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Farkas Wellmann Endre laudálta

a Filius Ursae-díjas GYŐREI ZSOLTot

Bármennyire 
gazdag és vál-
tozatos is az 
irodalmunk , 
mindannyian 
tudjuk, hogy 
átütő tehetsé-
gek, igazi, szü-
letett poéták 
ritkán terem-
nek. Nekünk, 
a Janus Pan-
nonius Alapít-
ványnak pedig 
az a dolgunk, hogy felismerjük ezeket a kimagasló esztétikai 
teljesítményt nyújtó, bátor, tehetséges költőket, és felmutassuk 
őket ebben a közegben, ahol évről évre a kortárs világlíra egy-egy 
klasszikusát díjazzuk.

Győrei Zsolt költői munkássága igazán méltó az elismerésre. 
De nem méltathatom úgy a költőt, hogy ne említeném meg írói és 
tanári kvalitásait, meg úgy általában a magyar irodalom érdeké-
ben kifejtett több évtizedes munkásságát. Rendkívül szerény, rej-
tőzködő emberről beszélünk most, aki sosem hivalkodik, sosem 
keresi a mainstream kegyeit, hanem egyszerűen csak dolgozik és 
alkot. A bölcs tudósok nyugalma és fegyelme jellemzi, de ugyan-
úgy a derű, a jókedv, a világ igazi értékeire való érzékenység és 
nyitottság is. A pajkos vagy éppen pajzán csibészség egyedi ele-
ganciával kap formát költészetében, nagy ívű szerepjátékai mö-
gött is a biztos kezű alkotót sejtjük, akinek bármelyik történelmi 
kor ugyanúgy a sajátja, mint a jelen, amelyben él. Büszke lenne 
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rá Faludy, aki, ha olvasta volna a Velemi névtelent biztos vagyok 
benne, hogy felfedezte volna a Győreivel való lelki és poétikai 
rokonságot, és ő maga is boldogan javasolta volna szerzőnket 
erre a díjra. Mert a Velemi névtelent jellegében és fontosságában 
Faludy Villon-átköltéseihez érzem hasonlatosnak, és azt gondo-
lom, hogy ennél nagyobb dicséret szükségtelen. Csak szerényen 
mondom, hogy ezek a versek a XVI. századot idézik, azt a közép-
kor, ami Magyarországon Villon után száz évvel tombolt…

Köreinkben szállóigévé vált Győrei néhány sora, a következő, 
sok élethelyzetre alkalmazható idézet: „Van úgy: az ember, hir-
telen hevében / egy sziklaszirten töcsköl / Avagy, ha éppen ott 
mered a pöcs föl/ egy sombokor tövében…” – Nos, ki mondaná 
azt, hogy ez nem egy igazi medvefi verse? Ki mondaná, hogy a 
tömény humor mellett ne érezné e sorokban a nagy metafizikai 
igazságot, a létezés esetlegességét, vagy bármi mást, amit épp ér-
teni akar belőle? S ha már a nyelvi és egyéb játékosságnál tartunk, 
még nem is idéztük meg az ötcombú nőt, de nem beszéltünk a 
Győrei-féle szerelmes vers olyan desztillációiról, mint amelyben 
az alábbi sorok is elhangzanak:

„Ti kisleányok, boglya-szöszkék / másnak kinyíló komteszek, 
/ A szemetek, mint szoknyaszösz, kék / ti kisleányok, boglya-
szöszkék, / a melleitek csöpp ribizkék / míg megnőnek, már 
csont leszek / Ti kisleányok, boglya-szöszkék / másnak kinyíló 
komteszek...”

E képek mögött számomra nemcsak egy nagy költő van, nem-
csak egy irodalomtudós és nemcsak egy formaművész, én látom 
Győrei Zsoltban a váteszt, a beteljesülés felé tartó nagy ígéretet, 
akit Janus Pannonius példájából kiindulva most, itt Medvefiúnak 
nevezünk, és ekként ismerünk el.


