
Kritikaféle levél

Ádám Tamásnak Ádám Tamásról

Tamás!

Mikor a szerkesztőségből megkaptam köteted, hogy írjak róla, sokáig 
gondolkodtam, vállaljam-e egyáltalán. Hiszen tollal hazudni nem szeretek, 
s úgy éreztem, ha írnék rólad, amúgy kritikusi modorban, mint egy idegen
ről, hazudnék. Azt is tudom, rosszul jártál velem, hiszen manapság barátok 
írnak egymásról, szerzők keresnek kellően lelkes, alkalmazkodó kritikust, 
hálótársak dicsérik egymás műveit, vagy szidják azokét, akikhez nem fűzi 
őket semmilyen személyes viszony. Tudod, a mai kritikák nagy része alá 
név helyett kitehetnék a zárójelbe tett ikszet, mert bizony fizetett hirdetés
ről van szó, nem egyébről. Az olvasó pedig legfeljebb csodálkozik, hogy 
miért mindig ő látja rosszul, amit lát. A mi kapcsolatunkat is eltagadhat
nánk, annál inkább, mert ugyancsak elnémultunk egymás felé mostanában, 
de ne haragudj, szeretnék ragaszkodni saját vállalt magatartásomhoz, s 
mint a műfajban rekedt alkalmi kritikus, hadd legyek tisztességes, kiteríte
nek így is -  úgy is, ahogy azt legnagyobb költőnk oly igazul mondta. Te
hát nem tagadom, hogy örültem kötetednek. Örültem, mert öt éve, mi
kor először hallottam verseidet saját tolmácsolásodban, már akkor is azt 
kérdeztem, miért nincs köteted, s ha már eddig nem volt, mikor lesz? Öt 
év... sok idő. Túlságosan is sok, de mit tegyen az ember, aki nappal dol
gozik és csak ritkán tudja tiszteletét tenni bizonyos helyeken, ráadásul 
akkor is annak ígérete nélkül, hogy cserébe leközli közlőjének valamelyik 
el nem kelt alkotását. Nem... nem irodalmi életünkről írok publicisztikát, 
Rólad írok, mert nagyon fontos mozzanatnak érzem pályádon ezt a speci
ális helyzetet. Mit szépítsük, kevesebb az esélyed az igazi sikerre, arra 
még kevesebb, hogy viszonylag nagy számú közönség megismerjen, de sok
kal több esélyed van a tisztesség megtartására. Neked nem kell szerzőnek 
lenned ott, ahol legszívesebben néző sem lennél, nem kell csonkig járni a 
lábad, míg a tizedik helyen adnak párszáz forint előleget, hogy kifizesd a 
gázszámlát. Mert bizony, az a fővárosi költő-lét, amit talán irigyelsz, ami
kor vészesen egyedül érzed magad, többnyire ezt jelenti. Ne sajnáld, hogy 
nem vagy itt, Tamás és ne irigyeld őket, minket, mert csak nagyon ritkán, 
s akkor is hamar elfutó pillanatokra van miért. Kritikai zsargon szerint 
megkésett pályakezdő vagy. De mihez képest? Miről késtél le? Semmiről. 
Az, hogy nem valamelyik „nagy” kiadó adott ki, esetleg kevesebb pél
dányban, rosszabb papíron, azt ne sajnáld. Nincs túl nagy bizalom a kul
túra közelmúltjának monopolistái iránt.

Egy szó, mint száz, örülök, hogy megjelentél. Azt is remélem, hogy 
kötetednek szerencséje lesz és el is olvassák, mert bármennyire ortodox 
vélekedés is, bizony író olvasó nélkül fegyvertelen. Talán.. bár tudjuk, is
merjük, milyen kevesen vesznek verseskötetet a kezükbe, igaz ez min
dig így volt, mégis világraszóló költészetünk volt és van (sőt lesz is).
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Jó, hogy nem sajnáltatod magad, hasznára válik verseidnek. Az önsaj- 
náltatók mindig elfeledik, hogy maguk vettek tollat a kezüikbe. Még nem 
hallottam olyan esetről, hogy valakit hivatalból felkértek, ne tanár, jo
gász, munkás, földműves legyen, hanem alanyi költő. Mi magunkat ne
vezzük ki, ez szigorúan egyszemélyes ügy, s ha nem sikerül sereget tobo
roznunk, az nem a világ igazságtalansága. Verseidből kiderül, tudod, hogy 
a világot nem ezzel, vagy azzal a verskötettel váltjuk meg, hanem közö
sen rontjuk el. Mondandód van, írsz. Ilyen egyszerű. Sőt, azt hiszem, még 
egyszerűbb. Látsz és leírod, amit látsz. Csak egy kicsit pontosabban, érzé
kenyebben, mint a többi ember. Ebből az következik, hogy költő vagy. 
Méltó e névre, jogosult az ezzel járó előnyök, és hátrányok elviselésére. A 
szemedtől vagy költő. Az apró felismerésektől. Jófajta muníció ez, sokáig 
tart. Mert a váteszek felfénylenek és elhullanak a harccal (vagy arcot vál
tanak, ha váteszségük álarc volt csupán). A betegek meggyógyulnak, vagy 
végleg eltávolodnak. De a figyelők, a látók szemét a későbbi dioptriák 
sem ronthatják el. Nem téged fognak szavalni a következő felgyulladt 
napon, ezt bizonyára magad is tudod. De úgy élheted túl, hogy nem üsz- 
kösödsz együtt a világgal. Érdem ez, mert bár szívem a váteszeké, de az 
egyszeri csoda nem elvárható és nem követhető. Ez a költői magatartás 
azonban igen. S míg az egyiktől azt tudjuk meg, a világ milyen lehetne, a 
másiktól azt, hogy milyen.

Legjobb verseidből megtudok valamit a világról, legalább egy darabjá
ról, arról, amelyben élsz. Azokból a verseidből tudok meg a legtöbbet, 
amelyikkel legkevésbé akartál összegezni. A kötet nyitó verse, mely pe
dig valamilyen alapállás bemutatása, legalábbis szándéka szerint, jóval 
kevesebbet mond, mint a négy sor anyádról. Ebben a négy sorban ugyan
is két ember van. Olyan gesztusok, melyben ott egy élet. Színházban azt 
szoktuk mondani, az igazi színész behozza a színre a figura előző életét. 
Egy ilyen képet láttam abban a szégyenlős mozdulatban. Anyám hetven 
évét és a hozzá hasonlóak sok évezreddé összeadható hetven éveit. Ezt áb
rázolni tudod, mert ismered, érted, benne vagy, rólad szól. A  Nemzedé
kem? Többször elolvasva sem tudtam, mit gondolsz a mi nemzedékünk
ről, azokról, akik az utolsó viharos ősz előtt, alatt, vagy utána egy-két év
vel születtek és érték meg gyerekfejjel történelmünk ez idáig legnagysze
rűbb évtizedét, s most jófelé vivő jeleket keresnek a kora téli hóban. 
Egyetlen jó szójátékra akadtam benne (békekölcsön-kenyér visszajár), s 
néhány örökké ismételgetett jelképet, Kerouacot, Lennont találtam meg, 
nem túl eredeti szövegkörnyezetben.

Megijedtem egy kicsit, mert bár a kritikusnak remek mazsolázni való az 
ilyesmi, ezúttal egyetlen pillanatra sem tudtam letagadni szurkoló volto
mat. Ráadásul az első versek nem feledtették velem ijedtségem, s már 
attól féltem, kiderül, hogy nincs birtokodban az a többszólamúság, mely el- 
olvashatóvá tesz egy kötetet. Mert az egyéni hang néha azt is jelentheti, 
hogy a hangját megtalált költő ezen az egyetlen hangon szól, így viszont 
egyszeri publikációi élményszerűek lehetnek, de kötetei úgy válnak egyre 
unalmasabbá, ahogy egymás után olvassuk benne sokadszorra ugyanazt. 
Nem tagadom, néha zavart, hogy képek, fogalmak köszöntek vissza, min
denek fölött a vér, mint fregoliként használt kifejezés, de, ahogy haladtam 
előre az olvasással, úgy következtek egyre letisztultabb, értékesebb írások.
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Ha azért van így, mert a szerkesztő tudatosan így válogatott, akkor őt il
leti dicséret, ha viszont a versek valamifajta kronológiát követnek, akkor 
igen biztató, mert egyre jobb verseket írsz.

Egy kicsi irónia, úgy érzem, használna -  más írásaidból tudom, hogy 
nem vagy híján a humornak, s talán minden rezdülést láttató képeid a 
változásról még hatásosabbak lehetnének, ha egyszer-egyszer megszakíta
nád a sort valami egészen mással. A  humor nem szégyen -  kivéve azt a 
rád nem jellemző esetet, amikor valakinek nincs.

Nagyon szerettem olvasni szerelmes verseidet. Manapság a szerelem ki
múlt a költészetből, jószerével csak női költők foglalkoznak vele, a harmo
nikus szerelem pedig mintha nem is lenne -  ha egy utódunk írásainkból 
próbálná kibogozni, hogy ha sokan nem is, de ennyien egyáltalán hogyan 
lehetünk, ezekben az írásokban aligha találna választ oktondi kérdéseire. 
Amikor azt írom, hogy jó volt olvasni ezeket a verseket, azt is mondom, 
jó tudni, hogy ilyen is van, s ha mindez olyan stiláris érettséggel fogal
mazódik meg, mint amilyen például az Ima testedért című vers, akkor 
nincs egyéb dolga a kritikusnak, mint teljes egészében visszavedleni szur
kolóvá, s együtt örülni a költővel. Van egy régi, elnyűtt fogalom ezekre a 
versekre: szépek. Csak így egyszerűen.

Gyakran füstölgök amiatt (annyira, hogy e folyóirat korábbi számában is), 
hogy miért szólongatja a kisegér az elefántot, miért ír valaki botfüllel ver
set Bartók. Bélához (fül alatt itt most nem csupán zenei hallást értek), 
vagy ha baja van a mondategyeztetéssel, miért József Attilát nevezi test
vérének, ahogy ezt korábban egy kitűnő tollász megtette. Nagyon örülök, 
hogy nem esel ebbe a hibába, Tamás, s ahol híres a megszólított, annak 
is jó oka van. Tudom, hogy miért pont azt írod Jancsónak és miért amazt 
Fassbindernek. A  többiek pedig? Pinczési Judit, akit magam is nagyobb 
veszteségnek tartok, mint amennyit róla tudni illik, meg a közös ismerő
sök. A fegyvere csővét előreszegő vadász, a mátrai táj költője, Gyenes Ist
ván, élet és halál oly jó ismerője. Nékik van mondanivalód, hiszen őket 
ismered, velük élsz, így ezek a személyes vallomások megmaradnak sze
mélyes vallomásnak, s nem lesz belőlük nagyképű kinyilatkoztatás.

Szerény, mértéktartó költészet ez, ezért szerethető, s mert szerénysége el
lenére kvalitásos, ezért biztos vagyok benne, hogy nem leszel egykötetes 
költő, mint annyian. Bőrödre írod a verset, ahogy talán legjobb versedben 
magadról írod. Nyugodtan teheted, bőrödről talán többen leolvashatják, s 
amit írtál, nem kell szégyellned senki előtt.

Figyelmeztetni sem akarlak, hisz tudod jól, mert már túl vagy rajta: a 
világ ugyanaz, mint korábban volt. Mégis feljebb emelheted benne a fejed. 
Végtére is, amit felmutattál -  az már Valami.

Kívánom Neked, hogy jófelé fusson a sínpár és minél több igazi szót 
találj utadon! (Palócföld könyvek)

SIPO SH EGYI PÉTER

96



A Nógrád Megyei Tanács VB 
művelődésügyi osztályának lapja.

Főszerkesztő:
DR. H O R V Á TH  ISTVÁN

A szerkesztőbizottság elnöke: 
KAPÁS JÓ Z SE F

A SZE R K E SZTŐ B IZO TT SÁ G  
TA G JA I:
Csik Pál
Dr. Fancsik János 
Füzesi István 
Dr. Kapros Márta 
Dr. Németh János István 
Dr. Tamáskovics Nándor 
Vincze János

A SZE R K E SZTŐ SÉG  TA G JA I: 
Dr. Bacskó Piroska 
Dr. Kovács Anna 
Pál József szerkesztő

Szerkesztőség: 3100 Salgótarján, 
Arany János út 21. Telefon: 14-386

Kiadja: A Nógrád Megyei Lapkiadó 
Vállalat. Felelős kiadó:
Bálint Tamás igazgató 
Készült: a Nógrád Megyei Nyomda
ipari Vállalat salgótarjáni telepén, 
S,4 (A/5) ív terjedelemben.
F. v.: Kelemen Gábor igazgató 
89.53136 N. S.

E SZÁMUNK 
SZERZŐI:

Dr. Bacskó Piroska, a Palócföld 
szerkesztője (Salgótarján); Erdős 
István író (Salgótarján); Etesi 
Deák László rokkant nyugdíjas, 
költő (E tes); dr. Fried István iro
dalom történész (Szeged); dr. 
Gyöngyösi István KSH Nógrád 
Megyei Igazgatóság vezetője (Sal
gótarján); Handó Péter költő (Sal
gótarján); Háy János költő (B uda
pest), Kelemen József költő (Sal
gótarján); dr. Kerékgyártó T. Ist
ván műv. kut. (Jászberény); dr. 
Kerényi Ferenc irod. tö rt., a Szín
házi Intézet igazgatója (Buda
pest); dr. Lukács Gergely Sándor 
tsz-elnök (K arancslapujtő); Mezey 
Katalin író, költő (Budapest); Si- 
poshegyi Péter író (Budapest); Szí
ven János költő (Jugoszlávia); 
Varga Imre költő (Budapest); Ve
res Andrea költő (Salgótarján); 
Vincze Dezső költő (Salgótarján); 
dr. Zonda Tamás orvos, költő (Bu
dapest).

Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető bármely hirlapkézbesítő postahivatalnál, a posta hírlapüzleteiben és a 
Hírlapelőfizetési és Lape llátási Irodánál (HELIR) Budapest V ., József Nádor tér I. -  1900 - közvetlenül vagy 
postautalványon, valamint átutalással a HELIR 2155 96-162 pénzforgalmi jelzőszámra. Egyes szám ára 25 Ft. előfizetési 
díj fél évre 75 Ft, egy évre 150 Ft. Megjelenik kéthavonta. Kéziratokat és rajzokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza 
ISSN: 0555-8867. Index: 25-925

E számunk illusztrációs anyagát 
az idei salgótarjáni tavaszi tárlat 
alkotásai közül válogattuk. Borító 
I.: Földi Péter „Süss fel nap. . . "; 
borító IV.: Balás Eszter: Proust; 
4. o.: Szentgyörgyi József: Figyel
m eztetés; 44. o.: Sáros A ndrás 
Miklós: Balkáni bükk; 51. o.: Bu
tak András: M átraalmás X III.; 75. 
o.: Tom ka István: Huncut béka; 
87. o.: G orál József: Etruszk III.; 
92. o.: Kerényi G ábor: H árm as
kép; 94. o.: M akó Judit: Égi jel.

(Fotók: Buda László)



Ára: 2 5 , -  Ft


