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jegyzet
a

,,rossz versek"
pirlyAzatilrol

Alig kilenc szerz6 kuldte be munk6i6t az
Uj Symposion mrjlt 6v v6g6n koz26tett
,,rossz versek" pAlyAzat{ra, s k6z6ttuk is
csupdn h6rom hosszabb ciklus akad. Ha
arra gondolunk, hogy a Magyar 5z6 k6t_
evenkent meghirdetett Majt6nyi Mihdly
novetlap6tydzattua szia'nAl tiiOO mU
szokott befutni, akkor, vid6kunk leqto-
megesebben m0velt m0faj6r6l l6ien
sz6, megd6bbentden kev6snek kell tar-
tanunk az 6rdekl6d6k sz6m6t. A tart6z-
kodes okat azonban nem neh6z kideri_
tenunk.
A pelezali hirdet6s els6 bekezd6se 6r_
tejm6ben a foly6irat szerkeszt6s6ge va_
l6ban a rosszul megirt verseket r6Szesi_
ti eldnyben a j6kkal szemben. Az 6rdek-
l6d6nek ,,6nmaga dltal is,, (tehdt - felt6-

lelgsel - m6sok 6ttat ts) ,,csapnivat6nak
tartott koltdi m0ve k6zirat6t,''kellett be-
ktildenie. Eddig az akci6 csup6n szokat-
lannak, 6rdekesnek trjnik: d xomolyta-
lans6g a folyhtasban lesz nyilvdnvil6:
,A szerkesztdsdg-a birdl6 \izottsdgot
igygktzik a tehetd tegrosszabb kritiku-
sokbdl dsszeellitani." Az els6 felmertild
k6rd6s: vajon ,,a leheti tegrosszabb kri-
tikusok k6pesek-e kivdlalztani a rosz-
szak kdzott a legrosszabbat. Amit 6k
rossznak tartanak, az jo - nem? A to_
vdbbi szdveg kikerekiti'a tr6fdt. A diiak
a mai m0veldd6si kortilm6nyek kOzciti is
nevels6gesen minim6lisak: 

-,/z 
ets6 dij

600,00, a mdsodik dij S0O,0O, a harma'-
dik dij 200,00 diniir 6ft6ktj k1nyvjutatom
q: elmq 6vek legrosszabb mlveib1t
o.9szevatogatva." Vegril a csattan6: ,y4z
Uj Symposion a tegjobb mdveket iem
letenteti meg." Sok fiatal teh6t feltehet6_
le,g az6rl tart6zkodott a p1lyAzaton val6
r6szv6teltdl, mert a felhiv6sban lev6
ellentmonddsok miatt nem vette komo-
lyan a dolgot.
Az ir6sok bek0ld6s6nek m6sik akad6lya
pedig val6szinfileg az lehetett, hogy-_
ame-nnyiben mdr megirt vagy f6leg-ha
Kozoft versekrol van sz6 (a pAlyizat
ezel(et sem zArja ki) - a val6szinrj k6te_
lyek ellen6re sem tartjek, tarthatjek a fia-
tal kolt6k m6sok eldtt, nyilvdnosan
rossznak saj6t munkdjukat.
Ha vtszont a ,,rossz versek,' tudatosan
a p6lyduatra k6szufnek, akkor az 6rdek-
l6ddk koztil mindenki a saj6t fej6ben 6t6
(egy6bk6nt tdle telhet6en-mindig mesz-
szebb hagyott) eszt6tikai f6rcm0- ideaie-

b61.. indul 
-k], vagyis tudatosan torzit,

karikiroz. A logika szerint a p6ly6zatra, a
ritka kiv6telt6l eltekintve, csikis ilyen
munk6k juthatnak el.
lgen. 6m,-csakhogy az Uj Symposion
szerkeszt6sege nem ironikus jateXokt,
tudatos torzit6sokat k6r, mert'ezek mi_
n6s6gileg krilonb6znek a dilettantizmus
naiv term6keitdl, a giccstdl 6s a kozhely_
tot. Arrol van sz6, hogy a mai ko[6k
leginkabb - tudatosan _ rossz verseket
irnak, rosszakat - a hagyomdnyos esz_
reltKat etvet( tagadasa 6rtelm6ben, nem
dltdztetve fel dlkultrirdval a l6t p6res6_
g6t. Ha tehdt elvben (a pszichol6oiai
val6szinds6g szerint) f6leg ilyen rp-un_
KaK Jutnak et a pelyezata, a szerkesztd_
seget vtszont ez esetben 6ppen az ilye_
nek nem_ 6rdeklik, akkor a' iatyazatiaX
eleve cs6ddel kell zdrulnia.
Kilenc mri. m6gis befutott, sdt a dijaz6s_
ra is sor kerrilt. A szerz6k vagy a m6r
tflhaladott szellemi szinvonalu( term6_
k6t. ktildtek be, vagy pedig - a tegtdbb
emDerben, a legmdveltebbekben is 616

- ennek engedelmeskedtek, annak.
amelyiket mdr f6ken tartjdk es f6ltilr6i
nezrK. Ugy azonosultak tehat a naiv
szenvelg6vel, hogy 6szrevehet6 mo-
solyra sem huzt6k sz6iukat.
A bekUldott p6lyamunk-6k f6teg a hagyo_
manyos gtccset demonstr6ltak, aA te_
h6t, amit a mriveltebb emberek mdr is_
mernek. Mintha t6bbs6grik megfeledke_
z9I yorlq rota, hogy az [j giccs (akdr
erKar, aKar esztetikai szempontb6l) leg-
aldbb olyan vesz6lyes, mint a r6gi. (L6sd
ezzet kapcsolatban: Walter Beniamin
Alomgiccs cim0 irdsdil) Hogy a dijiz6s_
nar az ttyen tipusu rossz versre kisebb
nyomat6k esett, az az6dvan, mert _ mi_
vel az ndlunk sokszor j6 versnek szd-
mLt. kqv.esgt kaptunk bet6te. Ami ityen
merlegel6snet tekintetbe j6hetett, ab5an
inkdbb tudatossdgot 6rezttink, mint
spontaneitest. Magyardn: nem voltak
tgazt. 

.at 
om -zagyvasagok.

tr patya-at arra volt j6, hogy megbizo_
nyosodjunk: 6rdemes a beidegzett szo-
k6sokat mell6z6 kis6rletekb6 bocset-
koznunk, csak 6ppen a c6ljainkat nem
kellene hom6lyban hagyndnk. A ma-
gunk 6rdek6ben sem.

Vajda Qdbor
(a bkAlo bizotts{] etn6ke)

'J.t
' 3.if r.

.'.,{ ' : ;



kov6csevity jol6n (1. dii)

elv6l6s
Elv6likalev6l af6t6l,
Elvfulik az 6sz a ny6rt6l,
Elv6lunk kedvesem mi is egym6st6l.

Lehullotl lev6l hely6re j6 egy m6sik,

Az 6sz utan a t6l j6n,

De a Te helyedre kedvesem

Senki sem l6n.
Mi lesz a lev6llel,
Ha lehullik atflr6l?
Hov6 6s merre ker0l;
Soha senki nem tudja meg
Mi lesz a sorsa.
Es mi lesz az 6sszel
Es a ny6rral?
Elm{lnak 6s veliik egyuft
Az 6n els6rgult 6letem tovalebben.
De ki t0r6dik mindezzel,
Hisz hetyembe szAz 6lel l6ngja lebben.

Es igy megy minden sorllan
Sz6tt6pve, kiilOn-kr.il6n

A maga 6tjan.
Majd egyszer mi is
Tal6lkozni fogunk kedvesem.

ha fdj a szived

Hat$ a szived 6s
Gyottir a b6nat,
Ne gondolja senki m6sra,
Csak 6desany5dra.

Mint babusgat, 6pol
Ov minden bait6l
S ha kell megv6d
Minden b6natt6l.

Mint gyermek
Veled jdtszik,

Oriil 6s nevet.
Ha sirsz 6s eiszendertilsz,
Reszket6 kez6vel fogja a kezedet.

Ha f6j a szived 6s gyotdr
A jelen,

Mert m6r 6 nincs melletted
Nincs, aki meg6vjon 6s
V6djen a szenved6st6l,
Gondolj vissza a m0ltra,
A sz6pre 6s j6ra,

A gyermekkorodra.

Akkor mdjd megl6sd,
Ujra sz6p lesz minden
Nem lesz tdbb fdjdalom,
Szenved6s 6s b6nat.
Orokk6 melletted
tzedmgd:
EDESANYADAT.

ki vagy?

Mondd ki vagy?
Egy f6nysugSr,
Amely besUt
Az ablakon 6t?

Vagy csak
Egy f6ny,
Amely 6ltel
Rem6nyked6n?

Ki vagy?
Az at6ny,
Amit Ugy hivnak,
Hogy szenved6ly?
Ki vagy?
Egy f6ny a sok kdziil,
Akire v6rok 6vekig?

Ki vagy?
Egy elt6vedt bolyg6r6l
Jdssz tal6n?
Hogy egy boldogtalannak
F6nyt adjel.

Ki vagy?
Tal6n te vagy
Magad a boldogsdg?
Szerelem 6s j6s6g,

Amire olyan r6gen
V6gyom m6r?

Ki vagy?
Most mar tudom:
Te vagy a f6ny
Az 6jszak6ban,
Szerelemben, boldogsdgban. 218
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kecsk6s m. endre
(il. dij)

nevet 6s t6ncol anyilr

Ugy nevet 6s t6ncol a ny6r
A napsugarak vizdzlne

ryopog a tetdn
Es dmlik a foldre le
F6nyl6 selyemburk6val
Befedi a mez6t
Az erd6t
A vir6gok b6rsonyszirm6t
A pillang6k biborsz6rnydt
Az eg6sz vilagot beiemeti
A temet6st elneveti -

VidSm t6ncot j6rok

E f6nyes toron
Mindenki boldog
S viccet vet bfn s gondokon.

De im
Egy pillant6son hirtelen
Kiilcinds Srny suhan dt
Mint egy 6szrev6tlen
Feltord s6hajt6s -

Megddbben a sziv
Mert e dobban6s
Mdsk6pp zen6l

M6sk6pp 6l a szem vil5ga
Mert egy ropke villandsra
A borfs 6sz feleszm6l

Felsir a hideg sz6l
Es az egi 6ce6nt
Komor tdmegek
Fekete vitorl6ja fedi el
Es 0gy d6lnek
Forognak
V6szesen morogva
Hogy a fdldi l6t
E pillanatban

Megszfnik l6tezni -
Ki6lt a csend -
Hangtalanul koppannak
A ny6r ifjai
ldebent

hervadt falev6l

Hervadt falev6l
Hullj a rideg fdldre le
Magad mi6rt tananad
Ha fgyis itt a t6l

Jeges lehelet6t kUldte

A h6vir6,g s fagyok ura
Hi6ba minden ktizdelem
A sz6pnek meg kell halnia

Szived alatt lelkedben
Hordozd a nap sugar6t
Hogy fonntartsa maget
Jdvd tavaszok m6mora

az agazseg fiia

lgaz, hogy azigazs{g 6tja egyenes.

Eppen ez6rt csup6n d6lib6b!
Es a c6lt - mellyel osszekot -, hogy

el6rhesd:
5z6z mell6kftra kell kit6rned.
Es 0tveszt6k labirintusaban is
Meg kell taliilnod a helyes irdnyt!
Min6l v6dtelenebb vagy:
Az utadra hajl6 t0sk6k
Ann6l jobban megt6pik tested,
Hogy csurran6 v6red patakjain 5t
Szdkjdn ki lelked m6ly6b6l a Hit -.

az Ori6s!
A Megnemalkuv6! - Mely egyedril
K6pes meglelni a dzsungel m6ly6n

rejtez6 Magdnyt:
Ahol nincs id6, 6s nincs hal6l,
Es minden igaz, nagy rem6ny
Megval6sulSst tal6l!

ki6 a bab6r?

Aa6 a bab6r: ki a kdvet felemeli.
Es ha r6-n6z: szeme ttiz6t6l
Viaszk6nt olvad dssze olyan formdv6,
Ahogy az 6sz elk6pzeli. -
Es azt6n: kem6ny karok
Emelik a kalapacsot, 6s pattintj6k a

kOvet

Olyan form6v6 - mint az Ember!
4z6 a bab6r! - s nem, ki a fellegekb6l '

N6zi a harcot, az alkotds csatajat
Es csupa g6ggel gydnydrkddik a mUben,

S hiszi: A fels6bbrend0s6g jog6n

6v6 az 6rdem!
H6t nem! ne a bab6rt - de a kalapacsot
Add kez6be neki:
Tegyen gyakorlati tanusagot,
Hogy a magasba,,<inmag6t,
Nem 6rdemteldnr.il teszi.



gimpel
tibor
(ilr. dii)

brevi6rium

Barcog a tivorny6z6 famulus, tistOke felett
falanszter lebeg.
Szomorrirf0zon 169 szomor0 Flz.
Ungot-berket bel6pett, mer nem rem6l.

Hasztalan.
Srir0v6r0 egek alatt egy sziv belerepedt,
Tit6n se segilhet.
Spicces gn6mok korbe-kdrbe nyomai a

pocsoly6ban,

benne iiszkdt tapos az 
"o,n13h!f no,,u,

zab6l vakon.
Osztdv6r irgalom.
Emelem kalapom.
B0z eget t6p6 szele f0i,
bebrijok a kopors6ba Ut n'n6t"*oi.r*o.

ablakon.

imagin6ci6

Gy6ntat6sz6k, tiggdny rajta egy lyuk

R6gm0lt j6gvir6gok eml6kei.
P6kh6ll6s j6t6kok a hideg kdveken
Feh6r leped6k a kastelyban, Uszva.

Szemfdd6l helyett mad6rdal.
Pontyok a vizben.
Napsiitotte vill6ml6s.
Eres kezek a cs6rdkben *Lj?85:3:i:

Neh6z szekr6nyek l6pte porban

- sikoly.
Udvdzit6 tekintet.
€161i harangsz6.

eros

V6gtelen feh6r havon
l6ptek.

Magas hideg falon
. nyomok.

HalMlelte z6ld Ude tavon
cs6nak.

Benne 6n kedvesemet veszteg

megyeri val6ria (kiil6ndij)

az 6aet

1967
itt a napvil5g
minden sz6p 6s srit a nap
1973
a neh6zs6gek elkezd6dnek
az iskola messze van
egyre fokoz6dnak a neh6zs6gek'
1982
beborult az 69, technika egyes

ty(k

M6g csak dtd't rit6tt a nagy6ra,
De a ty(kok m6r elmentek nyugov6ra.
Tolluk ropdds ere-ara,
De az 6lban ott a jdja.

Reggel korSn kelnek 6k lel,
Mikor m6g minden alszik b6ven.
Egy kotkod6cs, egy k6rogds,
Es 0jra itt a finom toj6s.
Naphosszat 6k kapirg6lnak,
Semmi ktilOndset nem csin6lnak.
Eg6sz 6let0k oly rovid
Mert mire meghiznak 6kei megolik.
Szeg6ny ty(kokat akkor megessz0k,
Elettikre m6r nem is eml6keztink.

itt a tavasz

Megjdtt m6r a sz6p tavasz,
Jav6ban s0t mer a nap.
Minden gyerek boldog 6m,
Csicsereg a sok madar.
Szell6 fut 6t a r6ten,
Felkelti az ibolydt,
Napsutesben ki is brijik,
S 6rasztja az illatet.

bozsik p6ter
(kiil6ndij)

szeretlek kedvesem...

Szerellek Kedvesern
Bevallani nem merem
F6lek a fah6mt6l
Mint a halelt6l

Nem akarok rab lenni
Szabadsdgom elveszteni
Ez6rt hdt violSm
A hallgate$ v6laszt6m

De ha egyszer megmondom
Hogy mi lesz nem tudom
Meghalok viol6m
Az 6let sugaren

Ha m6gsem tun6k el
Te olvassz6l engem meg
A hal6lt6l nem f6lek
En csak te6rted 6lek

Te6rted 6lek 6n
Eletem legv6g6n
Viragot adok m6g
Lehet sosem lesz el6g
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