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Bartalis János és a Vers
Hetvenöt évesen éppen tizenkettedik kötetéhez írt előszót Bartalis János, az 

„aranygyümölcsös” Kosály költője. Első kötetét, a Hajh, rózsafa című, az Erdélyi 
Szépmíves Céh kiadásában megjelentetett verseskönyvét ugyan nem sűrű egy
másutánban követték a következőik, mégis a népi demokrácia éveiben, 1955-66 
között adták ki felét, és abból a készülő tizenkettedikkel együtt három váloga
tás, a szóban forgó pedig gyűjtemény, közel félezer oldalon. Az 1968-as előszó
ban Bartalis, akit még a tankönyvek is a világtól elvonuló, kosályi magányában 
elzárkózó szerzőiként állítottak be, mégis éppen az emberi és alkotói élet értel
mét boncolgatja. Költői gondolata (,Néha szeretném azt hinni, hogy nyomom 
sem marad az Idő folyásában.”) után így fogalmazott: „Kutatom verseim arcát.” 
Ezt az alkotó vallja, és ebből a mondatból arra lehet következtetni, Bartalis is 
számot vetett azzal, hogy tőle függetlenedtek a versszövegek, illetve más körül
mények között mást olvashatunk ki belőlük. Annál is inkább, mert az elsőiket 
még 1914-ben vetette papírra... Az élettel számot vetett, különben nem írta vol
na a következőiket: „Hömpölyög a nagy, mély folyam, torlódnak-gyűrődnek egy
másra zúgva és zajongva a végtelenség felé igyekvő hullámok. Folyik az idő 
mély zengéssel, és én ülök a tarajos hullámok hátán és nem tudom, mikor hul
lok alá a mélységbe, és mikor nyelnek-takarnak el a kegyetlen habok.” Mégis 
korábban a következőiket olvashatjuk az előszóban: „Egész életemben ez a gond 
űzött, hogy megmaradjanak verseim. Megmaradnak-e? ... Ki tudja? ...Ki tudja, 
mi lesz ezer, kétezer, háromezer év múlva? ... Sírnak-e, remegnek-e, szeretnek-e 
akkor is az emberek? (...) Miről ír majd a költő kétezer év múlva?...”

A megjelent kötetbe több olyan vers is bekerült, ami az előző gondolatokkal 
kapcsolatos, illetve általában a költészet értelméről szólnak. Időrendben az el
sőik között említhetjük Szavak című versét 1929-bÁl. Érdemes idézni az első so
rokat, pátosz nélküli emelkedettségük, vagyis egyszerűségük okán is:

Szavak: bolond kis jelek: fussatok, jöjjetek! 
emeljetek, emelkedjetek szívem erdejében, jázmin 
erdejében. Különös szép szavak. Erdőszagú, 
mezőszagú szavak: termő szavak.
0, szavak —
Patakszavak, egyszerű, tiszta szavak. Rozsoknak 
barnája. Búzáknak aranya. Zaboknak sárgája, 
muskotályok hamvassága, Mézes szőlőik cukrossága.
Érett almák komolysága.
0, szavak —
Kicsi testvéreim, apró pajtásim, megváltó társaim. (...)
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Annak a gyermeki rácsodálkozásnak a sorai, amely a szabadverset kedveld 
és a földdel együtt lélegzd Bartalis költdi tárházába nem eldre megkonstruált 
magatartás kifejezéseként került be, hanem az elemi erejű érzések velejárója. 
Pár sorral késdbb, befejezésként pedig így fogalmazott: „Egyszer virágos szár
nyatokra bocsátom lelkem, / a lélek-sötétbdl kikelek — hogy vigyetek.”

Rím vendége (19 37) című versében szintén nem a költészet célját, feladatait 
fogalmazza verssorokká, hanem mintegy ennek velejárójaként, de nem azt he
lyettesítve foglalkoztatja e téma. A három közül a második szakasz mégis mint
ha — éppen az ellentét hatásával — ezt emelné ki: „Csak játék ez, tudom, szen
de tündéri fény. / Ezüst zene, sarkantyúpengetés. / De benne remeg a végtelen
ség, / szorongó élet- és halálféltés.”

1954-es datálású, tehát már az ún. népi demokrácia líra- és költészetfojtogató 
világában fogant gondolatokat A vers mellett címen találunk a kötetben. Az 
alaphelyzet mintha e korszak haszonelvűségével állítaná szembe a verset, átvitt 
értelemben a költészetet: „Nem a versben élek, / csak a vers mellett. / Nem ad az 
élet kegyelmet.” Alig érthető elsd olvasásra: vajon önmagáról, vagy általában a 
költd(k)rcíl van szó? Azt azonban megjegyezzük, hogy versben élni nem lehet 
már Bartalis szerint a munkás-népi demokráciában... Az alkotás különös vará
zsa pedig felnagyítódik: „A boldogság csak addig tart, / míg enyém vagy, drága 
pillanat.” Amikor felötlik az elmében a szép, az ötlet, az eszme, aztán „mint 
aranyháló szétfoszlik”. Az utolsó sorokban az alkotó mégsem tagadhatja meg 
sem magát, sem az alkotás értelmét, mert úgy fogalmaz: „Ki született, megölni 
nem lehet.” Ezt írd (1957) című versében pedig a lélekhez szóló, szívből jövd új 
dal dicséretét, magasztalását fogalmazta meg — az eldbbiek folytatásaként. 
Ugyanezen évben Szólalj, vers! címmel már nem önmagát, hanem a Verset biz
tatja úgymond, vagyis a mindenhatónak nevezett, megszemélyesített vers fel
adatául azt nevezi meg, hogy „a világot dalold”. A költemény, illetve a költészet 
egyúttal eszköz is a népeknek arra, hogy ifjú álmodásuk megvalósulhasson.

A vas énekét dalolom címmel 1961-ben papírra vetett sorok erds munkásmoz
galmi elkötelezettségről árulkodhatnának a tájékozatlannak, aki nem tudná, 
hogy Bartalison nem kell ilyesmit számon kérni. Az, amit „el nem múló, / le nem 
rontható / új” világként említ az utolsó sorokban, az a vasnál erdsebb ember, 
akinek énekét dalolja.

E témában talán legismertebb költeménye a Vers: fájó szépség című 1962-ból. 
Kusza sorokból születik „a Vers, / az egyetlen, a nagy”. Ezt akarja megfogni a 
költd, emiatt keresi a lelkében megpendült hangot, ami aztán mégis elszáll. Ez 
hozhatta ki beldie a következd sorokat:

0, Vers! örök nagy Csoda!
Fájó szépség a lelkemben.
Akiért meghalok naponta, 
elvérzek véres tüskén.

Szintén abból az évbÁl származik egy kevéssé ismert, általában nem idézett 
verse, amelynek már címével is valami olyanra hívja fel a figyelmet, ami ki
mondatlanul is meghökkent.
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A vers él

Ne indulj neki a versnek, 
hogy abból úgysem lesz semmi.
Hogy fáradt vagy és törődött, 
s vihar dúlta fel a lelked, 
s tűzkatlanban izzik szíved.
Higgyed,
az utolsó pillanatban
valami
megment.
Eljön,
akinek el kell jönnie,
ami nélkül nem történik semmi.

Nézek a sötétbe. A csillagok 
ma nem pislákolnak az égen. 
a hóvihar,
amely tegnap jött — 
hirtelen,
mind leverte a csillagokat s holdat.
Fehér lett az ég, 
fehér lett a föld, 
mint a fák zegzugos ága.
De a vers valahol mégis él! 
hófelhők alatt, hófelhők felett, 
zivatarokon túl —

És a vers az enyém, 
mely új alakban tündököl 
mindennap.

Ha éjjel tehetetlenül vergődöm,
párnámat tépve,
akkor o reggel megjelen.
Belép a lelkembe
égi fényben, tisztaságban

-------s mint csillag fut felém.
Két karja liliomvirág, 
amellyel átfonja nyakam.

A tény, hogy a versről ki kell mondani: él, kissé furán hat — mintha azért 
kellene mondani, mert majdnem igaz... Ezekben a sorokban is találunk címzett 
nélküli, ennélfogva a költőre érvényesnek vélhető biztatást. Hogy az alkotó ne 
úgy induljon nek i. hanem másként a szerzésnek, írásnak, mert valahol él a 
vers! Hogy hol? Bizonyára nem ott, ahol lennie kellett volna a hatvanas évek
ben, az idézett sorok leírásánál: az ember, az olvasó mellett, hogy melegítse né
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ha a fekete kocsis, kulákkínzó éjszakákon. Bartalis szerint, aki magáénak tartja 
a mindennap új alakú verset, tisztaságot, égi fényt hoz a szerző leikébe. Mint 
minden igazi vers. Nem áll meg annál, hogy a Szerző és a Vers, Költemény vi
szonyát vizsgálja, vagyis nem az általánosítás szintjéért vetette papírra e soro
kat. Hanem a magánember, a falustársak között élő és munkálkodó ember, ma
ga Bartalis van a sorok között, aki, akár a szeretett nő részéről, arra vár, hogy a 
VERS majd nyakába borul. Hiszen az ö v é i is.

Egy olyan korban, amikor a világ nagyot változik, és nem érti a többség, hogy 
mit akarnak velük tenni, akkor a művészetek, a költészet, az irodalom, a zene 
tiszta hangjai hitelesebbek, mint a hordószónokoké, az akarnokoké, a fölfelé tö
rekvőké. Mostanság is ilyen összezavarodott világban élünk, nehezen igazodnak 
el a felnőttek a sok menedzser, a királyként meztelen politikusáradat sodrában, 
a felnövők pedig úgy élik meg: a világ ilyen, ne várjanak többet tőle, mint az 
önös érdekek felpuffasztását, a szemtől szembe mondott hazugságokat.

Bartalis számára a vers nem fájdalomcsillapító, nem kábszer a valóság elviselé
sére, hanem valami más: valódi világ, benne a hajnalok hangjával, a hulló hó han
gulatával. Azért is lehet az, mert ő teremtette ilyennek. Csak a vers él (1963) cím
mel tette hangsúlyosabbá ezt: „Csak a vers él / a szívemben. / Örök lángja / ki nem 
lobban (...)” A verszáró sorok (A Mindenség / tovább forog.) a mindenség távlatába 
helyezik — akárcsak a korábban említett és idézett előszóban — az emberi élet por- 
szemnyi voltát, ám éppen a vers, a költészet, tágabb értelemben az irodalom, a mű
vészetek erejével győzheti le az alkotó a végtelen időt.

Hogyan? Úgy, hogy alkotásaiban a szerző megmarad, mert gondolatai, az ál
tala egyedi módon megfogalmazott érzések érdemessé teszik nevét kiemelni a 
névtelenségből.

Akárcsak a Bartalis Jánosét. Aki még vívódásait is szavakba fogalmazta, 
nem pusztán meggyőződését, hitét. A tudós bizonyít — a költőnek talán elég 
hinnie ebben, és elmondani, leírni nekünk.
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