
mérlegen

Lőrinczy István: Stációk a hegyen

Rangja van nálunk a könyvnek 
változatlanul. Legalábbis az irodal
mon belül. Bár megszámlálhatatlan 
az egykötetes költők száma, mégis 
változatlanul az első kötet a nagy 
cél mindenkinek, aki csak tollat 
fog a kezébe. S ha nem sikerül va
lamelyik nagy kiadónknál, jöhet a 
kisebb, vagy a saját pénztárca. Lő
rinczy István Salgótarjánban élő 
költő a második csoportba tartozik. 
Feltehetően hosszú évek óta ír és 
bizonyára megunta a szerkesztők
kel való örökös levelezést. Felcsa
pott saját kiadójának. Egykoron 
megszokott dolog volt ez, s talán 
egyre gyakoribb lesz ezután is. Kér
dezhetik, mi köze egy kötet tar
talmának a kiadás körülményeihez? 
Esztétikailag nem sok, de mivel egy 
kritika a műben megmutatkozó mű
vészi magatartás kritikája is, nem 
lebecsülendő körülmény, hogy a 
szerző önmaga kiadója is. Minden
képpen dicséretes, ha egy nem is 
túlságosan fiatal ember életét azzal 
szépíti meg, hogy szépművészettel 
foglalkozik. Persze a kérdés az, 
hogy Lőrinczy azon kívül, hogy ön
maga számára örömet okoz, megte- 
szi-e ezt másokkal is. Hisz az elő
ző esetben példamutató értelmiségi
vel állunk szemben, de költőnek 
csak a második kategóriába tarto
zó érezheti magát.

Lőrinczy Istvánról hamar kide
rül, hogy lírai, harmóniát kereső 
alkotó, olyan ember, akiről azt

szokták mondani, költői lelke van. 
Kultúrált verssorok sorakoznak a 
kötetben, nincs benne semmi inger
lő, mesterkélten pózoló, világot le
néző attitűd. A  szerző kedveli a 
zárt formákat, és a hagyományos 
témákat. A  kötet olvasásakor kel
lemes érzésünk támad, úgy érez
zük, az ismeretlen szerző azon li- 
terátorokhoz hasonlatos, melyből 
annyian éltek a múltban, jelentetve 
meg füzetkéiket, s akiknek szellemi 
jelenléte, ha szabad így mondanom, 
értelmiségihez méltó élete adta azt 
a szellemi környezetet, melyekből 
az igazi tehetségek elindulhattak. A 
régi, irodalomhoz értő magyar
tanárok, önképzőköri vezetők, iro
dalmi asztalokat létrehozó kisvárosi 
értelmiségiek örököse Lőrinczy Ist
ván, bár verseit olvasva feltételez
hető, hogy zártabb, magának va
lóbb amazoknál, de ennek vélhető
en nem önmaga az oka. Hiszen tel
jesítménymániás, sztárgyártó ko
runkban a csak műveltséget szerző, 
csak hivatásszeretetből író ember 
rangtalan közlegénye társadalmunk
nak, s csak a tv-ben, rádióban nyi
latkozó, közszerepléseken hajlongó 
művészt illeti elismerés. A  többiek 
örülhetnek, ha elmeállapotukat nem 
vonják kétségbe azok, akik kötele
ző olvasmányukat is szívesen elsik
kasztották volna nyolcadikban. 
Mindezen körülmények átsütnek 
Lőrinczy István sorain. A  vidéki 
költő egyszerre van könnyű és ne
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héz helyzetben. Nincs ranglistán 
(itt természetesen nem azokra gon
dolok, akik vidéken élve is részt 
vállalnak az ország szellemi életé
ből), teljesen izolált. De nem is za
varhatja meg a Népszabadságban 
megjelenő féloldalas kritika, sem a 
sikerrel járó rengeteg kötelezett
ség. Tud álmodni és magára marad 
ugyan, de mégis együtt lehet álma
ival.

Ám ez a legnagyobb veszély is. 
Lőrinczy István salgótarjáni költő, 
de ez legkevésbé látszik versein. 
Pedig az egyetlen lehetősége az ér
vényes megszólalásra az lenne, ha 
tudósítana arról a vidékről, mely
ről nekünk csekély tapasztalataink 
vannak, s melynek kínjait csak új
ságokból ismerhetjük. Lőrinczy lí
rája egyetemes mondanivalóra tö
rekszik, de így semmitmondóvá vá
lik. Költészete nem több, mint egy 
literátus ember verskészítése. A  köl
tő verset ír. Én költő vagyok, te
hát verset írok. Az olvasott versek 
alapján így összegezhető az az atti
tűd, mely Lőrinczyre és még sokak
ra jellemző. Az a benyomásom, 
hogy amikor végigsétál a városon 
(tapasztalatból mondom, nagyon 
tanulságos séta), nem a várost lát
ja, nem az egyre szomorúbb embe
rek gesztusait, hanem behunyt 
szemmel költ közben, példaképei
vel beszélget, csak azt felejti el, 
hogy Krúdy kocsmájánál sokkal ta
nulságosabb az SBTC-klubház hason
ló intézménye manapság. Egy ha
sonló helyzetű pályatársával kapcso
latban egyszer már megjegyeztem, 
mert típushiba: ha ugyanazt írjuk 
meg, mint annyian, ha ugyanazokat 
a kellően általános, amolyan kabu- 
ki-témákat írjuk meg, akkor csak 
vesztesek lehetünk. A ki nem zseni, 
s e kötet szerzője s a zseni között 
még nagyon értékes tehetségfokoza
tok vannak, az jó, ha olyat mond,

ami csak az övé, ami személyes 
igazsága.

Mellesleg a zseni sem tesz más
ként, csak személyes igazsága egy 
nagyobb közösségé is. Ahol viszont 
kevés a tehetség, csak az akarat 
van meg, ott sokezerszer leírt költői 
közhelyek sorakoznak az elkövető 
verstani ismereteinek, műveltségé
nek függvényében széles vagy Szű
kebb palettán. Lőrinczy verseiben 
néhány motívum, a nyári meleg, a 
hanyatt fekvő nő, a Nap és a bor 
ismétlődik, még azt sem mondhat
juk, hogy változatosan. írjon bár 
Krúdy Gyuláról, vagy Bánhidi 
Lászlóról, Mengele doktorról vagy 
éppen Szász Endréről, megbízható 
patronként térnek vissza a vastag 
combú lányok. Egy pszichológus 
minden bizonnyal hosszan elmagya
rázná az egyébként kézenfekvő meg
oldást, de a kritikus dolga csupán 
annyi, hogy megjegyezze, amit itt 
olvas, az szépészet ugyan, de hiány
zik belőle mindaz, amiért verset 
olvasnak az emberek. Hiányzik a 
felismerés, a megrendülés és a meg- 
rendítés képessége. Ezek csak vers
sorok olyan dolgokról, melyről az 
olvasó semmivel sem tud keveseb
bet, mint az író. Minden feledhető 
és minden kicserélhető ebben a kö
tetben. Lőrinczynél visszatér a ha
láltábor képe, többet emlegeti Men- 
gelét, mint bárki mást, de semmit, 
sőt még a semminél is kevesebbet 
tud csupán ábrázolni abból, ami 
egyébként is alig ábrázolható sza
vakkal. De ha igen, akkor inkább 
maradjunk Radnóti földből kiásott 
füzeténél. Lőrinczy egyébként írt 
verset róla is. Pontosabban Salgó
tarjánban álló szobráról. Nem lát
tam az illető művet (én egy másik 
szoborra emlékszem, a hegy tetején 
áll, és olyan, mintha nekiindulna a 
szakadéknak), de ezúttal ez mind
egy, hiszen bármely város bármely 
szobráról szólhatna. Ugyanúgy, mint
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az a hónapokról szóló költemény, 
mely a „K é k  vers a hónapokról”  
címet viseli, s valóban minden kék 
benne, ellentétben magukkal a hó
napokkal. Nem csupán a képek, de 
még a jelzők is kicserélhetők ebben 
a költészetben, mert vajon tudja-e 
valaki, hogy miért június az elefánt, 
és október a gyík, s miért nem for
dítva, amikor akár úgy is, bárhogy 
is lehetne.

Sok a híres emberekhez írott 
vers. Valószínűleg ennek is lélek
tana van. Ha Lőrinczy Daliról ír, 
akkor ez azt jelenti, hogy a nagy 
mester szinte asztaltársa a jóval ki
sebb mesternek. Lőrinczy azt érez
heti, valami köze lehet hozzá, ahogy 
Kassákhoz, Bartókhoz és a többi
ekhez. Általában ugyanazokhoz, 
akikhez általában verset írnak, 
azok, akik így próbálják növelni sa
ját önbizalmukat. Az ilyen kötetek 
minimuma, ha a szerző feledhető tar
talomhoz hibátlan formát párosít. 
Ezek azok az esetek, amikor kide
rül, hogy valaki nagyszerűen isme
ri az irodalmat, a verstant, csupán 
az alkotáshoz szükséges kreativitás 
hiányzik belőle. Lőrinczy a formá
ban magabiztosabb, s ha már sem
mi eredeti nem születik keze nyo
mán legalább a sorok szabályosan 
lüktetnek -  már amikor. Mert bi
zony előfordul, hogy a költő meg
botlik a sorokon, s érezhető, amint

szavakat keres, hogy befejezhesse 
sorait. Ennek jó példája a Halott 
szerelmesek balladája, vagy a Petőfi 
Zoltán Debrecenben című vers.

A  kötetet Szász Endre illusztrál
ta. Gondolhatnánk, ha valakit Szász 
illusztrál az már valami. Tévedés. 
Ezúttal nem a költő bizonyította, 
hogy méltó ilyen rangos társra, ha
nem a Mester, hogy amint azt ed
dig is tudtuk, gyakran beleesik a 
nagytehetségű művészek hibájába, 
s könnyű kézzel hoz létre nevéhez 
méltatlan alkotásokat. Szásznak sok 
zseniális és sok gyenge műve van, 
de az ő életművét, mint mindenkiét, 
a legjobb teljesítmények minősítik.

Lőrinczy István ötvenévesen je
lentkezett első kötetével, s aligha 
hihetjük, hogy valamifajta szemé
remből nem legjobb verseit gyűj
tötte össze. Az új szerzők jelentke
zése azért öröm, mert mindig biza
kodunk, hogy új költővel, új gon
dolatokkal gyarapodik a magyar 
irodalom. Ezúttal azonban csak 
egy kötettel gyarapodott.

A  szerző-kiadó bizonyára fü
tyül a kritikákra és ír tovább. Eset
leg újra kiadja önmagát. Ehhez 
joga van. Ám ebben az esetben ne 
csodálkozzon, ha jelentkezését nem 
kíséri lelkesedés. Ez könnyen meg
történhet azzal, aki saját, álombeli 
irodalmi életéből a valóságos nyil
vánosság elé lép. Még akkor is, ha 
önmagát delegálta oda.

Zonda Tamás: Nincs félelem

Megkésett jelentkezés Zonda Tamás 
kötete, bár a költő viszonylagos 
gyakorisággal megjelenik folyóira
tokban, antológiákban, aktív tagja a 
balassagyarmati Komjáthy Társa
ságnak, Zonda megkésettsége ezút
tal nem esztétikai, kizárólag naptá- 
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ri kategória. Nem valószínű, hogy 
most, hirtelen tanult meg írni, in
kább az történhetett, hogy Zonda 
Tamás nem állt sorba nagytiszteletű 
lektorok és szerkesztők előtt, hogy 
egy-két esztendővel megelőzze ön
magát. Ennek a késésnek vannak



azonban előnyei is. Zonda Tamás 
negyvengyolc évesen nem úgy tu
dott fiatal költő maradni, ahogy 
sokan a már szinte viccként emle
getettek közül. Ö t megtartotta az 
idő. Figyelte az életet, miközben sa
ját szemlélete nem öregedett. Zon
da Tamás egyszerre korosztálya tag
ja és kortalan bölcselője.

A  bölcselet úgy érzem kulcsszó 
Zonda írásaiban. Nem kell nagy el
mélyülés belátni, ezeket a verseket 
egy racionálisan gondolkodó, vagy 
legalább racionálisan is gondolko
dó ember írta. De szerencsére nem 
távolról mosolyog ránk fényképen is 
látható bölcs mosolyával a szerző. 
A  távoli mosolynál mindenképpen 
több, ha egy költő úgy tud moso
lyogni, hogy a mosoly önmagának 
is szól. Zonda nem tartja különb
nek magát senkinél és nem óhajt 
elegánsan kivonulni. Mindannak, 
amiről ír, nem csupán nézője, de 
elszenvedője is. Ami legnagyobb 
erényei egyike, hogy nem magányos 
szenvedője. Költészete nem arról 
szól, hogy mily szerencsétlen ma
napság a költő, mert viszonylag ke
vés magyar alkoholista és fradi- 
drukker vágyik jambusai rendjére. 
Zonda nincs elbűvölve saját magá
tól, önfontosságát pedig csak az 
deklarálja, aki meg van győződve 
róla, századunk egyik nagy esemé
nye, hogy ő alanyi költő. Zonda Ta
más, aki cseppet sem alanyi költő, 
ráadásul becsületes foglalkozása is 
van (ideggyógyász főorvos), nem 
kényszerül arra, hogy rímekben lás
sa a világot. Költészetét nem ön
magáért műveli, ráadásul foglalko
zása olyan, hogy ami egyoldalról 
minden humanista ember számára 
elszomorító, ahhoz ő hivatalból 
hozzájut. Zonda nap mint nap ta
lálkozhat egy illúzióit elvesztett v i
lág áldozataival, s ez a világlátás a 
költő számára hasznos. Zonda dok
tor gyógyít, miközben a költő fi

gyel, hogy önmagát gyógyíthassa. 
Ehhez a világlátáshoz nem kellenek 
boldog idillek, sem teátrális jeremiá- 
dák. Zonda alapvető élménye, hogy 
valami után vagyunk. Nem sokkal, 
csak annyival, hogy végérvényesen 
elérhetetlenné váljon. A  dolgok 
megtörténtek, de a díszletek, a 
minket övező világ díszletei válto
zatlanok. Minden a helyén áll, csak 
egyetlen mozdulat hiányzik. Az 
amelyik mozgatni, rendben tartani 
tudná ezt a nagy egészet. Zonda 
költészetének alapvető igénye a le
zárás szüksége. Tudja, hogy bár a 
fejlődés, avagy a fejlövés folytonos, 
de e deklarált folytonosság közben 
nem árt néha szakaszokat lezárni. 
D e a lezárás a legnehezebb, mert 
minden pillanat után szívesen ma
rasztalnák önmagukat az önmaguk 
által kiválasztottak. Zonda világa 
leállt és kihült. Mint egy óriási 
gyár, melynek levegőjében még ott 
a gépek és az izzadtság szaga. Ta
lán még a falak visszaverik elmúlt 
tettek indulóját, beszédfoszlányo
kat. Minden megmaradt rekvizitum 
azt mutatja, itt valaha élet volt. 
Nem is olyan régen, talán tegnap. 
Zonda itt azonos nézeten van kor
osztálya legjobbjaival. Az elmúlt 
évtizedben irányzattá nőtte ki ma
gát a cselekvéshiány. Ennek ma- 
nírjait szerencsére nem, ám szelle
miségének bizonyos motívumait 
Zonda is követi. Számára termé
szetes életszemlélet az, ami sokak
nak irodalmi modorosság. Ars poe
tikája, pontosabban arc poeticusa 
azt sugallja: minden elfogyott: 
„Elszivárognak észrevétlen 
ficsurkorod záportükrei

Hullongó grafitban berendezkedik a
sérelem...

kritikus tömeggé gyúrja szerveid 
aztán hirtelen
szép házad ablaka a csend... 
bevérzék minden-
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Amiben láttuk önmagunkat 
nincs. S ha arcmásunk önmagunk, 
úgy mi magunk sem vagyunk már 
többek saját elfogyó képmásunknál. 
Ebben a világban valóban bevérzik 
minden. „Kardforgató kezedet elás
tad”  -  folytatja egyszerűen, mely 
egyszerűség költészetének érett vol
tát bizonyítja. Zonda nem költész- 
kedik, számára az irodalom a lé
nyeg koncentrált megnevezésének 
művészete, s ezen esztétikai mérce 
szerint valódi művésznek mutatko
zik. Magabiztos kézzel válogatja ki 
összetört világunk hulladékából 
azokat a cserepeket, melyek még 
megragaszthatók, s ha győzelmi osz
lop soha nem is lesz belőlük, de 
mestergerenda még lehet, mely meg
tartja felettünk a tetőt.

Ebben a megszűnt, szétesett vi
lágban kevés a felkiáltójel. Ennek a 
világnak meggörbült a felkiáltása 
is. Zonda inkább kérdez, talán ab
ban bízik, hogy az üres csarnok va
lamely sarkából válaszol egy vég
leg megnémultnak hitt hang. Zonda 
nagyszerűen kezeli a nyelvet, ugyan
úgy bánik a szavakkal, mint saját 
kósza gondolataival. Megsimogatja, 
megszelídíti őket, majd egyetlen 
szellemes vágással átalakítja fo
galmainkat. A  nyár őszbe fordul, 
sőt tájjelegű költőknél felveszi őszi 
ruháját. Zondánál őszbe ferdül. Ez 
a kicsi gesztus nagyon jellemző mű
vészetére. Minden megreped ezek
ben a versekben, de csak annyira, 
hogy azért emberi maradjon. Ezek
ben a versekben az a különös, hogy 
minden modorosság nélkül érezhet
jük: szerzőjüknek hangja, stílusa 
van. Ráadásul nincsenek ebben a 
költészetben aránytévesztések, stí
lustörések. Olyan egységes a kö
tet stílusa, mely egységet csak évti
zedek óta alkotó költőktől szokhat
tunk meg. Mert azt, hogy Juhász, 
az Juhász minden sorában, hogy 
Weöres Weöres minden sorában

azt tudjuk, megszoktuk. Ám szokat
lan és üdítő kivétel a mestereket 
lelkesen utánzók tömegében, hogy 
egyszer csak jön egy ember, aki na
gyon egyszerűen, az éppen ügyele
tes irodalmi divattal mit sem törőd
ve beéri forrásként önmagával.

Csupán ott gyengébb a kötet, 
ahol szerzője „modernet”  akart 
írni, ugyanazzal a költői gesztussal, 
ahogy a magukat modernnek kép- 
zelők szoktak. Régi igazság, hogy 
nekifutás nélkül csak kicsit lehet 
ugrani. Zonda értéke éppen abban 
van, hogy naprakész gondolkodó, 
aki nem akarja költőbbnek mutat
ni magát, annál, mint amennyire 
az. Zonda könnyedsége nem a fe
lületes emberek könnyedsége, így 
amikor egyszerűen csak verssé ír 
egy kétsoros ötletet (mert miért ne), 
az kevésbé sikerül (Hirdetés). Zon
da a szerkesztett béke költője, aki 
akkor van elemében, ha bebizo
nyíthatja, nagyon sokat tud a v i
lágról. Köznapi nyelvet használ, 
csak egy kicsit jobban, mint azok, 
akik helyett kétszeresen is nézni hi
vatott.

Beteg lelkekkel az foglalkozzon, 
aki érti a világot, költészettel pedig 
az, aki nem csupán érti. Zonda Ta
más doktor versei arról tanúskod
nak, hogy szerzőjük érti, ismeri a 
világot.

Olyan korban élünk, melyben az 
eddig elfojtott indulat néha úgy 
repeszti szét szájkosarát, hogy köz
ben megfúlladunk a habzó nyáltól. 
Olyan gondolkodókra lenne szük
ség, akiknek intelligenciája maga
sabb, mint a vérnyomása. Zonda 
Tamás ilyen ember. Grimaszt mutat 
a „kivert fogainkból pattogva hízó”  
jövőnek, abban bízva, hogy az ér
telem túlélheti egy délibábos világ 
hazugságait. Zonda költészete kö
vethető életszemléletre tanít. Hiá
ba, tudja a szakmáját...

S IP O SH E G Y I P É T E R

9 6



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Ismét meghirdetjük a

G E R E L Y E S  E N D R E  (19 35 -19 73) novellapályázatot.

A  pályázat célja, hogy fölélessze a magyar novella legjobb hagyománya" 
it, s ösztönzést nyújtson mai művelőinek, akik e szigorú forma keretei kö
zött kísérlik meg napjaink konfliktusokkal terhes világának felmutatását. 
Tematikai és terjedelmi megkötöttség nélkül benyújtható bármely, eddig 
még nem publikált írás. Egy szerző legfeljebb 3 novellával vehet részt.

A  jeligés pályamunkákat 3 gépelt példányban 1989. március 31-ig  lehet 
eljuttatni a Palócföld szerkesztőségi címére: 3100 Salgótarján, Arany Já 
nos út 2 1. Kérjük, hogy lezárt borítékban mellékeljék a jelige feloldását, 
a szerző adatainak pontos feltüntetésével.

PÁ L Y A D ÍJA K :

I. díj: 15 000 Ft.
Két II. díj: 1 0 - 1 0  000 Ft.
Három III. díj: 8-8000 Ft.

A  SZ O T  a munka világának legjobb ábrázolásáért 10 000 Ft-os külön
díját ajánlott fel.

Eredményhirdetésre 1989. ünnepi könyvhetén kerül sor. Az első közlés 
jogát -  a díjazottak esetében -  a Palócföld folyirat tartja fenn. A  pályá
zat eredményéről -  tekintettel a résztvevők várható számára -  a Palóc
földből és a napi sajtóból értesülhetnek.

M A G Y A R  ÍR Ó K  S Z Ö V E T S É G E  
S A L G Ó T A R JÁ N  V Á R O S T A N Á C SA  

P A L Ó C F Ö L D  S Z E R K E S Z T Ő S É G E




