
� Látjátuk feleim szümtükhel… – kezdhetném, ahogy
majd’ ezer évvel ezelôtt hangzott – hasonló keserv -
ben, de itt és most személyesebben: ezúttal a ma gunk
keserve szerint:

egyszerre belém hasított a szörnyû telefonhír: Pol -
gár Csaba agyhalottként vegetál az egyik kór ház ban! 

a december eleji péntek estét együtt töltöttük a
törzs   helyként számba vett Vidocq nevû kiskocs má -
ban, Óbudán; Csaba hozta Csík Pistát, a festôt, a fo -
tog rá fus Markovics Feri csatlakozott, Szepesi Attila
köl tô barátunk pedig éppen csak lelépett a szomszéd -
ból; békésen csevegtünk, emlékeket cserélgettünk,
anek dotáztunk, olykor élesen vitáztunk: Csaba és At -
ti la lelkesen fújták a közös politikai lemezt, magam
ár nyalni próbáltam, Feri tétován támogatott, Pista
in kább hallgatott; élveztük a helyzetet: barátok kö -
zött a vita legyen természetes, a Vidocqban közben

lehet jót enni, jót inni, ahogy tettük; ám az, amit rá
ked den (15-én) Csaba „elkövetett”, megbocsátha tat -
lan; meg rendítô dohogással kommentálta szegény ár -
ván ma radt felesége: abban állapodtunk meg, én halok
meg elôbb…

Csaba gimnáziumi társam volt a Széchenyiben (két
év vel alattam), évtizedek múlva ô hívott át a fôiskola
textil tanszékére, saját tanszékére, amikor röpke idôre
elhagytam az Iparmûvészetit; egymást mindenben ki -
egészítô, támogató kollégák voltunk (a felejthe tet len
Attalai Gáborral egyetemben), tisztelhettem a tanít -
ványaiért (a kollégáiért nemkülönben) mindig felelôs
professzort, élvezhettem a fantasztikus ötletembert,
aki a Cicelle Aranyháromszög Kulturális Napok ki -
eszelôje, programadója volt, és aki állandó offenzí vá -
ban küzdött a Békássy-hagyaték megújításáért, hajt -
hatatlanul az angol kapcsolat életre leheléséért; rendít-
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Búcsú Polgár Csaba (1942–2016) textilmûvésztôl

Polgár Csaba: 
Katyń-i lepel (részlet) /

Csaba Polgár: 
Katyń. Shroud (detail)

[2011–2012]
pamutvászon,

fénynyomat, festett,
katonai gomb / cotton,

light print, dyed,
military button

Fo
tó

: M
I-a

rch
ívu

m



hetetlenül aktív volt rogyadozó térddel, kampósbot tal
(azzal jött a vasvári strandra; váltig ugrattam: kam -
pósbottal úszol?), elnéztem – hol gorombábban, hol
szelídebben –, hogy nehézkesen (ám kedéllyel!) ta -
rokkozik, és most elbukta ezt a pagát ultit…

ócska közhelyek jutnak eszembe (levert, megszo -
mo rított, megbénított a borzasztó hír), mégis inkább
valami fölháborodás borong bennem a sors gyaláza -
tos igazságtalansága ellen, na meg minduntalan tár -
gyakba ütközöm, amelyek vele tartanak kapcsolatot;
utoljára egy Tamkó Sirató Károly-verseskötetet kap -
tam tôle (szokása volt régi könyvet ajándékozni), ki -
faggatott, tudom-e, kirôl van szó, szorgosan elbe szél -
tem találkozásaimat Tamkó Karcsival (a kocsmában
késôbb Szepesi Attila kiegészítette a már-már miti kus
történeteket, amik az idôs költô emlékéhez tapad tak);
Csaba pedig ült velem szemben zsennyei asztalom nál,
mindig ugyanazon a széken, a terítôn az ô tányér alá -
tét jei kéklettek, újabb és újabb találkozások szüksé -
gességét prédikálta – ilyen-olyan hasznosnak vélt kap-
csolatok érdekében; én szkeptikusabb voltam/vagyok,
bizony néha nemcsak elhárítottam, ki is nevettem;

milyen jó volna újra a szemébe nevetnem – 
vagyis: itt volt, köztünk volt, velünk élt, részelt be -

lôlünk, részeltünk belôle szintúgy; 
azt viszont mindig tudtam, leírtam, elmondtam

több ször, sokkal jelentôsebb mûvész, mint ahogyan a
kánon mutatja, de hát mit ér ez a kánon? egyáltalán,
mit érnek a kánonok? mit számít a valós érték a bran-
csok gátlástalan önajnározásában, manipulációjában?
tudom, persze, tudom a választ, ám szégyellem azok
helyett is, akik egyáltalán lehetôvé teszik, mi több,
forszírozzák ezt az értékhamisítást, mert a hitvány ság-
ra, erkölcstelenségre nem mentség a haszonelv, még
csak nem is magyarázat! Csaba megengedôbb, elné -
zôbb volt másokkal, önmagával viszont szigorúbb –

ezt is elvitte abba az ismeretlen sötétségbe (ha iga -
zán az!), amibe magatehetetlen belehullt – 

eltökéltem, nem megyek be a kórházba, mivel ôt
már nem lehet meglátogatni!

(Kálmán fiam sem fogja többé frivol kedvességgel
„picimnek” szólítani) 

megállapodtunk, ott leszünk az új MTK-stadion
ava tásán; évtizedeken át szurkoltunk együtt a csapat -
nak, olykor a lelátóról is; beváltatlan terv marad –
mind örökre;   

a képeit nézem falaimon, hagyatékát: elémbe hoz -
zák nyughatatlan alkotó szellemét, fogékonyságát az
eredetire, amit olyan sokan becsültünk, nagyra tar -
tottunk, akik ismerhettük, egyelôre még – persze –
árnyékként fölmagaslik alakja, kedves társasági sze -
mé lyisége, melegít odaadó barátsága, ám a foszto gató
idô mindezt kikezdi majd, munkái azonban fönn ma -
radnak, rendre szembetalálkozhatunk velük: volta kép-
pen a gazdag, mindig meglepetésekkel, újdonsággal
szolgáló Polgár Csabával…

különben isȧ por ës homou vogymuk – 
tudom, önös módon kisajátítottam: az én Csabá -

mat, az én gyászomat igyekeztem eldadogni – ugyan
te hettem-e mást? talán találhattak benne valamennyi
közöset ennek ellenére is; velem érzô feleim, társaim
a gyászban, legalább annyit, hogy együtt rebeg hes sük
a távozó után:

Isten veled, drága barátunk! FÁBIÁN LÁSZLÓ
író, mûfordító

Elhangzott Polgár Csaba végsô nyugalomra helyezésekor 
a zsennyei (Cicelle) temetôben, 2016. február 25-én.

Polgár Csaba életmûvérôl 2015/3. számunkban közöltünk írást 
a szerzô tollából.
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Polgár Csaba: 
Békássy-lepel / 
Csaba Polgár: 

Békássy-shroud
[2011] pamutvászon,
festett / cotton, dyed

[350x500 cm]
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