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1948-ban született ZalaIö
vön. író, szociológus. 
Részlet megjelenés előtt

álló, EIsehagy cimü új re
gényéből.

Körülvettelek,
ahogyan ...
Körülvettelek, ahogyan / ezerkarjával a világ, féltve, becézve, nyugtalan,
/ ahogy a víz, a lég, a fák. Elolvasta Illyés Gyula sorait Ozorán, s hi
tetlenkedett. Ilyen is volt Illyés? Vajonmiért nem maradt meg benne
ilyennek is? Csak azért, mert övé lett Flóra, József Attila helyett? S
törlesztenie kellett? S akkor a győztesből csinált legalább költőnek

egyfélét? A haza dolgaival törődő, gondolati költőt? És kész? Hát
persze. S mindezt úgy, hogy lezajlott benne, elfogultsága egy neki
visszás helyzetet elrendezett, s nem is tudott róla. Még jó, hogy erre
is fény derült, hogy eljutott végre Ozorára. Mert az nem volt kér
déses, hogy neki József Attila, aki aggódásban túltett az anyját szem
elől vesztő gyereken, féltésben a gyereküket szülni készülőnőkön,
és félelemben, a szeretetlenségtől, az egyedül maradástól, minden
emberfián, a hangszerek összes húrján megszólaIni tudó, igazi
költő. Talán csak nagy figyelemmel nem így működnek az előítéle

tek. Egyik oldalon elveszünk, visszaveszünk, a másikra meg oda
teszünk mindent, amit csak képesek vagyunk. De hát József Attila
nem volt vitás. Versei fiatalkori egyedüllétben elűzték a viszonzat
lan érzések elviselhetetlenségét, a legnagyobb szerelem idején ki
bírni segítették a másik csak helyzetekben oldódni tudó magányát.
Az Ozorán egy pillanat alatt összeállt helyzetben minden oka meg
volt rá, hogy mindezt észrevegye, s hozzá még, hogy bizonyára a
költőfejedelem Illyésnek is törlesztett a sose ünnepelt József Attilá
ért. Emberek vagyunk, hátha múlott is rajta.

Gyerekkori beidegződése volt, hogy a vesztesek oldalára állt. De
az ok akkor még csak az volt, hogy ezt a szerepet minden rezdülésé
ben ismerte. Rá volt ugyanis osztva a bátyja mellett. Hamarosan az ér
deklődését is elvesztette a győztesek iránt, s még ezt a tapasztalatát is
idősb fiútestvére mellett szerezte. Rájött, kicsi fehér bojtos sapkájával
a fején, hogy az ő sildes kötött sapkás bátyja győztesként nem játszó
társ tovább. Nagy harcai voltak abban, hogy ne hagyja magát le
győzni. Pusztán ezért. A győztesek, rendszerint már győzelmükpil
lanatában úgy megváltoznak, mintha tovább már nem is ugyanazok
az emberek lennének. Gyerekkori viszonylatban kijelenthető, hogy
használhatatlanok. Nem csak játszani nem lehet tovább velük, de
szólni se hozzájuk, és ami mindennek a teteje, még a helyzetet ki
váltani sem lehet, akármely eszes dologgal. Felnőttként a győztesek

egyszerűen érdektelenné lettek a számára. Ami őt az emberben kí
váncsivá tette, az a bonyolultság, összetettség, varázslatos kiismer
hetetlenség, a győzteseket, ahogy azzá lettek, elkerülte. Nyilván a
helyzet, a győztesé, nem kínál elégséges felületét az érintkezéshez.
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Vagy a győztes szerep olyan erős, lemos az emberró1 minden más ár
nyalatot. Őt az ember talányai vonzották,a győztes pedig vagy azon
nal/ vagy kis idő múltán elvesztette ezeket. Csak győztes lett.

Ozorán fiatalokat, felnőtteket hallgatott, verset mondtak, Illyést
kötelezően, József Attilát választhatóan. (Itt így, más versenyen el
lenkezöleg.) Lányok, első szerelmeiket élve, az ő verseivel verse
nyeztek/ elmondták, előadták, a helyzet egyszerisége lelkesítette
őket. Megszólalásuk megismételhetetlen volt/ mint az élet.

Kétezerhat novemberében az ozorai várkastélyban megszólaltak
Illyés és József Attila és mások, kint havazott. Előző nap Simontor
nyán, Rácegrespusztán. Illyés helyein barangolva, a szülőhelyén,

az iskolájában járva, még csak fújt a szél, de az csak úgy, ahogya ta
nyáján megszokta. A szél tartozott a pusztához. Napközben fújt, es
tére elnyugodott. Napnyugtára csak a jegenyenyárok levelei bil
legtek, fent, de azok égi szelekben.

Az ozorai vár minden porcikája árulkodik róla, hogy megújult,
megújították. S láttán az ember szíve sebesen dobog, mert hogy
akkor van, mégis van, mindennek ellenére egy várkastélyunk, ame
lyik épen megmaradt. A várkastély méltóságteljes, kétszintes, nye
regtetős, belsőudvaros épület. S ami rajta felejthetetlen, az az olda
lán futó hosszú, fa erkély. Keresztlécei kalitkaszerűvé teszik. A teljes
erkély zárt és keresztléces. Nem csak derékmagasságig, nem is em
bermagasságig, egészen. Kalitkában járt az a hajdani ember vára
templom felőli oldalán. Mintha csak félt volna valami nagy mada
rat/ aki elvihetné. Pedig a firenzei Filippo Scolari, Zsigmond király
hadvezére volt az, és az ozorai Sólyági Sándor ispán családjából
vett magának feleséget. S királyi engedéllyel építette a várát, még
1416-ban. Ő a később Ozorai Pipó néven ismert úr. Aki, s akinek a
felesége a kint és bent mindig nehezen legyőzhetőkettősségét,eme
letmagasságban, ebben a gyönyörű fakalitkában a vár erkélyén
győzhették le. Micsoda szép perceket tölthettek elott. S ha vissza
járnak/ mennyire meglephette őket a hosszúkás várteremből,a fal
egy szép mélyedésből,Illyés Gyula festett képe alól a géphang, az
Illyés hangján megszólaló Egy mondata zsarnokságról, amely az ő

hanghordozásával és ritmusában a 20. század legijesztóbb látlelete.
Az emberről, a bekebelezettről. Kívülállók nincsenek. Jó időkben,

ha sámánok csak egyetlen mozzanatát tárták fel a bajnak, maguk el
mentek/ másvilágban kapcsolatot teremteni, a dolgokat elrendezni,
biztatással visszajönni. De hát már maguk ők, a személyük is maga
volt a biztatás. Hogy lett velünk a 20. században? S hogy folytató
dik a következóben? Mert múlik-e bármi is azon, hogy aki verset
mond, mennyi verset elolvas a választásig. Hogy mennyi értéstöre
dék és megértés-pillanat, amíg a vers megadja magát. Hogy válto
zatai léteznek a hangnak, a mondat dallamának, míg végül megál
lapodik mű és újraalkotója. Hogy még akkor sem történik semmi,
nincs baj, ha a verseny izgalmából adódóan valaki nem lehet elége
dett magával, hisz aki magával jóban van, ilyen esetben harag nél-
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küli. Hogy létezik a megértés, a magát szeretni tudó ember ado
mánya. Hogy József Attila Eszméletét, a Téli éjszakát, a Levegőt ma is el
lehet jól mondani. Hogy Illyés Gyula művét, a Szekszárd felét olyan
nő szólaltatja meg, akinek gyerekei vannak, és a Mint a mosolygó
merénylól előadó tudja hetyke-fiatalosan meghúzni az értékhatáro
kat, mert nem ismeri még a kompromisszumokat, nem kényszerült
rájuk. Hogy tudunk beszélgetni, ismerkedni, egymásba fonni a sza
vakat, tudva, hogy nem szövünk jövőt belőle.

Simontornyán mindenre ráteszi a pontot a vár arcképcsarnoka,
a környék nemeseinek portréi, a valaha mindenkinek érthetőszim
bólumokkal családok gazdagságáról, történetéről.A ma megfejten
dő szimbólumok. A valaha ismertek, tájékozódásul, tájékoztatásul
szolgálók. S Illyés iskolájában a Puszták népeből felidézhető sorok:
"Gondolkozom, mikor volt műveltebb a puszták népe, akkor-e,
midőn még hírét sem hallotta a betűnek, vagy most, amikor már
hallotta? Hirtelenjében nem merném eldönteni. Most nem művelt."

A pusztai iskola, Illyésék ma már nem álló házától kőhajításnyi
ra, melynek helyét kopjafa jelzi, egybe faragott fapadjaival, táblája
fölött lógó feszületével, a kápolnával, ami a teremből hátrafelé ki
öblösödik, ahol a tudás háza és Isten háza együtt még nem zavar
ták meg egymást, ahol az Illyés számára gyerekkorában maga tágí
totta világ tágasabbá tárult, háztól házig, majd országhatárokon túl,
mindig az emberi tisztességes gondolkodás lehetséges útjait járva.
Meg nem spórolva magának soha semmit. Megtéve a megtehetőt.

Eszméért, hazáért, az arra szoruló emberért. S lett-e legalább példa?
A fővárosba visszaérkezve a Keleti pályaudvar aluljárójában tan

góharmonika hangja fogadta. Mi-lá-dó (felfelé) ti-lá-dó-lá-ti-lá-fa
szó-mi. Nem jutott eszébe a szöveg, de aki tud szólmizálni, ahogy
ő, Kodálynak köszönhetően,kiénekelheti, s a dalt felidézheti. Mit
köszönhet, s mit köszönhetne ez az ország Kodálynak! Ha csak any
nyit is, amit már máig a japánok... Ez a dallam egy szentimentális
sláger volt, szülei idejéből. A zenész városi szegénnyé lett öreg pa
raszt. A kalapját a fején tartotta, papírdobozába kalapozott. Nem
szokott, de beledobott egy ötvenest. Az indiánok szerelnek, tőlük
kellő távolságban az ölében gyerekével kéregető cigánylány, neki
százast adott. Elfoglalta magát adományozással. Mint egyre több
ször, nem kívánt belegondolni semmibe. És épp most is, e nélkül
akarta, mielóbb maga mögött hagyni a szerencsétleneket.
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