
KÖZELKÉP: PADÁR JULIANNA

Padár Julianna

Hiányba törten
Fehérbe csendesült télben
Emlék a nyári, égi láng
Zilált hószirom a lélek
Fagyosak a néma imák

Szürkére mázolt ég alatt
Összeomlik a gondolat
Vakul a házam ablaka
Hiány tördeli arcomat

Rideg István

Ha lenne gyermekem...gy
(Padár Julianna Maszkabál a konyhában című könyvéről)

Rádics Károly hangulatos szerkeszté-
sében ésSzécsi Valéria kifejező rajzaival,
a költőnő fényképével és kedves bohócos
fedőlappal jelentek meg Padár Julianna
gyermekversei. S közöttük van három
olyan -A hóvirág szava. Rólad énekelnék,
Siklik a fagy -, amely még tizenkét-tizen-
három évesen íródott. De a könyv lektora,
Czine Mihály annyira jellemzőnek, odail-
lőnek tartotta őket, hogy feltétlenül ra-
gaszkodott megjelenésükhöz.

A legkorábbi, A hóvirág szava
(1951) nőnapi köszöntő. A Rólad éne-
kelnék (1952) a békevágyról szól. A
Siklik a fagy (1952) epigramma. Ellen-
tétezésre épít, s mondhatnánk: „anya-
vers", hiszen a tél zordságára felké-
szült benne az óvó melegség, a termé-
szet vad támadására az emberi védeke-
zés, s főképp az anyai jóság.

Siklik a fagy

Siklik a fagy a deres ágon,
kemény acél a tél foga,
a zord fagy mögül langy szivárog
a tél bármilyen mostoha...

Van jó cipőnk és nagykabátunk,
meleggel bélelt iskolánk,
libapelyhes, puha az ágyunk,
s ölében altat jó anyánk...

Miért ü a költő gyermekverseket? S
miért olyan megkapóak ezek? - kér-
dezhetjük a többiről.

Mert a költőileg átélt egyéni sorstra-
gédiák mindig valami hallatlan barát-
ságéhséget gerjesztenek Padár Julian-
nában.

Hetedíziglen kötetében van egy
gyönyörű elégiája, az Esélyek,
amelyben felméri léte lehetőségeit,
és a halálra elszánt ember tudatával
vár talányos segítséget, baráti han-
got:

végén állok
szétfoszladozva,
alázattal telve...
Túlélési esélyem nem mérhető...

Lelkemnek vértestvére: egy
baráti hang adhat még erőt...
Ha ő, a „lélekharang"
végleg magamra hagy,

jöjjön a megváltó halál!
Dűljön rám a hant."

Ugyancsak ebben a verseskönyvben
olvashatjuk a Nagy László-i hangvéte-
lű Szilveszter-éji csillagokat is, a tragi-
kus valóság és az olthatatlan vágy ket-
tősségét:

„Kormos egemen ezüst fény hiánya...
-Asszonyágyamat bába sose látta -
Nem adott Isten ezüst fényt,
karomnak kisded-ölelést,
nem adott pásztort - eljövőt,
testemben édes rejtezőt,
ajkamra nótát - dúdolót,
mellemre bimbót - altatót,
szívemnek szíves szívlakót..."

A vers könyörgéssé csuklik a vé-
gén:

„Szilveszter-éji csorgó csillagok
árvságomra vigaszt hozzatok!"

Mi erre a megoldás?
Már ebben az elégiában hangot kap

a gyermektelenség okozta - szinte
messiásváró - gyermekimádat:

„Ha lenne gyermekem gyöngyszemű,
fényzuhogásom gyönyörű;
Embernek, Úrnak mutatnám,
égre emelném az orcám...
Jönnének háromkirályok,
harsonások, glóriások..."

E himnikus éneklés után talán nem
csoda, ha a barátokra lelés vágya az
ártatlan gyermeklelkek birodalmába
vezet el.


