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Rideg István

Fáj dalom virágok
(Padár Julianna Hetedíziglen című kötetéről)

Az olvasó egy komoly költőnő har-
madik könyvét tartja a kezében. Lé-
nyegében az Asszony a Kálvárián
(1991) kötet újra válogatása ez a gyász-
keretes, lila borítású és koporsói mély-
ségű tragédiákról éneklő kiadás. Szer-
zője Pusztataskonyban él, mint egy
parasztasszony. Műveli kertjét. Gon-
dozza öreg édesanyját. És ha ráér, ír.
Mert a férjét a karcagi kórházban utol-
érte a váratlan halál. Őt pedig költővé
tette a férje, élete párja koporsója felet-
ti fájdalma.

S nem akármilyenné! Czine Mihály
mondja róla: „Találtunk egy női Sin-
kát." Körmendi Lajos pedig ajánlásá-
ban egyenesen a magyar Antigonénak
tartja. Maga vallja írásairól: „Verseim:
az emberi sorstragédiák mélyről faka-
dó reflexiói, tükrei. Afféle fájdalomvi-
rág." „Az írás létszükségletem, min-
dennapi imádság. Betölti a hiányt, ki-
tölti életem."

Padár Julianna számára az írás a
szent élet. A lovászháti majorsági zsel-
lérivadék a megvertség félénk szavai
által szól hozzánk, könyörüljetek raj-
tunk, s rajtam, emberek. Nem véletle-
nül hajol meg hát Örökség című versé-
ben Sinka István emléke előtt. Hozzá
kötődik a hála és a rokonság hitével.
Szemében Sinka István volt a küldeté-
ses ember, a követendő példakép:

„Ez óriásban tornyosult
a majorok senki-népe.
E paraszt vér: vérem
lüktetése: tele daccal
és örökös váddal!"
„Fajtája sorsa, akár
a szú; őrölt lelkiben!"
„ Örökül hagyta a
szegények vádját nekünk...

Most örökségünkkel élhetünk."

S íme a tett: ez a kötet az „Antigo-
néhoz fogható fájdalom" 41 versét tar-
talmazza. Sajnos - nem költői hiba -
nincs ebben a kötetben egyetlen bol-

dog vers sem! Az elégiák (16), az
epigrammák (12), az ódák (5), a dalok
(4), a himnuszok (2), a ballada (1), a
tájvers (1) végeláthatatlan műfaji, for-
mai gazdagságán buzog fel itt a hideg
mélyből a mérhetetlen bánat.

Talán a legdöbbenetesebbek az elé-
gíák. Itt van mindjárt a következő Időt-
lenség.

Első része leírja a természet érték-
vesztéseit, enyészetét, haldoklását:

„A bíbicek sikolya
némaságba hullt.
Mielőtt ide ért volna,
elfogyott az út!
A tanya udvarán
enyésznek a nyomok,
szél kószál a pusztán,
s a múltat befedő homok..."

Ezt a sötét képet folytatja a második
rész. A vegetáló öregasszony, a tanya
lakója is már-már az enyészet, a halál
martaléka lett:

„ Vaksisötétben érlelődő bűz
a roggyant ház ajtaján egy
vásott macskával Iá-bejár...
Rongyokban nyög a
fejkendős öregség".

Az ellobbanás előtti pillanatokban
láthatunk egy magatehetetlen vergő-
dést, amely egyszerre nosztalgiavirá-
gokban való emlékezés és halálvárás.
Leredukálódott életörömök. Már csak
parányi emlékek a kihunyni készülő
lélekben:

„Pislogó élete zajra rebben,
valakit, valamit vár!
Cukrot szeretne - süvegcukrot,
mézeskalács-kiscsikót,
kisfia hangját...
- Várja az utolsó ajtónyitót -".

Azt mondja ez az írás: iszonytató és
fájdalmas az ilyen öregség. A nagy
tanyavilágban magára maradt, halállal

viaskodó tanyasi öregasszonyt nincs,
ki vigasztalja. Nincs, ki értelmet adjon
elmúlt, s rövidesen ellobbanó életének.

Bizony, bizony, az asszonyi sorsok
(s közte az antik Antigoné, s a tanyasi
öregasszony) drámája már rég halott
lenne, ha tetteiket nem lehetne elvon-
tabb szintre emelni. Bizony, ha az er-
kölcsi törvények valahol összeütköz-
nek a világi törvényekkel, akkor abból
tragédia származik. Padár Julianna
tudta ezt, járván a pokol bugyrait, rög-
zítvén az elpusztuló tanyai világ jele-
néseit. Tudta, hogy valami nagy- nagy
hiba lehetett itt a világi törvények kö-
rül, ha ilyen irtóztatóan magára maradt
bennük az ember.

Padár Julianna mélyen meghajol,'
ha ember fekszik a porban.

Milyen fájón, tehetetlenül érzi a
pusztulást az Ahol kihalnak áfák című
elégiájában! Nyitánya Vörösmarty
Előszavának tavaszképére hasonlít, A
negatív tájleírás eltemeti a hajdanvolt
életörömöt:

„ Valaha nyíltak itt a rózsák,
muskátli díszlett minden ablakon,
zöld lombúfán madár is dalolt,
fecskepár költött kinn az ólakon."

Érzi, sőt érti az öregség kínjait. S ez
a reményvesztettség:

„Korhadt lócán ülnek
az utca nyirkos oldalán,
vénség rí arcukon,
szívükben a magány...
Hiába minden „Istensegíts!"
Az évek átka tengernyi sóhajon,
imájuk nem ér el az égig,
nem jut el ide oltalom."

Műve végén aktivizálódik a rombo-
lás:

„A kormos lehelettől
kihalnak áfák
traktor gázol a virágágyáson!"
„Forgószél karikázik erre,
fortyog az ördög katlana."
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A csillagtenyerűparasztok elégiájá-
ban azonban már némi igazságot szol-
gáltat. Elhiteti, a primitív, szinte termé-
szeti létnek is megvoltak a maga büsz-
keségei, értékei, amit érdemes volt le-
élni:

„De látom az utcát -porában
lépdelni a két zsemlyetarka ökröt,
s a vendégoldalas szekéren
sundival kezében, büszkén és
boldogan - asztmáját felejtve -
ül a keresztapám...
„ Cselő, Báró, - Bajnok, hó!"
Az ötholdjára hajtott,
ahol terpeszkedve hevertek
az aranysárga búzakeresztek."

A kötetke derekán, csaknem arany-
metszetében fontos vers az Asszonyok.
Kaffka Margit Színek és évekjét juttat-
ja eszünkbe. Az öregedő női leiekről
szól. Kozmikus térben, kozmikus idő-
ben, mégis behatároltságban járnak,
vágyakoznak, eredeztetnek a lényegé-
ben mégis oktalanul kifosztott és meg-
gyötört lelkek: a nők.

így kezdődik a vers:

„Az ösvény, amelyen járunk
ezredek óta csak csapás...
köröttünk falak - az égre látunk -
léptünket vezérli a vágyakozás."
S így fejeződik be:
„Mennék én is a nyárral el
- ha valahol valaki várna -"

Ugyancsak a halál megérzése a
Balaton-lesen őszi tája. Talán a kötet
legjobb, legszemélyesebb elégiája
ez. A szemlélődő költői én az elha-
gyott Balaton-part hatására rádöb-
ben, hogy fél a haláltól, pontosabban
a feledéstől, holott tudja - példa rá az
Időtlenség és az Oxidáció -, hogy a
természet a legnagyobb lény, amibe
beletartozik:

"*„ Titkokat bújtat a bűvölet,
a fény, az árnyék is rejtelem.
- Itt én vagyok idegen -
és homlokom mögött
borzolja tollat a csönd.
Tanyát ver bennem a félelem!
A pillanat földhöz szögezi
talpamat. Meghalt a part!

Az iszapban nyomok;
- emberláb-karcolatok -
s néhány vízimadár pocsétáz...
Föl-följajdul egy sirály...
Siráma szülénk ajkán
halotti ének. Mi fájhat így
a védtelen madárszívekben?
(Halottaik az égi vizekben.)
A darvak, a batlák, a reznekek
szárny-csapásait a nád, a tó
régen elfeledte. Betakar
mindent a sötét szárnyú este..."

A metaforikussá vált táj azér ^sz
egyre félelmetesebb, mert kiszökik be-
lőle az élet, feledésbe merül:

„Pereg az árnyék, elhull a víz is.
Aszaló őszidőben: rianó életapadás!"

Padár Julianna éppúgy megérti a
halál törvényszerűségeit, mint Ber-
zsenyi Dániel vagy Weöres Sándor.
De amíg Berzsenyi el tudja rendezni
a szép elmúlás érzéseit: felsír ugyan
belőle a lélek kiégettsége és halála
miatti panasz, az eltűnt ifjúság szép-
ségeinek soha többé nem lehet része-
se - mondja A közelítő télben; és
nem fél, - Padár Julianna igen. De
nem úgy, mint Weröres Sándor, aki
szintén fél, mert ő már átélhető világ-
képet teremtett költészetében, kozmi-
kus harmóniát (Az élet megértése cí-
mű művében világosan vall erről); a
mindent tudni vágyó ember fél Weö-
res lelkében. Padár Julianna még
nem vette birtokába úgy a világot,
mint elődei. Fél, mert élete a periféri-
ákra sodorta, olykor szinte a létbi-
zonytalanságba, s az élet számos
szépsége még felfedezetlen előtte:

„Óvjál tövisektől,
tereld el bánatom,
dalt hozzál szívembe
szerelem-szárnyakon!"

- amint imádkozikÉgipásztor című
ódájában.

A kötet névadója a Hetedíziglen
epigrammafüzér. Ami egy lakonikus
vallomássor a származásról. Az asz
szonyősöket mind- mind megpróbál-
ta a sors, Örökletes tehát a teherválla-
lás. Erősnek kell lenni, keménynek,
az élet, a fennmaradás sohasem
könnyű:

„Most, hogy Jászkiséren jártam,
- az őshazában - a nagy dűlő mentén
aratókat láttam, s kezdem a titkot
fejteni - anyám erejét érteni..."

A Pamutfonói képeslap még 1960-
ban született epigramma, de fokoza-
tokba szedett jelzős szerkezetei ma is
hatásosak. A nominális stílus visszata-
szító, megváltoztathatatlanná kövült
állóképet rajzol. A korabeli kórképben
embertelenek a munkakörülmények,
nagy a szegénység (1. versszak), a
nőiség pusztul (2. versszak), lélekmér-
gezés történik (3. versszak), s végül
uralkodóvá válik a vers zárlatában a
torz (4. versszak):

„Műszakos ringyók
Kulcstalan kezek
Szédelgőbakák
Részeg istenek".

Epigrammái egyaránt szólnak a
nyers, az emberhez méltatlan lelketlen-
ségről (Kés-románc), a szerelmes vá-
gyakozás impresszióiról (Töredék), a
játékos fintorokról (Öt négysoros), az
enyészetről (Oxidáció), a magányról
(Lefokozva, Magány), a megcsalatás-
ról (Újból megcsalatva), a várakozás-
ról és feláldozásról (Várakozás, Inte-
lem).

Olykor ősi bölcsességet szólaltat-
nak meg mint állandósult életérzést:

„A természet ős
paragrafusán
egyenlők vagyunk.
Magánybazártan zuhanunk
az Egyetlen Nagy Igazság
tengerébe..."

(Oxidáció)

Máskor a gyermektelenség tragé-
diája kap hangot a gyermek iránti olt-
hatatlan vágyban:

„Szeretném...
fehérre festeni az eget
lehúzni a Göncölszekeret
rárakni három gyereket
hazahúzni együtt veled"

(Öt négysoros).

Ódái hasonlóképpen sokszínűek.
Emléket állít a nagyapáról, a mindig
morgós, elégedetlen parasztemberről
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(Nagyapám), Sinkáról (Örökség), di-
cséri az elmúlt szerelem élményeit
(Óda egy nyárról), retteg a párja életé-
ért (Levél a kórházba).

Nagyon szépek a dalai, mert a
könnyed forma mögé vibráló feszültsé-
get rejtegetnek.

A Dal például balladás tömörségé-
vel egy egész élet tragédiáját fogja
össze. A költő gyermekként még
hosszú életre vágyott, de az álmodozás
és a robotolás lett az osztályrésze, élete
ma elmenőben, szegény, s hiába vá-
gyik a boldogságra.

A Dal rímképlete: xaxa. A félrímek
eleve feszültséget teremtenek azáltal,
hogy a rímhívók és a rímelők tartalmi
nyomatékot kapnak: „léptem" - „kér-
tem", „felhő" - „esztendő", „álom" -
,járom", „arcom" - „markom", „érem"
- „értem". Ezt a nyugtalanságot csak
fokozzák a szakaszok ugrató sorai (hi-
szen a szótagszám: 5565): „az élettől
mindig" - „egy bő esztendőre" - „nap-
palom elette" - „üres a tarisznyám" -
„halálom hatalmas".

E dalban a nehéz sors kiúttalanságát
mégis legjobban a szimultán ritmus
hangsúlyozza.

Az 1. versszak még tiszta szimul-
tán: a 3/2-es és 4/2-es ütemhangsúlyos
soroknak daktilusok és trocheusok fe-
lelnek meg, kivéve a 3. sort, ahol 2
spondeus lassítja le a ritmust A 2.
versszakban azonban már mindkét rit-
muselv fellazul: megjelenik a 3. és 4.
sorban a 2/4-es és a 2/3-os ütemhang-
súly, illetve az 1. sorban a palimbac-
chius í— u) : „holt ága", és a 4. sorban
a molosszus ( ): „esztendő".

A 3. versszakban az ugrató sor 3/3-
as ütemhangsúlyos, illetve az 1. és 2.
sorban krétikus (- u -) jelentkezik,
a 3. sorban pedig amphibrachisz
(u - u) , s a 4. sorban anapesztus:

„éjszakám/lopta
- u -
holdra kent/álom
- u-

nappalom/elette

a nyüves/járom".
u u -

A 4. versszak 1. és 2. sorában egy-
egy palimbacchiusszal (— u) találko-
zunk: „szél fújja", „könny mossa", a 3.
sor pedig 1 tribrachiszból ( u u u ) és 1
bacchiusból ( u — ) áll: „üres a/tarisz-
nyám", a 4. sorban megismétlődik az
előző sor tribrachisza

Az 5. versszakban egymást követik
a bacchius, az amphibrachisz és a mo-
losszus:

„madaram hívom
el sose érem
halálom/ hatalmas
u / u - -u

eljön majd/ értem".

Láthatjuk, e kitűnően megszer-
kesztett vers ritmusa milyen tépett-
séget hordoz! Még csak a zárlatban
megszaporodó m. hangokra, az m-es,
h.s közeli és távoli alliterációkra
szeretnénk felhívni a figyelmet:
„madaram" - „majdnem", „hívom"
- „halálom" - „hatalmas". Talán
nem tévedünk, ha megállapítjuk, a
kötet legjobb versei közé tartozik a
Dal.

A Mátrai naplemente szintén elé-
gikus dal. A költőnő unokahúgának,
Ritának ajánlja, s a leírás után saját
gyermektelensége fájdalmát önti for-
mába:

„ Kis fejecskéden
aranyszálakon
szétsurran - édes,
nehéz bánatom,
gyermekszépséged
magányomba cxnn..."

Igaztalanok lennénk Padár Juli-
annához, ha gyönyörű adys szituáci-
ójú tájverséről, az Üdvözlet a Mátrá-

ból című művéről semmit sem írnánk.
Sajátosan építkezik. Az 1. részben az
ámuldozó leírás és a reflexió ismétlő-
dik. A 2. rész már önállósult reflexió.
A versben elsősorban a reflexió fej-
lesztését csodálhatjuk. Először állít:
„hiszem, hogy/ mesében létezem",
majd ellentétez: „ezért ezerszer fá-
jóbb/ az árvaság", s végül mint Adyt
Párizsból, visszaköveteli a sorsa,
azaz fokozza az ellentétezést: „Ha-
zám, az Alföld-/ por, sár, sivár
aszály/ s egy virágos sír hazavár..."

Üdvözlet a Mátrából

A természet hinti itt
ősi életét,
kéklő ormokra
koszorút fon a
júliusi nyár,
szomszédként sutyorog
a nyír, a bükk, a hárs,
fenyők ölelnek ringó
völgyeket, hiszem, hogy
mesében létezem.
Csermelyek csevegnek
boldogan, szabadon,
bazaltok között
patak potyol...
Csillámlik az ózon,
zöld-illat a táj;
ezért ezerszer fájóbb
az árvaság.

Hazám, az Alföld-
por, sár, sivár aszály
s egy virágos sír hazavár..."

Padár Julianna művészetében a
származásához ragaszkodó, a sorsát
vállaló - és emiatt „orv-vadász magá-
nyával" is küszködő - ember riadozó
arcát rajzolja meg. Mivel nagy gon-
dot vett a vállára, kívánjuk, útjár
leljen derűvel oltalmazó otthonra!

(Eger, 1991.)


