
Vannak életre szóló találkozások. Az irodalomban

is. Major-Zala Lajossal viszonylag késõn hozott ösz-

sze a sors. És mégis idõvel összebonyolódtak útja-

ink. Legtöbbször egy közös, nemes cél — az iroda-

lom — érdekében. A Pensier (Fribourg) — Hévíz

— s valamely dunántúli város, ahol épp éltem, dol-

goztam (három évenként változtatva vagy változtatni

kényszerülve) háromszög meghatározó pontja húsz

év óta lassan minden nyáron Hévíz, egész pontosan

Major-Zala Hunyadi utcai nyaralója lett. Ha jól em-

lékszem, nyolcvanban történt, hogy Szigligeten, az

alkotóházban idõzve egy magas, jó svádájú fickó be-

toppant a társalgóba. Major-Zala Lajos volt, akinek

legendáit elõbb ismertem meg (valószínû, nemcsak

én), mint a köteteit. Azok ugyanis „tiltott gyümölcs-

nek” számítottak a hazai, szocialista nyilvánosság-

ban. Az átlagnál szerencsésebb helyzetben voltam,

hiszen a szombathelyi Életünk munkatársaként ol-

vashattam a nyugatról érkezõ, a szerzõktõl küldött

könyveket, amik már megérkezhettek a címre, illetve

nem mindet tartották vissza, köztük Major-Zala köte-

teit is. Akkoriban a Támadj föl, Édes! számított új-

donságnak, de a szerkesztõségben ott hányódott a

Falak mögül, falak mögé (1977), a Katarzis (1976),

a Rontásbontó (1975), a Csonton virág (1975) és az

Imátlan ima (1971) is. S mindet a Münchenben mû-

ködõ kiadó, az Auróra jelentette meg. (Akkor még

fogalmunk sem volt arról, hogy a szerzõ saját költsé-

gén.) A hányódottat azért írtam, mert a kötetekrõl

nem közölhettünk semmit. A nyugati magyar iroda-

lom akkor még tabunak számított. Illetve ez sem

pontos. Néhányszor sikerült kijátszani a cenzúrát

(vagy szemet hunytak a cenzorok), s ha eredeti mûve-

ket nem is, néhány recenziót itt-ott, fõként a Vigíliá-

ban, el lehetett helyezni a nyugati magyar könyvek-

rõl. S persze, nem maradt el a feddés, a megfelelõ

retorzió. Sajnos, ilyen jellegû kibúvóra akkor az Éle-

tünknél nem volt lehetõség. Még a kapcsolattartást, a

találkozást sem  nézték mindig jó szemmel. A szelle-

mi csempészárunak kijáró gyanakvásba lépten-nyo-

mon beleütköztünk. Természetesen, nem akarom azt

állítani, hogy bátrak voltunk, inkább csak kíváncsiak.

És persze egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy az

„ötödik síp” nélkül nem teljes a magyar irodalom.

Ennek az egységesítésnek a szándékával sokan tevé-

kenykedtek, Vas István, Rónay György, Pomogáts

Béla, Béládi Miklós és mások. Nos, ebben a folya-

matban Major-Zala Lajos hévízi találkozói is komoly

szerepet játszottak. Hiszen a névnapi összejövetelek-

bõl idõvel Csokonai Asztaltársaság, majd Csokonai

Irodalmi és Mûvészeti Társaság lett. A hazai és a

nyugati, valamint erdélyi—felvidéki értelmiségek ta-

lálkozóhelye. Egy kis „ellenzéki mûhely”, ahol a

rendszerváltás lehetõsége, témái forogtak tágas szel-

lemi körben. Olyan hazai szereplõkkel, mint Csurka

István, Csengey Dénes, Czoma László. És a közös

felolvasások, a cenzúrázatlanul elhangzó szövegek a

hévízi villa emeletén, a hálószobában. S az összepré-

selõdõ közönség, barátok, helyiek és ideutazók a vi-

lág legkülönbözõbb pontjairól... (Ahogy ezt Gelen-

csér Ferenc fotómûvész számos felvételen megörökí-

tette.) Nos, mindez Major-Zala Lajos inspirációja, tá-

mogatása nélkül aligha jöhetett volna létre. A Nagy

Változáshoz ezek az összejövetelek, eszmecserék is

szükségesek voltak.

De miért? Honnan eredt a szenvedély, a rendszer-

rel való hajlíthatatlan szembenállás? A költõ (civil-

ben otthon, Svájcban biztos egzisztenciával rendel-
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Péntek Imre

Major-Zala Lajos hazatérései
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kezõ orvoslátogató) verseiben nyíltan szólt olyan té-

mákról, melyek a Kádár-korszak lapjaiban nem kap-

hattak helyet. Szólt 56-ról a Támadj föl, Édes! címû

kötet Kishúgom ciklusában. Például így: „Legszebb

ruhájába / öltözött / méhébõl szûzen a hit / színe pi-

rult / reménynek hajába lobogásra / menyasszonyi

fátyla / lengett lyukas zászlóként... Bódult testén /

tankok jártak/járnak / az úttestre ragasztották édes

bõrét...”. S idézhetnénk még sok vershelyet, ahol

elõbukkannak az utalások, kellemetlen célzások vagy

a kimondhatatlan helyzetek, amelyek egyértelmûen

jelzik: Major- Zala Lajos a „létezõ szocializmus” ta-

gadója, elutasítója, sõt ellensége. Ám magatartásá-

ban volt valami titok, ami ennél nagyobb sérelemrõl,

sebrõl, traumáról árulkodott. Jó néhány évvel megis-

merkedésünk után mesélte el, mi is történt vele, miu-

tán 1949 májusában átlépte a magyar—jugoszláv

határt. Elõzmény: a soproni elsõ éves egyetemista

nem akarta elszavalni a Sztálint dicsõítõ verset a ve-

zér hetvenedik születésnapján. Következmény: kizá-

rás. Ekkor hazatért Tormaföldére, ahol a határ men-

ti erdészeten kapott munkát. Egy ideig úgy látszott,

az ÁVH megbocsát neki. Aztán egyik késõ délután,

amikor hazafelé ment, a falubeliek figyelmeztették:

az ávósok már várják a konyhában. Le akarják tar-

tóztatni. Ekkor visszafordult a határsáv felé, s óriási

szerencséjére néhány perccel megelõzte a riadóztató

körözõket. A jugoszlávok kegyetlenül bántak vele,

mint más hasonló határátlépõkkel, disszidensekkel,

bányában és mindenféle kegyetlen munkán dolgoztat-

ták õket, de nem adták át, nem toloncolták vissza a

szerencsétleneket. Kétszer próbáltak átszökni az

olasz-jugoszláv határon, sikertelenül. A harmadik al-

kalommal két fiatalabb társával ismét nekivágtak. A

történet legdrámaibb része olvasható a tavaly megje-

lent Elveszett gyõzelem címû kötetében. 

„Nem az életem pereg le elõttem, hanem az a né-

hány perc, óra, ... amióta elhagytam társaimat, hogy

kifürkésszem, merre van a trieszti határ. Megálla-

podtunk, ha történik velem vagy velünk valami, akik

életben maradnak, folytatják útjukat. S akkor hallom

a fegyverropogást. Lebújok egy bokor alá, de hama-

rosan megtalál egy farkaskutya... Így érkezik meg

nagy káromkodások közepette három határõr, rám

szegezve géppisztolyaik csövét... Nézek a napba. A

géppisztolycsõ visszaveri a fényt... Izzik pillámon a

halál közelsége... Céloz az egyik katona, üres katta-

nás. Kilõtte pár perccel elõtte a teljes tárat. Szörnyû

haragra gerjed, ütlegelni kezd a géppisztoly tusával

... zuhognak rám a tompa csapások. Próbálom véde-

ni arcomat. Ömlik a számból a vér. Összeroskadok.

S látom, hogy a napból kiválik egy lovas, közeledik

felém... S ha nem jön lóháton az a jugó tiszt ellenõr-

zõ körútján, akit én a napból láttam aláereszkedni,

elvisz Ady lovasa... Mégis, nem lett volna jobb a nap-

ba nézve meghalni?”

Sok mindent megértettem ebbõl drámai jelenet-

bõl. A kihívást, amivel kihívja — kétségtelenül svájci

állampolgársága védelmében, de ésszerûtlen kocká-

zatokat vállalva (kéziratokat csempészett ki nyugatra)

— a rendszert és képviselõit, a megbocsátani nem

tudást, a bûnösök (és utódaik) morális elítélését.

„Morális rács mögött a helyük” — írja az Elveszett

gyõzelemben. S a vita, amely az életben maradt szö-

kevény, a disszidens és a puha diktatúra kedvezettjei

vagy éppenséggel haszonélvezõi között a mai napig

folyik, azt hiszem eldönthetetlen. És lezárhatatlan.

Igazságot csak az utókor szolgáltathat. Ám az elégté-

tel mindenképpen megilleti a magyarságát megõrzõ

európai honfitársunkat, az embert, a költõt, aki

Anyanyelv címû versében így vall a nyelv megtartó

erejérõl: „nyelv / húsz év óta / cipellek / oxigénpa-

lack a hátamon ... édes anyanyelv / nélküled a felej-

tés / feledés”.

Major-Zala Lajos nemcsak a fizikai kalandozásnak

híve, lírai életmûvében is olykor kényes területekre

tett kirándulást. Legendát említettem az elején, de

nyugodtan írhattam volna botrányt, ami megelõzte

magyarországi könyveit, publikácóit, fogadtatását -

érdemi befogadását. Az elsõk egyike volt, aki az

õszinte, vállalható szexualitásnak irodalmi, lírai nyel-

vet akart teremteni. Így született a Csonton virág és

Katarzis. Errõl így ír ugyancsak az Elveszett gyõze-

lemben: „Nekünk magyaroknak nincsenek nemcsak

választékos, de megfelelõ szavaink sem a szexuali-

tásra, azért lesz a függöny mögötti szerelem disznó-

csámcsogás. A szexualitásról, életünk cselekvõ és

legnagyobb esztétikai kalandjáról ... író ne beszélj,

költõ hallgass... Harminc évvel ezelõtt, amikor meg-

jelentek elsõ szerelmes verseim, azt gondoltam, hogy

egy felnõtt társadalomnak írom õket, új nyelven újat

a szerelemrõl..., nem tehetek róla, tévedtem.” Én in-



kább úgy látom ma, hogy Major-Zala Lajos „termé-

keny tévedései” rendkívüli módon hozzájárultak ah-

hoz, hogy a kortárs irodalom leszokott a prûdségrõl,

az álszeméremrõl. S a nyelvteremtés ezen a téren

sok újdonsággal szolgált, amivel meg lehet nevezni a

megnevezhetetlent. Sõt, az új korszakban már-már

fenyegetõ diktátummá vált az ízléstelenség, a trágár-

ság, a pornó. Talán ott siklott félre a nyugaton élõ

költõ kritikája, ostorozása a rendszerváltozás elõtt,

hogy abban a „visszametszett” irodalmi és sajtónyil-

vánosságban nemcsak ezek az élmények voltak elfojt-

va, sok minden egyéb is. S  a valóság kifejezésének

igénye más témáknak adott elsõbbséget. A mai ma-

gyar társadalom és közízlés sem érett arra a szerelmi

megközelítésre, amelyrõl Major-Zala Lajos oly meg-

gyõzõen beszélt számtalan írásában, interjújában. De

ez semmit sem von le a kísérletezõ, lírai kutatásokat

végzõ költõ érdemébõl, aki „meg akarta tisztítani a

kloákából kiemelt szavakat”. Talán az egyetlen ma-

gyar költõ õ, akinek ezen témájú, francia nyelvû ver-

seirõl elismerõen írtak a szigorú kritikusok. S az ál-

tala szorgalmazott, hirdetett „játsszunk szerelmet,

játsszunk halált”-elv, igény, szerelemgyakorlás még a

jövõ lehetõségei között van.

A másik kaland a népi imák felfedezése volt. Erdé-

lyi Zsuzsa gyûjtésébõl 1970-ben az Új Írás közölt

részleteket. Major-Zala erre figyelt fel, lelkesen üdvö-

zölve „ezeket az õsi apokrif imákat, pszichos-

zomatikai szóforrásokat”. Az Imátlan ima ezen

imádságok újraközlése és átköltése. Valóban, irdat-

lan merészség, sõt, kihívó szemtelenség kellett ah-

hoz, hogy valaki hozzányúljon ezekhez a népi-szakrá-

lis szövegekhez, szómágia-költészethez. A Svájcban

élõ költõ megtette ezt is. Folytatta, még következete-

sebben ezt az átértelmezést a Rontásbontó. „Modern

imák és könyörgések” egész sora, sorozata jött így

létre a legváltozatosabb élethelyzetre alkalmazva. A

Rontásbontóban található a Csöppe csöpp anyácska.

Ebbõl érdemes idézni néhány sort:  „Ott mentem ki

én ajtómon / szent küszöbön / anyám keblén / ágyé-

kán a teremtésnek / némaságom ott kiáltott /

Kerkateskánd az egedre... / elsõ szavam ott csöppent

el / anyám szívét ott vérezte / sírba vitte / búcsúvét-

len hûtlenségem / konokságom / csöppe csöpp vér /

csöppe csöpp tej / anyám teje / csöppe csöpp szó /

anyám szava / anyám vére / talán megmenekszem”.

(A vershez annyit érdemes hozzáfûzni, Major-Zala

Lajost a hatvanas években nem engedték haza a ma-

gyar hatóságok anyja halálos ágyához.) S akkor még

nem beszéltünk az egyiptomi mitológia „beemelésé-

rõl”, lírai feldolgozásáról, mely a Betûk homokon cí-

mû kötetben jelent meg. S ez már idehaza, 1994-

ben, a Pannónia Kiadónál. Ezt megelõzte egy váloga-

tás, a költõ szerelmes veseibõl, a kecskeméti E. F.

M. K. kiadásában. 

Ha úgy vesszük: nem kényeztették el a hazai ki-

adók Major-Zala Lajost, akinek java termése úgy-

szólván hozzáférhetetlen. Igen, az a bizonyos rend-

szerváltozás nem hozta meg a várt, remélt áttörést a

költõ életmûve elõtt. S az elzárkózást még fokozta

az, hogy '94-tõl a költõ ismét elkezdte írni kíméletle-

nül fogalmazó, a „szocialista restaurációt” mélysége-

sen elítélõ verseit. „Magyaur himnuszait” nem fogad-

ta rajongással sem a  szakmai kritika, sem a megcél-

zott „értelmiségi elit”. Az elutasításnak elõre gyár-

tott, kész sémái voltak: a költõ ne politizáljon. (Leg-

alábbis arról a platformról, ahonnan Major-Zala po-

litizált.) A Don Quijote-i harc a nácik, az internácik

és multinácik ellen — úgy látszik — nem kifizetõ-

dõ. Ám ez kétségbeejtheti a szerepét felvállaló köl-

tõt, de a harcot nem adja fel. S míg a Magyaur him-

nusz, az E(z)-úr-ópa és  a Szerelemi vallomás jobbá-

ra megragad a morális prófétálás és prédikálás szint-

jén, addig a Hogy hívnak Ember? címû, a költõ het-

venedik születésnapjára megjelent újabb kötetnek si-

került a költõi prózát, prozódiát valódi lírai beszéddé

változtatnia.

Mondhatná valaki — és joggal — belõlem az el-

fogultság beszél, hiszen ez utóbbi könyvet én (is)

szerkesztettem, a költõvel együtt dolgozva, s nem le-

hetek tárgyilagos. Itt és most nem is akarok az lenni.

Csupán azt szeretném nyomatékosan kijelenteni —

a költõ tizenöt verskötetének ismeretében —, hogy a

mostani könyv méltó darabja, folytatása annak az ér-

tékvonulatnak, ami az életmûben karakteresen kiraj-

zolható. Engem legalábbis nemcsak megérintett,

megrendített ez a kötet legjobb verseiben. Nem tud-

tam elképzelni, hogy Major-Zala képes ilyen intenzi-

tású megújulásra, tartalmi és formai összegzésre.

(Persze, ez az én hibám.)  A Buenos dias Don Qui-

jote érzékletesen beszél arról a föladhatatlan küzde-

lemrõl, melyet a politizáló, a jobbító, a morálisan
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megtisztító költészet anakronisztikus, de mégis tisz-

teletre méltó figurája vív a valóság „szélmalmai” el-

len. Azt kéri számon: „de hol a Vers? a jelzõ nélkül?

a (p)oszt-okon elárvult egymagában / ha arisztokrati-

kus gõggel az alázat csupasz zászlórúdján / a szél el-

len lobog Don Quijote érdes markában, akinek min-

den / szóvágására a malmok lapátjairól arcába veri a

szél a vért...” A kép azért is találó, mert homályban

hagyja: kinek a vérérõl van szó? Talán nem járunk

messze a megfejtéstõl, ha azt állítjuk, mindkét félé-

rõl... De a vers azt is világossá teszi: a szavak hábo-

rúja az örömért folyhat csak „ezen az elkurvásított

Földön”.

És még valami. Ha van költõ, akiben a zalai szülõ-

föld ízei, hangulatai, a gyermekkor élményei, családi

emlékek, tájnyelvi fordulatok oly elevenen megma-

radtak ötven év után is, az Major-Zala Lajos. Tán

meglepõ ez a kijelentés, de számtalan idézettel bizo-

nyítható. Már az ötödik sípban feltûnik a nagyapa,

Major Gábor, aki unokáját így bíztatja: „fújjad a sí-

pot unokám / édes fiam / az apád kovácsolta fém sí-

pot, Illyés Gyula nevezte / ötödik-sípot... / hogy

mondhassák ez volt / kettõnk szívének hangja”. (Ötö-

dik-síp.) Ehhez a vershez még annyit: ebben az idõ-

ben tért vissza a magyar nyelvû íráshoz Major-Zala

Lajos, akinek német és francia nyelvû írásai jelentek

meg a különbözõ lapokban, s mindkét nyelven ígére-

tes irodalmi karriert jósoltak neki a kritikusok. A

vers bíztatás, önmegszólítás, önigazolás, a magyar

nyelvhez való ragaszkodás apoteózisa. De egyúttal az

is figyelemre méltó, hogy az erõt a szülõföld adja eh-

hez a visszatéréshez, a számára szinte mitikus alak,

a kislakosi Major Gábor. A nyugtalanító kérdések

hozzá intézõdnek: „Öregapám, Major Gábor öreg-

apám, hogyan nyúljon ma becsületes ember szavak-

hoz? Hogy merjen nyelv-rablókkal egy fedél alatt ta-

nyázni, annak veszélye nélkül, hogy õt is ki ne fosz-

szák? ...segítsd  inkább te is a megölt-szavakat te-

metni, becézni-dédelgetni a fiatalon tankok-gázolta-

kat, a néma-gyönyörûsírokat, amiket még mindig

szókipufogókkal rondítanak. Öregapám, drága öreg-

apám, grófok-bárók megszellemült kapcarongya, gye-

re hantoljuk el a virág-arcú halottakat, mossuk tisztá-

ra körülöttük a füvek hóhér vérrel mocskolt testét...”

Ez hatvanegyes „alaphang”. az 1956-os forradalom

emlékének õrzése késõbb sem változott, csak gazda-

godott, még érvényesebbé vált. A kovácsdinasztia

örököse, a mesterség folytatója az apa is. A Fémem-

ber az áramkörben címû kötetben így idõzõdik fel

alakja: „feltaláló volt / de csak mi tudtuk anyám /

nagyanyám / és mi gyerekek ... ahogy minden este

napnyugovóra / az õ napja / a gépen / s fénybúgású

szemében / új formára lelt ... s ha arcom elõtt ellib-

bent / olajos keze / pórusaimban fröccsentve róla / a

földerõt / apám vérömlését éreztem az olaj / moleku-

láiban ... most / közös szíjunk futásán / kettõnk lelke

erõt erõre köt / s én gondolathajtotta motoron / fo-

gom / apám szellemét csillagokba / nõtt / Gép elé /

hogy kitöltsem / kezünk / ûrét...”

Ennek a ragaszkodásnak egyik legszebb lírai doku-

mentuma — Juhász Ferenc nagy versére, A szarvas-

sá változott fiúk kiáltozása a titkok kapujában-ra em-

lékeztetve — A tékozló fiú hazatérése és távozása. A

költõ látogatása a kislakosi temetõben — ahol any-

ja, öccse, nagyanyja, nagyapja nyugszik — alkalmat

ad arra,  hogy szembenézzen az elhagyott szülõföld-

höz  való viszonyával. A vonzó, visszahúzó és taszító

erõk harca ez, a menni vagy maradni tépelõdésének

drámai, párbeszédekben is megnyilvánuló „elõadá-

sa”. A nagyszerû vers a szülõföld megannyi jelensé-

gének „megszólításával” is érzékelteti a drámai küz-

delmet, ami végül is az elszakadás melletti döntéssel

végzõdik. „kedveseim / MEGHALNI MARADJAK? /

az anyaföldben féregnek maradjak?” — kérdi végül

a költõ, búcsúzva kedves halottaitól. 

S ez a kérdéskör magasabb szinten visszatér a

Hogy hívnak Ember? kötetében is. A Van-e még szív

Elie Wiesel? címû vers  refrénben visszatérõ, tragi-

kus következtetése — melyre egyre súlyosabban, le-

rázhatatlanul variálódik — „a gyökereket megtagad-

ni nem lehet / jaj nekünk ha õk tagadnak meg minket

/ mi világtalan világpolgárok”. Major-Zala Lajos nem

tagadta meg gyökereit, a legnehezebb helyzetben is

ezekbõl táplálkozott, ezekbõl tudott megújulni. S bár

látta magát „tékozló fiúnak”, „vendégköltõnek, ven-

dégmunkásnak”, a Senki Földjére érõ kiutasított hû-

ségesnek — én mégis azt gondolom, az „örökké ál-

dott gyermekbefogadó haza”, a „Megtisztultnak kí-

vánt édes porta” elfogadja legdrágább ajándékát, ide-

genben magyarul írott mûveit. Hetvenévesen azzal

tudjuk õt megajándékozni, ha anyanyelve elõtti tisz-

telgéseit mi is tisztelettel fogadjuk.


