
Bemutatjuk

Nem tomboló széllel....
(Végh Miklós, költő verseihez)

A csenddel indul, nem tomboló viharral, a csenddel, a halkszavú dom
bokat simogató széllel a költészet építése Végh Miklósnál. Nálunk szokásos 
jelszó — ha hamis is csengése —, hogy nem számít költőnek, akinek nem 
jelent meg kötete. Pedig nemcsak költészetének feltűnt horizontja, de in
tenzív, intellektuális költőélete igazolja, nem májusi vasárnapok kirándu
lója a költészet dúslombú erdejében, hanem született költő, mert azzá nem 
válnak, arra születnek.

Egyidős a felszabadulással, mert ha korábban is született, az eszmélés 
ideje már a mi világunkra esik.

Naponta újrafogalmazza a világot. Ez az újrafogalmazás a megvalósult 
szándékra épül. mely mindig közérdekű.

Mély líra, mesének tűnő, mesés versnek induló tanítások tépik a ko
szos, ránkizzadt inget, mely nem való már az új világ emberére. Sallangok 
nélkül élni korállszerűen egybefont jóban, de ha kell, a halk tónusok mér
ges késekké válnak, éles pengéik megcsillannak.

A költészetnek megvannak a maga belső, mély, immanens törvényei, s 
ezek a törvények meghatározzák fejlődésének irányát. Fejlődni csak e tör
vények birtokában tud. Ezek a sajátos törvények nem csorbulhatnak, vagy 
nem szaladhatnak tévúton, mert ez mindenképpen károkat okozhat. Éppen 
ezért a mában kell élnie, s ha nagy áttételeken keresztül is, de a versépítés 
belső feszültsége az általános és az egyetemes felé mulasson. Így érzem, 
ha a költészettől számonkérem az eszközök többértelműségét, avagy a tel
jességre való törekvést.

Ezt a kívánalmat értem tetten Végh Miklós költészetében. Bizonyos
ságot abban, hogy szimbólumai, mély, sokszor vizionisztikus látomásai olyan 
emberi tartalmak, társadalmi konfliktusok hordozói, melyek a megharco- 
lás irányába indítanak; a kiáltást kiváltó nekifeszülésnek pillanatát hozzák 
el sürgetően, mert az elkötelezettség itt nem szándék, hanem a versekben 
izzó valóság.

Hiszem és vallom: költő született.
Hiszem és vallom: jó költő indul Palócországból gazdagítani csodála

tos világunkat. Csak attól tartok, restanciában van máris a magyar költé
szet egy kötettel, ha megannyi is a frissen megjelenő költők száma.

Végh Miklóst nem kell felfedezni: 1962-ben a rádió „Így írunk mi” 
pályázatán már bemutatták, pedig akkor még csak az érettségire készült, 
a „Napjainkban” — még bölcsészhallgató ugyan — közlik verseit. De nem 
sürgették megjelenést kérő kopogtatások, nem élt a ma oly szükségesnek 
látszó alkalmi kapcsolatokkal sem, mert a vívódások évei kenderszagú alá
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zattal készítették és készítik ma is a teljeségre való törekvésben: az igazán 
költővé érésre.

A Palócföld pedig indulásának minden pillanatában figyelte nekife- 
szülését, s most teljesebb értékűen ajánljuk olvasótáborunk figyelmébe.

Fogadják verseit a gyöngyformáló hétköznapok és ünnepek ajándé
kaként.

CZINKE FERENC

1944-ben születtem Kassán, de eszmélésem és emberré formálódásom 
anyaölének kezdetektől ezt a Karancs tövéhez borult várost hittem és val
lottam. A salgótarjáni iskolaévek és a magyar-orosz szakos tanárrá mívelő 
fővárosi esztendők annak a biztos tudatnak szépszirmú virágait melenget
ték bennem, hogy itthon és csak itthon — Nógrádban — élhetek és mun- 
kálkodhatom. Tanítottam a pásztói gimnáziumban, és álltam katedrán a 
salgótarjáni Madách gimnáziumban. Ma — nem mondva ellent a nevelni- 
művelni hajtó hivatásérzetnek — a megyei művelődésügyi osztály munka
társaként egy egész megye szebb szellemi életének formálásán kell mun
kálkodjam.

Az alkotás számomra szükségszerűség, feszítő görcs, alázatos lázadás: 
a lényegben egyek világának önmagamon átszűrése, mívessé csiszolása a 
mindig szebbre virradó holnapokért.

VÉGH MIKLÓS

Áldásos átok
Aszályba szédült
pötty gyümölcsök élünk
bőrünkbe szikár fény rovátkol
pirosat
kéket
sárgát
s holnap talán 
világot asszimiláló tevésünk 
9000. éjszakáján a porba szárad 
fertőzött húsunk földre lottyadt 
cefrés leve
s nem sírnak utánunk az ágak 
De élünk úgy is akkor is tovább 
roppanó maghéjaink alól 
merész kocsányok indulnak magasba 
s az élet üstje rostjainkat 
majd-lesz-fiúkat öklendeztető lázító 
tüzes itallá nemesíti 
mert minket így áldott az átok
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