
MŰVÉSZET

Van egy fénykép a polcomon, ott foglal helyet a gyermekeimről készült fény-
képek társaságában. Minden nap találkozom vele, megszoktam a jelenlétét, hiá-
nyozna, ha nem lenne. Most, hogy írom ezeket a sorokat, belém nyilait a döbbe-
net; ha évei számát tekinteném, ez a komoly arcú, bajuszos fiatalember szintén
a fiam lehetne. 32 évesen távozott. Furcsán érzem magam, hiszen mégis ő az,
akihez végső szorultságomban bizalommal fordulok. Még most is úgy tekintek
rá, mint idősebb bátyámra vagy atyai nagybátyámra. Tulajdonképpen beszél-
getni is tudunk, felvetett problémáimra verseiben válaszol. Még mielőtt nevével
vagy verseivel találkoztam volna, már ismertem világát, így közvetve őt is. Éle-
tem első húsz évének eseményei, de maga a miliő is sok egyezést mutat: a kö-
zös alaphelyzet, a munkáskörnyezet. A munkást és a munkát végző embert senki
nem emelte a költészet olyan magasára, mint ő. Határtalan bizalommal, és féltő
szeretettel, de glorifikálás nélkül gyámolítottá, tanította és ünnepelte munká-
sait. Elhalmozta őket tudással, tanáccsal és intelmekkel. Ez a munkásság az ő
önzetlen nagy lelkében fogalmazódott olyanná, amilyennek verseiben megörö-
kítette őket, s amilyennek mi is láttuk, őket tekintette a jövő társadalma fizikai
és morális alapjának. Szellemileg magával egyenértékű partnert látott bennük,
nedig ars poétikájában a legnagyobb emberi igény programját hirdette meg: ,,a
mindenséggel mérd magad". Az ember önbecsülésének ez már az a foka, amikor
külső szabályzókra nincs szükség. „Az én vezérem bensőmből vezérel." Imponáló
ez az öntudat és morális biztonság. Benne van az, hogy tudom, mit keli tennem,
és felelek is tetteimért. Hittel és megváltó tiszta nemes szándékkal oltotta be a
magyar versolvasókat, miközben a költészet különleges szépségű tájain vezette
őket. Nagy horizontú lokálpatriotizmusa az egész ország nevében szólt. Thomas
Mann üdvözlése című versében: ,,Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk, /
de mi férfiak férfiak maradjunk / és nők a nők — szabadok, kedvesek / s mind
ember, mert ez egyre kevesebb .. . / Foglalj helyet. Kezdd el a mesét szépen, /
Ti Ti hallgatunk és lesz, aki csak éppen / néz téged, mert örül, hogy lát ma itt /
fehérek közt egy európait" — az egyetemes emberinek ad hangot.

A családi közösséget sóvárogva áhította, de ő mindig csak vendég lehetett
más családoknál, s ha már neki nem lehetett otthona, családja, másoknak kí-
vánta, remélte a helyet, ahol övéi között megújul az élet göröngyei között botla-
dozó, munkában vagy munkanélküliségben megfáradt komoly férfiember. Nő-
tisztelete megejtő, áhítatos. Sokféle nőkultusz volt már az évezredek folyamán.
Babonás félelemmel tiszteltek ősanyákat, csodáltak Vénuszokat, rettegtek isten-
nőket és császárnőket, szolgaságban tartott rabnőket, imádtak madonnákat, ko-
kottokat stb. ö volt az, aki verseiben a nőt a maga igazi posztjára emelte, s a
belőlük áradó ősi fények visszacsillogtat ásával aranyozta be őket. Olyanoknak
látta őket, amilyennek a megélhetés terheit viselő férfiember is a maga számára
egyedül lehetségesnek, kívánatosnak és szükségesnek érezhette. Nőiben felerősíti



azokat a tulajdonságokat, amelyek a nincstelen férfiember egyetlen gazdagsá-
gát jelenthetik. Nagy téma, csodálatos téma, ezt kibontani nincs lehetőség. Csak
néhány verscímet említek: Fiatal asszonyok éneke, Flóra, Óda, Mikor az utcán
átment a kedves, Betlehemi királyok, Mama, Anyám stb. Ezekkel a verseivel
már születése pillanatában megajándékoz minden lányt, anélkül, hogy ők tud-
nák, életük végéig viselik ezt a csodálatos, láthatatlan „versékszert", amit azok
a férfiak mind látnak, akik e verseket már olvasták. A ,,család"-ban való gon-
dolkodását a közös sorsú népek még nagyobb családdá történő összefogására is ki-
terjeszti. Így remélve a nehéz feladatok megoldását. Rendíthetetlen humanista
volt. Szokták mondani, hogy harcos költő .Igen, de nem volt agresszív és szek-
táns. Hitt az ember felnőtté válásában, ennek egyengette az útját. Tanító költő
volt, tudással és tanítással — nem nyers erőszakkal — szándékozott átrendezni
azt a világot ,ahol „fortélyos félelem igazgat". Ö maga így vall: „Én nem fogom
be pörös számat, a tudásnak teszek panaszt". No lám, a tudás a fórum, oda fo-
lyamodik. A Szállj költeményben „Nyugtasd a gazdagok riadt kis lelkét — lesz
majd kegyelem. Forrást kutat, nem vért itat a szabadság s a szerelem". Céltu-
datos, de nem kegyetlen. Az osztálytársadalmak rejtett mechanizmusát tisztán
látta. Retteg a szegénytől a gazdag, s a gazdagtól a szegény . . . S előrelátó, bölcs
tanácsaival intette a gyanútlan kisemmizetteket a Vígasz című versében: „Lásd,
harc az élet, ne tékozold bizalmadat". A gyerekek világa külön fejezet is lehetne
költészetében. Szintúgy a természet, a mindent átölelő, magába fogadó és mégis
titkos jelentéseket tartalmazó csodavilág. Volt hozzá szeme, de nemcsak nézett,
hanem látott is .Megjelenítő képessége lenyűgöző, de nem volt látványfestő,
mint ahogy díszítő dekoratőr sem. Nem elégedett meg a felszínen láthatók kons-
tatálásával, a felszín alatt rejlő igazi okokat kereste. Tudni akarta és tudta is a
mélyebb összefüggéseket. Csalhatatlan érzékkel dallamokra, színekre és illatokra
épülő soha nem hallott, nem látott költői hasonlatokkal volt képes művészi igaz-
ságát — ami szintén a törvény erejével hat — tömöríteni és szárnyaltatni egy-
szerre. Versei óhatatlanul asszociációkra késztetnek: Favágó „Fönn, fönn a fagy
baltája villog, szikrádzik föld, és szem, a homlok, hajnal suhint, forgács-fény
röppen" — Egri József f énykáprázatára; Esik „Állok, lábamnál tócsa nő . . . " —
Szőnyi István melengető szomorúságára; Téli éjszaka, Tiszazug — Breughel
természetlátására és a paraszti világra; Anyám — Nagy Balogh és Daumier fes-
tészetére; Hazám és Kirakják a fát — Derkovitsra; Megfáradt ember — Koszta
József világára és lehetne sorolni még hosszan őket.

Vérzsongítóan szépek, igazak és megrázóak a versei. Értelmünkre apellál, de
végig az érzékeinken zenél olyan muzsikát, amitől nem lehet szabadulni, amiről
nem lehet lemondani, mert jobbak leszünk általa. Maximalista volt, sikerült
neki.

Többször és többféleképpen próbáltam már szoborban megközelíteni, ponto-
sabban felidézni őt, hogy ezzel is tisztelegjek emberi és művészi nagysága előtt.
Tudom, hogy az a költő, aki már fiatalon befutotta az ember lehetőségeinek
véges tájait, s keserű lemondással készített önsujtó mérleget, mégiscsak eljutott
túl a végesen. Tudatomban, tudatunkban itt él ma is közöttünk, jobban, mint
való életében, s nem ő ment el „szelíd csillagjai" közé, hanem azokat is ide-
seregíti körénk.
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