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Lengyel Boldizsár

Kun piéta
Az elmúlt évtizedek sok-sok kény-

szerűségből viselt ünnepe megtanított
bennünket arra, hogy az ünnepeket hiá-
bavalóság kitalálni, kierőszakolni.
Nincs igazi ünnep, nem születik mara-
dandó emlékezés elfogadás, együtt-
érzés, együttélés nélkül. Mindezek a
gondolatok utoljára Karcagon jutottak
eszembe, amikor Györfi Sándor máso-
dik világháborús emlékművét avatták a
nagyszámban megjelent városi polgá-
rok jelenlétében. Az elmosódó, az idő
múlásával egyre homályosodé emberi
életnek vannak olyan sűrített pillana-
tai, melyek a maradandóság kegyelmé-
ben részesülnek. Ilyen marad a Karca-
gon átélt ünnep is. A református temp-
lom melletti parkban összegyűlt embe-
rek a háborúra és ott elhunyt hozzátar-
tozóikra emlékeztek, közel ötven év
után először nyíltan és szabadon. A
második világháborúra, mely a legke-
gyetlenebb áldozatokat követelte: gye-
rekek, férjek vérpadra küldését. Harso-
gó szónoklatok mellett érzelgős kato-
nazenckar kíséretében búcsúztak
1942-ben a hadbavonulóktól minden
nagyvárosban. Karcagon is. Aztán jöt-
tek a halálhírek. Szaporodtak az árvák.
Majd évtizedeken keresztül néma hall-
gatás következett. De a türelem pályája
kiszámíthatatlan. Most is meghozta, ha
későn is, vigasztaló gyümölcsét.

Mikor lehullott a lepel, mely a szob-
rot borította, egy pillanatra megállt a
levegő a téren. Majd könnyezni kezdett
az emberek szeme. Sírtak némán és
hangosan, ki tudja, ki-ki milyen emlé-
kek hatására. Soha nem tapasztaltam,
hogy szobor ilyen hatást tud kiváltani.
Magam is akkor láttam először. A ha-
lott fiút arcra borultan anyja ölében.
Méhének halott gyümölcsére hanyatlik
az asszony keze. A fiú sorsa már elvé-
geztetett, az anya életének súlyos stá-
ciói még csak ezután kezdődnek. Ezért
ül a fájdalom, a döbbenet, az iszonyat
arcára. A túlélők szomorúságát, az ál-
dozat kiszolgáltatottságát meghökken-
tő erővel sugárzó kompozíció földhöz
ragasztotta a körülötte állókat. Beszéd
volt az alkotás a visszadobbanó szív-

hez, könnyet fakasztó jajkiáltás. Az
ötödik parancsot idézte: Ne ölj! Hiszen
az áldott élet vadhajtása a gyilkolás. A
levegőben lógó meztelen kezeket néz-
ve átéreztük, a háború otthontalanná
tesz, gyökértelenségre kárhoztat. A si-
mogatásra született kezeket már soha
többé nem járja át a szeretet nedve,
figyelmeztetőn hanyatlanak a semmi-
be. Az anya elnémuló ajka egyetlen
imádság nem csak a halottakért, hanem
valamennyiünkért, akik élünk, életben
maradtunk és emlékezünk.

Szándékom szerint az ünnepséget
követően szerettem volna beszélni
Györfi Sándorral. Rájöttem, képtelen-
ség lett volna akkor szót váltani. Egy
hét múlva kerestem meg műtermében,
hogy az emlékműről faggassam.

- Én ezt a helyet ismerem. Az épü-
leteket, a tereket, a szobrokat. Az em-
lékműnek alapvetően a háborút kell
szimbolizálnia, de úgy, hogy illeszked-
jék a térbe is. Szándékom az volt, hogy
összességében egy fájdalmas, a gyer-
meket szerető anyát kell megmintáz-
nom. Karcagon nincs hasonló jellegű
köztéri alkotás. Ennek az emlékhely-
nek kegyeleti hellyé kell válnia. Olyan
ez, mint egy hatalmas sír, ami fölé
halom helyett szobrot emeltek.

A panteon és a szobor elhelyezésé-
nek számomra van egy kultikus értel-
mezése is. Ez visszanyúlik a magyarok
őstörténetébe. A lakóhelyre utal. A jur-
ta kör alakú volt, a panteon ezért egy
kör alakú építmény töredéke. Középen,
ahol a tűz égett, ahol az áldozati hely is
volt, ott áll a szobor. Bennem határo-
zott szándék él, hogy ne szakadjak el a
hagyományoktól. A mai Karcag építé-
szetében, a református templomban, a
klasszicista épületekben, a paraszt ba-
rokk házakban találhatók hasonló mo-
tívumok. Formailag tehát múltba és
jelenbe egyaránt illeszkedik a kompo-
zíció. Nem idegen testként, erőszako-
san, inkább formai és tartalmi harmó-
niában. Ezért mondhatták többen, hogy
olyan, mintha mindig is ott állt volna.
A törekvésem igazolták vissza ezek a
megjegyzések. Hiszen akár 30-40 éve

állhatna, valójában akkor kellett volna
elkészülnie.

- Miért fordítottad arccal lefelé a
halott katonát?

- Ez nem vallásos piéta, ami Mária
és Krisztus viszonylatát tükrözi. Év-
századokon keresztül sok ilyen szobor
született, köztük nagyon jelentős alko-
tások. Az én szobrom karcagi piéta,
vagy kun piéta, ha lehet ezt mondani.
Az áldozatok megfordítottam és arcta-
lanná tettem. Az arctalanságot a közel
ezer halottra történő emlékezés indokol-
ja, köztük a 446 meggyilkolt zsidó mártír
is. Az asszony nem egy halottat sirat,
hanem százakért kiált fájdalma Termé-
szetesen azt szeretném, ha mindenki
megérezné az arctalan áldozatban saját
halottját. Az anya tükrözi a bánatot, fáj-
dalmat, szomorúságot, de az iszonyatot
is mindattól, amit a háború jelent. Hor-
dozza magában a beletörődést is, hiszen
élni kell tovább. Az érzelmi gesztusok-
nak ezt a bonyolult szövevényét borzasz-
tó nehéz egy arcba, egy figurába össze-
sűríteni. Remélem, mégis kiderül mind-
ez a szemlélődök előtt.

- Megdöbbentő a lemeztelenített ke-
zek hatása.

- Fontos, hangsúlyozott szerepet
kapnak a kezek. A kéz olyan, mint a
szó, sokat lehet vele elmondani. Gesz-
tusaival, szavak nélkül is beszél. Jel-
rendszere csodálatos, a legbonyolul-
tabb érzelmeket, gondolatokat is ki le-
het általuk fejezni. Hiszen minden
mozdulat jelent valamit. Végig csu-
pasz kezek látszanak, melyek sokrétű
üzenet hordozói. A katonák, a fiatalok
nem önként mentek háborúba, kiszol-
gáltatottak voltak. Éppen ezért sokkal
inkább áldozatok ők, mint hősök.
Nemzeti szinten lehet és kell őket hő-
sökké emelni. De külön- külön áldoza-
tok voltak. Igen, a nemzet emlékezete
egy idő után hősökké avathatja őket. A
vágóhídra hajtott ember egy személy-
ben semmiképpen nem lehet hős, csak
áldozat.

A fájdalomnak vannak fokozatai.
Más az, ha hosszú betegség és szenve-
dés után távozik valaki az élők sorából,
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clfáradtan és megtörtén, és más a vá-
ratlan, a meglepctésszerű, a korán jött
halál. Különösen megrázó az élet kez-
detén álló fiatal halála. A nevek között
található tizenhárom éves is, akit az
oroszok lőttek agyon. De sok volt a
tizenhét és huszonkét év közötti fiatal.

- Milyen közvetett emlékeid vannak
a háborúról?

- Apám tizennyolc éves volt, mikor
bejöttek az oroszok. Mindig fején volt
a leventesapka, ha a tanya körül dolgo-
zott. Nagyanyám mikor megtudta,
hogy jönnek az oroszok, fogta a leven-
tcsapkát és a kemencébe dobta. így
nem háborgatták a családot, és apám is
életben maradt. Sok kóborló lovaskato-
na portyázott és rabolt a hadseregtől
függetlenül a tanyavilágban. Erősza-
koskodtak és öltek, ha kellett. Utólag,
mint kiderült, előfordult, hogy orosz
ruhába öltözött magyarok is garázdál-
kodtak és fosztogattak. Kegyetlen vi-
lág lehetett, ahogy a szüleim és nagy-
szüleim gyakran elmesélték.

- Hány emlékművet akarsz még
komponálni? Mikor jön el az a pilla-
nat, amikor már nem lesz mondaniva-
lód ebben a témában?

- Most a kisújszállási emlékművön

dolgozom. A háború kimeríthetetlen,
mert véghetetlen az a szenvedés, amit
okozott. A sebesült lelkek varratai fel-
felszakadnak, az emlékek nem felej-
tődnek el, sőt hagyományozódnak.
Nagyszüleimtől rengeteg háborús tör-
ténetet hallottam. Anyai nagyapám,
Ökrös Lajos 1906-ban született, most
86 éves. Négy évig volt hadifogoly az
oroszoknál. Ha ezer évig élne, akkor
sem tudná befejezni történeteit. Olyan
a memóriája, mint a számítógépnek.
Mindenkiről mindent tud. Nevekre,
eseményekre, helyszínekre pontosan
emlékszik. A Kaukázusban, a mostani
harcok színhelyén építettek vasutat.
Mikor hazajutott, 39 kilogramm volt.

Szörnyű elgondolni és mélyen meg-
alázónak tartom, hogy évtizedekig
nem kaphatták meg a halálban eltűntek
a végső tisztességet. Úgy érzem, köte-
lességem pótolni a felhalmozódott hi-
ányt, pedig nem igazán szeretek tragé-
diát mintázni, emlékművet emelni.
Amit eddig csináltam és még csinálni
fogok, azzal a magam és a nemzet
tartozását csökkentem, és sok szenve-
dőnek, emlékezőnek szeretném vissza-
adni emberi méltóságát. Kegyetlen tra-
gédia, hogy a történteket örökre a fele-
dés homályába akarták rejteni. Hál'
Istennek, a sokféle módon kifosztott,
kisemmizett emberek nemesebbnek bi-

zonyultak rosszakaróiknál. Valódi ér-
zéseiket leikük mélyén megőrizték a
jobb időknek. Igaza van a költőnek, a
lélek csodadolgokra képes.

A beszélgetés végén kimentem újra
megnézni az emlékművet. Éppen Gyur-
csek Sándor bácsi, az öreg pedellus sirat-
ta hozzátartozóit a panteon előtt állva.
Egy kisújszállási fiú virágot hozott. Ké-
sőbb egy férfi vezette oda kézenfogva
gyerekeit. Nekem azon járt az eszem,
hogy mikor jön már el az idő, amikor
kisimul a világ, és a lelkekben elcsende-
sedik minden. Itthon és a világban, a
szomszédoknál és a tőlünk távol háború-
zó testvéreinknél. Beteljesedik-e valaha
a jövendölés, hogy az emberek nem
éheznek és nem szomjaznak többé, és az
Isten letöröl szemükről minden könnyet.
Hazaérve Pilinszky János imádságát
kezdtem olvasni: „Add meg előlegként
azt a csendet, azt az asztalt, ahol minden
vívódás, félreértés és megkülönböztetés
megszűnik végre, ahol mindenki helyet
kap, a maga helyét, s a legkisebb félté-
kenység is leveti csúf álarcát, s színét
vesztve elpárolog."

Talán egy isteni csoda hozzásegít
bennünket egy ilyen asztalhoz. Addig is
örüljünk annak, ami Karcagon történt. A
büszke kunok megmutatták, hogy a má-
sodik világháborús áldozatoknak is tud-
nak méltó emlékművet állítani.

Fotó: Nagy Zsolt


