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SZENT GYÖRGY HAVÁBAN

Végh György (1919--1981) önéletrajzában beszámol arról, hogy férfikorának delén élete
mély kátyúba jutott. Fiatalkori szerelme, akivel hajdan égetően, önpusztítóan nagy lángú
szeretetkepcsoletbsn volt, s aki egyszercsak egy gyors házasságkötéssel eltűnt az életéből,

most hirtelen fölbukkant. Mégpedig azzal a hittel, hogy mindent újra lehet kezdeni. "Hét év
múlt el nélkiile, élt tulajdonképpen már nem is gondoltam tudatosan arra, hogy még valaha
"is találkozom vagy beszélek vele az életben. ( ... ) Hét év múlt el, hét élet, hét század anél
kül, hogy ebben a hét évben az első hónapok keservei után egyetlenegyszer is éreztem vol~a
Eszternek mint embernek a-hiányát életemben." A költő közben már túl volt egy szánalma
san rosszul sikerült házasságon, s hónapok óta szerelmes volt valakibe, aki ugyan ka
cérkodott vele, el is fogadta hódolatát, sőt anyagi segítségét is, de másba volt szerelmes. S
most újra megjelent a hajdani társ. A költő világosan érzi, hogy már egészen más ember lett,
hogy már rég meghalt benne a szerelem, de nincs ereje a nyilt és következetes állásfoglalás
hoz. Belesodródik a titkos találkozások, a kusza, tisztázhatatlan helyzetek, a megalázó ha
zugságok Világába: hol a régi, hol az új szerelmével él együtt. Múlnak a hónapok s az imbe
csapások, a mások becsapásának periódusa, iszonyú belső kínlódásokkal ugyan, de tovább
húzódik. Végh érzi, hogy az egyedüli megoldJís a kellő távolságtartással megvalósítandó tisz
ta mérlegelés lenne, de poklait nincs ereje föltárni, s a tisztázatlanság Índái egyre fojtoga
tóbban fonják körül. Aztán látszatra minden megoldódik: a költő beleveti magát egy ismét
csak rassz kimenetelű házasságba, majd nemsokára a régi szerető öngyilkos lesz. Ám az em
lékezetben és az idegrendszerben, a lélek titkos zugaiban tovább kísértenek a személyes
döntésnélküliség apródjai, a kínlódások és gyötrődések.

1967-ben, évtizedes vajúdás után, megszületik Végh Györgyben az érett döntés: radikáli
san szembe kell néznie önmagával. Ez idő tájt írja Kíváncsiság című versét: "Jó volna egy
szer más ember szemével/megnézni-látni kívülről magam: / mert érdekelne, hogy ki és mi
féle / az, akié a szájam és hajam, / hogy ki az, kie szívem bitorolja, / aki használja lábam és
kezem, / ki minden szervem elkoptatja sorra, / aki feléli lassan életem? / Vajjon tudnék-e
lenni jó barátja~ / Irigyelném-e titkon életét? .. /Iá volna egyszer más ember szívével/
érezni ezt halálos komolyan. / Jó volna' egyszer más ember szemével/páratlanul megnézni
önmagam." S nemcsak megírja e verset, hanem meg is valósítja: kíméletlenül őszinte önélet
rajzot ír. Minaen régilevelet, emléket számba vesz, hogy ne sodródjon tovább, hanem fölébe
kerüljön Ijaját életének "Már nem térhetek ki az elől, ami felgyülemlett bennem. Oly sokáig ,
nem voltam hajlandó szembenézni ezekkel az évekkel, hogy most, ha fölverem árnyaikat 
melyek több mint tíz esztendőn át itt lapultak a szívemben, olykor talán ugrás ra készen -,
nem csitíthatom le őket megini egy kéilegyintéssel, le kell velük számolnom végképp, mint
védőszentemnek,Szent György lovagnak a sárkánnyal; le kell győznöm őket örökre, hogyso
ha többé ne merészkedhessenek elő álmatlan éjszakáimon. " Azzal, hogy mérlegre tette és be
vallotta múltját az igazságra áhítozás tisztaságával, túl tudott emelkedni egy kínzó élet
szakaszon, mely a történéskor az idegrendszerébe. csontjaiba, a szembenézéskor pedig az
életművébe ette magát. Le tudott számolni élete sárkányával. "

Sárkányölő Szent György a középkor egyik legkedveltebb alakja volt. Tiszteletének szamos
magyar vonatkozása is van: Szent István koronáján' ő az egyik ábrázolt szent; Szent Imré
tisztasági fogadaimát a veszprémi Szent György-templomban tette le; Szent Gellért egyház
megyéjét, Csanádot az ő oltalmába ajánlotta; Károly Róbert királyunk Szent György-vitézek
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lovagrendet alapított stb.'A modern korig Szent Györgyöt III. századi vértanúként tisztelték,
ám a történettudomány nem tudta igazolni historikus hitelességét, ezért ünnepét törölték a
szentek hivatalos jegyzékéből. Am a Szent György-legenda - mint szellemi-lelki útmutat6 
historicitáson fölüláll6, mindig érvényes üzenet: mindnyájunknak megvan a maga sárkánya,
amelyet hősi küzdelemmel kell legyőznünk, hogy önmagunk birtoklására jussunk. Ahogyan
Csanád Béla mondja versében a prágai Szent György-szoborr61, a Kolozsvári testvérek nagy
szerű alkotásár61: "Ha kételkednél Szent György j6 vitéz / történetében, idézd régi szobrát /
a prágai vár ünnepi terén. / Halálra ítélt sárkány vicsorog rád, / mely az6ta sem halt meg
igazán. / Meddig győzi a szent a néma harcot? / Időtlenül tusakodik a hős, / arcán felisme
red rettenve arcod: / benned emel( Szent György j6 vitéz / győztes lándzsáját a szörnyeteg
étlen, / benned tusakodik az égi hős / halálodig szüntelen küzdelemben."

Szent György lovag napja a természethez közel élőknél a tavaszkezdet, az új munka, az új
lehetőség ünnepe lett. Szent György hava, április pedig ezt üzeni nekünk: személyes harccal
birtokba kell venni magunkat, teljes egészében. Hogy teljes egészében átadhassuk magunkat
Annak, aki feltámadásával legyőzte a Gonoszt.

Tarjányi Zoltán

Irodalom

KÖlTÉSZET NAPJA '86

Egy Reményik-vers keletkezése

"Vannak költők, akiknek olvasásakor a művészet csillogása, a képzelet játéka, a képek új
szerűsége,a ritmus omló zenéje úgy leköt bennünket, hogy eszünkbe se jut a versek mö
gött álló emberre gondolni. És vannak költők, akikben az ember erősebb a rmívésznél,
akik mindjárt az első percekben úgy megkapnak bennünket egyéniségük szeretetreméltó
ságával és nemességével, embervoltuk monumentalitásával, belső életük mélységeivel
vagy finomságaival, hogy már régen meg vagyunk hódítva, mielőtt tulajdonképpeni mú
vészi formáik értékeire gondolnánk. Reményik Sándor ez utóbbiak közé tartozik.. :;
Ezekkel a szavakkal vezette be Sík Sándor a Pásztortűz című folyóirat (Kolozsvár) 1936.
május 15-i számában közölt méltató eikkét Reményik Sándor Romon virág című verseskö
tetéről. A kötet 1935 decemberében jelent meg Kolozsvárott, az Erdélyi Szépmíves Céh
századik kiadványaként. A két költő között fennálló mély barátság már 1924-ben kezdő

dött, amikor Szőcs Jenőné Szilágyi Piroska festóművésznő,' Reményik múvésztársa- és
verseinek egyik ihletője, egy szép művészeti naptáralbumot készített a költőnek, saját raj
zaival díszítve, benne Reményik Sándor szerettei, írótársai és tisztelői emléksoraival. A
festőművésznő januárban megkérte Sík Sándort is, hogy írjon néhány sort az emlék
könyvbe. Ő örömmel teljesítette a kérést, bár a két költő akkor még személyesen nem is
merte egymást. Reményik hálás, hangú levélben köszönte meg. Az Egy eszme indul círmf'
verseskötet megjelenése után (1925) újabblevélváltás következett, akkor már feltehetően

ismerték egymást, a fennmarádt levelek alapján".
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