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BakajSZa andráS

Két XX. századi költő 
a szatmári Nagygécről

Kis Ferenc és Várkonyi Anikó

Szatmár. Folyószelte táj. Szétszakított vármegye. Nyílt arcú, szíves szavú, ízes beszédű 
emberek. A Csécséről sarjadzott Móricz vallotta a szatmáriak beszédéről: „…rendkívül 
eredeti és ízes, ami már magasabb lelki munka”. Szatmár felé kisimul a föld. „Kétannyit 
kell dolgozni, hogy feleannyit adjon…. itt volt a legnagyobb a szegénység. De szülő- 
s halóföldnek ez sem volt rosszabb az ország boldogabb, gazdagabb vidékeinél…” A 
Szatmárt lakó- és halóföldnek választó Ratkó József vallott így. Versben is: „Itt kezd a táj 
lejteni. / Hó üti, eső döngöli, / villám rúgja, tapossa / kőkeményre, laposra. // Magas 
madár hajol rá, / magasabbra dalolná…” (Dal). Két szóba sűrítve: „ország alvége”. Itt 
az oldás keserves, szívszorító; a kötődés életre szóló, másíthatatlan. A penyigei Kondor 
Jenő négysorosa a bonthatatlanságot megerősíti: „Taposott földem ez. / Száraz, konok, 
kemény. / Ide szorított Istenem. / Ide kötöz a remény…” (Idekötöz).
 Nagygéc, az isten háta mögötti falucska, két költőt adott a XX. századi magyar iro-
dalomnak. Ez ritka, mint a fehér holló, szinte csodaszámba megy. Ilyen kétszer esett 
meg a múlt században: a dunántúli Zámolyon született Csanádi Imre (1920–1991) 
és Csoóri Sándor (1930–2016); a keleti végeken Kis Ferenc (1908–1964) és Várkonyi 
Anikó (1942–1978). Zámolyt kis keresés után megtaláljuk a Vértes alján, Nagygécet 
a térkép Nemzeti Emlékpark néven jelzi. Az 1970-es pusztító Tisza-, Szamos-, Krasz-
na-, Túr-árvízről és következményeiről sokat elmondanak az akkor ott élők Kálná-
si Árpád könyvében, a Népi beszélgetések Szatmárról (Debrecen, 1995): „Iccaka kin 
vautam riccs-ropp ropogott, dűlt összefele a ház…” Az egykori falu elérhető a 49-es 
útról a Csenger–Szatmárnémeti határzóna előtti letérőn.
 Szatmár a szépirodalomban lehetne fejezetcím, most azonban meg kell elégednünk 
néhány bekezdéssel. Számontartani viszont – a történelmi vármegyével együtt – minden 
nemzedék kötelessége. Szinyérváralján született Sylvester János, az első teljes Újszövet-
ség-fordító; Károly (Nagykároly) Károlyi Gáspár bölcsőhelye, ő a Vizsolyi Biblia létrehozó-
ja; Misztótfalu Misztótfalusi Kis Miklós szülőhelye, Európa-szerte megbecsült nyomdász, 
író volt; Koltón, a mézeshetek alatt Petőfi halhatatlan remekműveket alkotott, pl. Szeptem-
ber végén, Beszél a fákkal a bús őszi szél…; Nagykároly szülötte Kaffka Margit, Nagybányáé 
Németh László; Szatmárnémetié Dsida Jenő, Nagysomkúté Szilágyi Domokos.
 Szatmár tűnik fel a jó öreg Gvadányi verses elbeszélésében: „Tekintetes, nemes 
Szatmár vármegyében, / A kecsegés Szamos víznek lementében / Lakásom énnekem 
van Nagy Peleskében…”
 Kölcsey önérzettel, évezredes időmértékben zengette: „Büszke magyar vagyok én, 
keleten nőtt törzsöke fámnak…” Elragadónak találta a Tisza–Túr közét, a szőke fo-
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lyót s a „barna Túr”-t nagy magányában is ihletadó forrásvidéknek, „poétai hely”-nek 
tartotta. Itt vetett számot a magyarság sorsával Himnuszában. Cseke méltó lett az 
irodalmi zarándokhely rangjára. Ne feledjük soha „négy szócská”-s üzenetét! 
 Petőfi is elzarándokolt a „szent sír”-hoz, Csekén keltezte négy szép vágyakozó ver-
sét, innen röpültek gondolatai a „barna lyányka” szívéhez Erdődre. Mikor társainkkal 
hosszan beszélgetünk a Tiszánál, nótával idézzük a hely szellemét Egressy Béni megze-
nésítésében: „Ereszkedik le a felhő…”, és ne sajnáljuk a fáradságot, kísérjük el a barna 
vizű Öreg-Túrt Tiszába torkolltában. 
 Csécse, az akkor talán negyven házas falucska, „tündérsziget” adta Móriczot. Őrzi 
ma is hangulatában azon időt, mikor – „Gyalogolni jó” – évekig járta Szatmár falvait 
népköltési gyűjtőútjain.
 Szalkán született Képes Géza költő, kiváló műfordító („antenna”), a világirodalom 
szépséges verseinek édes anyanyelvünkre ültetője.
 Kis-Szatmár időről időre el-elindít egy-egy költőt, írót. Fazekas István tyukodi 
gyökerű, mára jelentős költővé, műfordítóvá, egyik legjobb drámaköltőnkké érett. (A 
megvádolt Béres József-dráma színpadon aratott sikert.) A Ratkónak ajánlott Utószó 
című nyolcsorosa szülőmegyéjét láttatja: „Gazos szatmári temető, / ócska a Krisz-
tus-kereszt, / nyikorgó szélben porba hull. / Fakul az emlékezet.”
 Fakul bizony.
 Nagygéc, Kis Ferenc, Várkonyi Anikó.
 Nagygéc sorsára jutott a két költő? Hova kerüljön haza az örökségük? Hol monda-
na többet a megmaradás, az összetartozás, ha nem a szülőföldön?

„hajó viharos tengeren”

Kis Ferenc költészetének jeligéje lehetne Fejfámra című tömör versének felütése: „Kis 
gőzös voltam, teherhordó / hajó viharos tengeren –” (Farkasréti sírjára ezt a rövidstró-
fás verset írták.)
 Kis Ferenc családi házát elvitte a víz. Az Életrajzomból versre vált, eredeti felütésre. 
„Édesanyám, meg az öregisten, ketten / tanúk rá, hogy Nagygéc községben születtem- 
/ öreg vályogházban virradt a szép nap rám, / ezerkilencszáznyolc farsangvasárnapján!” 
Két feltétlenül hiteles tanúja: az egyik a legszebb magyar szóval nevezett édesanya s 
a tiszteletlenül, de élő kifejezéssel/szólással említett Atyaisten megerősíti büszkeségét, 
hogy érdemes megjegyezni Nagygéc és Kis Ferenc nevét. Nekik – hármójuknak – 
nem isten háta mögötti hely! Bizony, öreg a vályogház is. A virradat- és alkonykedvelő 
költő szívesen veszi tollára a virradt igét. És íme: még születésének emlékezete is kap 
éppen most felbukkanó megerősítést! A csengersimai állami anyakönyv rögzítette és 
Szilágyi László tanár kutatásának köszönhetően immár tudjuk, hogy Klein Ferenc 
néven született 1908. február 10-én, izraelita vallású szülők gyermekeként.
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 Az Otthont így kezdi s így folytatja: „Itt éltem, itt virradt ki orcám… de ha leszál-
lott az alkonyat: / mint füstbe a szikrák, a fél- / homályban jó szavak pattogtak. // 
Mint korsóban a hűs ivóvíz, / gyöngyöztek bennem a mesék, / s zümmögtek fent a 
csillagok, mint / aranyborszínű méhecskék.” Az Újra otthon indítása megerősíti Ta-
mási Ábelének igazát: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” 
Nagygécen: „Itt születtem, itt virradt ki orcám, / itt röpködtem, mint a madarak, / 
nem töprengtem még a világ sorsán, / nem volt még szívemben harag –” Idővel per-
sze a hazai hajlékot elveszítjük „… édesanyám háza üres méhkas / volt már s kígyók 
sziszegtek felém –”
 Harminc évesen – az Úton-útfélen befejező strófája bemutatja a „párszáz / néhány-
száz lelkes s holtig emlékezetes és visszasajgó” falucskát: „Esteledik…két domb között, 
a teknő / völgyben megáll az élet, elcsitul / a kis falu, mint fáradt, hanyatt fekvő / 
ember, gyűrődött arca kisimul; / mereng a költő szíve, mint a rezgő levél, az őszi fáról 
ha lehull – / távol a gulyaitatón, a vedrek / sikongnak még, mint nyughatatlan lelkek!”
 A szülőfaluban három köblös (kat. hold) árendált földön próbálta a kenyérnek-
valót kigazdálkodni a korcsmáros édesapa: Klein Izidor. Csakhogy „dobszó verte fel 
az alvó falu csendjét – / emlékszem, hogy ugrott talpra apám s édesanyám kezében 
hogy reszketett a mécses! ... folyt az embervér a fonton, mint az árvíz – / ott esett el az 
én édes jó apám is!” (Édesapámról) Az édesanya „melegszívű… szép, finom vonású”: 
Friedmann Szerén.
 Megindító az Anyám levele: „Apád meghalt és te, te is messze mentél, / Elhagyott 
kikötők sorsa már az enyém! / Vigaszom, ha írsz és felőled jövendő / szép napok lomb-
jai integetnek felém.” Tájnyelvének zamata, ízes szatmári tájszavai – első anyanyel-
vünk – hitelesítik az időt: egészség dógában, fáj a térgyem, tőtött szuronyos puska, 
málépogácsa, málécsutka… S a Szamos: „… mint tíz hajó, tíz gyerekember, / tükrén 
egy tündérszép folyónak…Északon a Vacsoracsillag / ragyog, mint édesanyám köny-
nye – / A Szamos szőkén árad, csillog…” (Napfényfoltok) 
 Kis Ferenc, a nyomdász és lektor a fővárosba, a munkásmozgalomba kerülve meg-
ismeri a börtönök mélyét, több ízben valcolásba vágott: közép- és nyugat-európai 
országokat járt be, mikor gyalog, mikor egyéb módon, mint Kassák. Ha vándor tűnt 
fel a hazai tájakon, édesanyja őt látta benne: „… nem, nem te vagy, gyermekem, // s 
elröppen arcomról, télbe fut a mosoly…”
 Ízes nyelvjárási kifejezései megállítják ma is az időt. Mint a népmesében: kukori-
calisztből készített pogácsa fia úti tarisznyájában. Természetes hajtás, virágzás a családi 
költészet ágán, még a fogházban is a szegénység képei tűnnek elő: „jobbról összerug-
dalt asztal áll, mint / tehén, melynek csámpás hokedli a borja – / balra meg csata-
kos seprű dől a falnak / mintha mesék táltos paripája volna!” (Fogházban). Fény- és 
árny foltok a Szamos vizében: „tíz árva gyermek…”, zöldek a lucernaboglyák, kaszára 
érnek a búzatáblák. Ha hazatér a költőfiú, „a töltés oldalának / dől…” Beszédesen 
szép a hasonlat: „… nézem a friss eget, / mint édesanyja szemekékjét / bölcsőjéből a 
kisgyerek.” A szerelem húrján is a mezők beszélnek: „oly szépek ujjaid, / mint megé-
rett, barna kalászok”. Mesei szóval köszöni Anna „végső / mosolyának gyémánt-fél-
krajcárját!”
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 Kis Ferenc szeretni való versei élhetnének mindmáiglan: az Otthon, Napfényfoltok, 
Munka után, Esti könyörgés, Az obsitos költő, Előhang, Elvtársaimhoz… Munkásköltő, 
proletárköltő, pártos költő, a munka gyermeke, az ínség fia – így minősíti magát. Két 
verset írt „az utca és a föld fiá”-ról, a barátnak tekintett József Attiláról. A Számadásban 
maga jellemzi verseit: „kicsit Füst-ös volt, kicsit Ady-s, / kicsit Kassák-os…” Az avant-
gárdizmusok alkotásmódja sem idegen tőle, a szabadverset is a proletársors kifejezésére, 
agitációra használta, de végül a hagyományos formák, képalkotás mellett maradt.
 Mozgalmi munka, munkaszolgálat, katonáskodás (a Donnál is), majd felcsap vö-
rös partizánnak, úgy gondolja, velük felszabadulást hoz haza. Felszabadulást? De hát 
adhatnak-e szabadságot, kiknek maguknak sincs? Földet oszt a Tisza-, Szamos-háton, 
amit aztán fő-fő elvtársai kolhozba terelnek. Zeng a dal, hamisan, sematikusan is: 
„bölcs és harcos, építő nagy Pártom / útján lobog… kis fiammal még hősi / bolsevikké 
szeretnék megnőni!” Vagy: „kicsi fiúnk játszik: Dunapartot / épít, s apró Sztálin-hidat 
alkot!” Még a felkiáltójel is túl lelkes. Eltorzult valami, annyi minden, mire a fel-
srófolt kedv, lelkesedés alábbhagy; elbizonytalanodik s hallgatásba húzódik. Munka 
Érdemrend, József Attila-díj, Kádár felköszöntő levele sajátkezű aláírással életének 50. 
évében. Ám Az obsitos költő c. verse – így nevezte magát – obsitos marad. „Dalolhatna, 
mint az orkán, / szabadon a hegyek ormán – / hallgat mégis…” Szabadon dalolhatna?
 Hattyúdala, túl az ötvenen, fájdalmasan fölhangzik még, immár „Mindentől és 
mindenkitől távol, / magányos és szomorú vagyok – … Nincs e magányosságnál na-
gyobb / börtön…” Bezárva bajba, betegségeibe, búcsúzik a szavaktól: „szememben a 
régen rámgyújtott ház / olthatatlan kócos fénnyel ég!” Nem kérdez a szájzárlatos. A 
szószóló most már szónyelő. Nagy László A fekete költő címen a tanulságot is levonja: 
„Jaj annak, aki a szörnyűt nem bírja kimondani, / aki nem bír sikoltani… Így jár, akit 
leinthet a megfontolás… megkeseredtél… megfulladtál a daltól, barátom!” Juhász 
Ferenc a Munka és szerelem gyűjteményes kiskötetben rajzolja meg arcát: „félbetört 
csillag… kettétört népmese, hit, amely bekormozódott…” Ami megőriz, az utolsó 
Kis Ferenc verseskönyv. Ez a hite nem kormozódott be. Váci, számontartva földijét, 
maga is aggódott: „… zokogva hagyom el tájad, / mely majd ragyogva őriz…” (Búcsú 
és üdvözlet). Őrzi-e őket, ha nem is ragyogva, csupán fölemlegetve néha?

 „eltört varázslat” volt maga is

Várkonyi Anikó nem kevesebbre vállalkozott, mint amire mindenkor vállalkozik az 
orpheuszi költő mind a világ, mind a magyar irodalomban: elvesztett arcunk fölle-
lésére, hogy önmagunk tudjunk maradni. Amikor Hamlet ráolvassa anyjára bűnbe 
sodródását s az annyit mond: „Összetörted a szívem…”, fölkínálja a megoldást. „Hát 
hajítsd el a rosszabbik felét, s kezdj a maradttal tiszta életet!” 
 Amikor a modernitás korában elvesztettük az „Egészet”, Rilke, a feltétlen orphe-
uszi költő rokon értelmű szóval/fogalommal határozza meg a teendőt: átváltozás, lé-
lektisztulás.
 Várkonyi Anikó a teljesség igézetében emberibb, emberközi világra vágyik, mert 
bennünk van (vagy rejlik) életünk megváltoztatásának képessége s lehetősége: „amik 
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lehetnénk, s nem vagyunk, / de amivé lenni mégis / halálnál keményebb parancs.” 
Sikerült-e neki? Nyitott a kérdés. Harminchat évesen öngyilkos lett. (Egy Benjamin 
László-vers befejezése asszociálódik: „…holtomig viselve zárt / fegyelmezett arcom 
mögött a gyászt, / azért, aki már sohasem leszek.”
 Amik lehetnénk. Amivé lennünk kell! Nagy László hitvallása szerint: az „ember 
égi, földi virágzás tükre.” Várkonyi versrészletek válaszolnak: „Két víz közt pagoda”; 
„Mulandó csodák örök visszfénye… ki a zuhanót / felfogod s önmagad fölé eme-
led.”… „Feltört földbe magnak álmot: / vess szépséget, igazságot / Varjat hössents 
fagytól óvjad / új hazádat búzafölded… szárbaszökő emberséged”. Már-már evan-
géliumi elvárások. Vagyis jó magot hagyott vetésnek, az aratásra azonban nem tellett 
idejéből). Ezt tartotta a költészet feladatának.
 Várkonyi Anikó Nagygécen született 1942-ben. Apja, Szilágyi Imre székelyhídi 
születésű, anyja, Várkonyi Katalin debreceni, de Balatonfüreden halt meg. A genealó-
giai források már vitézi előnévvel és Várkonyi-Szilágyiként említik az apát, a címet és 
a nevet felesége családja révén kaphatta, s ezt a nevet örökölték lányaik is; a Szilágyi 
vezetéknév eltűnt – ki tudja miért?
 Debrecenben a középiskola után a tudományegyetemen tanul tovább, ma-
gyar-francia szakos tanári diplomát szerez. Az Egyetemi Életben olvastuk ígéretes ver-
seit; előadásra siettünkben Bitskey István mutatott rá: – „Ő Várkonyi Anikó.” Nem 
tudtuk, hogy Nagygécről jött: „a természettel egy ütemre lélegezve, szülőföldem egy-
szerű embereinek példáján neveledve. Tőlük tanultam a számomra legfontosabbat is: 
a csí, a szép rend szeretetét.”
 Nem hagyományos formájú, szerkezetű, hangvételű, hanem szinte zenei téte-
lekből, kompozíciós részekből fölépített műveiben utalásokat találunk messzeségbe 
tűnő gyermekkorára; „toronyra, sárra, háztetőre, gyerekre hulló / álmok permetegje”, 
„Messzilombú hová futnál / Az a gyermek aki voltál / ki nem hordott kín virága / hol 
a földre csillagokra / mágiákból kiáltoz…”; „oboa-hangú kisgyerek” stb.
 Kulcsszavai között gyakori a madár, madárdal, „ablakverdeső szárny” s a magány 
… Csontváry ágon ülő, társ nélküli madarait véljük látni, a magány, „semmi ágán”. 
Irodalmunkban először Debrecen költője, Csokonai írta le: „a semminek ágán”… 
(Várkonyi posztumusz kötete: A titok ágai.)
 A költőnő a nagy kérdést boncolgatta/tette próbára: mire képes, mire jó a költé-
szet; mit tehet az orpheuszi költő? Van-e benne még varázserő, miközben „A közöny 
színei zengenek”, s „Kitépdesik szirom-szárnyam…” Orpheus, ennyi kulcsversének 
címe: „Kiáltása / üvegszilánk-ének / Hirdeti a hiányzó teljességet… Amíg élsz maga-
dat el nem veszítheted…” De hogyan s hol őrizheti meg? „Baljós az önmegszólítás:” 
oldozd el sorsodat…”
 Két kötete jelent meg életében: A griff halála (1971) és a Kiszólít (1976).
 A mesék csodamadara, a griff s a vele eggyé válás és elröppenés segít-e félelmeink, 
várakozásaink, teljességigényünk megoldásában? A madarak az éghez, fényhez köze-
lebb hasítják a levegőt vagy éppen énekük szálán emelkednek egy tisztultabb szférába. 
Földközelben megülnek egy ágcsonkon, mint a Magányos cédrus madara. Ilyen komp-
lex költői képe a Concerto-ban: „megfeketült ágakon gubbasztó / madarak néznek át 
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a rácsokon, / virágokon”. Baljós híradás a lélek tájairól. Gondolhatunk Baudalaire 
Albatroszára: „a kéklő lég ura” lent, a költőietlenül világban meg-megbotlik: a „szép 
csoda” szárnyalásra képtelen. A Concerto kezdete a harmónia megbomlását jelzi: „A 
fák / magányosan és meztelen / egymástól távol / mint a szerelem…” Mi minden 
fájhatott Bartóknak, Szilágyi Domokos drámai verskompozícióban tárta föl (Bartók 
Amerikában): „Fából faragott fájdalom, / kőbe kalapált gyűlölet, / allegro-barbaro-je-
len, / polifon álom, ó, jövő, / a megismeréstől a fölismerésig…”
 Várkonyi Anikó költeménye reménytelenséget sugall: „az út megnémult metro-
nom”, a harmónia messze. (Mintha A reménytelenség könyvét, Weöres verssorait olvas-
nánk.) De szép volna: „Két víz közt pagoda”, csakhogy nem mindenki éri el. Fölsír a 
társkereső: „Hol vannak a partok / a pagoda / Ó hol van a csillagod / S te ki mellettem 
álltál hol vagy / S én ki melletted álltam hol vagyok…” Keresi veszendő önmagát, a 
biztos pontot, az égi kékbe fölszárnyaló pagodát. Orpheus magasra emelte az emberi 
mércét: „Amíg élsz magadat el nem veszítheted”.
 Megénekli még – a Bizánci Madonnában – „elfelejtett arcaink legszebbikét”, Ő a 
„Madonna / örök szépség… örökké termő igazság / örök hajnalok harmata… mind-
nyájunk édesanyja…” Aki Madonna-ikont néz, ahogy az isteni gyermeket karján tart-
ja, átjárja lelkét valami örök: a megváltás. Vele azok lehetünk, akik még nem vagyunk, 
mert „Madonnamosolyú anyák újra kezdik a mesét.” Ő is újra kezdhette, de csupán 
rövid ideig: 1978-ban átlépte az örök küszöböt az anya, a gyermek, a költő, az ember 
– ahogy a korabeli gyászhír eufemisztikusan fogalmaz – „váratlan hirtelenséggel”.
 Hiszek a költőnek: a Kiszólít kötetben teljes emberségre hív: „sokaság / téged szólít 
hogy elveszett arcát / orcádban megtalálja… Kiszólítnak a hiányok…el nem hallgat-
ható disszonanciák…konok remények…” A várakozó keresi, keresi: „Tudtam kiszó-
lítlak / mi mást tehetnék…”
 Várkonyi Anikó. A varázslat félbetört bár, nem veszíti erejét. Kiszólítja verseivel a 
versszeretőket, hogy higgyék: „Végülis / hazaér / minden elkóborolt / mosoly.” Hisz 
„a haza / szívünknek mások életében / felépíthető otthona.” Fölemelő üzenet.
 Vajon mi más lehet a titka annak, hogy két költőt adott a magyar irodalomnak az 
addig ismeretlen nevű, s ma már csak nyomaiban fellelhető kis falu, ha nem ez? Hi-
tetlenségük credója: a származást, vallást, nevet vesztő történelmi vákuum és a mégis, 
csak azért is kettős feszültsége? Otthonvesztés és „otthonkeresés a világnyivá nőtt ren-
getegben”. 
 Tanulmányom nem töri át a hallgatás/némaság falát; átjárót keresni csupán vagy 
hallótávolságot, hogy a két költő életművének java hazajusson kisebbik hazánkba, 
Szabolcs-Szatmár-Beregbe és a Nagygécet számontartók szívébe.




