A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA
ÁPRILIS 11.

„Ugy mondták a régiek, hogy költővé nem lesz az ember, hanem annak születik. Még eddig
nem lett poéta, aki akart poéta lenni, pedig vasakarattal már sok ember lett naggyá, lett
rendkívülivé, lett olyanná, aki kiemelkedik az embertársak tömegéből…
De mennyire más az: - költővé lenni…
A fellegek között találni meg világunkat… Joggal önhittnek lenni és szent hittel esküdni
a szivünk dobogására...
Az örökifjúság forrásából naponta meríteni a halhatatlanság cseppjeit…
A világ harmóniájának nyitjára jönni és ezt a harmóniát szédítően hullámos gondolatokba kivetni a milliók közé, akik csak
itt látják meg azt…” (Rexa Dezső, 1922)

Veres Tamás (1976 -)
Veres Tamás Cegléden született 1976-ban. Kamaszkorában kezdett el verseket írni,
az 1990-es évek elején. A 2000-es évek végén küldte el verseit irodalmi pályázatokra,
amelyek közül szinte mindegyiken dobogós helyen végzett.

Hogyan kezdődött?
Első lépések a költészet útján…
Ady Endre (1877-1919)
„Egy biztató talentum szól egy verseskötetből, a mely szerzőéül az ismeretlen nevet vallja: Ady Endre. Még egész fiatal
ember, úgy értesítenek bennünket, hogy tizenkilenc éves, debreceni ujságíró… Csupa sötét, mély melankólikus tónus az
egész könyv, egy vonzó egyéniség bánatos lelkiállapotának érdekes és megkapó rajza. Szerencsére, ez ifju poétában elég erő
lakozik, hogy bus kedvét ne vegyük másnak, mint éppen muló lelkiállapotnak. Versek címmel jelent meg Ady Endre könyve
s e sorok célja nem más, mint fölhívni a figyelmet egy jelentkező tehetségre.

-

-

„Még egyszer: Ady Endre verseskötete
Folytonos és rakonczátlan játszás
az ellentétes hangnemekkel, ez jellemzi Ady verseskötetét, mely Még
egyszer címmel hagyta el a sajtót.
Az ellentétes hangnemek között
ritka szeszélyességgel száguldozik
ez az erős tehetségű író, aki a szilajságok mellé a gyöngédséget állitja poézisébe.
A rakonczátlan versekből előtünik
az én költészete, ifjú dölyfösség
van bennük, ami néhol tul büszkének látszik…

Ady Endre különben újságíró és az
a veszély fenyegeti, ami minden iró
sorsa, aki a kenyérért az ujságirás
robotját kénytelen végezni. A politikus elnyeli a költőt, a publiczista
a versirót. Pedig kár volna érette. A
magyar irodalom sokkal szegényebb
igazán eredeti költői egyéniségekben, semhogy az Ady Endre erős
tehetségének elmosódását sajnálni
ne kellene.”
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József Attila (1905-1937)
„Ma még ismeretlen név, de nemsokára a magyar lapok hosszú sora egymással fog versenyezni, hogy verseit közölhessék. Az egész poéta alig tizenöt éves, apátlan, anyátlan árva
és iskolába jár, az ötödik gimnáziumba. És amig Horatius költeményeit forditja magyarra, lelke, mint a hárfa hurja zenélni kezd, és ez a muzsika olyan szép, oly tökéletes, hogy
oly sok mai nagyra tartott poétának nincs olyan gondolata, olyan kidolgozott technikája,
mint József Attilának, a tizenötéves makói gymnazistának, akit fiatal kora ellenére sok
csalódás ért az életben és aki bánatát, fájdalmát, örömét versekbe önti. Lapunk terjedelme
nem engedi meg, hogy a fiatal poéta verseinek mélyebb elemzésébe kezdjünk, mi csak leközlünk két verset, melyek igy önállóan jobban beszélnek minden kritikánál:”
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Petőfi Sándor (1823-1849)

-

„T. Szerkesztő Úr! Lapjainak már
két számában tusakodnak bátyám
születési helye fölött. Sárkány János urnak tökéletesen igaza van,
minthogy a keresztelési anyakönyv
nem hibázhatik. Sándor KisKőrösön született 1822-ik év december 31-én, pontban éjféli 12
órakor. Hosszu életök folytában

szüleim soha kedvesebb új évet nem
értek, mint az 1823-ikit. Ötévi házasságuk után végre az ég egy fiúval áldotta meg őket. Ezt szüleimtől hallottam, s midőn felnőttem,
számtalanszor olvastam a „Nagy
Biblia” melléklapján atyám jegyzetét: „Sándor fiam született” stb.,
hol harmadfél év múlva saját nevem is ragyogott. (Petőfi István,
Brünn 1857. január 23.)”
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Szendrey Júlia (1828-1868)
„Petőfi többször tett körutat az országban, s a merre járt, mindenütt örömmel fogadták, s a
hol lángoló verseit szavalta, ott mindenütt tüzet-lángot hagyott maga után.
Egyszer aztán a tűzzel játszásnak az lett a vége, hogy megházasodott s haza hozta Szendrey Júliát. Ezért volt a három szobás szállás. Egy volt az enyim, egy Petőfiéké, előszobát és
ebédlőt közösen használtunk; együtt ebédeltünk, de vendéglőbül hordattuk az ételt: Julia
nem táplált gazdasszonyi hajlamokat.
Ez időtől fogva az Életképek munkatársai is megszaporodtak egygyel. Petőfi Julia is írta
bele: nőkrül a nőknek. Szabad, merész gondolatjárása volt, egészen összeegyező férjével:
néha excentrikus, de mindig szellemdus.”
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