
B. L.: Tal6n azzal, amit a levdl vdg6n irt: ,J.,le keseritse el, hogyha ld,that6 sikert
rrour 6r el ir6saival, enn6l sokkal fontosabb bebizonyitania, kOltd'-e val6jdban. Re-
nrdljiik, ez hamarosan eld61." - Nos, azok utdn, hogy 6n versek6rt m6r b6rt6nben is
iiltom, bizony|ra l6that6 sikerekkel szerettem volna bebizonyftani, hogy kolt6 va-
gyok. De tal6n rosszul emlokszem, s az tortent csak, hogy visszahriz6dtam, €pitkez-
toru, pr6b6lkoztam, jobb verseket akartam (rni, s ehhez id6'kellett. S akkor jelent-
koztem fjra, amikor rigy 6reztem, jobb verseket tudok kiildeni.

N. 1.; Ne haragudj ezdrt a faggat6s6rt, most mdr r6jottem, vagy ink6bb dnkitiku-
san rigy kellene mondanom, csak most jottem 16, hogy szerintem m6g mi sebezte meg
drzdkenys6gedet. Id6zek egy m6sik r6szletet a levdlb6l: ,,A,hazai (zek, szinek mellett
ki kell fejleszteni azt a k0lt6i nyelvet, amin nemcsak epikus kit6r6t sz6ps6gei mond-
Irat6k el, hanem a legszem6lyesebb, legmaibb 6lm6nyek is. -Ezzel csak azt akartam
rnondani, hogy kdnnyebb frni a Nagyany6r6l hangulatos, figyelemre m6lt6 verset,
rnint a belsd vfv6d6sainkat meggy6z6en felt6rni. - Sajnos, mindig a nehezebbet kell
vflrisztani." Fenntartom azt, hogy Fodor Andriis alapj6ban 6rt6 6s elismerd' m6don
ttyilatkozik a versrdl, 6m ha belehelyezkedem akkori helyzetedbe, Ielki6llapotodba,
akkor m6gis meg6rtelek. Te val6ban nem a kOnnyebbet v6lasztottad, s a versedben, a
lrangod visszafogott m6lt6s6g6ban ketsegklvtil ott rejlenek vfv6d6said 6s gyotrelmeid.

B. 1..'Nem tudom. Tal6n az a legfontosabb, hogy Fodor Andr6s figyelme, v6-
lcm6nye, bar6ts6ga nagyon sokat jelentett nekem.

N. 1.: A Nagyanydm 6lm6nyi h6tter6nek felt6r6sa ut6n most engedj meg a vers-
sol kapcsolatosan egy kis filol6giai kiterest, el6tb azonban n6zziik a szoveget:

Nagyanyrim

Aszaltszilva arcri,
gbrbiilt nagyany6m,
decemberi varjri
v6n gesztenyef6n,

h6csillagos t6lben
lelsz-e mdg magot?
I 6tsz-e hull6 6gen
ndha sz6p napot?

Lelkedet a v6llad
az6rt tartja csak,
hogy a veszd'v6gyak
arra hulljanak?

Vagy fel tudsz m6g sz6llni,
ha a fOld neh6z?
Szemed csendje nydri
rnoztJket id6z:
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Brizavir6g-f6nyri
reggelek tiiz6t,
6rett zizzen6s(i.
6let 0r6mdt.

szik6r nagyapdmat
friss tarl6 fOl0tt,
derek6n a ny6rnak,
aki mecszok0tt.

De messzirdl jOtt6l
drildutakon.
Ehnaradt n6gy testv6r,
egy tucat rokon.

Es most itt kucorgol
eres ktiszobon,
aikad im6t mormol,
lesed. hdtha i6n

nagyapa a csondb61,
hull6 6gen 6t,
ellopni a foldr6l
6rva asszony6t.

Ez a szdveg az 1985-ben megjelent Hdbdl a ldbnyom cimri v6logatott verse-
idet tartalmaz6 kdteted 11-13. lapj5n olvashat6 textussal azonos, ezteh|t az ,,ul-
lima manus". Kor6bban ndgyszer publikdltad a k0ltem6nyt: eld'szOr a Somogyi
Ndplapban (1958. december 25.), aztdn a Jelenkorban (1959. 4.), majd a Leng6
lVnyhidak-ban (1964) 6s a Fdkfelvonuldsd-ban (1912).Ezek a sz6vegek n6mileg
olt6rnek a v6gleges v6ltozatt6l. A 7. versszak 2. sora utdn a Fdkfelvonuldsa-beli
szdvegben pont helyett pontosvesszd'611, ak6rcsak a Jelenkor-beli publik6ci6-
ban, 6rdekes, a Somogyi N6plap v6ltozat6nak ez ahelye megegyezik a H6b6l a
l(tbnyom sz0veg6vel. Itt teh6t az eredetinek megfelelden helyre6llftott6l egy
romlottnak tekinthetd' textushelyet. igy logikus, hiszen ut6na nagybetrivel kez-
drfdik a sor,azaz frj mondat indul. A8. sorban a,,napot" sz6 a Somogyi N6plap-
lrtrrr ebben az alakban 6ll: ,,Napot", ami az 6gitestre vonatkozik csupdn, s ezdltal
lcszftiil a sz6 jelent6se 6s a gondolat 6rv6nyess6gi kOre, teh6t ez esetben is he-
lycscn jdrtfl el, mikor a kisbetfs vriltozat mellett dontOttdl. Tov6bbd az 1. sor vd-
g6r(il a Jelenkorban, az 6sszes tObbi k0zl6ssel szemben, elmaradt a vesszd, 6m
czt a kovetkezetlens6get is kiszfrted k6s6'bb. Mindebb6l vil69osan kitrinik, hogy
a vdglcgcs vliltozat l6trehoz6sakor, kikiiszObOlve a kdzldsek sor6n bekOvetkezett
clt6r6sokot, hibfkat, correptul6kat, igen megfontoltan cselekedt6l, az eredeti v6l-
(()zatot vdvc alapul. Att6l csup6n a,,Napot"-,,napot" eset6ben tdrt1l el, tdgitva


