
M E Z E Y  L Á S Z L Ó  M IK LÓ S

K ö ltő p o rtré  — - kritikai tü körben

„Művésznek lenni ezt jelenti: érlelődni, mint a fa, amely nem sürgeti
nedveit”  -  fogadta el magára nézve igaznak Rilke szavait Veres János 
szlovákiai magyar költő. Pályája, lírájának fejlődése csakugyan a kísér
letezéssel járó buktatókat és vargabetűket sem elkerülő új és új nekiru
gaszkodások sorozata. A  folytonos érdeklődés rajzolta költészetének zenitre 
még nem érő ívét. „Önmaga keresése és megtalálása kaptatóján haladva 
-  olykor lemaradva az olvasó türelmetlen várakozásától -  mégis a ki
egyensúlyozott líraiság a célja”  -  írta összegző érvénnyel Fonod Zoltán.

Élményforrásai alapvetően két táj varázsos igézetében lelhetők meg: 
Tornaija és Rimaszombat földszagú és otthonos életvalóságában, valamint 
a felhők magasába törő tátrai csúcsok zárt -  így lelkeket összemelegítő -  
szanatóriumi világában. Születésekor, 1930-ban Tornaija már mezőváros, 
de az alvég érintetlen falu -  furfangos észjárású palócaival. Aztán ott a 
fatelepek és proletárviskók nyomasztó világa, s bennebb haladva föltüne- 
deznek a polgárházak rendezett udvaraikkal, ápolt virágoskertekkel, la
kóik pedig a jobb módú iparosok és kereskedők. „E z  a sokszínű, válto
zatos és óriási ellentétekre épülő világ nevelt engem emberré, ez formálta 
észjárásomat”  -  mondta egy interjúban Tóth László mikrofonjába. Ifjú
ságának az 1949-ben rátörő tüdőbaj egy csapásra véget vetett. Életének 
színtere -  s évtizedekre meghatározó élménye -  kisebb-nagyobb megsza
kításokkal 1957-ig a tátrai szanatóriumok betegszobája. A  fenyvesek és 
sziklaormok világa akkoriban szintén őrzött még valamit régi romanti
kájából. Az összezárt és a halál fuvallatától meglegyintett emberek kö
rében ismerkedett barátokkal, szerelmekkel és a versekkel. Ide, az új- 
tátrafüredi szanatóriumhoz kötődik költővé avatásának döntő élménye. 
1951 őszétől -  a véletlen sorsszerűségének köszönhetően -  együtt pihent 
gyógyult Fábry Zoltánnal. Neki mutatta meg kezéből addig ki nem adott 
költeményeit. Fábry röviden közölte vele: költő lesz. Ám az éjjeliszek
rényen heverő Ady-kötetet „elkobozta” . A  figyelmeztető gesztus egy
értelmű volt: föl kell hagynia az Ady bűvkörében és méginkább az adys 
utánérzésekből születő versek írásával. Első közlése -  mily jellemzően az 
akkor éppen csak újrainduló szlovákiai magyar irodalom esztétikai enge
dékenységére és mennyiségi szemléletére -  igen egyszerűen történt. Pos
tára tette Egykor és most című versét, s az 1952. április 2-án meg is je
lent a pozsonyi Új Szóban. Veres Jánosból, a gömöri palóc fiúból, a ma
gas hegyi szanatóriumok betegéből költő lett.

Nem soká váratott magára az első kötetbéli jelentkezés. A  Csehszlovákiai 
Magyar Könyvkiadó Három fiatal költő (1954) címen bemutatkozó gyűj
teményt állított össze Ozsvald Árpád, Török Elemér és Veres János zsen
géiből. Mindhárman ifjúi hittel és lelkesedéssel ünnepelték az új szocia
lista életet -  háromféle változatban. A  túlfűtött lelkesültség, az önger
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jesztette hurráoptimizmus és a szükségszerűen velük járó súlytalan sema
tizmus különös paradoxonként jellemezte az 50-es évek nemzetiségi iro
dalmát. Sem a politikai-társadalmi viszonyok, sem pedig a művészeti élet 
körülményei nem indokolták ezt az önfeledt örömet és hálatelt himnikus 
hangot. Jóformán föl sem oldódtak a kisebbségi magyarság kollektív jog- 
fosztottságából származó rettegések görcsei, folyt a mezőgazdaság átszer
vezése, nyilvánvaló nehézségekkel küszködött az ország, s a művészetekre 
teljes súlyával nehezedett a zsdanovi esztétika parancsuralma. S akkor 
Vers ars poeticus belépője így rikkantott a kötetből:

Hé, társak! Piros, éneklő fényben 
siessünk kedves holnapok elé!
Segítsük őket közelebb hozni!
Ez most a harcunk, s minden népeké!

Fábry -  a fölfedező -  azonnyomban és pontosan látta az ifjú versíró 
fogyatékosságát. „Veres János alapvető hibája: nem hagyja eléggé kiérni 
elképzelését, ami ugyanakkor azt is jelentheti, hogy még nem biztos talajú 
mondanivalója. Meglátásait, elgondolásait azon melegében, első impresszi

ójában veti papírra, és ez így sokszor pongyolaságot eredményez” . Nem 
mondta ki, de éreztette, ítélete a politikai-közéleti verseket illeti, mert 
ugyanakkor melegen dicsérte természetfestő költeményeit, hangulatos élet
képeit, a mikrovilág képi sűrítésű ábrázolását amely majd Veres vers
világának legértékesebb vonulata lesz.

A lig egy esztendő múltán önálló kötet összeállítására nyílt módja a 
költőnek, aki erre jó két évtized távolából így emlékezett: „Am ikor a kiadó 
felszólított, hogy adjam le az első önálló verseskönyvem anyagát, eszem 
ágában sem volt még kötetet kiadni. A  felszólítás teljesen megbolondí
totta a fejemet, olyan váratlanul ért. (. . .)  D e képtelen voltam nemet mon
dani és higgadtan átgondolni, mit is jelenthet, mekkora felelősséget az ön
álló bemutatkozás” . Ez az oka, hogy az Ifjú szívem szerelmével (1955) da
rabjait is ugyanaz a naiv optimizmus, az az alapvetően hamis látásmód, 
azok a bántóan sematikus megoldások jellemezték, mint az Ozsvalddal és 
Törökkel közös könyv megnyilatkozásait. A  már emlegetett társadalmi és 
művészi paradoxia ezúttal tovább mélyült, magánéletére is kiterjeszke
dett. Súlyos betegségét, megpróbáltatásait is feledte, ha a szocializmus 
győzelmes építésére és a várhatóan kitűnő terméshozamokra gondolt. 
Turczel Lajos „apriorisztikus lelkesedéssel”  jellemezte korai költészetének 
ezt a fölhangoltságát. Ennek az abszolút problémátlan lírának nem voltak 
sarkpontjai, körvonalai, csak túlcsordulása, áradása, amint ez már Fábry 
korábbi elemzéséből is kiderült. Ugyanakkor a kortárs műbírálat 
észlelte azt a tényt, hogy az illuzorikus látásmód csakugyan illúzión ala
pult, ilyenformán kétségkívül őszinte volt. Harsány lelkesedését nem a ki
számított karrierizmus, nem a tudatos politikai célszerűség fűtötte, hanem 
az emberi jóságba és a jövő szépségébe vetett hite. Itt a paradoxiának az a 
mélyebben fekvő rétege munkált, amely képes volt a kínzó betegség elleni 
hősies küzdelmet fölmutatni. Ezért találó a kötet címe. A  bajjal, a halál 
rémével viaskodó ifjú szív szerelme erővel és elszántsággal lelkesül az iga- 
zabb életért, az emberségért, a szerelem és barátság kötéséért. Mégis a 
költőnek valamiféle euforikus, öntudatlan állapota volt ez: nem figyelte 
tudatos szemmel sem a világot, sem magát. Í rt, ahogyan helyzete, szerepe 
diktálta.
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Az első kötet szigorú kritikai fogadtatása, s kivált az a goethei figyel
meztetés, hogy a költőnek minden körülmények között vállalnia kell ön
nön élményeit, válságperiódust hozott Veres életébe. A  roppant termékeny 
és gyors iramú indulás után meditatívabb, halkabb időszak következett; új 
kötetet is csak hat esztendő múltán adott ki.

A  sürgetés nélküli érlelődés első gyümölcsei mutatkoztak Tüzek és v i
rágok (1961) című könyvében. Mindenekelőtt mélyülő életszemlélete és a 
valósághoz való szorosabb értelmi és érzelmi kötődése vált láthatóvá. 
Turczel Lajos is fölmérte a változást: „Gyermekien naiv lelkesültsége
felnőtt komolysággá s férfiszenvedéllyé érett, a felszín csillogásaiban ki- 
elégülő látása pedig mélyre néző és okokat kereső szemléletté nemesedett” .

Az átalakulás hátterét kutatva Tőzsér Árpád talányosnak tetsző jelen
ségre hívta föl a figyelmet. Megállapította, hogy a második kötet hiteles 
és szép költői képeket hordozó versei igazi lírikusra vallanak. D e ez az 
új arc -  fejtegette -  akkor lehetne hitelesebb, ha fölbukkantak volna az 
1955-ös lelkendezőt és az 1961-es lényeglátót összekapcsoló versek. Ám, ez 
az átmenet hiányzik: a vívódó, föloldó költemények kimaradtak az életmű 
addigi egészéből. Mintha Veres nem küzdött volna meg a hurráoptimiz
mus ürességével, egyszerűen csak átlépett rajta. Tőzsér a kétségeit kiter
jesztette az egész első lírikus nemzedékre, mondván, hogy ez a generáció v í
vódás és leszámolás helyett a feledést, a szemérmes elhallgatást válasz
totta. Nézetem szerint a kérdés nem is annyira rejtélyes. Az S Z K P  ne
vezetes XX . kongresszusát követően minden alkotónak -  így természete
sen a szlovákiai magyar költőnek is -  volt alkalma elgondolkodni a po
litikai dogmatizmus és az irodalmi sematizmus kártevésén. A  megtévedtek 
hirtelen jövő, heurisztikus fölismerésének, s az azt követő leszámolásnak 
első ösztönzője valószínűleg ez volt. A  másik föloldó tényező Veres al
katából következett, akinél a korábbi illuzorikus buzgalom nem magára 
öltött póz volt, hanem örökösen jóra vágyó lényének ösztönös megnyilat
kozása. A  megújulás tehát nem személyisége költői lényegének kifordítását 
követelte, hanem látásmódjának elmélyültebbé, pontosabbá válását és stí
lusának, vershangjának hitelesebbé módosítását. A  harmadik -  és a példa 
erejével ható -  fontos hatást pedig a magyar líra Nagy László és Juhász 
Ferenc nevével fémjelezhető megújhodása jelentette. Ebben az időben kez
dett hatni a határon túl a modern magyarországi költészet frissítő, pezs- 
dítő hatása, mely kitűnően összerímelt az ösztönösség jegyében indult első 
költőnemzedék tanulnivágyásával. Turczel Lajos egyértelműen megálla
pította, hogy Veres újfajta költői gyakorlata a Juhász Ferenc-i hatásra ve

zethető vissza. Külön erénye a rimaszombati pályatársnak, hogy „lehor
gonyzott ennek az útnak első, pozitív szakaszán” . Sőt Tőzsér -  hiányérzeté
nek megfogalmazása után — maga felelt saját kérdésére, amikor arról írt, 
hogy Veres Jánosnak a N agy Lászlótól is képviselt balladai, eposzi, nép- 
költészeti hangzás illeszkedik igazán költői habitusához. Tény, hogy a vál
tozás után az illúzió helyébe a látomásosság lépett, s a világra való effajta 
rácsodálkozás ösztönözte képalkotó tehetségének szép kibomlását. Mindebből 
adódik a következtetés: az első és második önálló kötet közötti hat év -  
amit fönnebb válságperiódusként említettem -  valójában a pontosabbá 
váló világlátás és tanulás időszaka volt. Eredményei pedig a Tüzek és v i
rágokban váltak nyilvánvalóvá. Mindazonáltal ebbe a kötetbe is kerültek a
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a „fordulatot" megelőző korszak tartalmatlan lelkesültségéből és frázi
saiból épült versek -  a költő szándékán kívül. A  kor szerkesztői gyakor
lata ugyanis az volt, hogy minden kötetbe meghatározott százalékarány
ban politikai-közéleti műveket is föl kellett vennie a szerzőnek. „A z  effajta 
gyakorlat tarthatatlanságát -  írta Tőzser Á rpád -  Veres példázza a leg
jobban: a másfajta érdeklődésű költőtől társadalmi mondanivalót köve
telni: új sematizmust eredményez” . Veres János pedig így emlékezett a 
Tüzek és virágok megjelenésének előzményére: „ . . . az volt a kiadó fel
tétele, hogy a verseknek legalább egyharmada direkt módon agitáló legyen. 
Sokat töprengtem, hogy mit csináljak, eleget tegyek-e ennek a követel
ménynek vagy várjak még a kötettel. D e a pénz nagyon kellett. ( . . . )  V é
gül is a kiadás mellett döntöttem.” .

Noha a kötet több verse idézte a rosszemlékű igénytelenséget, egészé
ből mégis valódi költő arca bontakozott ki. A  cím metaforája találóan 
jelzi a megtett utat; s a címadó vers allegorikus sorai meggyőzően mérik 
be a változást: az érzelmi-politikai-irodalmi élmények és csalódások, föl
ismerések és lemondások ellentéteiben edzett feszültség mértékét. Híven 
megőrződött viszont korábbi költészetének -  Turczel Lajos kifejezésével 
-  „eszmei kristálymagja” , az emberi jóság hite és vágya. Lírájának gon
dolati középpontja tehát a jóság virága, mely a kínok, csalódások, az 
élménygyűjtés és formálódás tüzében edződött maradandóvá és kapott hi
teles kifejezést. A  költő romantikus fölnagyító hajlama, valamint az él
mények bensővé válásának küzdelme olyan feszültséget teremtett, amely
ből kinőttek látomásos, balladikus kavargású nagy versei, melyek új mi
nőség létrejöttét jelentették életművében.

A  kötet egyik -  Veres egész pályáját megvilágító -  kulcsfontosságú 
verse az Ikarusz:

Örökre két kikötő vár 
nagy ég s a poros gödör, 
cibál a kényszer, míg egyszer 
lever és halálra tör.

Ha csupán e strófa igéit tekintjük (vár, cibál, lever, tör) megsejtjük a 
költő nagy keservét: a fölröppentő vágyak és a konokul visszahúzó erők 
szélsőséges, mégis oly gyakori ellentmondását. Tóth László írta: „ A  ter
mészet fura játéka lehet, hogy benne a világra naivan rácsodálkozó kis
gyermeket s a világot józanul szemlélő és mérlegelő, olykor el-elkomoruló 
bölcs aggastyánt egyesítette. Nemcsak emberként, költőként is ilyen. Ami
kor legmagasabbra szárnyalna, gyökerei visszafogják.”  A  folytonos neki
rugaszkodások, az új elhatározások és próbálkozások jellemzik Veres pá
lyáját, hogy a villámok magasába fölszárnyalva megint csak a földre es
sék. A  zuhanás fáj, a föld mégis otthonos, simogató. Elszántan lendül a 
magasságnak, de legjobb eredményei földközeli versei, mint a pusztaság 
igénytelen virágának, a Homokvirágnak az elégiája.

A z elmélyültebb és par excelence lírikus gondolkodás, a differenciál
tabb szemlélet magukkal hozták költői eszközeinek finomodását, versei 
mívességének gazdagodását. A  Tüzek és virágok a befeléfordulás igényét, 
az expresszívebb megnyilatkozás eszközeit mutatta: a belső tudattartalmak 
és érzésrezdületek jelképi jelentésű képekbe foglalását. Varga Imre találó 
megállapításával „mélyülő színeinek”  lehettünk szemlélői.
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A  lassú érlelődós, valamint az akarás és lehetőség, szárnyaszegettség és 
fölívelés feszültségének újabb hozadéka a Fehér szarvas (1967) volt. Tő- 
zsér Árpád javaslatára ezt a könyvét a népköltészet ihletésében fogant, 
s annak motívumaiból építkező verseiből állította össze, így a M ikrovilág 
előtti legegyenletesebb színvonalú s legegységesebb gondolatiságú kötet 
jött létre. Az ítészek többszöri intését követve a másodlagos élményforrá
sú, agitatív verselést végképp fölváltotta a személyesség, az én központba 
állítása. Talán túlzásig is -  amint F ónod Zoltán írta -  hiszen a költő al
katának ennyire erős fénybe állítása szűkíti a kötet horizontját. A  sze
mélyiség a nagy egész képét háttérdíszletté zsugorította.

A  címadó poéma mese és valóság ellentétére épül, s e feszültség áram
körében keresi a létezés értelmét, logikáját. A  népi regék világa idéződik 
valódi lírai szuggesztivitással az Arany János-i hagyomány talaján, de 
erős Juhász Ferenc-i hatás közvetítésével. A  szarvaslegenda szimbólumá
nak lényege a királyfiban megtestesülő költő álma: a folyton keresett, de 
elérhetetlen vágy. Veres János egyik alapproblémájánál vagyunk, a föl
szárnyalás és zuhanás ikaroszi művésztragédiájánál. A  keserű életérzés 
mögött ott a számvetés igénye: életről, eszményekről, hitről vall. A  kötet 
szerelmi és tájlíráját borongás lepi. Nem mesterkélt búbánatról van szó, ha
nem az élmények, tapasztalatok kiváltotta érzelemről, mely találó képek so
rába sűrűsödik. Formai szempontból is eredményes volt tehát ez a neki
rugaszkodás, mert korábban nem látott összhangba került hagyomány és 
modernség. A  látás romantikája és a szürrealizmus képzettársítása,
a szimbolizmus képisége és az impresszionizmus árnyalókész-
sége együttesen -  olykor buja képhalmozás formájában -  van jelen. D e 
az üzenet eltakarhatatlan lényege ezúttal is a kristálytisztává párolt em
beri jóság hatalmának hite. E  „legszebb fény”  jelenti lírájának közép
pontját, s a vele kifejezett élet értelmét.

A  Fehér szarvas minőségileg új állomás, de nem kiteljesedés volt, és 
jelezte a további készülődés irányát két vonatkozásban is. Egyrészt -  
ahogy Fonod Zoltán elemezte a kötet jelentőségét — megmutatkozott a példa
képek hatásától való egészséges távolságtartás igénye. Annak fölismerése, 
hogy nem az előtte járók gondolatait, de gondolkodói rendszerük igazságait 
kell követnie. Másrészt megmutatkozott a túlságos énközpontúság bukta
tója, s az ebből következő feladat: a költőalkat teljes kibomlása csakis 
egyetemesebb látásmóddal érhető el. Olyan költői önarcképet kell raj
zolnia, ahol a portré nem eltakarja a nagy egészet, de tükrözi.

Kevéssé rostált válogatott verseinek gyűjteménye v olt a Homokvirág 
(1972), amely megint csak kényszerűségből elkapkodott kötetté sikeredett. 
,,A  válogatott verseim kötetét a kiadó és az akkori körülmények sürgetésére 
szinte egyik napról a másikra kellett leadnom. Akkor már újra nagybeteg 
voltam, nem sokkal előtte kerültem haza a klinikáról, s betegen, rette
netes állapotban, testileg legyengülve és lelkileg feldúlva válogattam ösz- 
sze az anyagot, amit a kiadó még tovább változtatott. Sajnos, nem a leg
szerencsésebb kézzel nyúltak hozzá. ."

A cím metaforája ismét telitalálat, hiszen Veres költészete csakugyan 
nélkülözi a föltűnő látványosságot, a hivalkodást. Lírája -  ahogy Z alabai 
Zsigmond mondta -  nehezen szökkent szárba, de gyökereit mélyre eresz
tette az évtizedek alatt. Költői gondolkodásának forrásvidéke sorsának
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megpróbáltatásaiban és a hétköznapok apróbb-nagyobb tragédiáinak él
ménykörében határozható meg. S az élményvilág egyre személyesebbé vá
lásával költészetének üzenete is módosult. Immár nem annyira az emberi 
jóság erejébe vetett -  talán nehezen is körvonalazható -  hit adja mon
dandóját, hanem az együttérzés; együttérzés az élettől sebeket kapottak
kal, a sorstól megpróbáltakkal. Ez az érzés árad halk hangszere
lésű, őszintén kitárulkozó, mégis visszafogott legjobb verseiből. A  szerelmi 
és szanatóriumi témák motívumai egymást erősítve mutatják a mélyen át
élt élmény elsődlegességét. Legotthonosabb világában, a leíróköltemé
nyekben a látvány mozaikkockáiból -  képhalmozással és montázstechniká
val -  immár képes a nagy egészet ábrázoló tablók megalkotására.

Az addigi pályaszakasz áttekintésére és fölmérésére hivatott Homok
virág  híven rajzolta körül költője alkatát: az egyszerre szemlélődő és ki
tárulkozó Veres János portréját. „L írája  elsősorban érzelmi telítettségű, 
hangulatfestő -  szögezte le Zalabai Zsigmond. -  A  gondolatokkal szem
ben alulmarad. Hosszabb verseit nem bírja szusszal, légszomjat kap az 
önmaga diktálta tempó miatt.”  Újra és újra bebizonyosodott tehát, hogy 
Veres a maga kicsiny világában mozog a legbiztosabban. Ennek és belső 
élménykörének avatott kifejezője. Akkor talál magára, ha legszemélyesebb 
élményei, a lélek belső tájai felé indul fölfedező útra. A  betegségek szen
vedése, a halál fenyegetése, az élet durvaságaitól való félelme, az értel
miségit fojtogató szorongása, a szerelem gyötrelme és föloldozó öröme -  
azok a témamotívumok, melyeknek versbe szövésében mesteri.

Nem véletlen, hogy a M ikrovilág  (1979) legszebb darabjai e vonulatba 
illeszkednek. A  cím ismét telitalálat, tükrözi világszemléletének jellegzetes
ségét és kifejezi legsajátabb motívumrendszerét: szülőföldje igézetét. A  
Szűkebb pátria ihletése oly erőteljes -  amint Zalabai írja - ,  hogy „másra 
nem törekszik, mint hogy a költészet nyelvére fordítsa le a gömöri hely
történetet.”  A  kétségtelenül érzékletes túlzásnak van némi igazsága. Veres 
mindig öntudattal vállalta gömöri palócságát, s verseinek egy mennyiségre 
és minőségre egyaránt tekintélyes hányadából a gömöri táj közvetlen él
ménye és a palóc néphez való ragaszkodása árad. Mély gyökerű kötődése 
azonban nem jelent puszta helyi érdekűséget, bezáró provincializmust, mert 
épp e tárgyban erősödik föl igazán tehetségének egyik vonása: az összessé
get képes fölmutatni a kistáj érzékletes rajzában. Leíró- és portréfestő tech
nikája nem használ harsány színeket, inkább a hangulati mozzanatok 
megelevenítésével hat. A Szűkebb haza látványa érzésekben fogalmazó
dik: derűben és szomorúságban, mélabúban és életvágyban, aggodalom
ban és bizalomban. A  táj- és népélmény az érzelem tartományába kerül. 
Így, ebben a jó és vállalható értelemben „vidéki költő”  Veres János. Tóth 
László írta róla: „Érzésem szerint bárhol élne is a világon, mindenütt v i
déki csehszlovákiai magyar író maradna. Mert másnak lenni képtelen, vál
lalva sorszerű helyzetének felemelő pillanatait és kényszerű buktatóit is.”  
A vidékiséggel is együtt járhat a szabad röpülés határtalanságának jó ér
zése. A  tettvágy derűiének és a körülmények béklyóinak ellentéte -  a 
provincializmus veszélyének tekintetében -  nem föltétlenül a kiteljesedés 
útjába álló gátlás, nagyon is egymást erősítő kétféle hatás lehet. Magasba 
szárnyalni ugyanis csak biztos pontról elrugaszkodva lehetséges, olyan 
helyről, amely visszavárja elvágyódó hűségesét. Joggal mondta Veres: „Szi
lágyi Domokossal értek egyet, aki azt követelte, hogy az irodalom egyszer
re legyen európai és csíkszentjehovai.”
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Veres János ragaszkodó hűsége, tartásának etikája egészen nyilvánvaló. 
De -  kérdezi értő kritikusa, Zalabai Zsigmond -  miképp ölt esztétikai for
mát, lírai kifejezést ez a magasrendű erkölcsiség? A  válaszhoz két verssor 
szolgálhat mottóul: „Nem  nagy világ, nincs benne / minden, de van
benne valami az egészből.”  Vagyis a kérdés úgy tehető föl: a mikrovilág 
kicsinységében rejlő nagy egészet milyen esztétikai minőséggel képes verssé 
avatni? Láttuk, a Fehér szarvasban nem sikerült maradéktalanul megmu
tatni az egyediben az általánosítható összességet. Mértéktartó, visszafogott 
hangú és impresszionista látásra épülő költészete, a foltszerű árnyalás mód
szere nem tudott megbirkózni az akár miniatúra formájú tablósfestés fel
adatával. Ez ugyanis csak akkor lehetséges, ha az egyszeri képek önér
tékükön túl gondolati többletet -  azaz lényeglátást -  hordoznak. Ha a pil
lanatfölvételek fókuszában nem csak egy jelenet örökítődik meg, hanem 
ott dereng a horizont távlata is. És Veres János képes rá, hogy beléfogal- 
mazza önarcképét és érzéseit a mikrovilág nagy egészet is megmutató ké
pébe. A  formálás milyensége azonban vegyesebb képet mutat. M etafora
használata, érzelmeinek tárgyiasítása -  ahogyan arra Turczel Lajos és Tő- 
zsér Árpád is rámutatott -  helyenként eklektikus. Időnként mesterien sű
rít, máskor viszont halmozza, egymásba zsúfolja képeit, amelyek egyszer 
sajátosan egyediek, másszor meg utánérzéseket hurcolnak. Veres lírai ösz- 
tönössége tehát kétélű: egyszerre forrása egyéni lényeglátásának és mellé
fogásainak. A  M ikrovilág  arra bizonyság, hogy szerzője eljutott a té
mák, a motívumok összetéveszthetetlen eredetiségéhez, s legjobb verseiben 
ennek megfelelően valódi költészetté emelte érzésvilágának teljességét. Ám 
de nemegyszer mutatkozik az idegen hatásoktól való szabadulás képtelen
sége. Zalabai Zsigmond summázata bátran idézhető: „Kisvilágában akkor 
mozgunk majd szíves-örömest, ha fölfedezzük azt a mívességet, eredeti
séget, amely alól a szlovákiai magyar költőt sem mentesíti az irodalmi 
nagyvilág.”

Veres János tiszteletet parancsoló törekvése, hogy nem adja föl elszánt 
kísérleteit, hogy pályája eddig is, gondolom, ezután is hoz új és újabb 
eredménves nekirugaszkodásokat. Jó  ideje ritkábban megjelenő versei 
ezt a föltevést látszanak igazolni. A  szabad versek parttalan áradását föl
váltotta a kötöttebb formák kerete; az erőteljesebb — épp ezért ellenőriz- 
hetetlenebb -  inspirációk helyét a higgadtabb gondolatiság vette át. Ahogy 
maga mondta: „ . . . a másfajta nekirugaszkodás más véghezvitelt követel.”  
Hogy ez sikerüljön, minden reményünk megvan. Mert nemcsak sorsszerű 
csapásként érkezett kínjait szenvedte meg, de benső háborúiban is nagy, 
megedző vereségeket volt képes magára mérni. Olyan fölismerésekkel gaz
dagodott, melyek most már költészetének valódi kiteljesedéséhez vezethetik 
el. Ami pedig nem jelent kevesebbet, mint a gömöri tájról való lelki-szel
lemi fölszárnyalás korlátlan szabadságát, és az odatartozás téphetetlen 
erejű kötését.
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