
csak magamnak kisajátítani, közkinccsé kell tennem. Így indultam
neki — persze nagyon sok könyvtári, levéltári kutatás kellett még
hozzá — a Szendi freskók — Szendi versek című könyvem összeállítá-
sának. A kutatásban aztán igen nagy meglepetés is ért…

„Amikor Tűz Tamás 1992-ben Hamiltonban megtért a Teremtőhöz,
nemcsak nagy űrt hagyott maga után a magyar emigráció irodalmá-
ban, hanem hatalmas feladatot is: költői hagyatékának feldolgozása
azóta is várat magára….” — írja könyvem bevezetőjében a már hivat -
kozott Simándi Ágnes. Erre a feldolgozásra váró anyagra a levéltári
meglepetés még rátetézett, mert olyan versek megsárgult lapjai ke-
rültek kezembe egy könyvelési füzetből, melyek korábban még sehol
nem jelentek meg nyomtatásban. Könyvemben így ősbemutatóként ol-
vashatók, lekerülvén ezzel a hagyatéki feldolgozás feladványáról.

A könyvtári „tervteljesítéses” — hiszen ezres nagyságrendű ver-
sét kellett folyóiratokban, köteteiben átnéznem ahhoz, hogy az ere-
detiséget bizonyíthassam — elmélyedésem aztán nagyon sok gyö-
nyörű felszabadult, melankolikus, mélyen szántó, „kisöreges”,
vagy éppen döbbenetes sorral ajándékozott meg. Az Egy ország kü-
szöbén (Napló 1944–1947) oktáváit egyszerűen nem lehetett ott-
hagyni, „egy ültő helyben” kellett végigvinni. Beleborzongtam köz-
ben a lírai kifejezés ilyen hihetetlenül plasztikus erejébe…

Tűz Tamás halálának 20. évfordulójára, ismereteim szerint, a Ko má -
rom-Esztergom megyei Szomód község Helytörténeti Csoportja em-
léktáblát tervez felállítani. Emellett februárban volt kötetem bemuta-
tója Prokop Péter alkotóműhelyében, Csepelen. És ezek a „vélet lenek”
mit is rajzolnak ki Tűz Tamás életútjában? Első szolgálati helye Ma gyar -
országon Szomód/Agostyán volt, míg az utolsó onnan 20 kilométerrel
délebbre: Szend… Életének itthoni szolgálati útja egy kezdet/vég kör-
ként is értelmezhető e két helységhez, eseményhez kapcsoltan.

Csodák
Mindennap új csodára ébredek:
Hogy élek még, ó hihetetlen épség.
Hogy hall e fül és látnak e szemek,
S az arcom érzi jeges szél csipését.

Mindennap új csodára ébredek:
Hogy élek még, ó mesebeli jóság.
Hallom: haraggal búgnak a hegyek;
Látom: az erdőt lángok lobogózzák.

Látom: a réten a vadkan-lyukat
Halálos ágyuk vaskölykei túrják.

Örömmel tölt el, hogy a Vi -
gi lia négy költeményt közöl
Szendi freskók — Szendi
versek című kötetem „Szen -
di versek” fejezetéből. Köny-
vemről az olvasók az inter-
neten, a www.szendifres
kokversek.konyvmuhely.hu
honlapon találnak további
információkat. (D. T. A.)

TŰZ TAMÁS
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Fönt egy gépmadár csillagokat rugat.
S harsogni hallok győzedelmi hurrát.

Mindennap új csodára ébredek:
Hogy élek még, túl ennyi véres harcon.
Ó, hogy győzni tud minden vész felett
Egy imádkozó, édes, gyönge asszony.

Orosz tájkép
Bogáncsmezőben süppedt szalmaviskók.
Egy-két kéményen gyér füst karikáz át.
Bús faluvégen néhány szélmalom
Szégyenli hosszu dologtalanságát.

Viskók sövényén szennyes sárga rongy,
Szemét és pernye poshad garmadába.
S a dombon gőgös kőházat kapott
A Láthatatlan és kevély szolgája.

Térdig szakállas ősz muzsik halad;
Kezén egy gyermek, — a tegnap s a holnap —
Robotra mennek. S a templom előtt
Gondjaik alatt a földig hajolnak.

Új rabszolga
Király akartam lenni,
Nem lett belőle semmi.
Ért balszerencse számos.
És lettem csak napszámos,
Csak napszámos.

Ha megszolgáltam bérem,
Kalaplevéve kérem,
Hogy gazdáim korbácsa
A lelkemet ne bántsa,
Azt ne bántsa.

Nincs soha pihenésem,
Nem nyugtat el az éj sem,
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Mert álomból kifogytam
Az örökös robotban,
Nagy robotban.

Lüktet fejem a párnán:
Még mennyi munka vár rám!
S jön és leül az ágyra
A Gond riasztó árnya,
Beszédes árnya.

És egy nap, mint a másik
És egy éj, mint a másik.
A testem-lelkem vásik
S nincs soha változás itt,
Nincs változás itt!

Mi lesz a vége ennek?...
Az évek tova mennek
S én, nem győzvén a sok bajt,
Törten leroskadok majd —
Leroskadok majd.

Szélcsönd
Egy fodor se’ lebben
A csöndes tavon;
Csönd van a szívemben,
Nincs dal ajkamon.

Csillagok felettem,
Lenn is csillagok…
Én mindent feledtem,
Azt is, ki vagyok.

Feledem, mit tűrtem,
Hány vihar űzött…
Lengek már az űrben,
Csillagok között.

Ringok csillagfényben
Nesztelen vizen…
Hogy valaha éltem,
Már azt sem hiszem.
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