőn ül és lógatja bajszát / Három gyerek hat kanárimadár és a teleírt adóívek / 1922 / kí-
vül estünk a lőtávolon / Talpunk alatt érezzük jajgató halottainkat.” Avantgárd verseket írtam, azzal 
kezdtem a pályámat, és hadd tegyem hozzá, hogy akkor ismerkedtem meg fordításban Apollinaire-
rel, akinek, ahogy mondani szokás, a modern líra minden útján ott van az árnyéka, és amikor felke-
rültem Pestre, akkor azért kezdtem az Eötvös Collegiumban francia nyelven tanulni, hogy Apolli-
naire-t eredetiben olvashassam. Később francia szerkesztő is voltam az Európa Kiadónál. Vagy egyik 
kedves költőm már kamaszkorunkban is a Georg Trakl volt. Tőle nagyon sokat olvastam. Egy őrült 
osztrák avantgárd költő volt. És azt gondolom, hogy igaza van abban, hogy nem maradtam avant-
gárd költő. A mai avantgárd költők közül nagyon keveset, Celan verseit fordítottam, de ha nagyon 
figyelmesen olvassák a verseimet, akkor... – Ferencz Győző megírta több tanulmányában is, hogy 
az én klasszicizmusom, ami így van, a kötött formák, a fegyelmezett kifejezésformák kedvelése, az 
elbírta azt, hogy belül a háttérben ott van az avantgárd. Úgyhogy nem avantgárd verseket írtam, de 
azt, amit az avantgárdról tanultam, azt ebbe a tagadhatatlan klasszicizmusba beleírtam.
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És ez az erős döntés, ez a ragaszkodás a kötött formákhoz, ez nem is kapott valamiféle kísértést a ké-
sőbbiekben? Tehát ez lett a költői anyanyelve, és ragaszkodott hozzá, vagy nem is gondolkozott azon, 
hogy keresni lehetne vagy kísérletezni lehetne?

Más a kötött forma, az egy egyszerű technikai eszköz. Én fiatalkoromban rengeteg szabad verset 
írtam, de azt gondolom, hogy szabad verset csak akkor írhatunk, ha tudjuk, hogy milyen a kötött 
forma. Meg kell tanulni a mesterséget, és utána félredobhatjuk, áttérhetünk valami egész másra, 
vitatkozva a korábbi felfogásunkkal. Mostanában is írtam szabad verseket, többek közt a hatá-
ron való átszökésről, az 1945-ös évről, de általában nekem valamiért jobban megfelel a kötött, 
fegyelmezett, kemény forma és éppen azt szeretem, hogy ebbe a kötött, fegyelmezett, kemény, 
szigorú formába beletehetem azt, amit az avantgárdtól tanultam. Ezt nem akarom részletezni, de 
azt gondolom, hogy ez így van.

Legendásak az ELTE fordítószemináriumai, nagyon sok forrásból lehet erről olvasni, hallani; a kortárs 
költők jelentős részének az életrajzában is előbukkan, hogy részt vett ezen a szemináriumon. Jellemző 
ezekre a költőkre is, hogy mindegyikük elsajátította a kötött formákat. Tóth Krisztina esetében is, de 
Vörös István esetében is így van, vagy Ferencz Győzőnél, és hát lehetne sorolni, ott van, hogy nagyon 
erősen ismerik ezt a hagyományt. Ezt is így, ilyen határozottan tanította nekik? Ez a Lator-féle iskola 
következménye lehet?

Hát én azt gondolom, hogy igen; egyébként Tóth Krisztina, ha már emlegettük, nagyon sokszor 
megírta, hogy hogy került ő az én szemináriumomra az egyetemen. Úgy volt, hogy amikor már 
Pesten voltam, akkor az Európa Kiadónak dolgoztam, odajöttek hozzám a fiatal fordító- és köl-
tőjelöltek megmutatni a műveiket, és hát egyszer valaki az egyetemen kitalálta, hogy én úgyis 
foglalkozom a fiatalokkal, miért nem csinálom én ezt az egyetemen, egy szeminárium keretében. 
Csakhogy az, amit én csináltam az egyetemen, az nem szeminárium volt. Az volt a neve, de nem 
az volt, hanem úgy hívják, hogy stílusgyakorlat. Négyesy László csinálta valamikor, az ő óráira 
járt Babits Mihály meg Kosztolányi Dezső meg Tóth Árpád meg tudom is én, ki; Juhász Gyula, 
Szabó Lőrinc. Én is ezt próbáltam csinálni, a hallgatóimnak feladványokat adtam, mondjuk, fel-
olvastam nekik az aznapi időjárás-jelentést az Esti Hírlapból és ott az órán kellett nekik ebből egy 
verset írni. Ezt a Ferencz Győző-verset Ferencz Győző kötetében megtalálják, amit ott az órán írt. 
Részben feladatot adtam nekik, részben pedig megnéztük egy-egy versüket és nagyon kíméletle-
nül elmondtuk a véleményünket. És hát nagyon jólesik, hogy hajdani tanítványaim, akik túljutot-
tak a tanítvány koron, visszajárnak hozzám, és nagyon sokat emlegetjük azokat a hajdani órákat.

Az időjárás-jelentés mint téma hogyan viszonyul az ihlet fogalmához? Ugye a költészetben újra és újra 
visszatérünk ehhez a szóhoz, és tanárként is meg kell küzdeni ezzel a kérdéssel; hogy mi is lenne az 
ihlet. Milyen ihlető lehet az időjárás-jelentés?

Az időjárás-jelentés is lehet ihlető, és bármi lehet ihlető, de én azt gondolom, hogy az úgynevezett 
ihletnek csak úgy van értelme, én ezt a szót nem is nagyon szeretem használni, hogy igen, van egy 
ilyen félig-meddig elszabadult belső világa az embernek, és akkor leír mindent, ami eszébe jut. De 
igazából azután jön a mesterség. Nemes Nagy Ágnes írta meg nem is egyszer a vers születéséről, 
hogy azután jön az, hogy megnézzük, hogy jó volt az, amit ebben az önkívületben, ebből az úgy-
nevezett ihletből írtunk? Ez a sor nem jó. Ezt kihúzom. Tessék megnézni, az Újhold Évkönyvben 
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benne van Pilinszky Apokrif című nagy verse a kéziratának egy része. Ott látni lehet, hogy Pilinsz-
ky hogy húz ki rossz sorokat. Rossz szókapcsolatokat. Rossz mondatokat. Még inkább ezt csinálta 
egy olyan költő, mint Nemes Nagy Ágnes vagy akár Ferencz Győző. Szembe kell nézni vele, hogy 
az, amit az ihlet diktál nekünk, az vagy jó, vagy nem jó. Olyankor már csak a józan eszünkre és a 
mesterségbeli tudásunkra hagyatkozhatunk. Én azt gondolom, hogy egy vers az ihlet, az úgyne-
vezett ihlet és a mesterségbeli fegyelem határán jön létre igazán. 

Ehhez a témához köthető tulajdonképpen a műfordítás kérdése is. Az ember kap egy anyagot, de azt 
sem lehet valamiféle elsajátítás, megihletődés, az eredeti által való megihletődés nélkül elkészíteni. 
Ugyanakkor a tudás, a technika, a mesterségbeli képességek nélkül sem. Ahogy végignéztem, hogy ki 
mindenkinek a művét fordította, Shakespeare-től kezdve az oroszokon, Lermontovon, Blokon keresztül 
az előbb említett Paul Celanig nagyon sok nagyon nagy szerző nagy művét szólaltatta meg magyarul. 
A Celan-féle Halálfúgába gondoltam bele, hogy amikor azt fordította, akkor az már közismerten nagy 
vers volt, vagyis hogy már ráterhelődött a költemény hírneve is. Mennyire terheli meg a fordítót az ere-
deti anyagnak a mítosza? Mekkora felelősség például egy ilyen Paul Celan-féle Halálfúgát fordítani?

Köszönöm szépen ezt a kérdést. Nem éreztem ezt. Celan akkor, amikor én egy kötetnyi versét 
lefordítottam, még nem volt olyan világhírű költő, mint amilyen néhány év múlva lett. És én azt 
gondolom, hogy énnekem ahhoz, hogy akár Celan, akár Shakespeare, akárkicsoda mekkora szer-
ző, azzal nem kell igazán törődnöm. Vagyis nem nyomaszt, nem lelkesít, hanem ott van előttem a 
mű és nekem azt magyarul meg kell csinálni. Én azt gondolom, hogy ez is elsősorban a mesterség 
kérdése, hogy az ember hogy tudja megcsinálni. Hadd mondjak egy nagyon rövid példát, hogy 
miért nagyon nehéz vagy miért nagyon könnyű verset fordítani. Kálnoky László mondta, hogy 
mikor elkezd fordítani egy verset, akkor van olyan, hogy csak nézi egy darabig az idegen szöve-
get, és egy idő múlva a fejében nagyjából készen van a vers, csak le kell írni. Vannak olyan versek, 
amiket nem lehet ilyen egyszerűen, egyhuzamban lefordítani. Kínlódni kell, idetenni, odatenni 
a rím miatt a szavakat. Tessék elképzelni, hogy le kell fordítani azt, hogy: „Mi kék az ég, mi zöld a 
föld.”. És a magyar fordítói felfogás szerint ennek rímelnie kell. De mondjuk franciául nem rímel 
a kékre az ég, a zöldre a föld. Úgyhogy ilyenkor vagy félre kell tenni azt a verset, és nem csinálni 
vele semmit, vagy pedig megalkuvások jönnek. Hadd mondjak egy ellenpéldát erre. Van Apol-
linaire-nek az a nekem ifjúkoromtól kezdve kedves verse, hogy „Letéptem ezt a hangaszálat. / 
Már tudhatod az ősz halott. / E földön többé sohse látlak. / Ó idő szaga hangaszálak. / És várlak 
téged tudhatod.” Ennek az első sora így hangzik: „J’ai cueilli ce brin de bruyère.” Ez azt jelenti: 
Letéptem ezt a hangaszálat. Nem lehet megváltoztatni. Nem lehet a végére tenni azt, hogy ezt 
a hangaszálat letéptem. Erre a sorra háromszor kell rímelni a versben. Ha ez nem jön be, akkor 
jobb nem lefordítani. Vagy például ott van ugyancsak Apollinaire-nek A Mirabeau-híd című verse, 
„A Mirabeau-híd alatt fut a Szajna...”, ezt például nem lehet jól lefordítani, mert Apollinaire egy 
középkori szövőéneknek a rímsorát teszi fel, és ha ezt erőltetve lehet csak megcsinálni, akkor 
nem jön ki belőle az, hogy ez egy dal. Egy modern, szürrealista dal. Úgyhogy van, amit félre 
kell tenni, nem kell lefordítani. Ilyen fordíthatatlan más szempontból az, hogy „Megy a juhász 
szamáron, földig ér a lába,”, tessék elképzelni, hogy bármilyen nyelvre le kell fordítani. Nem lehet 
mást fordítani, csak azt, hogy megy a juhász szamáron. Van összesen három szó a sorban, és erre 
kell rímelni. És ezt csak akkor lehet, hogyha véletlen szerencséje van az embernek, ezért én azt 
gondolom, hogy vannak fordíthatatlan versek. Ezt a verset legfeljebb prózában lehet lefordítani. 
Nem írhatom azt, hogy a villamosra felszáll a juhász...
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Itt most már láthatóan előjön a költőből és műfordítóból a tanár, és ugyanakkor az irodalom-népszerű-
sítő is, mert itt most már kezdünk belecsúszni egy Lyukasórába... Szerintem az irodalomnépszerűsítést 
hihetetlen… – nehéz szembedicsérni valakit, úgyhogy elfordulok és úgy dicsérek –; tehát hihetetlenül 
jól csinálták ebben a műsorban, tulajdonképpen Lator László nevét a nagyközönség ebből a tévéműsor-
ból ismerte meg. Ezt hogyan vállalta, és milyenek voltak ennek a körülményei? Tulajdonképpen ennek 
is lehet kockázata, mert ezzel kiáll az ember a vásárra, és kezdi árulni az egyébként nehezen eladható 
portékáját. Miközben óriási kihívás meg feladat is ez, hiszen ezzel küzdünk mindannyian, akik írunk, 
hogy nehezen tudjuk a portékánkat értékesként felmutatni.

Hát ez egy furcsa hajlam, amit felfedeztem magamban. Ripacshajlam. Komédiás hajlam. Ezt a 
Lyukasórát Mészöly Dezső találta ki, és ő hívott engem, mert tudta, hogy én szeretek játszani. 
De előtte is volt egy olyan televíziós műsor, amit én nagyon élveztem, ez a Kicsoda, micsoda? Jó 
műsor volt. Na most azt fedeztem fel magamban, ezt egyébként már körmendi tanár koromban 
felfedeztem, hogy bennem van egy ilyen hajlam, hogy élvezem, hogy itt ülnek velem szemben, 
és akkor én elkezdek valamit mondani, és nézem, hogy mi van az arcukon. Eljut hozzájuk, amit 
mondok vagy nem. A televízió külön műfaj, mert ha valakivel együtt vagyunk, akkor van közvet-
len kapcsolat. A televízióban nincs. De én nagyon szerettem sakkozni és a televíziós műsorban a 
logikai játékot szerettem. És még egyet, ami a Lyukasórával kapcsolatban itt már elhangzott tulaj-
donképpen, hogy hogy lehet úgy fontos dolgokat mondani versekről, hogy közben megmarad-
jon ez a csevegő vagy fecsegő vagy locsogó vagy társasági hangulata a műsornak. Ez nem könnyű 
dolog, de azt gondolom, hogy ez volt a lényege a Lyukasórának. Úgy mondani komoly dolgokat 
versekről, költészetről, hogy szinte ne is lehessen észrevenni.

El kellene rejteni a komolyságát a költészetnek? Tanárok is ezzel küzdenek, ahogy mindannyian taná-
rokként, magyartanárokként még egyetemen is küzdünk bizonyos korszakok esetében. Például épp a 
kortárs magyar költészet esetében azzal küzdünk, hogy hogyan tegyük népszerűvé. Hogyan hozzuk 
divatba? Hogyan hozzuk divatba, mondjuk, Kukorelly Endrét vagy Parti Nagy Lajost? Mit gondol 
ezzel kapcsolatban, hogyan lehet például kortárs irodalmat népszerűsíteni gimnazistáknak?

Nagyon nehéz népszerűsíteni különösen a kortárs irodalmat. Két név hangzott el, egyikük se sze-
repelt a Lyukasórában, mert még élnek, hála Istennek, mert ott csak halottak szerepelhettek. De 
változatlanul azt gondolom, hogy akik népszerűsíteni akarják, ne elvont fogalmisággal közelítsék 
meg a verset; hanem valami módon azt láttassák, hogy hogyan születik, miért írják, hogy mondjuk, 
hogy jut eszébe ilyen hülyeség Parti Nagy Lajosnak, ezzel lehet a nézőt, hallgatót megszólítani. Per-
sze macskakörömben mondtam ezt a „hülyeséget”. Vagy például hogy jut eszébe Arany Jánosnak az, 
hogy „Ötszáz, bizony, dalolva ment. / Lángsírba velszi bárd”. Egyetlen szó sincs a helyén. Hát ha az 
iskolában, a körmendi gimnáziumban egy gyerek ezt a mondatot leírta volna, aláhúztam volna piros-
sal, mert ez a mondat nem mondat. Ez törmelékhalom. És mégis nincs olyan magyar versolvasó vagy 
nem versolvasó, akinek valamiképpen ne maradt volna a fülében ez az „Ötszáz, bizony, dalolva ment. 
/ Lángsírba velszi bárd:”. És tessék nekem elhinni, ez a Walesi bárdoknak a legképtelenebb sora. Úgy-
hogy én azt gondolom, hogy valamiképpen úgy lehet népszerűsíteni a költészetet, hogy a líra vagy a 
költészet vegykonyhájába visszük be hallgatóinkat, nem csak a vers úgynevezett tartalmát próbáljuk 
megmagyarázni. Hogy csinálja? Mitől jó ez a sor? Miért jó az, hogy „Még nyílnak a völgyben a kerti 
virágok”, és miért nem jó az, hogy „...minden elmúlik egyszer, minden végéhez ér.”. Petőfi ezt úgy írta 
meg, hogy „Elhull a virág, eliramlik az élet.” Az egyik nagy költészet, a másik meg sláger.
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Van olyan elképzelés, hogy tulajdonképpen irodalomórára is érdemes lenne bevinni magát az alkotást. 
Ahogy a képzőművészetet sem csak művészettörténetként tanítjuk, hanem gyakorolják is a gyerekek a 
technikákat, úgy lehetne valamennyire az alkotás gyakorlatát működtetni az irodalomórákon. Ilyenek-
kel esetleg próbálkozott középiskolai tanárként is? Mert a fordítószemináriumon vagy a stílusgyakor-
laton ott nyilván igen.

A gimnáziumban azért ilyen vakmerő kísérleteket nem lehetett csinálni, de ott is megpró-
báltam ilyesmit, és gondolom, hogy nem sikertelenül, mert a körmendi volt tanítványaim is 
visszajárnak hozzám, és hívnak még most is a találkozóikra; azért a gimnázium egy kicsit más. 
Az egyetemen azt csináltam, amit most megpróbáltam idétlenül elmondani, hogy hogy lehet azt 
elérni, hogy egyszer csak elkezdje érdekelni azt, aki hallgatja az embert, hogy miért nagyszerű, 
mondjuk, ez a Szeptember végén, mikor csupa ócska közhely. Minek kellett ezt Petőfinek meg-
írnia? Hát ha úgy tudja megírni, és én meg tudom magyarázni, hogy miért van ez úgy megírva, 
hogy nagy költészet lesz belőle, akkor közelebb hoztam a verset a hallgatóimhoz vagy a hallga-
tóimat a vershez.

Esszéíróként is valami hasonló tevékenységet végzett, olvastam egy ilyen megkülönböztetést is Öntől, 
hogy az irodalomtudományi elemzéstől távol tartotta magát, és maradt az esszé műfajnál, és ez a 
kettőt megkülönbözteti egymástól. Ezzel is lehetne polemizálni, hogy kell-e ez a távolság az esszé és a 
tanulmány között, nem kellene-e a tanulmánynak is megmaradni valahol az esszé környékén. Az egész 
pályájára jellemző az esszé, Nemes Nagy Ágneshez tudnám ebben hasonlítani, de talán még nagyobb 
mennyiségről van szó, mint az ő esetében. Úgy látszik, hogy erre a körre jellemző volt egy ilyen érdeklő-
dés. Miért érezte ennek szükségességét? Hivatásbéli kötelességtudat volt, vagy a pedagógusi elhivatott-
ság működött ebben az esszéírói, kritikaírói tevékenységben?

Én azt gondolom, hogy mindenkinek azt kell csinálnia, amit tud. Legalábbis, amiről azt hiszi, hogy 
ért hozzá. Az irodalomtudomány meg az irodalomtörténet a fogalmisággal, az éppen érvényes 
irodalom-felfogással, versfelfogással dolgozik. És én olyasmit tudok, gondolom én, amit ők nem 
tudnak, és ők olyasmit tudnak, amit meg én nem tudok, vagy nem is akarok tudni. Vagyis azt 
képzeltem, hogy nekem olyan esszéket kell a költészetről írnom, azt elmondani egy versről, egy 
költőről, egy mondatról, egy szóról akár, amit én hallok, és csak én hallok. Egy irodalomtudós nem 
ilyen, ő másfelől közelít. Egyébként egy esszékötetemről Beney Zsuzsa írt egy nagyon szép kriti-
kát, és abban ő éppen ezt kifogásolta, hogy én nagyon jól csinálom a részletek elemzését, de miért 
nem mondom meg, hogy ez a vers mit mond és milyen irányzathoz tartozik. Azért, mert én azt 
gondolom, hogy én ezt tudom elmondani. Egyébként hadd ajánljam figyelmükbe, hogy Domokos 
Mátyással van egy közös könyvünk, Versekről költőkkel, ezek rádióbeszélgetések voltak, egymással 
beszélgettünk vagy egy költővel, és ebben láthatjuk, hogy én egy analitikus hajlamú, esszéisztikus 
szöveget mondok, Domokos Mátyást pedig inkább a szintetikus látásmód jellemzi. Megfér egy-
más mellett a kettő, és Domokos Mátyással nagyon jól összeillettünk, talán éppen ezért, mert ő 
másképp nézte a verset, a költőt, a költészetet, mint ahogy én. Ő az összefüggéseket, a kitekintés le-
hetőségeit, a forrásokat; én meg azt, hogy miért van itt ez vagy az a szó, ez vagy az a kép, motívum. 

Azt látom, hogy folyamatosan követte az újra és újra fellépő fiatal nemzedékeknek a tevékenységét, ha 
jól emlékszem, egészen Schein Gáborékig , és lehetne sorolni a különböző generációkat, és lépést tartott 
a folyamatosan születő irodalmi terméssel. Őket egyszerűen alkotói kíváncsiságból olvasta, kritizál-
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ta, vagy valamiféle pedagógusi hozzáállás is volt ebben? Nyilván épp azért említem Schein Gábort, 
mert nála tűnt fel, hogy hogyan bírálja, lökdösi valamilyen irányba, illetve felhívja a figyelmét arra, 
hogy talán valamiket el kellene engedni, vagy fel kellene magát szabadítania a voltaképpen az okosság 
kényszere alól... Ez a tehetség felismerése és nevelői szándék vagy egyszerűen penzum? Hogyan döntött 
egy-egy ilyen kritikai téma mellett?

Mindig csakis a tehetség érdekelt. Tehát az, hogy mit ír. Mi az, amit elmond. A másik fele a dolog-
nak az, hogy én nem tudok kibújni a bőrömből, és azt kérem rajta számon, amit én a költészettől 
várok. Hadd mondjak egy rövid történetet, nagyon rövid lesz, megígérem. Karafiáth Orsolyának 
az első kötetéről írtam egy elég gonosz kritikát. Egy dicsérő, de nagyon komisz kritikát. Erre valaki 
a Jelenkorban, egy kortársa Karafiáth Orsolyának megvédte tőlem: egy ilyen vén állat ne szóljon 
bele abba, hogy hogy ír egy ilyen szép fiatal nő. Karafiáth Orsolyával utóbb összetalálkoztunk, és 
én megkérdeztem tőle, hogy hogy fogadta kritikámat. Nem bántódott meg, sőt tetszett neki. Vagy-
is nem olyan rossz dolog elmondani, ha nem egyezik is mindenben a felfogásunk, a költészetről 
való felfogásunk, valami mégis eljuthat hozzá, vagy máshoz vagy egy harmadikhoz abból, amit én 
képzelek, hátha hasznára válik. Én azt gondolom, hogy egyébként azok, akiket emlegetni szokás, 
hogy tanítványaim voltak, Tóth Krisztinától, Ferencz Győzőtől kezdve mondjuk Szabó T. Annáig 
vagy Imre Flóráig, teljesen másképp írnak, mint ahogy én írnék vagy írtam, de mindegyikükön 
érzem, hogy hatott rájuk az, amit én mondtam.  Akkor is, hogyha ők másképp képzelték el. 

Most kiváltképpen kitől vár Ön nagy dolgokat?

Nagy dolgokat azért én elsősorban azoktól várok, akik fiatalkoruktól kezdve jártak hozzám, akik-
kel beszélgettünk a költészetről. De most is találok olyan fiatalokat, most éppen egy fiatal lány 
hozta hozzám a verseit, egy Varga Lilla nevezetű költőleány, tőle nagyon sokat várok, de nem 
hiszem, hogy ha nem tanulja meg a mesterséget, igazán jelentős költő lenne belőle…
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Mesterségbéli kérdéseknél még megmaradva, számomra nagyon meglepő volt az életrajza, illetve ezek 
a visszaemlékezések vagy emlékezések, mert teljesen más volt, mint amit Öntől korábban ismertem. 
Nagyon sokféleképpen meg lehet írni, ugye, az embernek a saját élettörténetét, és én sok mindenre szá-
mítottam az Ön esetében, de erre a formára, erre a szabad beszéd és a nagyon kötött, nagyon kitalált 
beszéd ilyen furcsa keverékére, erre nem. Ez spontán jött, több változat volt, kísérletezés eredménye vagy 
honnan ez a szabad próza?

Itt a formáról, a megformálásról, az írásmódról van elsősorban szó. Azt gondolom, hogy ez írás 
közben alakult így, ehhez biztos, hogy hozzájárult az, hogy valamikor fiatalkoromban engem na-
gyon érdekelt a pszichoanalízis. Freudtól, Jungtól a magyar pszichoanalitikusokig nagyon sok 
pszichoanalitikus művet olvastam. A lélekelemző gyógyász hanyatt fektette páciensét a díványon, 
utasította, hogy most mondja el, hogy mi jut eszébe a nem tudom miről... – ez egyfajta írói mód-
szer is. Az, hogy a féltudat, a tudatalatti kilöki magából azt, ami benne van. Visszaemlékezése-
imben olyan dolgok társulnak egymáshoz, nem mondom, hogy könnyű csinálni, amelyek nem 
a ráció technikáját követik, hanem valami mást. Ferencz Győző hosszú és nagyon kiváló tanul-
mányban azt írta erről a könyvemről, hogy az első mondatban, ami másfél arasz, ennyi meg ennyi 
egymástól elütő hely és idő és téma csúszik össze. Asszociatív prózát akartam írni, amihez ez hoz-
zátartozik. De ha az ember asszociatív prózát ír, mégse engedje teljesen szabadon az asszociációit, 
hanem ezt is ugyanúgy formálja meg fegyelmezetten, mint ahogy egy verset meg kell formálni. 
Van egy másik sajátsága, tulajdonsága ennek a könyvnek, aminek az az alcíme, hogy Emlékezé-
sek, és az a címe, hogy A megmaradt világ, hogy nem egyszerűen önéletrajz vagy egyáltalán nem 
önéletrajz, hanem bizonyos helyzetek, korszakok leírása, és ezt össze próbáltam párosítani azzal, 
hogy nekem mit jelent a tárgyi világ, hogy jelenik meg a verseimben. Tulajdonképpen bele is ír-
tam a könyv fülszövegébe, hogy ez a könyv legalább annyira műhelytanulmány, mint amennyire 
visszaemlékezés. Azt próbáltam benne megírni, amit én a költészet igazi természetéről gondolok; 
azt, hogy miből lesz a vers, mivé alakul át az anyag, amit beleteszek.

Ezek szerint ezzel a módszerrel készült a könyv, hogy bizonyos mértékig szabadon engedte az asszoci-
ációit, aztán pedig gyakorolta felettük az alkotói fegyelmet? Az alkotói technikájára vagyok kíváncsi, 
mert ilyen esetben arra gondolunk, hogy elkezdjük magnóra mondani, ami az eszünkbe jut, és aztán 
leírjuk. De az nyilván nem így működne, nem ilyen lenne a végeredmény, ha az ember csak leülne, és 
spontán elkezdené mesélni az életét...

Hát ha már, bocsánat, hogy közbevágtam, ha már a magnó szóba került, akkor hadd mondjam el, 
hogy ez az egész igazából azzal kezdődött, hogy magnóra mondtam vagy harminc órán keresztül 
a Széchenyi Könyvtár Oral historyjában az élettörténetemet. Ez elsősorban történeti, politikatör-
téneti, eszmetörténeti interjúsorozat volt, és azt gondoltam, mikor ők leírták nekem, és ez hatszáz 
oldal lett, hogy ezt megcsinálom írott változatban. De nem tudtam megcsinálni. Arra jöttem rá, 
hogy ezt nem lehet másképp, ez az élőszó technikája szerint készült, meg tudnám talán csinálni 
írott változatát, de ez engem nem igazán érdekelt. Akkor alakult ki bennem ez a másfajta, asszoci-
atív próza, amely állandóan ide-oda jár a vers és az élményvilágom, az emlékezés, a történetek, a 
helyzetek, a helyszínek, a tárgyaim közt, amikről én a verseimben beszéltem. 

  


