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€LŐ MÚLT

Veres János

Ködből kilépő költő

A recenzióírás nem az én ügyköröm. Ne vegye hát senki zokon, hogy kissé letérek a ki
taposott útról. A szubjektív tényezőkön kívül maga a tárgy is arra késztet, hogy ne kövessem 
a szabályos vonalrajzot. Olyan költőről lesz szó, akinek eddigi pályáját a legszélesebb 
befogóképességű optikai műszer is fölöttébb rendkívülinek, a maga nemében úgyszólván 
páratlannak mutatja.

Már a kezdés is furcsa: kerek negyven esztendőt kell visszalapoznom irodalmi életünk 
fiktív emlékkönyvében.

A Híd könyvsorozatában 1937-ben látott napvilágot a „ Szlovenszkói magyar írók antoló
giája ” című kiadvány négy kötete, a nyitrai Löwy-féle nyomda gondozásában. Mind a négy 
részt Dallos István és Mártonvölgyi László szerkesztette. A tiszteletet parancsoló vállalko
zás, mely az egész szlovenszkói írógárdát felsorakoztatta, külön ismertetést, elemzést érde
melne, minthogy az egyforma, szürkefedelű könyvek ma már bizonyosan nehezen megsze
rezhető ritkaságok. Az első kötet előszavából kitűnik, hogy a szerkesztők hosszú és kitartó 
munkával építették azt a hidat, mellyel széteső kisebbségi irodalmunk összekötése volt a 
céljuk.

Az első könyv azoknak a szerzőknek a műveit tartalmazza, akik 1937-ben még 
Szlovenszkón éltek és alkottak. A költők csoportjából elég talán Győry Dezsői, Forbáth 
Imrét, Darvas Jánost, Asgúthy Erzsébetet, Sípos Győzőt, Urr Idát, Vozári Dezsőt kiemelni.
A próza műfaját pedig Egri Viktor mellett többek közt Darkó István, Kaczér Illés, Palotai 
Boris, Sellyéi József, Szombathy Viktor, Sebesi Ernő, Szenes Piroska képviselik írásaikkal. A 
harmadik kötet cseh és szlovák írókat mutat be, közös síkba állítva Szlovenszkó magyar 
fordítóit. Ez a gyűjtemény nyílt állásfoglalás a magyar-szlovák-cseh kulturális közeledés 
eszméje mellett. Egyfelől Bezruc, Brezina, Capek, Hóra, Jirásek, Lysohorsky, Nerada, 
Nezval, Olbracht, Sova, Srámek, Wolker, másfelől Beniak, Halamová, Hecko, Jesensky, 
Krasko, Frano Kral, E. B. Lukác, Novomesky, Ponican, Rázus, Smrek (a felsorolás nem 
teljes) művei alapján az olvasó képet alkothatott a két irodalom kincseiről. Ennek a kötetnek 
a társszerkesztője Szalatnai Rezső volt, s a tolmácsolás színvonalát Berkó Sándor, Dallos 
István, Darvas János, Palotai Boris, Sándor László, Szalatnai Rezső, Vozári Dezső és más 
kiváló műfordítók neve fémjelzi.

83



htliVtoUi <><>/}

Mi most a második kötetre irányítjuk figyelmünket, mely az elszármazott írók és költők 
felé épít hidat, akik a tér és idő távlatán túl is hűek maradtak tájainkhoz. Az összeállítók e 
kötetben, Marék Antal társszerkesztői segédletével -  ahogyan a bevezető sorok is jelzik -  
egyszersmind hidat vertek a szlovenszkói és magyarországi irodalmak fölé is, mivel az el
származott írók zöme Magyarországon élt. A tartalomjegyzékből kiragadott nevek itt is 
tisztán érzékeltetik a hídtest vonalát: Lesznai Anna, Bányai Kornél, Komlós Aladár, Peterdi 
Andor, Kóbor Tamás, Schöpjlin Aladár, Kassák Lajos, Zsolt Béla, Szép Ernő, Féja Géza, 
Simándy Pál jelentik a főbb pilléreket.

A kötet 53. oldalán olvashatjuk Habán Mihály nevét, aki öt verssel szerepel a könyvben. 
Azok a kevesek, akik e név hallatán ma felkapják fejüket s visszarévednek régi olvasmány- 
élményeikre, már hajlott korúak. A kicsiny kört csak a Habán-család tamásfalvi ismerőseivel 
és Habán Mihály volt pályatársaival bővíthetjük némiképp.

A szűkszavú tájékoztatás szerint Habán Mihály 1907-ben született, gyermekéveit 
Liptószentmiklóson töltötte, s az új magyar líra „sokat ígérő értéke”.

A versek -  főként az „Egy kutya halála”, a „ Tárogató szól a hegy’en” és a „ Tánc” cí- 
müek -  bár Whitmann és Kossd^-művek talajáról rajtoló, de már öntörvényű és kiforrott 
alkotóegyéniség arcélét vetítik elénk. Harminc éves volt az antológia megjelenésekor, s 
három évvel korábban -  tehát 27 évesen -  bocsátotta közre első verskötetét. Az egykori értő 
olvasók közül aligha hitte volna el valaki, hogy igen sokáig az lesz az egyetlen létező Habán- 
könyv. A szlovenszkóiak a hazai lapok hasábjaink már előzőleg is gyakran találkozhattak a 
nevével, később pedig a Válasz, a Kelet Népe, a Budapesti Hírlap közlései következtek. A 
háborús években a Budapesti Hírlap mellékletének szerkesztőjét megrovásban részesítették 
a „Magyar ég alatt” című Habán-vers közlése miatt, s ettől kezdve a költő nem lépett többé 
a nyilvánosság elé.

Én csak az ötvenes évek vége felé szereztem tudomást mindezekről a tényekről, sőt ma
gáról Habán Mihály létéről is. Akkor már régóta gépészmérnökként dolgozott a hatalmas 
csepeli gyárban.

Sokat töprengtem elhallgatásának rejtélyén, vagyis inkább a visszatérési szándék elmara
dásán, mert az elnémulás -  ha csupán átmeneti -  több okkal is magyarázható zűrzavaros 
korszakokban.

Hová soroljam ezt az egykötetes költőt?
Azok közé-e, akiknek életében csak ifjúkori kedvtelés volt a versírás?
Ennek ellentmondott a versek színvonala.
Csodagyerek volt-e, aki kölyökként üstökösökkel akart versenyezni, majd másfajta ka

landokba ragadta szenvedélye?
Ez a verzió sem helytálló, mert érési periódusa meglehetősen hosszúra nyúlt, mégis meg

fontoltan, türelmesen kivárta azt az időt, amikor megfelelő vértezetben állhatott ki a porond
ra.

Esetleg valamely külső, a személyétől és akaratától független botfülű erők kényszerítették 
félrehúzódásra?

Életviszonyairól értesülvén ezt az eshetőséget is ki kellett zárnom.
Sorsom alakulása folytán a hatvanas évek első felében személyesen is megismerkedhet

tem vele, s családjának és rokonságának több tagjával. A rokonok oly könnyed hangnemben
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csevegtek Habán hajdani „poétáskodásáról”, mintha egy idilli, ám sűrű ködbe merült diákkö
ri szerelmi históriáját emlegetnének, amelynek emlékét csak néhány sárguló fénykép őrzi a 
családi albumban.

Amidőn azután csepeli házában együtt ültem vele a terített asztalnál, s gyönyörű és nálá
nál jóval fiatalabb felesége mosolyogva rakta elénk az ételt és italt, lassanként formálódni 
látszott a válasz nyitott kérdésekre. Sok mindenről beszélgettünk -  mérnöki munkájáról, két 
lányáról, gondosan ápolt kertjéről - , s miközben, Petőfivé 1 szólva, fokról-fokra megtanultam 
eszét tisztelni és szívét szeretni, csak tapintatosan és óvatosan szőttem bele a barátivá mele
gedő társalgásba régi verseit, a hajdanvolt időket. Önnön költő-mi voltáról úgy beszélt, mint 
egy rég lezárult dologról, amit ő maga sem vesz már komolyan. A könyvszekrény polcai azt 
a benyomást keltették, hogy olvasóként sem érdekli különösebben a költészet. A Gömörben 
töltött vakációkat, az egykori Rima-menti élményeket, a falusi embereket és púpos kazlakat 
viszont megkapó nosztalgiával idézte föl emlékezetében. Az eltelt évek folyamán egyébként 
a munkásokkal is bensőséges kapcsolatba került, nemcsak foglalkozása, hanem házassága 
révén is. Tíz évet nyugodtan letagadhatott volna életkorából. Inas, izmos testalkatán meglát
szott, hogy diákkorában bokszolt és birkózott.

Másodízben a budai Tóth Árpád sétányon járkáltunk, majd a szinte trópusivá váló nyári 
hőség elől egy kisvendéglő kerthelyiségébe húzódtunk, habzó sörrel próbálván enyhíteni 
tikkadtságunkat. Estig együtt voltunk aznap, s jóllehet az irodalomról kevés szót ejtettünk, 
egyre világosabb fókuszba tevődött a kép: Habán Mihály a mérnöki pályát és a családalapí
tást, a családdal való törődést nem tudta összahangolni az irodalmi tevékenységgel. Elhiva
tottságába vetett hite nem volt oly mély, hogy éjszaka körmöljön, vagy a polgári foglalkozá
sa és családja rovására folytassa az írást. Lelkileg kiegyensúlyozott ember -  gondoltam ma
gamban túl van a dilemmákon, a neurózisnak semmi nyoma rajta.

Más alkalommal agg édesanyja Csarnok-téri lakásán poharazgattunk; hetenként egyezer 
beutazott a helyiérdekű vonattal Csepelről az anyjához. Szerénysége és közvetlensége kel
lemes atmoszférát teremtett eszmecserénkhez az ódon bútorok között.

Hatvanadik életévéhez közeledve, egy nyáron elhozta a feleségét a palócok földjére, 
hogy megmutassa neki a már Rimaszombat városrészét képező Tamásfalvát, ahol gyermek- 
és ifjúkorában oly szívesen időzött, a paraszti sorban élő Habánoknál. Leplezte érzelmeit, de 
nyilvánvaló volt, hogy gondolatban a rimában lubickol, a csűr padlásán bujkál, a Zsánó- 
patak partján kóborol, a vasvilla nyelét markolja. (Tudni kell ugyanis, hogy az ő falusi vaká
ciózása eltért a kor „zsinórmértékétől”: félmeztelenre vetkőzve, komolyan és hasznosan részt 
vett a mindennapi munkában a rokonok portáján.)

Aztán megszakadt a közvetlen kapcsolatunk (életgondok, betegségek folyamaként), így 
másoktól értesültem anyja haláláról, lányai férjhezmenéséről, s arról, hogy már nyugdíjas
ként ápolgatja kertjét, múlatja az időt unokáival.

Lefelé kerekítve, egy évtized telt el utolsó együttlétünk óta, amikor hírét vettem, hogy 
Budapesten kiadták Habán Mihály válogatott verseit. Az első pillanatban azt hitte, véletlen 
névazonosság tréfál velem, új, fiatal költő toppant az olvasóközönség látószögébe. De hát a 
fiatal költők nem válogatott versekkel kezdik a pályájukat! Bármily meglepő: a szerző csak 
az én Habán Mihályom lehet!
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Miután közös barátok útján eljuttatta hozzám -  kérésemet megelőzve, érintkezésünk sok
évi szünetelése után -  a nekem félretett és dedikált könyvpéldányt, rögtön megértettem: itt a 
helyesbítése a Csepelen, Budán, Csarnok-téren levont következtetéseimnek.

Annak idején pontatlanul mértem föl a helyzetet.
Habán Mihály sohasem bírta teljesen legyűrni egészséges írói becsvágyát, a viadal 69 

éves korában „vereséggel” végződött, kétségtelenül tanúsítja ezt A Föld szépsége című kötet, 
melyet a Szépirodalmi Könyvkiadó bábáskodása és a híres gyomai Kner-nyomda jóvoltából, 
íme, a kezemben tarthatok.

A verseiben többször visszatérő „búvópatak” szónál nem választhatok hasonlatnak talá
lóbbat: Habán Mihályban, aki a kötet fülszövege szerint „az életet igazoló lélek magányos 
krónikása” szeretett volna lenni, évtizedeken keresztül búvópatak rejtőzködött, mely olykor 
felszínre is tört a lélek karsztlabirintusából, ám hogy ezt rajta kívül ne tudja meg senki, arra 
nagyon ügyelt a létállandóság fenntartásának kényszerűségében élő költő. Nyugdíjba mene
tele után több időt fordíthatott az életmű során való töprengésre, rendezni kezdte régi verseit, 
újakat írt hozzájuk, s végül úgy döntött (bejól tette!), hogy véglegesen kiengedi fogságából 
a búvópatakot, s a folyása mentén most már bennünket is bevezet költészetének sok szépsé
get kínáló cseppkőbarlangjába.

Az elmondottak alapján megfejthető: jogosan neveztem-e fentebb rendhagyónak e költői 
pályát, melynek az 1934-ben kiadott első kötet után az 1976-ban megjelent második 
(válogatott) versgyűjtemény lett a soron következő állomása. A kötet váratlan megjelenése 
akkor is felajzott volna, ha nem ismerném személyesen a költőt.

Halogatnom kellett a recenzió megírását, hogy higgadtan vázolhassan föl Habán alakját, 
s tárgyilagosan ismertethessem A Föld szépsége című könyvet.

A kötet borítóján, a szerény önvallomást kiegészítő kiadói eligazítás szokatlan hangú, iz
galmas olvasmánynak mondja a verseskönyvet, hangsúlyozva, hogy a költő panteisztikus 
élet- és természetimádata a Föld szépségét zengő kórusmüvé lényegül a könyv lapjain. A 
körülbelül negyven év alatt írt versek valóban szinte egyetlen, többszólamú műként vonulnak 
végig az aránylag vékony, mindössze 145 oldalas köteten.

A könyv izgalmassága nem csupán abból fakad, hogy -  amint az egyik versben is olvas
hatjuk -  annyi idő múltán hirtelen „fölszakad a rejtő köd és magány”. Az olvasó izgalmát 
Habán Mihály költészetének meglepően modem volta hatványozza.

Örkény István azt írja egyhelyütt, hogy nem nagyon szereti a „modern" szót, mert belefér sok 
minden, ami nem bele való, és kilóg belőle sok mindenféle, ami annak nevezhető. Úgy véli, a 
modernség kulcsa a jelenlét, jelen lenni pedig annyi, mint otthonra találni az időben.
Kormos István szerint modem magyar költő csak az lehet, aki elfogadja a hagyományokat.

Habán Mihály költészetének modernsége okos hagyománytisztelettel ötvöződik, s a ha
gyományos jegyek nem minősítik le, hanem egyénítően és hitelesítőén hatják át verseit. (A 
neoavantgardizmus ingerlékenyebb hívei talán felszisszennek a kötetben elég sűrűn előfor
duló nász, ajak, fény, láng, lant, tündér stb. szavak láttán, ám nem szabad figyelmen kívül 
hagyniok, hogy Habán nem most, hanem a harmincas években csatlakozott az új ösvényeket 
vágók táborához.) Habán tudja, amit Leonardo da Vinci is hirdetett: a precíz körvonalakkal 
a valóságnak csak holt mását lehet létrehozni, az eleven valóság felidézéséhez 
„zavarosságra”, többértelműségre van szükség. De tudja azt is, hogy hol a határ, amelyen
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innen a befogadó (olvasó) nem nézi a verset megfejthetetlen rejtvénynek, s ismeri azokat a 
formai együtthatókat is, amik a verset verssé teszik. További dicsérendő vonása, hogy csak 
olyasmiről ír verset, ami mélyen megihleti, s amit más műfajban nemigen lehet kifejezni. Ez 
az alapelv megóvja a hamis intonációktól és az erőltetettsségtől, s ez alakítja mintegy zenei 
fogantatásúvá líráját. Modora s tartása eredendően férfias, föllépése mégsem bántóan érdes 
vagy hetvenkedő; a sorai közül kitekintő férfiarc a lét örömeiért vívni tudó, s az élet keser
veit, a halál kérlelhetetlenségét sipánkodás nélkül tudomásul vevő karaktert tükröz. Költé
szetének e fő jellemvonásai révén természetszerűen otthonra lel a mában: művészi megnyi
latkozásai úgy hangzanak a jelenben, mint -  a kötet mottóversét idézve -  „boldog vizek 
hullámverése a gránitpartokon”.

A kötet nincs ciklusokra tagolva, a versek keletkezési idejét csak elvétve tudatja évszám 
s csupán néhol tartalmi támpont, mindazonáltal a kötetben nyomon lehet követni a múló időt. 
A költő munkássá kronologikus rendben tárul elénk, s bár a mezsgyék nem élesek, ciklusok 
híján is kirajzolódik az eddigi életmű három fő szakasza.

Az első tétel megközelítőleg a harmadát teszi ki a kötetnek s a régi verseket öleli fel. Az 1937- 
ben kiadott antológiából ismert Tárogató szói a hegyen és Egy kutya halála is erről tanúskodik.

A pályakezdés időszakának verseit a lélek tatományában lobogó tüzek hevítik, a költő „fénylő 
sugárzásban” jár, s a számytördelő körülmények közöpette is örvendezve hirdeti, hogy „csodálatos 
az élet szépsége a földön”. A Szellemistenek dala című, sodró ritmusú vers a költői hivatásra való 
ráébredésről szól, egy belülről jövő hűvös hang biztatása lüktet benne. A Tavaszi vihar baljós 
látomásai után a gyümölcsérlelő, növekvő fény ünneplése viliódzik, a tavasz pedig a természet 
tobzódó pompáját magasztalja, s szerelemre buzdít. A barackfáról írt sorok jól példázzák, miként 
lehet a hígításra csábító mondanivalót is karátos verssé hangszerelni.

Az eleinte csak részlet-felvillanásokban jelentkező szerelmi motívum a továbbiak során a 
versek fő tárnájává lép elő. A költő a nő utáni vágyakozást trópusi éjhez hasonlítja, s a Vál
tozás már a beteljesülés tényét közli. Habán Mihály a nemiség megjelenítésétől sem fél, ám 
őszinte s kényeskedéstől mentes érzékisége sohasem parlagiasodik szeméremsértő hivalko
dássá. A szerelem himnuszából című, himnikus lendületű versben a szerelem forrásként fa
kad föl a föld színén, s „beillatosítja a tér négy útját és az idő folyását”, a vágyak ereje, a női 
test s a nász csodája utakat, erőműveket és kohókat épít, s az egész mindenséget megmoz
gatja. Rövidített parafrázisa e költeménynek a Himnusz és ima, melyben a szeretett nő sze
mének „kék és zöld lánggal égő csillagkútja” szentesíti azt a törvényt, hogy a szerelmet csak 
lélekmélyi érzelmek nemesíthetik teljessé. A Símogatás tisztán sugározza az igazi szerelem 
ismérvét adó lélek-test kölcsönösséget.

A parttalan, az egész világot egybeölelő szerelmi kitárulkozások szomszédságában feszesen 
kötött formájú versek soijáznak, kifejtvén tartalmukkal, hogy a szerelem itala nemcsak örömmel 
részegít: sokszor epésíti fájdalom és kétely. A Búcsú és visszatérés ismét egy nagyobb lélegzetű 
darabja a fiatalkori szerelmes versek láncolatának. Nem süt belőle az előző Habán-versek futótüze, 
egy nagy élmény tapasztalatait és tanulságait összegezi a költő, a hiány, az elválás fájó sebeiről 
vall férfias sorslátással, majd kitartó s türelmes küzdésre készülve határozza el:

S hogy visszatérjek, bejárom újra érted 
a fény ivó éj kivájt alagútjait.
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Az Angyali üdvözlet és a Bilincs gyengéden-bölcs meditációk a szerelemről, omlatag lé
tezésünk megújító eleméről. Az Erdei út-bán a szerelmeseket a vérükké váló természet mint 
„eleven hullámok gyűrűje” övezi, s az ölelés tüze a halál keserűségét is elolvasztja. A Hold 
előtt hat sora az ifjúság tűnékenységének tudatosítása, de két lappal odébb ismét boldog 
vándornak érzi magát a költő, s ízes és színes létörömmel jegyzi el őt a hajnali horizont.

A Kukoricák éneke esőben, az Alkony a tanyán, a Balaton az embert koszorúzó tág világ 
részleteiről készült közelképek, s a gabonakazlak roskadozása és a „gazdátlan magyar éj” 
már a kor vészterhességét és a korabeli társadalom torzulatait ábrázolja. A Puszta mellett 
című versben az uradalmi kertek fölött a summások szomorú dala száll, a cselédek sós ve
rejtéke a városokra hull, s míg az üdülőhelyeken gazdag delnők nyaralnak, a mezőkön a 
szegények bánata kolompol. Az igazságtalanságok léleksorvasztó közegéből a költő a gye
rekkor színtereire vágyik vissza. Ez a sóvárgás, mely a Nyári emlék-bői is erősen kicseng, 
művészileg a Gyerekkori táj dicsérete strófáiban éri el csúcspontját. Habán az alcímben 
Tamásfalvának ajánlja a verset, saját hajdani alakját idézi az út, a víz, az ég:

Az otthon ez, a fénybe tűnt,
Felejthetetlen s elhagyott:
A boldog gyerekkor alszik itt 
Kőben és virágban mindenütt.

A szerelem dalai-bán -  a cím is előrebocsátja -  a dalformával kísérletezik a költő. Sajnos 
a próbálkozás nem mondható sikeresnek, a strófák sok helyen Petőfi-versek halvány utánér
zései. Jobb lett volna az etűdök közül csak a hatodikat bevenni a kötetbe, önálló versként.

Az apró s a kötet egészének szempontjából jelentéktelen csorbát nyomban elfeledteti a 
Nyári éjjel című finom szonett s a Tánc sötét mélységek fölött nászra hívó esti zenéje. A 
költő a világot fenyegető végromlás víziójával is a szerelem s a természet hatalmát állítja 
szembe. A remek Naphimnusz túllép a tüzelő égitest dicséretén: jelképes párviadal a hazug
ság sötétsége és a fényesőt kérő élniakarás között.

A nyilvános szereplést megszakító Magyar ég alatt (1941) a vésze,s jóslatok vérlucskos 
beteljesülését regisztrálja. A fegyverzajos világbomlás, a csizmatalp alá szorult emberek 
kínja, a kiszolgáltatott nép boldogtalansága oly mély sebeket ejt a költő szívén, hogy nem 
tud már beszélni sem, szájából sár csurog, halálra hajszolt vaddá bénul, torkát láthatatlan 
hurok fojtogatja. Szorosan kötődik ehhez a vershez a Ködös éjben, melynek Radnótii idéző 
ritmusában siratódalok zümmögnek, az ágak halottak csontjaiként csattognak az éjben, s 
jeges álom ölel át mindent. A költő már csak emlékeiből él. „Imbolygók, mint az árnyék” -  
mondja, s az iijúkori Gömör arany tájain, az erdős pokorágyi dombok közt szeretne elrejtőzni.

A Feleségem köszöntése és a Béke című versektől számíthatjuk azt a korszakot, melyben a 
magánéletbeli révbeérkezés, a műszaki munka, a családalapítás lett Habán sorsának meghatározó
ja. Béke, nyugalom, szeretet veszi körül, s az „oldott kötöttségben” kertjének virágágyai alá buk
nak „a mélység üregeit járó búvópatakok”. Az Élet, halál és megdicsőülés tizenkettes, páros rímű 
sorai az addig megjárt életutat summázzák. Régi vágyak és remények, a természet üde képei s 
hangjai, ijesztő romok és sírhantok, vérerekben sodródó csillagkalauzok épülnek lírai színsorrá a 
katarzisos végkövetkeztetéssel azonos záróakkordig: Időtlenné váltam az úttalon úton.
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Ezek már a csigaházban zajló tusakodás évei. E hosszú pályaszakasz mennyiségileg arány
talanul csekély termése pregnánsan elárulja, hogy csak a láttatás vágya vonult védelmi állás
ba Habánban, tehetségének és fogékonyságának minősége azonban nem csökkent (e tekin
tetben módosítanom kell az önvallomása sorait). Nyomósán bizonyítja kvalitásait két nagy
hatású vers, a Nyári reggel a Balatonnál és a Ének a szerelemről. Az előbbit bátran rangso
rolom a Balatonról írt legszebb versek közé.

Telt nap éget azúr zománcot 
A földet óvó légburokra,
S a vízbe süllyedt égi szférán 
Áttör a föld zöld lángolása.

Akárha Egry József olajpasztell balatoni képeit nézné az ember, azokon egyesül a lélek és 
látvány oly módon szivárványló párázattá, mint Habán versében. A másik említett versben a 
gondolatiság dominál, a hangvétel lefogott, s a költő bensőjén átszűrt élmények a szerelem 
lírai anatómiájává szelleműinek.

Számos idetartozó versből kisejlik: az évek múlása, a földi létidő fokozatos zsugorodása ar
ra ösztönzi a költőt, hogy immár búcsúzkodásra készen nézzen „a végtelen csönd hídja'1 felé. 
Karja még nem emelkedik visszaintésre, de a mozdulatot már izmaiban érzi. A múltat költögeti 
mélyen átélt áhítattal, szordinós hangon emlékezik egy Etel nevű lányra. Az egykori tüzek 
helyén hamvadó fénypor hunyorog, az erdőben „egyre hűvösebb homály’' lapul. Távolodnak a 
hajók, szigorúbb napok jönnek, „s az elhagyott útra senki sem térhet még egyszer".

A kötet harmadik része az újrakezdés eltökélésének, az ő szavaival élve a „hívó fényje
lek" diadalának dokumentuma. Itt egy verseimben az 1969-es évszám nyújt hozzávetőleges 
időbeli felvilágosítást, a mondandót illetően pedig az Őszi elégiák barnássá sötétülő színezé
se. „Már csak emléke kísért a hajdani áradásnak" -  írja Habán, a rügyfakasztó kóborlások, s 
a „virágtajtékos hullámok" idejére gondolva a dérszóró őszben.

Nyomokat keres az avarban, s a régi társak ámyseregéből kiválik az 1945-ben elhunyt 
Sáfáry László sziluettje, aki a Kórus című folyóirat kiadását kezdeményezte, s a szegénypa
rasztok, tutajosok, favágók sanyarú életéről írt balladákat.

Habán Mihályt makacs nyugtalansság űzi előre-hátra, kiégett napjai újra lángra kapnak; 
eltűnt rokonok, barátok, nők népesítik be képzeletét, az éber lét és a tűnő öntudat kettőssége 
megindítóan szép strófákat csal elő tollából. Az elmúlással való szembenézés állandó tárgya 
e kései verseknek. A temetőben sétál, s a halottak „holdszélben zörgő koszorúi" az őt váró 
üreget is eszébe juttatják. Gyötri az eltávozottak hiánya, „a szemek visszajelző tükre vak 
marad", némák a beomlott tárnák.

A lírai kifejezőerőt az öregedés sem emyeszti. A pályaalkony versei a legjelesebb ifjúko
ri müvek szintjét is meghaladják, s szilárdan tartják a magasban az életmű ívét. Két monu
mentálisán nagy versben néven is nevezi két barátját, akik közvetlenül mellőle dőltek a 
megsimmisülés szakadékába. A Keszi Imrét búcsúztató költemény telített bizonyság az idő
södő Habán hasonlat -  és képalkotó készségéről.
A távoli hang úgy emeli át az ébredésen a költőt, mint a kutyát a borzoló nesz; a romokat 
lávahamu és kozmikus por temeti be, a betonváros ingoványon ring, a hangszerek szava
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ikaroszi szárnyalás, a korokat késnyitó bűnök sötétítik, a hamuban gyémánttá kristályosod
nak a szerető szívek, a lélek műve a jelen kövezetébe vájja medrét ... Mindez csak ízelítő, 
nem másolhatom ide az egész verset. A Téli napfordulódban legdrágább halottjának, szülő
anyjának behavazott ravatala komorlik, ám a gyász ellenpontjaként belemosolyognak a kép
be a költő unokái, akik fölött a jövő reményteli fényei ragyognak. S a befejező mondat: „Ó, 
milyen borzalmas és csodálatos ajándék az élet.”

A kötet végén zsoltáros elmélkedések foglalják egységes egészbe az emberi sors feloldott 
kontrasztjait. „Az élet felépíti temetőit benned” -  írja a költő, s a csüggedés homályát beara
nyozza a Föld örök szépsége. Glóbuszunk forgása „sötét éjekre fénylő nappalokat derít”. A 
folytonosság megállapítása világos:

Elhagyott partjaimon virágvető sarjak 
Igennel felelnek 
Minden szenvedésre.

A lélek forrásaiból madárdal hallatszik, s a porladó jelenen áttetszik a holnap, amikor majd a 
távozók helyett mások köszöntik a szirombontó tavaszokat. Az Utolsó zsoltár című versben 
a költő az evilági lét peremén áll, levetni készül földi ruháit, s a mindenséget testálja ránk.

Habánt költői alkata visszatartotta attól, hogy verseivel forradalmár módjára a közéleti csa
ták mezején hadakozzék. De lírájában, viselkedésében nemes humanizmus, mély demokratiz
mus nyilatkozik meg, s mindenkor ott állott a szociális kérdésekkel foglalkozó kortársak köze
lében. Alakja csak látszólag magányos: életigenlése, békekívánása, az élet örömeit ünneplő 
lelkesedése, nehéz próbákat kiálló szívóssága nagyonis hozzánk szólóvá eleveníti líráját.

Habán Mihály hetven éves. Hadd szánjam hát e vázlatos ismertetést egyúttal születésnapi 
jókívánságnak, megtoldva azzal az üzenettel, hogy értjük és magunkévá tesszük szép testa
mentumát, de még korainak ítéljük. Várjuk következő kötetét s még inkább a válogatott 
versek új terméssel gyarapított második kiadását. Egyebek közt azért is, mert könyvét már 
Budapesten is nehéz felkutatni, s nálunk -  sajnos -  nem is árusították.

Csanda Sándor „ Első nemzedék" című könyvéből kimaradt Habán, s ezen senki sem 
csodálkozhat, hiszen egyrészt elég korán kiiktatótodtt regionális irodalmunk keretéből, más
részt Csanda nem tudhatta, hol volt, mit csinált Habán Mihály a negyvenes évek elejétől 
1967-ig. Csanda célja különben is az úttörés volt, nem pedig a végleges számbavétel. A 
válogatott versek megjelenésével minden tisztázódott. Habán Mihály költészete helyet kér a 
cseh/szlovákiai magyar irodalom történetében, mivel poézisének gyökerei a liptói, gömöri 
földből táplálkoztak, s máig is eltéphetetlen szálak kötik pátriánkhoz.

S a történeti nyilvántartás sem elég. Üdvös lenne, ha sokan olvashatnák verseit, mert 
munkássága és neve -  ez ma már vitathatatlan -  több, mint krónikákban megőrzendő hoza- 
dék. Köszöntő című verséből melegen csobban ki az aktív jelenlevőség óhajtása:

O, véreim, milyen jó  lenne örökre itt maradni!
Ez a verssor tágabb vonatkozásban is arra figyelmeztet bennünket, hogy a hagyományélesz- 
tés terén sok még az adósságunk.

(Rimaszombat, 1977)
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Utóirat - 1998:

Fenti írásomat 1977-ben elküldtem pozsonyi irodalmi folyóiratunk szerkesztőségébe, ám 
közlésére nem került sor, a választ sem kaptam a megjelenés elmaradásának okáról. Rend
hagyó recenziómmal tehát nem sikerült kiléptetnem a költőt a ködből.

Megérzésem, hogy Habán Mihály előbb-utóbb újra jelentkezni fog kötettel, megvalósult. 
1980-ban napvilágot látott Üzenetváltás című kötete, ismét a Szépirodalmi Könyvkiadó 
gondozásában, Illés Endre és Huszárik Zoltán láttamozásával, bőségesen igazolva poétái 
kvalitásait.

Amint a fülszövegben a költő maga írja: összegző versek ezek, régi korok beemelése a 
jelenbe és a mai kor elmentése a múltba. A fülszöveg azt is tudatja, hogy előző, A Föld 
szépsége című könyve Magyarországon megérdemelten élénk visszhangot váltott ki.

Tájainkon sem az a könyv, sem az Üzenetváltás nem tudta kibontani őt a sűrű homályból.
Sajnos, Habán nevét a cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikonában (1997) is hiába ke

restem. Neve, munkássága, életműve továbbra is hiányzik kultúránk, szellemi életünk érté
keinek tárházából.

Habán Mihály már nincs az élők sorában. Szépséges felesége megelőzte a halálba vivő 
úton (ádáz betegség ragadta el), így utolsó éveit nélküle élte le az idős költő.
Mintegy palackpostaként, én most újból útjára bocsátom több mint húsz évvel ezelőtt írt 
smertetésemet, ezzel a kései utóirattal megtoldva. Remélve, hogy valahol valaki kihalássza, 

s „nyilvántartásba veszi” Habánt. Hogy ezáltal teljesüljön egy régóta esedékes teendőnk, s 
/ holt költő (aki mélyen vallásos, a túlvilágban hívő ember volt) verseinek köntösében, az ő 

szavaival élve -  az emlékek hídján -  visszatérhessen hozzánk, műveivel díszíteni segítve a 
szülő és indító tájakat.
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