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Hordozom halottaimat a szívemben. Nehezek ők, egyre nehezebbek, mert egyre 
többen lesznek. Nem lehet őket feledni, s nekem nem lehet, nem tudom őket el-
temetni. A bölcsek azt mondják, hogy majd az Idő ... 

De hát az emlékek nem maszatolódnak el, mint egy gyors fénykép, vagy egy 
megkopott portré. Az idő pedig egyre közelebb, közelebb visz hozzájuk. Hordozom 
szívemben őket. Élnek. Mosolyognak, csókolnak, simogatnak. Kézfogásuk erős. 
Parolájuk is itt van a tenyeremben. Hordozom halottaimat a szívemben. Megint 
nehezült, hiszen itt már Kondor Jenő is, az Élet Vizén együtt evező jóbarát. Nem az 
Értől indult, hanem a Szenkétől. Jutott mind előbbre és gondja volt arra, hogy a 
vele egy irányba tartókat baráti csónakjába fölvegye. Balladát hozott magával, népi 
verseket, rigmusokat. Onnan jött, ahol még ma is hallható: „Penyigei Szenke partján, 
/ árva legény búsan járkál. / Vízbefulladt a babája, / bánata száll héthatárba.” 

Szülőföldje népének gondját, baját, s apró örömeit már gyermekkorában meg-
tapasztalta. A szatmári tájat: a csordás legelőket, gyümölcsösöket, máléföldeket, 
vagy éppen a csobbanó vizű Szenkét. 

Skolasztikai tanulmányokkal kiegészülve alakította ki végleges költői hangját. 
Kisvárda lett a Tanár úr fogadott földje és a szórványos vers-megjelenések után 1990-ben 
megjelent a költői pályára tudatosan felkészült, már kialakult hangvételű verseskötete, 
a Csillagkérés. Az ezt követő három kötetében is nyomon követhetjük küldetéses köl-
tészetének állomásait. Azt, ahogy fölvállalta Ratkó József halála után az, „elözvegyült” 
munkát, ahogy verseiben mint lesznek egyetemesebbek a hasonlatok, a költői képek. 
Jelezve a világnak: ez itt nem provincia, s az itt élő nép nem provinciális. 

Kismonográfiával emlékezik Ratkó Józsefre, majd mint a megtett út összegzé-
seként nyolcvan versseI jelentkezik: a Félelmemet megharcoltam című válogatott 
verses gyűjteményével. Kíméletlen őszinteséggel fogalmaz, beleborzong az ember, 
szinte pattan az agy és szétfeszül a lélek. Nincsért fáj, Csak a hó, Énekszó árvul 
versek mellett a Profán könyörgés szinte vallásos kérés: „Ments meg Uram vétke-
imtől, / s emelj magadhoz mindörökre!” 

A Félelmemet megharcoltam című versében pedig így ír: „Szikrázó pengéjű 
csillagok / sziszegő kígyó-szemek / – holtsápadt csengetés: / a Halál postása 
megkeres.” 

Immár Kharón ladikján messze evezve eltávozott a költő. Én pedig hordozom 
halottaimat, s megnehezült szívvel Kondor Jenőt is. 



109Kondor Jenő megharcolt félelmei

Gyászősz
      Kondor Jenő emlékének  

Kék az ég, mint Penyigén 
ősszel a szilva. 

Gyászkerete a Szenke, 
belefulladt kilenc leánykával. 

Balladás hang énekel. 
Félrebillen: csónak, élet és ének ... 
Mert lakótelepi élet jutott néked, 

hajdani falusi legénykének, 
telve városzsivajjal, szmoggal, 

hol naponta a fa fuldokol, 
s tántorog a bokor. 

Jaj, hol volt a te igazi tanyád? 
A szívközeli, mész-páncélos házak 
között, ahol a föld még lélegzik, 

s fején nem nő beton-ótvar. 
Ahová mindig visszavágytál. 

Balladás hang énekel, 
s közben Kharón ladikja csobban. 

Utaztat, míg el nem tűnik 
véled	Hádész	birodalmába.	


