
KÖZELKÉP: PADÁR JULIANNA

Galgóczy Zsuzsa

A szeretet szül verset
- Az Ön költészete érzelemgazdag,

lágy, nőies líra. Van-e Ön szerint férfi-
as, illetve nőies vers, meg lehet-e kü-
lönböztetni ezt a „kétfajta" kifejezés-
módot; vagy a vers mindig egyetemes?

- A „lágy" szót nem igazán érzem
rám vonatkozónak. A nőiesség inkább
szépséget, finomságot, hatásfokot je-
lent. Az Észak- Magyarország Látókör
irodalmi mellékletében Pap János írta
rólam, hogy „igazi lírai alkat" vagyok
és „a megélt valóság hű tükrözője".
Úgy érzem, rámismert.

- Körmendi Lajos írta: „Padár Ju-
lianna meghökkentő mélységeit tudja
feltárni az asszonyi sorsnak." Önnek
mi a véleménye erről?

- Egy férfi igazán ráérzett, hogy az
asszonysorsot csak a tragédiáját átélő nő
tudja felmutatni. Hálával tartozom Iste-
nemnek azért, hogy még az erős férfi-
lelkekre is hatást gyakorolhatok! Leírha-
tatlan érzés szorít, amikor találkozókon
verseim hallatán könny-gyöngyök gurul-
nak az asszonyarcokon. Érzem, hogy saját
sorsukra ráismerve sírnak, mert bizony:

„Jönnek és mennek embertávolságok
fényévei, kisemmizett nappalok,
halálkanyar-ívű éjszakák,
egyszemélyes, néma reggelek...
A test éppúgy fáj, mint a
lélek idebenn!
Társ talán kávéspohár az asztalon,
elhagy az Isten és irgalom!"

(Asszonyok)

Érzelemgazdag költészet csak érzelmes
emberből születnetik. Az én érzésvilágo-
mat az emberi sorstragédiák gazdagították.
„Mély érzéseket vált ki bennem a termé-
szet őstörvényeiben maga a lét, a pusztulás,
az ember alulmaradása." A pusztító ember,
s a gyilkos háborúk is! 1945. március
31-én jó apámat elvette tőlünk a háború! A
kis foncsikos koromban ért tragédiám fáj-
dalma soha nem tudott elhagyni:

,JVincs több dohányzsír-golyó,
ölelés, játék, apai csók,
és még mennyi minden elmaradt!...
Csak felboly dúlt emlék van,
mely sokszorozva rámszakad!"

(Emlékek között)

A gyermektelenség tragédiája még
mindig őröl. A gyermek utáni vágy
érzése éppúgy él bennem, mint régen a
fekete hajas fejemben:

„Ezüst csillám vagy hajamban
Nehéz vágy a gondolatban
Márvány égen futó csillag
Fehér rózsán hulló illat

Kicsi fiam; gyermek fecském
Méhemből mennybe röppentél
Lúgos bánat marja lelkem
Anyaságom a kereszten!"

(Holt-anyaság)

A párom elvesztésének fájdalma é
vek múltával is visszajár belém. Ez az
érzés minden hasonló tragédiát megélt
asszony lelkében ott található.

„Árvaságomfölé hajolsz,
akár Föld arcára a Hold.
- Bánat-szemem könnye: zápor. -
Gyere haza örök Vándor!
Vigyázz rám, légy a Krisztusom!..."

(Örök Vándor)

Vannak kemény versek, melyeket
férfiasnak kell minősíteni, a férfinem
nagysága, erőssége miatt. Ugyanak-
kor léteznek mély érzésből fakadó,
finomabb versek, amelyeket nőies-
nek lehet nevezni a női szépségre
hivatkozva. Ez a valóság, a természet
és Isten törvénye, hogy a férfilélek
sokkal keményebb és erősebb a női
leieknél. Férfias, kemény verseket ír-
nak azért nőköltők is, szép és jó példa
erre Dorkovics Ágnes Az utolsó jég-
korszak című kötete.

„szorultam liftbe, és a házak
szennyvizei szörcsögve körbezabáltak.

voltam egyedül sok között;
húsodba ordasult világevőd."

(Negyedik negyed)

Hála Istennek, férfiköltőkben is
születnek mély érzésű versek! Érze-
lemgazdag férfiköltőre például Erdei-
Szabó István A lélek kavicsai című
kötetében találtam rá:

„Ráhajol egy ember a tájra.
Hozzátestvérül szomorúsága.
Gondja és öröme ott virágzik,
ahol társa az Isten halálig.

(Homoród-völgyi útirajz)

A kétfajta kifejezésmód megkülön-
böztethető. Ezt egy debreceni élmé-
nyemmel tudom bizonyítani. Egy baráti
író-olvasó találkozón történt: dr. Pethő
Menyhértet, az Agrártudományi Egye-
tem professzorát idézem: „Dékány Ká-
roly, kedves barátom, ne haragudjál
meg, de a te verseid fából faragottak, a
Padár Juliannáé meg csipkéből szőt-
tek." A nyugdíjas tanárnő-feleség el-
kapta a férj kezét és visszarántotta a
fotelba. Szerintem egy fából faragott
kopjafa vagy egy erdélyi, ősi díszkapu
ugyanolyan értékű, mint egy székely
szőttes, vagy egy hollókői fékető. A
verseket a nagyhatású tartalom teheti
egyetemessé, és nem utolsósorban a
különleges formai minőség.

„ Vajúdó Föld alattad, -
körötted síró otthon a világ!"

„Bár gyenge vagy, de verhetetlen!
Fényes szíved kürthatatlan!"

(Asszony a Kálvárián)

- Milyen élmények hatására vált
költővé, íróvá?

- Gyermekkori írásaim az idő múlá-
sával elszéledtek. Boldog házaséveim
alatt elhagyott az írás, mint ősszel a
gólya a fészkét, abban a vézna remény-
ben, hogy majd egyszer talán visszatér!
Életem tragédiái hozták belém újra
vissza a hűséges írás-szenvedélyt. A
próza és a vers írása egyaránt gyógyír-
ként hatottak, és hatnak rám ma is. A
gyermektelenség szörnyű élménye az
egyik indító okom. A másik nagy tra-
gédiám szerető férjem elvesztése! Ha-
lálának fájdalma, létének hiánya, és a
felőrlő magányérzet indított el igazán
az írói és költői pályán, hol „görön-
gyök halmazán / kísér a szürke félho-
mály". Egy fülszövegben már bevallot-
tam, hogy „Az írás létszükségletem;
mindennapi imádság. Betölti a hiányt,
kitölti az életem."
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- Mit jelent az Ön számára vidéken
élni?

- Egyszer azt mondta egy bölcs
nő, hogy rossz helyre születtem. Ezt
érezhettem is évtizedeken át. Amíg
nem kaptak írásaim nyomdafestéket,
reménytelenségben éltem. Hittem,
hogy örökre távol maradok főváro-
sunk és nagy városaink irodalmi, terí-
tett asztalától. Ez az eldugott vidék
drága szülőföldem, melyhez idekö-
töznek elődeim és fajtám iránti tiszte-
letérzésem. A vidéken élés óriási te-
her a vállamon! Folyton szenvedek
az időhiánytól! Minden időmet felfal
paraszti létem, a munka. így az éltető
írásra alig maradhak csak vézna per-
cek. Mostanában elismert, tudós fe-
jek is kezdenek fölfigyelni írásaim-
ra. A Magyar Irodalomtörténeti
Társaság Hajdú-Bihar Megyei Ta-
gozatának megalakítása és a Szabó
Pál-centenárium alkalmából meg-
rendezett „költői viaskodáson" el-
nyertem a Bihari Sappho elnevezé-
sű babérkoszorút. Életem első tré-
fás versei születtek bennem. A meg-
adott helyneveket kötelező volt
rímként felhasználni. Például De-
recske, Bagamér, Nagybajom, Bi-
harugra stb.

„Mek-mek Derecske

Bihar peremén pusmogó
népes szép
Derecske!

Hajdú baráthoz ugráltam:
kis jászkun
vert-kecske.

Hej! Haj-dú em-ber sze-ret-lek,
be-vesz-lek
lel-kem-be!
- mek-mek-mek -!

A „Biharugra" versem szívem leg-
mélyéből fakadt. Megkértek, hogy ol-
vassam fel nagy népi írónk sírjánál.

Emlékőrző Biharugra

Véremben indul a pezsgés
Szabó Pál-i sírhangulat
Népi író dicső emlék
Bontakozik ki a múltra
őrizlek, mint Biharugra...
Szívkoszorúm vérvirága
Beletört a viharunkba
Belevesztem e világba

Népi író sírkapudba
Ott leszek majd föld-falunkban...

Az értő fejek kezdenek besorozni a
népi írók elveszett hadába, ezért mara-
dok önkéntes csőszava az eldugott,
szépreményű jászkun Tisza-tájnak. A
vidéken élés nekem most jót és rosszat
egyaránt jelent.

- Meghallgatják-e mai, zajoktól ter-
hes világunkban a költőt, van-e értelme
most a költészetnek, a versírásnak?

- Egy bizonyos művelt réteg igényli
a költészetet, és nagy tisztelettel hall-
gatja a költőt. Ha az író-olvasó találko-
zó otthonos hangulatú, a kérdések a
költőhöz fesztelenül szállnak. Sok kér-
désre várnak őszinte választ. Kár, hogy
ez a réteg olyan vékony, akár a rétes-
tészta. Zajos világunk terhétől egyre
nagyobb az emberben az érzelem-sze-
génység. A költészet gazdag érzésvilá-
gából, ha keveset is, de sikerül átszőni
a mindenkor emberébe. Ezért mindig,
bármilyen elvadult emberi létben, van
értelme a költészetnek. Értelme a vers-
írásnak az is, ha a költő kiírja magából
a fájdalmakat, és ezáltal megkönnyeb-
bül, még akkor is, ha a fiókja zárja
magába verseit. Van erre példa: Sinka
Istvánt évtizedekig kizárták a megjele-
nés lehetőségéből. Mai világunkban
nagy, új „fekete bojtár" lett. Meg nem
jelent verseit micsoda örömérzéssel ol-
vashatjuk!

Bizony volt és végre van értelme a
versírásnak. Most kezdek én is ráis-
merni hasonmás lelkivilágunkra. Ezt
már mások is mondják, hogy találtak
egy női Sinkát. Személyemben.

„Eparaszt vér: vérem
lüktetése: tele daccal
és örökös váddal!"

(Örökség)

- Közelmúltban megjelent egy gyer-
mekvers-kötete. Mit jelent Önnek a
gyermek?

- Remélem, a Fórum = Pomáz,
Amszterdam Kiadó jóvoltából a köny-
vem eljut az ország távoli vidékeire is.
A szerkesztő, Rádics Károly vélemé-
nye szerint: „...a gyermekeknek tetsze-
ni fog, és nagy ajándék lesz nekik, ha a
szülőktől és rokonoktól megkapják.
Felfigyelnek majd a Maszkabál a
konyhában címre, a versekre és Szécsi
Valéria rajzaira is."

Csodálatos élményekkel ajándékoz-

tak meg a gyermekek. Gyógyírként
hatnak rám, akárcsak az írás! Úgy fel
tudnak dobni, hogy olyankor minden
gondom, bajom kiröppen belőlem. A
testvérem unokái olyan közel állnak
hozzám, akár Máriához Jézuskája. Ne-
kem is adta őket Istenem, hogy pótolja
gyermekeimet. Fruzsina négy évesen
ölelte át egyszer a nyakamat, és bele-
súgta a fülembe: „Nénje, tényleg meg-
halt Padár sógor?" Mikor meglátta a
csurgó könnyemet, megint súgott:
„Imádlak!". Rita, a kis elsős, mindig az
ölembe csücsül, és szívemhez szorítja
kis, göndör, szőke fejecskéjét

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

(Mátrai naplemente)*

A két éves Flóra táncikálva hajto-
gatta sokszor: „Öjeg kejesztanyu! Én
vagyok a békakijájnőd! Én vagyok a
békakijájnőd!" Istenem! Micsoda
örömélmények ezek! Szomszédaim,
barátaim gyermekei, unokái is csoda-
világba visznek magukkal. Az egy
éves pici Gerda is úgy néz rám, mint
egy angyalka. Ismeretlen gyerekek
fantasztikus élményeket adnak autó-
buszon, vonaton utazás közben. Ápri-
lis másodikán Debrecenbe utaztam
buszon. A mögöttem lévő ülésen gye-
rekszájból hangzott a Nemzeti dal.
Megköszöntem neki az élményt. Na-
gyon megszerettem! Összebarátkoz-
tunk, és megkért, hogy küldjem el
neki a gyerekverses könyvemet! Szí-
vem minden szeretetével fogom kül-
deni Brecska Bernadettnek, Puszta-
monostor második osztályos kis pa-
csirtájának. Különleges tudásával,
kedvességével úgy szívembe véső-
dött, mint a karcagi okos kis óvodás,
Lalika, nagy, bölcselkedő szavaival,
tündér-mosolyával. A szeretet szült
bennem gyermekverseket. A gyer-
mekek viszontszeretete ad még élete-
rőt nekem.


