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magyarokról beszélek, ölelkeznek-csókolóznak egymással zárt, mogorva, gyanakvó vadide-
gnek, és akad, aki vesszen-trianonozik (amúgy vesszen!)  meg karlenget (ne lengessen!), 
de mindez előfordult már filozófusokkal is.” Szóval tényleg csak örülni kellett volna, úgy, 
ahogy Kukorelly írja. 

A könyvben egyébként találhatunk Bud Spencer és Belga idézeteket, valamint különböző 
linkeket korábbi tévés szereplésekről. Ezen felül nem fél a tabuktól sem. Például így ír a nők 
focival való kapcsolatáról: „A sport tehát háború, […] A futball a háború leginkább elter-
jedt absztrakt modellje” és, hogy a „nők a háború igazi vesztesei, ezért ellenfelei, az imitált 
háború elleni kódolt gyűlöletüket, minimum ellenérzésüket a lesszabály tüntető meg nem 
értésével jelzik.” Majd megjegyzésben hozzáteszi: ”Csak jelzem, hogy ezért a mondatért 
álruhás női hordák fognak megkövezni.”

Most itt a végén le kellene írjam, kiknek is ajánlom a könyvet. És persze: azt fogom írni, 
hogy mindenkinek. Focival nem-együtt-élőknek azért, hogy lássák, mit is tud igazából a 
foci. A futballal szoros viszonyt ápolóknak pedig azért, hogy legközelebb mikor a „vajon egy 
sport-e csak, tényleg, a futball?” kérdésre kell válaszolniuk, akkor már magabiztosan tud-
janak választ adni. Néhány nyomdahibát sajnos észrevettem a könyvben, és van egy pon-
tatlan leírás is („az Arsenal kíméletből lecseréli Barost”; Baros nem játszott az Arsenalban, ő 
a Liverpool játékosa volt.) Ettől függetlenül, aki a könyv elolvasására adja fejét végül rá fog 
jönni, hogy „ a futball egy nagyszabású élvezetcsomag.”

(Kukorelly Endre: Pálya, avagy Nyugi, dagi, nem csak a foci van a világon, Kalligram, 2018)

Kaiser László

Fáradhatatlanul
A 70 éves Gyimesi Lászlóról

„Állok a semmi peremén
Hiszed-e nem is gyöngén”

(Gy. L.: Széljegyzet a mesterségről)

Tényleg nincs más, mint a munka, lehetőségeinken belül eljutni 
valami vágyott és elképzelt maximumig. Meg a kapcsolatok. 
Persze vegyük, hogy hit és tisztesség, talán ambíció, de itt már 
kalandoznak érvek, magyarázatok, netán önmagyarázatok: 
a művek és a gesztusok ugyanakkor egyértelműen mutatják 
a teljesítményt és „működést”. Ahogy József Attila írta: „a 
működésben van a nyugalom”.
A működés nyugalmát érzem tehát Gyimesi Lászlónál, akkor 
is, ha jól tudom: kataklizmák is kísérték pályáját, különösen 
kezdetben, az indulás politika adta pofonjainál, de azt is tudom, 
tudjuk sokan: fáradhatatlanul ment tovább – költőként, íróként, 
emberként – a számára egyetlen úton a tegnapi máig.
Komor világban inkább komor költészet az övé – erőt adó követ-
kezetéssel. Olyan erővel (és tehetséggel), amely korán kezdett 
utat törni magának. A keszthelyi születésű, nagykanizsai diákot 
nem más, mint Csoóri Sándor biztatja, aztán később többek 
között Baranyi Ferenc, Fábián Zoltán egyengeti kezdeti pályáját, 
segíti a publikálásban. A kötetre érett versek gyűjteményét 
1971-ben ellöki a Magvető Kiadó, a politika a folyóiratokba való 
közlést is nehezíti: szórványos megjelenés, bár rendszeres írás. 
A hetvenes évek: otthonteremtés, tanulás, munka, nem adja 
föl, igazi, tehát önmagát faragó és másokon is segítő művelt 
értelmiségi lesz (utóbbi bizonyos fokig kenyérkereső fogla-
lkozása lett), hűségesen kötődik az új „tájhazához”, Óbudához s 
hihetetlenül tevékeny élete a kilencvenes évek elejétől a magas-
latok meghódítása és építése. 
Írás, szervezés és – ne féljünk a szótól – a kultúra szolgálata, 
tehát kapcsolatok építése és megtartása; mindez egy inkább 
széteső, mint összetartó világban. És természetesen végre a 
kötetek. A könyv, amire bevallva, bevallatlanul minden „toll-
forgató” vágyik. Az első, az Idegenvezetés még talán nehezen, 
barátok unszolására jelent meg 1993-ban (egyébként Tarján 
Tamás méltatta kellőképpen), de utána nagy ívű költői, írói, sőt 
drámaírói, műfordítói pálya teljesedett ki, korszakos életmű Tánczos György: Vízi asszociáció
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terebélyesedett. A több mint húsz kötet műfaji, tematikai, esztétikai gazdagságában egy, 
szinte munkamániás, tépelődő, filozofálásra is hajlamos ember elsősorban korunkat pásztázó, 
önvizsgálatot is permanensen tartó, nemzedékét figyelő, humort, játékosságot is felcsillantó 
alkotó képét és véleményét tárja az olvasó elé. Olvasót mondok hangsúlyosan, mert Gyimesi 
László lírája, prózája, színművei, publicisztikája, monografikus tanulmánykötete stílusával is 
a mindenkori „befogadót” célozza – távol áll ettől az írásmódtól és stílustól az amúgy okos 
gombócszövegek nehezen emészthetősége. Ez talán alkati és alkotói sajátosságon túl a szerző 
életútjából is következik: emberek között azt keresni elsősorban, amit összeköt. Közösségter-
emtés, társteremtés a nyelv, a szó segítségével is…
És ha már itt tartunk: lenyűgöző az az irodalmi munkásság, ami nem a saját műveinek – 
Németh László szép szavával élve – fényre bábáskodásával kapcsolatos. Mások művét, mások 
személyiségét segíti. Kritizál, dicsér, szerkeszt, válogat, tanácsokat ad, előszókat, bevezetőket, 
fülszövegeket, ajánlásokat ír, kiadói munkát végez. Könyvbemutatókat szervez, moderál, 
mozgósít. Részt vesz Óbuda irodalmi életében, rendszeresen tart rendezvényeket, helyi tel-
evíziós műsorokat. És a Nagy Lajos Társaságon belüli tevékenysége, jelenléte. Szeretettel teli 
szigorúsága. Vagdalkozásokra, sandaságokra, féltékenykedésekre, utálkozásokra hajlamos 
kulturális életünkben egységesen megbecsülés övezi őt. Rá tényleg nem illik a talán túlzó, de 
sok igazságot tartalmazó ókori mondás, mely szerint gladiátor gladiátornak nem barátja. Gyi-
mesi ha tehetséget lát, ha irodalommal (és nem  csak írással) találkozik, kánontól, elvárásoktól, 
brancsbeliségektől függetlenül segít. Segít, hogy a mű jobb legyen, a válogatás hiteles, az arra 
érdemes kötet napvilágot lásson. Meglátja a tehetséget, ismeri a szakmát és az irodalmi életet, 
a köröttünk fortyogó világot: szilárd nézetekkel engedi másoknak a kiteljesedést, bennük gon-
dolkodik a célzott minőség lehetőségeit tágítva, de nem erőltetve. 
Életművének, tehát írásainak és organizátori tevékenységének legfőbb díja az a töretlen szere-
tet, ami körül veszi őt. Kifelé a harmóniát mutatja, az indulat és ostor, a kételkedés, a kétely, a 
számvetés, az ambivalens valósággal való könyörtelen szembenézés a művekben fogalmazódik 
meg inkább. Hömpölygő, hosszú sorok, elégikus feltárások és rövid, éles érzés- és közérzetfel-
tárások: verseinek ez a kettőssége külön izgalom az olvasónak, a formai virtuozitásról nem is 
beszélve. Műveire, munkásságára persze díjakat is kapott, hivatalos elismeréseket bőven: az 
Óbuda Kultúrájáért Díj, Krúdy-emlékérem, Gábor Andor- és Nagy Lajos-díj meg hát és szinte 
főleg a többszörös Quasimodo Költőversenyen elért oklevelek s az Aquincumi Költőverseny 
első helyezései. De úgy érzem, ő is azon kevés alkotó közé tartozik, aki mindezzel együtt nem 
sokat törődik a külső világ dicséretével (ebből nem az következik, hogy egyáltalán nem érdekli), 
a belső hangok embere ő – így tehet és tesz legtöbbet önmagáért és másokért. 
Jómagam bő tíz esztendeje ismertem meg, nem véletlenül s talán jelképesen is, az egyik Quasi-
modo Költőversenyen. Irodalmi barátságunk azóta töretlen, közös munkák többször sodortak 
össze minket. Még azt sem mondom, hogy mindent egyként látunk, de azt állítom: egy irányba 
húzunk, s ez nem lehet más, mint az illyési „haza, a magasban” eszménye, törekvése. Ezért is 
örültem nagyon, hogy öt évvel ezelőtt, az általam vezetett Hungarovox Kiadó 65. születésnapja 
alkalmából köszöntő kötetet jelentett meg Botz Domonkos szerkesztésben. Közel negyven 
szerző, elhagyva kánonokat és táborokat szólt róla és hozzá. És tavaly adtuk ki válogatott és 
új verseinek gyűjteményét, 70. születésnapjára, Sárkánytorkú ősz beszédes címmel. Az ünnep 
és ünneplés szomorúsága, hogy a hosszabb ideje készülő könyvet barátja és állandó kiadója, 
a Littera Nova vezetője, Balázs Tibor hozta volna ki, de a halál könyörtelenül közbeszólt. És 
közben eltávozott a barát-szerkesztő, Rigó Béla is… És a másik barát, Birtalan Ferenc írta volna 
az előszót, de itt is másképp alakult… De a kötet köztünk van, perlekedve az elmúlással, s ez a 
legfontosabb. Ahogy az is, hogy Gyimesi László azóta is teszi fáradhatatlanul azt, amit alkata, 
tehetsége, sorsa, vállalása rá szabott. És „nem is gyöngén”, hanem nagyon is erősen!

Göncz László

Mire elég az írott szó…
Gondolatok Bence Lajos Írott szóval című könyvéről, 
annak üzenetétről, hatásáról

Bence Lajost sem óvta meg attól a sors, hogy – kiváló költőnek 
kijáró elismerés fényében, és a rajongók támogató szárnyai alatt 
(akikből szerencsére akad) – csak a számára legkedveltebb irodal-
mi műfajban, a költészet lírai világában alkosson. Pedig ízig-
vérig költő ő, mégpedig a javából, a magyar nyelvterület nyugati 
végein megkérdőjelezhetetlenül a legjobbak egyike! Neki is „osz-
tályrészül” jutott számos egyéb – elvállalt, valamint a nemzeti 
közössége érdekében megragadott – feladat. A költői utat a saját 
maga által „kikiáltott” mestere és atyai jóbarátja, Szúnyogh Sándor 

„lejtését” követve tapossa, azt nemesítve, számos új tartalommal 
és motívummal dúsítva. A kihívások is sokat változtak az utóbbi 
két évtizedben, amikor a „halicanumi bárd” (Szúnyogh) már nincs 
közöttünk. 
Bence a költészet mellett néhány további „írói műfajban” is aktí-
van tevékenykedik. És a szűkebben értelmezett irodalom, azaz a 
szépirodalom mellett több más kihívás is megérintette, mint a 
tanári munka, szerkesztői feladatkör, a kisebbségi politizálás stb. 
Annyiban tipikus kisebbségi sors az övé, hogy nem csak a tárt-
karokkal vállalt küldetések feszítik szét idejét, hanem az „elvárt” 
feladatokat is mindig teljesíti (annak ellenére, hogy nemegyszer a 
legkedveltebb teendők rovására történik az). Félreértés ne essék, 
a „kisebbségi” jelzőt a használt kontextusban, Bence esetében, 
hiba lenne minőségi tényezőként értelmezni (státusra, földrajzi 
mozgástérre utaló szerepe van csupán), ő következetesen egyete-
mes kritériumoknak próbál megfelelni, és szerencsére sikerül 
is neki. A költői, tudományos és újságírói „mezőn” főképpen! 
Pedig nem könnyű érvényesülni és értéket teremteni huzatos 
térben, ami kisebbségi és peremvidéki helyzetben eleve adott. A 
feladatokat a művészet, az alkotás terén ilyen közegben is lehet 
tűrhetően, átlagosan, jól és kimagaslóan teljesíteni. Bence Lajos 
alkotói munkásságára a „kiváló” jelző illik, azon belül a költészetét 
az egyetemes magyar ranglétrán még egy fokkal magasabbra kell 
helyezni. Már régóta meg vagyok róla győződve, hogy a hosz-
szabb hangvételű, főképpen legnagyobbjainkról (Zala Györgyről, 
Makovecz Imréről, Gálics Istvánról), a magyar történelem fénylő 
eseményeiről (Szent István államalapítása, 1848-as forradalom, 
1956 értékei) és a sorscsapásokról (Segesvár, Trianon, kisebbségi 
megalázás) szóló verseinek az 1990-es évek utáni magyar költészet 

„első osztályában” van a helye.


