
RATKÓ JÓZSEF

RÁKÓCZI FÖLDJÉN

Attila fiam emlékére

Nyár van. Szél kertészkedik, locsolgatja fénnyel a bokrot, füvet. erdőt. ("illik a harangedi
dombon, s tünődöm. Az erre járó azt hihetné, egyedül vagyok, holott ameddig a szemern ellát
szavak, szavak mindenütt. Csúnyácskák, szépecskék. Jól fésültek és kócosak. Nagyon öregek és
gyerek arcúak. Forgolódnom kell, nézelődnöm- nem fogja össze egyetlen tekintet őket. Lehe
tünk vagy negyvenezren, mint Petőfi parasztjai Rákoson. Csakhogy mi most nem úrijesztésre
gyültünk egybe. Más dolgunk van, szelídebb. Ám egyelőre csak ismerkedünk. Mert nem isme
rem mindőjüket.

Valamelyik gyerekkori álmomban kicsi sípot kaptam, s talán édesanyám árulta el, hogy ha
megfúvom, jönnek, jönnek mindenünnen a szavak, hogy segítségemre legyenek, ha el akarom
mondani a sirást, a mosoly csöndességét, anyám szempillája mögött a szomorúságot, ha meg
akarom nevezni a gyíkot, a követ, a millió füvet külön-külön, a búbos bankát s mind a többi ma
darat, és apám furcsa szerszámait, s jönnek, ha ki akarom mondani az igazat. Néha még olyan
kor is segítettek, amikor füllentettem.-De az még igen kicsi koromban vala.

S hát most megint itt vannak. Csöndeskednek, hangoskodnak, játszódnak - egyelöre. Van
köztük teljesen magányos, decsak egy-kettő. A többiek mind párosával, négyesével, sokadma
gukkal álldogálnak. üldögélnek. Egyikük incselkedik, tótágast ali, vajon úgy megismerem-e. Hát
hogyne, hiszen lábtól is, fejtől is ugyanazt jelenti:

r r
é é - csak a köldöke került máshová.

Arnoda néhányan összekapaszkodtak. s öreglegényesen fújják a magukét:

P Kaszás csillag, Vas csillag,
p i hát a Félkenvér csillag.'
i p
P Én meg csóválorn a fejem a fejemen belül. Mert régi ismerőseim ugyan, de mit kezdjek

velük - nem idevalósiak, a Hortobágyról jöttek. Hát majd meglátom.
A domb alján /úrt rendben, fegyelmezetten jön egy szegénylegény-csapat. a/t ének-

é é lik:
r r

A híres Rabutin Kassa városát.
Sűrűn /iítt('li Forgác: bástvukit,
Kegvelmcsúrunk hékü/dé s::eghlY szolgáját :
Es:e Tamást,
M er I nem más
Tartá meg Kassát.

Vártam őket is, nagy szükségem van rájuk. De egy kis bajom velük is lesz -- nem ismerik Magyar
ország új határait. Honnan is ismernék, hiszen 270 évesek, s legfőbb uruk, akit szelgáltak. a
nagyságos fejedelem is Kassán, vagyis hogy hivatalosan szóljak: Kosicén van eltemetve, ahogy
ott irva van: "a haza szent földjében". S erről ők, II hüségesek nem tehetnek. Igaz, én sem.

De még ne komolyodjunk el. Tegyünk próbát ismerik-e még gyerekkori játékunkat. Odain
tem magamhoz az esik szót, s im, jönnek mögötte négyen: eső, dér. harmat. hó (kocogna a jég is,
de vele nem játszom, nem szeretern), s igyekszik két icipici szavacska is, az a meg az az, S aztán

Rés/lelek egy készülő könyvből
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szinte népvándorlás indul. Jön a zuhog, szemerkél, szitál, pilinckézik, pil/ingél, csöpörög, cseper
kél, hull meg a többi, megérkezik az ázik is s mögötte a heveder. Ez utóbbi kettő egy katonanótá
ban szekott össze, olyannyira, hogy már el se igen válnak egymástól: "Esik az eső, ázik a
hcvrdcr." .

Így megvidámodva talán neki is láthatnánk a munkának, a szavak meg én. Csakhogy ők még
nem tudják. mi a dolgunk. Az ország alvégéről. Szabolcs-Szatmárról és Rákóczi Ferenc nagysá
gos fejedelem földjéről, Zemplénről kell híradással lennünk: hogyan telt, miképp telt el itt az
utóbbi ezer esztendő. Nem kis dolog. Lássuk.

Szavunk vizum ndkiil jár át
országhatárokon. Koridélnek.
nunket a magyarok , a tiihhiek.
Hűségükre Ó· halálukra spe
kulál a .föld.

Penészleken régen jártarn már. Ha jól emlékszem, 1968-ban író-olvasó találkozó n Végh Antal
lal. Irdatlan szegénységet láttunk, magára hagyott falut olyan nyomorral.iumilyen csak a való
súghan létezhet, a mesékben nem. Végh, majd Darvas József is irt erről: s az én szarnon is kibu
kolt egy megrendült vers:

Innen van legmesszebb az ég.
Rakétával sem érhető el.

Ott láttam Magyarország talán utolsó földkunyhóját, amelyben egy eszelős öregember lakott.
Tudod-e, milyen a földkunyhó? Áss egy fél sírgödröt, szélesebbet a szokásosnál. gallyakból rakj
sátrat föléje, sűrűt, s hányd rá a gödörből nyert földet. Ha módosabb vagy, sárral is tapasztha
tod. Ajtaja vászonlepedö legyen, télen, ha van, nagykabát. Így egy méterref a föld szintje alatt
élsz. félúton a halottak és élők közt. Gyökerek kúsznak majd a szobádba, s hangyák, bogarak.
Összel s tavasszal beköltözik a víz is - társbérlőnek.

Nem mondom tovább, mert fáj.
Fáj, mert hiába hadonásztunk, Penészleken alig változott valami. A földkunyhó helye már be

gyógyult, mert kihalt belőle az öregember. Épült egy s más a faluban, csak a lélek marad meg ős
állapotában a nyomorúságnak. Isszák a denát. a novát, isszák a gyerekek is.

Mit szerethetaz ember két falu között? Az utat? A földet? Az erdőt? Mind szeremivaló. de
ahhoz lassítani kell, megállni és figyelni. Mert a föld csupa nyom. A réten átment a lány, aki virá
got lépik. Szolgál fűvel a föld, s szűri a vizet, mint jó vincellér a bort, hogy mire magad elé tartod,
tiszta legyen, iható. Korán kelsz, aranyhangon csácsognak a madarak. Hajnalban a hársfa a
koncertterem, este a tópart. Keveset tudnak a békák, de azt tökéletesen. És a tücskök! Úgy kép
zelcm. ülnek a farukon és reszelnek. S hát a füvek szólalnak-e?

Emlékszel a baktai erdőre? Madarak, bogarak világvárosa. Széle, akár az igazi rnetropolisoké,
növényi nyomortanya. Itt is terem ebnyelvfű, csalán; borzas turbolya, nyit egy-két madárka-pil
lantású virág, de a szétdobált olajos flakonok, konzervdobozok, rothadó rongyok, cserepek, tra
chomás üvegdarabok, málló cipők közt rosszul érzik magukat, hamarabb elsárgulnak.

Kerüljünk beljebb, édesem ! S vigyük magunkkal csak magunkat. Megvendégeine gombával is
az erdő, de eső régen volt. Elégedjünk meg madárszóval. Cinke pityeg, rigó kérdezget. esicseget a
zsezsemadár. S próbáld ki egyszer: játssz nekik sípon valami dallamot, hamar eltanulják- visz
szaéneklik pontosan. Eleinte csak rákérdeznek, próbálgatják, majd boldogan ismételgetik. ha rá
jöttek, hogyan kell fújni-csücsöríteni.
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Még csak szülői gondolat voltál, kisfiam, amikor nagy baj szakadt Szatmárra. Kiöntött a Sza
mos, a Tisza, falukat nyelt el, kilakoltatta az állatokat, tán még a madarakat is. Nézd meg jól ezt
a fényképet. Itt ez az öregember, nem tudom, hogy hivják. Mindenéből kifórgatta az árviz. Áll
lapátnyélre támaszkodva, s mintha az arcát szaladta volna meg a Tisza, házmagasságig, a lélek
magasságáig. Szemében fáradtság iszapja, szomorúság üledéke. A földről visszavonul a víz, s az
újból kivirul. Ennek az öregembernek az arcáról is elvonul az ár, majd mosoly is terem rajta. De
nyoma sem marad a bajnak, arcon is, lelken is. A föld felejt, az ember emlékezik. Odagondolom
magamat most melléje. Ülünk az ég tündöklő ág-bogai alatt, az öreg te1esóhajtja az éjszakát:

- Akkor az asszonyoknak könnyebb volt. Mert ríhattak. De férfi ilyet nem tehetett, legföljebb
az öregje. Amikor ránk szakadt a víz, megmozdult az ország. Jöttek a fiatalok, jöttek az oroszok,

,katonák, segíteni. Helikopterrel, kétéltűekkel. Ölbe ölelték a kapaszkodó öregasszonyokat, gye
rekeket, tették a rocsóba. Románok nem jöttek. Onnan csak a víz jött. Persze, volt nekik is elég
bajuk. De a mienk nagyobb baj volt, mert ezt éreztük, amazt nem. Igaz, ott is a mi fajtánkat há
borgatta az ár.

Hallgatunk. Hallgatózunk. Karnyújtásnyira a Tisza, szótlanul. Néha bőrét rezzenti, mint a ló,
ha csípi a pőcsik.

Illatozik a novemberi éjszaka, mint a frissen mosott lányhaj. Nem fésül ki belőle a szél virágot,
hacsak krizantémot nem, a halottak virágát. Halottaimét, akik rám néznek szigorúan, teli szem
mel és harag nélkül. El-elfordulok tőlük az élők kedvéért, de ilyenkor, halottak napja táján rájuk
figyelek. Feleségem gyertyát gyújt, s nézi a lángját. Nem tudom, kire gondol, talán nagyanyjára,
leggyakrabban őt emlegeti. En bort iszom, kortynyit a földre löttyintve. és temetökre gondolok
- katonatemetőkre és Szatmárcsekére, töme-gsírokra és elsőhalott anyámra.

Diákkoromban megnéztem minden temetőt. Kíváncsiság vitt-e a sírkövek, kopjafák közé,
nem tudom. De ahol cifrán gazdag vagy elhanyagolt volt a temető, azt a falut meg nem szeret
tem. Mert ahol túl sokat törődnek a holtakkal, ott kevés figyelem jut az élőkre, s ahol semmit
sem, ott elbitangol a lélek. Mert az élő, látva, hogy nincs emlékezet felőle a halálban, egyre bát
rabb lesz rossz dolgaiban. De erről most ne szóljunk többet.

Nézzünk szét a szatmárcsekei temetőben. Ha félnél, fogd a kezemet. Bevallom, gyerekkorom
óta bennem is van valami kisded riadalom, ha temetőben járok. Mióta felnőttem, önszántamból
alig is voltam, de most már barátaim közt is nézelődik a halál. Csekére viszont szívesen megyek.
Nem elsősorban Kölcseyt tisztelendő, nem. Azokért a csónakos fejfákért, amelyeknek a titkát
még senki meg nem fejtette. S tűnődve mondom, mert nem tudom pontosan megmagyarázni:
azért is, mert ebben a temetőben még sosem éreztem meg á mulandóság jelenlétét, szomorúság és
szorongás helyett nyugalmat éreztem, s - röstellem mondani is - örömöt. Örömöt - mi fölött is?
Afölött, hogy itt sikerült fába, formába fogalmazni az ember-időt, az életet.

Guggoltam már ezeréves sír mellett - Rakamaz határában, ahonnan egy gép-kifordította sír
ból előkerült a geszterédi aranyszablya párja, Néztem megrendülten a föld-ette csontokat, s cso
dálkoztam, hogy régész-barátom, Dr. Németh Péter s a többiek is csupán szakmai érdeklődéssel

tisztogatják, fényképezik, ahogy ők mondják, a lelet-együttest.
Kérdeztem is később Pétert:
- Mondd, te sose rendülsz meg, ha temetőket társz föl?
- De. Egyszer egyavarkori sírban egy fiatal nő medencecsontjai közt pici koponyát s icipici

csontokat leltem.
Később, jóval később versbe tolakodott volna ez a kép, de elhessegettem. Írtam inkább így:
Péter, ki nyirkos lókoponyából
s csontból a múltat megjósolja ... s aztán ezt is abbahagytam, félretettem.
Térjünk vissza Szatmárcsekére. 1977-ben védetté nyilvánították a temetőt. Azóta kidobáltak

minden korhadt csónakos fejfát, újakkal pótolták; s most rend van a temetőben, katonás. S bú
sulhatunk azon, hogy a hivatalos jóakarat tönkretette ezt a világon egyedülálló sírkertet. Mert ki
látott már olyan temetőt, amelyben első ránézésre ne látszanék az idő múlása? Ahol minden fejfa
egyenes, friss? A több száz éves kidőlt-bedőlt fejtől való fák éppúgy hozzátartoztak ehhez a te
metőhöz, mint a minapi újak, amelyeken még olvashatók a szálkás betűk. Bosszúsan lép ki az
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ember a kapun, mérgesen. Mintha megint kisemmizték volna valamiről, valami jussából. A vi
lág errefelé - úgy látszik - így megyen. A csekeiek is háborognak, remélern. Am majd belenyug
szanak, megszokják - vélheti a hivatal. Megszokjuk? Haragszom erre az igére. Azt hiszem, ez a
magyarok történelmi létigéje.

Temetni.itt is úgy szoktak, mint másutt. Sírva. Erről tehát ne beszéljünk. Csak azt jegyezd
meg: Nem a halál a baj, hanem a megözvegyült munka.

Amikor a gyász már mind elszivárog a szemréseken, akkor a dolgok mennybe mennek. Nem
lélek emeli őket, hanem asszonytenyér, ami maga is dolog. Fölszáll a szilke, a súlyok, a mángor
ló, a szegények perpetuum mobilé-je: a rokka, s menetelnek a hímnemű tárgyak is: a lószerszám,
a kálomista kalapács, kardfényű kapanyél, butykos, öregbögre. Azon a napon kezdték ők is az
öröklétet, amelyen a gazdájuk. Tagjaikból az erő elillant, kihűltek, megmárványosodtak; nyúlna
az élő hozzájuk, de nem engedelmeskednek.

Hiszi a divat kincsnek most már. Írhatjuk a padlásajtó fölé félkörben: FELTÁMADUNK.
Azaz: ők feltámadnak. S nem is akárhogy. Kik előző élétükben megszokták a kemény szelgála
tot, a munkát, lesznek dologtalan szobadiszekké, illegnek, csillognak. Lám: ahogyan írva van.

BALI BRIGITTA VERSEI

Megfenyített
stáció

ablak
függöny

keletkezőben szélvihar
ablakkereszt

valaki
odalép

eláll

megfenyített arcaim
nyomába jár a bánat
szikra nevetés néhanap
pernye közönnyé fárad

az ürességet mint a kés
hasítom csorba daccal
üvölt akit a félelem
nem győz már panasszal

reszketek hűlt vackomon
beteg állat az ólban
lehunyt szemem a sötéttől

éppen eleget óvtam

nyakát szegi a hajnal is
ha szárnyasan értem ível
hosszú lesz az éjszaka
csillagok nélküli szívvel
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