Dr. Szende Bé la

koch valé riáról, aki most lenne 50 é ves
AZ ,,egyszer é lt" ember (esend , megingathatatlan,
megnyer , elviselhetet]en, csodálatos é s/vagy b nös
stb.) szemé lyisé g,aki az é letben é s a mindennapokban szembesü] velünk é s a ,,lí rai é n", a költ , aki az
é letm ben fogalmazza meg magát, azonos é s nemazonos|, hiszen a m é lmé nykieme] a hé tköznapok vi,
lágából, az emberisé ghez való tartozás é rzé sé tbontia
ki é s tudatosí tja bennú nk.
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megszólaló fáldalmas iróniára, valamint a mindezek
ellené re mé gis megjelen jámbor kivánságra (,,jó vol,
na tán megtanulni / nem kigyú lni nem lehullni") é s az
óvó fé szekmeleg (ezt nevezik né metül szinte utánozhatatlanul Ceborgenheit-nak).
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A fenti pé ldák ké t tanulsággal is szoJgálnak, Koch Vaié ria ké pes volt arra, hogy költói ké pekbe foglalja

mindazokat a sú lyos, az egé sz emberi fajt mé lyen
nyugtalaní tó é s sú jtó ké rdé seket, amelyek befogadása
ré vé nva]óban kiemel dünk a hé tköznapok világából,
é s meger södik bennünk az emberisé ghez való tarto-

Koncentrikus köröket

mutat aZ é leí m : kisvilág

(anya, család, falu, szerelem), naqtlviláq |Pannónia,
Jeanne D'Arc, Hölderlin, Rilke, Beethoven, Bartók
stb.), de a lé nyeg benne a ,,megemelt ember" pl, anya
- lsten Anyja, Sz z Márta,
Figyeljünk a sorokban lüktet ritmusra, a bennük
l999. áprtlts l7-é n - €gy é Wel halála után - szüI falüiában, a
Balanya megyel szederké nyben, emlé küáblát avattak a magyarországi né metek flatalon elhunyt költó|é nek. A fentl eló.
adás a2 €
mlé künnepsé gen hangzott el.
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Mindez egyaránt é rvé nyes a köznapokban ismeí t emberre é s az a]kotóra vonatkoztatva is, akit azonban
környezete nem mindig tud kett ssé gé benazonos
módon elfogadni: ismer s hé tköznapi szemé lyké nt, i]letve költ ké nt, El kell pedig fogadnunk azt a nagyon
lé nyeges té n},t, hogy ,,a költí - a lí rai é n" val,ami egé szen
más, (A közember sosem kerüI olyan helyzetbe, hogy
legbens bb titkait feltária, a költ viszont csak attól
lesz igazán hiteles, ha feltárulkozása maradé ktalan,
teljes é s szinte, egé szen az önmegalázó é s,,önpusztí tó" vé gletig: ,,_._ akí dudás akar lenni / pokolra ftell annak
menni" í rta efi l lózseí Attila.)
A most idé zend vers minden bizonnyal mindannyiunkat é rzé kenyponton é rint. A,,fölé nyes biztonságot" szí nlel , ezl ritmikailag alátámasztó é s
ké tszer is felhangzó els né gy sor ad keretet az igazi
mondandónak- Az utolsó három sor pedig mer
döbbenetet vált ki a befogadó hallgatóból vagy olvasóból,
Meggy z bizonyí té kez a vers Koch Valé ria é letm ,
vé nek nagyszer sé gé re.

felemelé se, A m alkotás mi (is) vagyunk, a m alkotásba beiktatott é letté nyek a mieink is, Ennek felismeré se ré vé né rhetiük el, hogy elhunyta ellené re is
ve]e é ]ünk tovább; mintegy bennünk é 1, mi é ltet|ük, a
szó pedig bennünket é ltet é s gazdagí t,
Koch Valé ria magas é s sokoldalú m veltsé ge ellené ,
re sem volt poeta docta (tanult költ n ), de nem volt
,,dalos kismadár sem", (nur ein klejnes GeiBlein in
Sutrgetin - csak egy kis gidácska Szederké nyben, amint
magát szí vesen nevezte), Mí VeS költ

volt, minden ré sz-

letet a lehet leggondosabban megformáló alkotó, aki

akár egy ké tsoros verset ké t é vig is ké sz volt magában
hordani é s formá]ni, A leí rt költemé nyben minden csak
ú gy é rvé nyes,ahogy megjelenik, nem cseré lhet , nem
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Csak semmi pánik
semmi pánik
az é let veled
keszty s ké zzel bánik

b ví thet , nem kuftí tható, nem változtatható. Hozzátennünk semmit sem kel], Hozzáí é rni kell megtanulnunk, Maga is bevallja, hogy származása, a család szú kebb, a szül falú tágabb, majd az é ]etpálya majdnem

vé gtelen közege határozta é s alakí totta gondolkodását,
m vé szi í ormázó é s alkotó igé nyessé gé t,hitelessé gé t,
gondosságát - ma már mondhatiuk, töké letessé gé t.
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Igen lé nyeges követelmé ny, hogy ne csináljunk ,,szob-

rot" bel le; ellenkez leg, folyamatosan törekediünk
verseit aktí v partnerké nt ,,í zlelgetni" é s lehet leg saját
é rze]mi világunkat is gazdagí tani általuk, A m alkotáS
ugyanis nem a szerz közvet]en é letraizi lecsapódása,
de nem is az eszté tikai-etikai magasságba (az olvashatatlanságba, a csak ünnepen olvashatóságba) való

AZ emberi é let vé ges, a ,,szó é l tovább". EZ tipikus é lmé nye a Xx, századnak, a szó igé vé válik, teremt er -

Vé . (,,Kezdetben vala az ige..,")
Elmondhatjuk, hogy Koch Valé ria kölí n ké t ryelven
lett szerves ré sze a bú csú zó század európai, n költé sze,
té nek.
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