
Timár Máté

REQUIEM HELYETT VALLOMÁS

Búcsúvétel Tamási Árontól

Amitől tartottunk, abban már benne vagyunk. Az Isten
árvaságra téve bennünket, és kivévé ma közülünk a
mi édes urunkot és atyánkot .. ,

Mikes Kelemen CXII. leveléből.

Szédelgünk bele a nyárba. Reánk-köszöntött az ikerapostolok napja,
IS a megbékélés zsoltárát sziszegő, érett kalászokat lendületes kaszasuhin
tások fektetik .a földre. Színesednek a korai gyümölcsök, a növényi éle-
tek utolsói is virágbaborulnak. Valami lihegtető termékenység nyőgeti

az eget és a földet, s Te míndennek nem vagy már tanúja, Aron bátyám,
mert: Körülölelt a fájdalom. Transzcendentálisan titokzatos élet-meta
morfózisod végére odasóhajtottad az áment, misztikusan megfoghatatlan,
és kenyérszagúan valóságos álomvilágod körét kerekké rajzoltad magad
körül, melyen bévül csodanövesztett hősök ikeringenek az Úristen csillag
boltozatos világdómjának mennyezete alatt, szívük kelyhében csobogtat
ván a kiválasztódás sziklagörgető fájd.almait,és újorngó örömeit. Előtted

nem élt, s utánad sem élő virágok nyílnak ezen a körön bévül, melyek
úgy élnek tovább bennünk, ahogy Te, egyedül Te láttad őket, s odafenn
a Baknyátetőn őllyű veri földhöz a galambot, miközben a farkaslakai
hararigok utánad keserednek. Ott jóval arrább, ,,]!:;nlaka felett, a Firtos
lova hátán, lehajtott fejjel elaludt a Gondviselés"; "A faluban hált a
Szentlélek az éjjel. Hajnalban látták fényesen elmenni egy piros hintón.
Utána harmat, és a harmat után illatos fény szállta meg a földet"; vala
hol Csíkban megbicskázták az ördögöt, aki "azonmódulag" meghalt, s
a sorsuk vadkanával viadalra kélő székelyek pillanatok alatt megőszül

nek, mert: "Hát a győzelmet nem adják ingyen." S ez már mind eleven
személyed nélkül való példázat, ars poetica, profán evangélium mégis,
hiszen megtértél oda, ahol egybeszakad a halál és az élet, a béke. és a
háború, az árulás, és a ihonszeretet, ,ahol., ... lerázván, ami benne földi,
egy éltető eszmévé finomul," aki, és ami fennmaradásra kiválasztatott ...
_ Búcsút kell hát földi v.alódtól venni, Aron bátyám. Elfájni-a szíveink
verésére hangszerelt 129. zsoltárt. Szemérmesen, és alázatosan elsuttozni
ezt az utolsó vallomást. mely utól talán sohasem ér, csak a fájdalma ök
lözi szívünket a dióhéjbazárt önön tehetetlenségünk miatt ...

_ Hetekig készültemerre a búcsúvételre, s valahogyan párává lettek
szájamon a szavak. Összehúzódó, beszédes szemeid tekintettek reám a
tiszta papírosról. s a kezeimet a tehetetlenség' görcse verte bilincsbe.
Haz-amenekültem előle oda, ahol születtem, ahol simi, és kacagni, imád
kozni, és káromkodní megtanított a sorsom. Egy közeli sír szövetséare
lépett ibennem a Te távoli síroddal. egy jelképpé mosódott össze a kettő,

és erőt adott a dadogás felett ...
Az édesapám sírja az. Márványkeresztie idelátszék a közeli tpmető

ből a házunk elé, s úgyszintén a nazvszülők még nazvobb kőemléke is.
Tegnap náluk járt8mestefelé. s torkonragadott az önvád: Másfél esz
tendeje lesz, hogy Edesanád elment, s mindeddig egy árva sort sem tud
tál papírra róni felőle. Pedig a holtak élni akarnak az élők nyelvén. s
létezni megvalló. vállaló szerétetükben. Ebből az önvádból születtek,
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ősztönösen és megfogalmazatlanul, ebből a nyugtalan fájdalomból állot
tak össze ezek a búcsúsorok, Aron bátyám. Hazai tükör című könyvedet
olvastam az Édesapámnak napokkal, órákkal a halála előtt, s így véle
kedett felőle: Fiam, úgy van ez írva, ahogya testvérek beszélgetnek egy
mással. Így fogta meg a Iényegedet, holott egyszerű szántóvető volt, aki
ben nehezen talált ruhát magára a gondolat. Mit mondott ezzel? Azt, hogy
a szavak, mondatok csak jelzői annak a kimondatlan lelki társalgásnak,
amitelcsobog a rokoni vérnek a vér, amit lelki rádióhullámok alakjában
ad, és vesz, ami az emberekben láthatatlan, s ebben a testvériségben
mindenki körbekapcsolódik, aki magyarul mondta először': Édesanyám.
Összekapcsolja őket az ég és fold, a bölcsök rondülése, és a sírok mohó
torka, s az a gyötrelmes gyönyörűség, amit valaha, hazatérülőbenFarkas
lakára, így fogalmaztál meg a Balcnyatetőn, Aron bátyám:

"Valósággal nyügbe ver valami különös érzés, amelyhez hasonlót
soha semmi nem ébresztett bennem, csak a föld, hol ringott a bőlcsőm.

Nem öröm és nem fájdalom ez az érzés; nem szárnyalás és nem is meg
enyhülés. Kehely talán, míben e földi élet levének kivonata van: az a
titokzatos, egyetlen ital, melybea kerek földnek mínden fűszere egybe
főzetett. Ízében mind ott találod az édes és keserű fűszereket, a mérge
zőket és gyógyítókat, nemkülönben a kábitókat és józanító fűszereket,

Isten s majd szülő nem kérdezte tőlünk, hogy innánk-e belőle, hanern
megitattak, mint tehetetlen áldozatokat. S ami éltetett egyfelől, meg
mérgezett ugyanakkor: s mint a testnek és léleknek legnagyobb szenve
délyét, azóta sem tudjuk leszokni ezt az italt.

Rabjai vagyunk.
És nem tehetünk egyebet: hordjuk ezt az örökös, láthatatlan bilin

eset, melyegymagában is elegendő volna arra, hogy az embel' szabad
soha ne lehessen. S még úgy a legjobb, ha megadással hordjuk és r02iS
dáit magunk takarítjuk, mert aki lázadvaö::;szetöri ezt a kelyhet, a he
gyeket teszi egyenlővé a sík földdel, hogy magának zúgot sehol ne talál
hasson."

Ma is látom, ahogy ott az elrendeltetéseddel szembenéztél. Alattad
a szűlőfalu, az udvarhelyszéld Farkaslaka. feletted a vérgőzös erdélyi
történelmet vizsgáló csillagok, szemedben a sorsvállalás hite: Azért va
gyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne; szívedben a nép
hűség fogadalma: ... megfogadtam, hogy a szegények és az elnyomottak
zászlaját fogom örökké hordozni, bármerre vezéreljen is az utam; nyel
veden a dadogó mózesek helyett szóló ároni készség, melynél ízesebb
nyelvet vízslatva sem találunk Mikes Kelemen, Pázmány Péter, Bethlen
Miklós és Arany János óta; arcod gödreiben pedig a humor megbúvó
orvossága, hogya nehéz sors jármában nyomorékká ne töressen a tieid
teste, az embertelen fájdalomban meg ne szakadjon a szive, IS felegye
nesedve járhasson bennük a jövendőre elszánt, hősi lélek, ..

Ezért voltál, vagy és leszel számunkra ernber-i példa. lelkiismereti
mérce, írói példakép, és előttünk járó útmutató, amíg végső rendelteté
sünket mí ill bétöltjük idelenn a földön ...

Mint írtam ill, az Édesapám sírja késztetett a hozzád való szólásra,
Aron bátyám, a halott gyámolította az élőt, úgyhát ez a requiem helyett
kiszakadt vallomás Gem közelitheti meg más irányból földi időzésed szi
várványkáprázatát, mírrtsem a halál kapujából visszakanyarodó körvonal
mentén, S eb-ben már személyesen fogod a kezem, hiszen esztendőrevaló

időt töltöttünk együtt életednek utolsó tíz esztendeje alatt ...
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Az emberi sors furcsa egyenlet. Látszólag matematikai rend ural
kodik benne az önmagunkkal azonosító egyenlőségjel két oldalán, s ma
tematikai törvényszerűségekalapján megfejteni mégsem lehet, mert sem
eredőjében, sem eredményeiben nem jár a kétszer kettő négy nyomán.
Archimedesi pontja kívűl esik rajtunk valaihol a transzcendens végtelen
ségében, meghatározói legalább annyira a valaha-volt ősök késő hozo
mányai, szülőfőldűnk és népünk hagyományai, mint tudatos építményünk
az értelem és szabad akarat szerint, IS folyamatában az érzelmi világ ki
csapódása a líra olykor háttéribe szorítja a rációt, ami láthatatlan ural
kodónknak szeretné feltorriázni magát ...

Mít mutat most, utólag, a Te életedegyenlete a búcsúvétel gyötrel
mes fényléséhen, Áron bátyám?

Három esztendővel századunk megszületése előtt egy udvarhelyszéki
kicsi faluban nagymultú nemzetség tisztes szegénységében a világrasza
kadt egy gyermek, a Tamási Dénes, és Fancsali Márta fia. Látszólag arra
a sorsra, amit ősei hagytak reá. Elvégezni a népiskolát, felserdülvén az
ekeszarvát fogva ráncokat hasítani az anyaföld arcára, erdőt irtani, sze
kerességben kóborolni, a boksák körül nyelve a gázt faszenet égetni,
idején megnősülni, gyermekeket nemzeni, s az emberi lét őszének hátul
ján megtérní a domboldali temetőbe, ahol a süppedő hompokon zöldet
lenget a tavasz, és .0. reves keresztfák karjain lobbot vet a napfény. Ez
lett volna a valószínű sorsod, ha a kétszer kettő törvényei uralkodnak
benne. Ami enélkül a vallomás nélkül végződik, nyilván a sorsszerű vé
letlenségek összejátszása híjján. De ez a legényke, aki Te voltál akkor,
kiválasztódott már tízesztendős korában, vérben és szenvedésben, amikor
karácsony második napján a betlehemjáró legényeket megirigyelá, játékos
merészségében elhúzta egy pisztoly ravaszát, s a golyó összeroncsolta a
hal hüvelykujját. Paraszti munkára mostmár nem való - ítélték a szü
lők -, s így ez az alig akadályozó csonkaság segítette az udvarhelyi ka
tolikus gimnáziumha, édesapja egyházmegyekormányzó nagyprépost nagy
bátyja, Tamási Áron révén. Mond'hatnám úgy is, hogy ez a vérvevő. rob
banó fénylés lendítette pályajára üstökösét, ahogy ma az idegen égiteste
ket megközelítő rakétakat az índítószerikezet, hatalmas füstben, süketítő

hang, és vakító fény kíséretében ...
Diák lett a harisnyás székelyfi, de a kétszer kettő négy ezután sem

bizonyult megfelelő kulcsnak a sorsához. Lehetett volna tanító, aki a
gyermeklelkek burjánzó bokrait nyesegeti, pap, az átváltozás misztéríu
mának részese, jegyző, vagy akármi, s az lett mégis, amit a matematikai
ráció a valószínűség parányával sem sejtetett. író, aki pedagógus, pap,
jegyző, népvezér egyszemélyben, de ez sem azonnal. Forgolódott előtte

vitézségben. tanult jogot, diplomát szerzett kereskedelemoől, megjárta
Amerikát is, keresvén a boldogulás ösvényeit, s mire hazakerült, 'készen
várta az új esatamező, ahol az igazság, az irgalmas megértés, és az igaz
emberség fegyvereiben, a legékesebb magyar nyelven hadakozott holtig,
népe előtt járván, hol simogatván elgyötört lelkét, hol az önismeret tük
rét mutatván elébe, hogy hibáitól, vétkeitől megszabaduljon ...

S mindezt a véletlenségnek tűnő transzcendentáhs elrendeltetés nyo
mán, amit a virtus kovaköve szikrázott fénnyé benne ...

Amerikai útja előtt az egyik jeles kolozsvári lap novellapályázatot
hirdetett, néhány ismerőse a pástra lépett. erre úgy ítélte, ő sem alább
való náluk. így született meg első elbeszélése a Szász Tamás, a pogány . . .

Magyarországon mindig lelki önkínzás volt íróvá kiválasztódni, de
mennyíre az kisebbség; sorban"! És mégis ennek vállalásából született
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a Tamási életmű nagyobbik fele, úgy ahogy a kagyló izzadja az igaz
gyöngyöt, az új életet vajúdja az anyatest. 15 önmagát megvalósítani tö
rekszik a lélek. S ennek a huszadikszázadi Áronnak nem állott az oldalán,
mint a bibliaibéli főpapnak a kiválasztott Mózes, nem állott előtte járva
sugárzó példa, népvezérnek és prófétának is kellett lennie, olyan korban,
amikor ily~nféle jeremiádok születtek :

"Kínlátásra teremtéd, Uram, a Te népedet és karddal a kezedben
kivezetédőíket Keletről, és békötéd kalmárok jászolához, és hegyeket
adtál neki enni, és az ő könnyeit, hogy megigya ..."

"A szárnyát dérrel ütötted, Uram, a Te népednek, és megláncolád
Őket a szíklák oldalához, és az erdőknek fáihoz láncolád őt; és nem kö
nyörültél! raJt,a, arnikor ütötték, mint a latrot, és ették, mint a magasság
sasmadarát apró tolvajok őt ..."

"Fekete bölcsőben rengetéd, Uram, a Te népedet és ragadozó idezen
állatokat küldél, és véréből való nagy lator urakat az ő napjaiban rája;
és hazug háborúkban romlék a Te néped, és örökös halálban éle, mint a
megfogott modár ..."

"Megvakítád, Uram, a Te népedet. és elvevéd előle az útmutató fé
nyes Csillagot az égről; és béöntéd az ő fülét so iát v"rével, és béöntéd a
száját kalmarok. italával, amikor rongyo" prófétái előtte feküvének; és
nem erneléd fel az ő karját, amikor runák, és kevés igazakat és rögöket
ugatának rájok a falelkűek, mint a kutyák ..."

..Kifosz:tották, Uram, a Te népedet, mivel ígérének néki aranyat és
elvevék azt is, ami volt; és keesegtették bőséggel őt, és hazudának víg
életet néki. míalatt gondokat kötének bé az ő házaiba, mint fekete ör
dögöket ..."

"Tüzet öntöttél, Uram, a Te népednek vérébe önmaga ellen; és halált
az ő csontjaiba örök lakónak; és felékesíted őt a virtusnak piros virágá
val, amely temetőben termett; és a Te néped alig él, és mégis egymást
öli meg áldozatul Néked, mert az ő halála véghetetlen ..."

"Sötét van, Uram, és nincsen világosság a Te néped országában, és
nem látszik az ég, és nem látszik a föld, és nem látszik a Holnap, csak a
Halál látszik közeledni fényes koponyával, de hiába kiáltok, és hiába
két síró szemern, mint a patak, mert dalol a' Te néped a Halálnak,
Uram ..."

És ő nemet, dalolt a Halálnak .az ő népe helyett. ...
Alomrná álmodta a Szíízmáriás ki1'ályfit, a Jégtörő Mát yást, a Ra

gyog egy csillagot, valóságga Abelt, a Címer.esek halálbabomló lator urait,
a Hazai tükör szabadságharcos kisdiákját. a SziTOm és Boly Szirorn tá
tóját, aki a két haszontalan, véres háborúból kitápászkodó magyar vilá
got "királlyá akarta tenni a csillagok között." Valóságos harcosként mu
tatkozott a Virrasztás cikkeiben, prózaköltőként a Szülő.földem szózatí
vallomásában, a műfaj egyik legnagyobbjaként másfélszáz novellájában,
kísérletezőként népi játékaiban, s Iciszakadva születése környezetéből az
anyaország tenyerén is úgy élte a mikesi sorsot, hogy: ... úgy szeretem
már Rodostót, hogy el nem felejthetem Zágont ...

Szava volt az emberiség közös ügyéért a Békéért is a különféle nem
zetközi fórumokon, vállalta, és jobbátenni igyekezett megváltozott éle
tünket, s olykori országjárásai alkalmával személyével is sokszorozni tö
rekedett azt az eröfeszítést, amit népünk a megújulás, és kiteljesedés
jegyében folytat ...

Színes csodavilágában elegyedik .a mesévé lényegült valóság, és a
valóságos sorssá lett mese, Valami, a Boldogasszonyt a földön kereső po-
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gányság, és transzcendentális hit, katolikum pentatonra zenésítve, Urává
hangszerelt szooiális igény, ábrándokká emelkedés, és mélyreszállás a va
lóság fenekére, üldözötteket mentő hősiesség, és az üldözöttek sorsán.ak
vállalása, tündöklik írásaiban s együttesen mindez, miközben ellenmond
a kétszerkettőnek következményeiben igazolja is azt; Azért vagyunk
a világon, hogy valahol otthon legyünk benne ...

Nem vagyok esztéta, Aron bátyám, aki a permája hegyéről letiszto
gatja a lírát, hogy ítéletének hitele a patikamérleg játékához hasonlít
son. Legszivesebiben a sós könnyeimbe mártanám a tollarn. Intimusod
ként sem óhajtok tetszelegni. Magad beszéltél le arról az eckermanni
szándékomról is, hogy életed sorsát megírjam. Ezt montad: Az eeker
rnannok egyetlen könyvet írnak, s te ezen túljutottál szerenesésen. Részt
kérő sem vagyok halotti dicsőségedből - lesznek arra mások, érdemesek
és érdemtelenek egyaránt -, osak egyszerű tanúja vagyok életed utolsó
szakaszának, s vállalója példáinak. amit úgy szeretne ragyogtatni a lel
kem, mímt a sugárzó nap fényét az alázatos holdvilág ...

Csak ne lenne olyan nehéz a búcsúvétel, s tűnne elő a sarok mögül
az arcod, csendülnének a fülembe meggondolt, játékos szavaid, hol móri
kázva, hol fegyelmezve, józanon, vagy mámorosan attól a "titokzatos,
egyetlen italtól", aminek ezt a nevet is adh.atjuk : Élet ...

Mert láthatatlanul itt ülsz mellettem most is aszülőházam tornácán,
barokkboltozatos, szép szomorú fejed a roncsolthűvelykű balkezedre haj
tod, és bölcs hallgatásod bimbóiból a ritka mondatok virágai nyiladoznak
ezerre. Édesanyádról beszélsz rajongó szeretettel, nagyakaratú nagy
anyádról, aki magázott Téged, mert "maga sokat tanult", testvéreidről.

Gáspárról. Annáról, Agnisról, Erzsébetről, a helikoni találkozások idejé
ről, emberekről, és sorsokról. akiknek pályája keresztezte a Tiédet ...

Megjelenik lelkemben visszhangzó szavaid nyomán a fennhéjázó
Habsburg, aki megsérelmezte, hogy "fennségét" elmellőzted, s meg az a
véled azonos keresztnevű székely püspök is, akiCsíkszentdomonkoson
született, . ahol Báthory Endre b~boros-fejedelmet megölték, Szavaiddal :
Azért, hogy lemossa övéi kezéről a vért. Párbeszédeteket is hallom. A
főpap tejespuliszkát vacsorázik az egyik kolozsvári zárdában, amikor
belépsz, s szíves szavakkal invitál: Tartsál vélem, játom!* Köszönöm,
utána vagyok - feleled -, nagyon jó rostonsültet ettem. A püspöki ját
hangos döbbenet: Ejsze, hát péntek van. Püspök a játom, Aron bácsi
nagyprépost vala, leimádkozzátok. Ha az Úristen is székely lenne! S két
Aran töpreng ezután azon, hogy miért nem az ...

Az emlékidézés végén a sziklagörgető szándékú édesapad ballag, aki
olykor szeszben, olykor fogcsikorgató lázadásban viaskodott az álmait
guzsbakötő szegénység ellen. Még az énekszavát is hallom:

Bánat, bánat csukros bánat?
Mért raktál szüvemre várat?

Azután a Te dalod is belécsendül, s erősen bíztatsz reá, hiszen egyet
len dologban szüköskődtél, az énekhangban:

N em jó csillag lett volna énbelőlem,

Éjfél előtt nem Wnnék fel az égen ...
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S ahogy az örömet váratlanul váltja a bánat, az életet a halál, úgy
tÖT elő az utolsó, a testet a földnek ajándékozó zsoltár is:

A mélységekből kiáltok, Uram hozzád,
Hallgasd meg szavamat, Uram!

S latinul is, a nagyprépost Áron bácsi baritonján, hogy egyeteme
sebb legyen, s vigasztalöbb patronáló személye által:

De profundis clamaviad te Domine:
Domine, exaudi vocem meam . . .

De ekkor már nem érezlek magam mellett, visszahúzódsz a farkas
lakai sirok sorába, kereszted egybetűnik az Édesapáméval, gyermeki fáj
dalom zokogtat, mert nem lehettem melletted az u tolsó órán, IS addig
töprengek, szenvedek efelett, mig a nyugati égszegelet peremén az elkö
szönő nap vörös fényéiból elő nem bukik az esthajnalicsillag ...

S akkor saját mondatoddalveszek végső búcsút Tőled:

"Énlaka felett a FirtolS lova hátán, lehajtott fejjel elaludt a Gond
viselés ..."

•

TOLDALAGI PÁL VERSEI

ÉHSÉG

Kenyérre gondoltak, miközben
a nyár ontotta kincseit.
Az állatok kövérek voltak,
s a fák és a gyümölcseik

kívánatosan, tetszet6sen
illesZ'kedtek a képbe be.
Az ég szíve, a Nap sugárzott
és vérzett Jézus hét sebe,

azért anert voltak még, akiknek
guomruk üres volt és akik
sötéten ránk és rája szórták
a keserűség átkait.

SZÉP ÉS RETT'ENTÖ VILAG

Ulök az ,ablaknál. A kis
asztalon csillognak a csészék.
Mutatja büszkén a világ
majdnem egész gyönyöTŰségét.

A növények zöld tengere
szépen beborit szinte mindent,
himbálva és ringatva a
gyümölcsösök virágait lent.

A láthatatlan madamk
önkivületben énekelnek.
Az kellene most, hogy velük
én is vidáman ünnepeljek,
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miközben mézet és v,ajat,
tejet és zsemléket nyelek le;
de érzem, az egész hamis
s rémülten és kétségbeesve

a szenvedőkre gondolok,
a kínlódásra, a halálra,
az breqekre, akiket
a körforgásából kizárja

az élet, ez a rémítő

valami, ami mégis oly szép.
Reggelizem, s könyörtelen
fénnyel ragyognak rám a csészék.


