
Húsz éve hunyt el
Tűz Tamás
A szendi római katolikus templom freskóira célozva — ahol nyári
szünetes diákként, mindenes kisinasként szorgoskodtam 1955-ben
— tettem fel Prokop Péternek egyik 1998-as hazalátogatásakor tör-
tént beszélgetésünk alkalmával csepeli műtermében a freskókészí-
tés kezdéséhez kapcsolódó, évtizedek óta bennem lapuló kérdést:
„Hogyan alakult ez ki?” A Mester visszaemlékezése: „Egészen pon-
tosan már nem emlékszem rá… — aztán tovább gondolja. — Tűz
Tamás, Csanád Béla és jómagam (volt még egy negyedik is, de már
a nevét is elfelejtettem, azt hiszem, az mint irodalmár, vagy művész,
elkallódott…), összetartottunk mi hárman, és Tamás baráti alapon
mint festőt meghívott, hogy neki is fessek valamit. A kiindulópont
ez volt. »Gyere el hozzám is, hát nekem is fessél valamit…« — nyú-
zott. A Sükösdin fellobbanva, persze!” Simándi Ágnes mondja a fres-
kókkal kapcsolatban: „Prokop Péter és Tűz Tamás barátságának is
tekintélyes része volt” létrejöttükben.

Az akkori egyházi irodalmi megszólalásokat jelentősen moderni-
záló Harsányi Lajos győri irodájában lett — a kezét tördelő ifjú Makkó
Lajos, frissen felszentelt pap 1939 nyarán — szó szerint „cilinderből ki-
húzottan” Tűz Tamássá. Majd az ő patronálásával kezdte meg költői,
irodalmi munkásságát, amit jelentősen segített a Vigilia, nemcsak az
itthon megjelent első két kötetének, de számos versének közlésével
is. A harminckét hónapos — három teles — kegyetlen szovjet hadifog -
ságból 1947-ben visszatért költő a — „minden szörnyűségnek vége, min-
den megváltozott! Egy hazánk van! Emberek, levegőt kapok! Nem fagynak le
az ujjaim! Itthon vagyok!” — harsogó örömével kiáltja bele a magyar
irodalomba már 1947 augusztusában csont soványan a Hazám című
versét, majd még néhány további jelentőst később. Az 1947-es vá-
lasztások szülte fordulat azonban kegyetlenül víz alá nyomja az „ott
volt és sokat látott” visszatértet. Alig kap fórumot, néhány „versecské-
ben” mutathatja csak magát. Meg is lepődhetünk — ugyanakkor na-
gyon szerencsés, hogy közlésre kerülhetett, ezek mellett az ugyan-
csak a Vigiliában 1952-ben megjelent, itthon talán legismertebb Szent
Ist ván című (akkor még a király szó nélküli) nagyszerű versén…

A két művésznek a freskókészítési „együtt állása” és az akkori él-
mények, Tűz Tamással folytatott levelezésem, majd Prokop Péter
szabadabb és gyakoribb hazalátogatása, a vele folytatott beszélge-
téseim, könyv vagy tárlati bemutatóin történt videózó „fegyverhor-
dozós” jelenlétem egyre jobban azon felismerés felé tereltek, hogy
nagyon komoly dokumentált anyagom gyűlt össze időközben. Ezt
továbbgondolva érlelődött meg bennem, hogy mindezt nem szabad
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1940-ben született a Ko -
má rom megyei Császár
köz ségben. A Budapesti
Műszaki Egyetemen szer-
zett gépészmérnöki, majd
közgazdász oklevelet.
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csak magamnak kisajátítani, közkinccsé kell tennem. Így indultam
neki — persze nagyon sok könyvtári, levéltári kutatás kellett még
hozzá — a Szendi freskók — Szendi versek című könyvem összeállítá-
sának. A kutatásban aztán igen nagy meglepetés is ért…

„Amikor Tűz Tamás 1992-ben Hamiltonban megtért a Teremtőhöz,
nemcsak nagy űrt hagyott maga után a magyar emigráció irodalmá-
ban, hanem hatalmas feladatot is: költői hagyatékának feldolgozása
azóta is várat magára….” — írja könyvem bevezetőjében a már hivat -
kozott Simándi Ágnes. Erre a feldolgozásra váró anyagra a levéltári
meglepetés még rátetézett, mert olyan versek megsárgult lapjai ke-
rültek kezembe egy könyvelési füzetből, melyek korábban még sehol
nem jelentek meg nyomtatásban. Könyvemben így ősbemutatóként ol-
vashatók, lekerülvén ezzel a hagyatéki feldolgozás feladványáról.

A könyvtári „tervteljesítéses” — hiszen ezres nagyságrendű ver-
sét kellett folyóiratokban, köteteiben átnéznem ahhoz, hogy az ere-
detiséget bizonyíthassam — elmélyedésem aztán nagyon sok gyö-
nyörű felszabadult, melankolikus, mélyen szántó, „kisöreges”,
vagy éppen döbbenetes sorral ajándékozott meg. Az Egy ország kü-
szöbén (Napló 1944–1947) oktáváit egyszerűen nem lehetett ott-
hagyni, „egy ültő helyben” kellett végigvinni. Beleborzongtam köz-
ben a lírai kifejezés ilyen hihetetlenül plasztikus erejébe…

Tűz Tamás halálának 20. évfordulójára, ismereteim szerint, a Ko má -
rom-Esztergom megyei Szomód község Helytörténeti Csoportja em-
léktáblát tervez felállítani. Emellett februárban volt kötetem bemuta-
tója Prokop Péter alkotóműhelyében, Csepelen. És ezek a „vélet lenek”
mit is rajzolnak ki Tűz Tamás életútjában? Első szolgálati helye Ma gyar -
országon Szomód/Agostyán volt, míg az utolsó onnan 20 kilométerrel
délebbre: Szend… Életének itthoni szolgálati útja egy kezdet/vég kör-
ként is értelmezhető e két helységhez, eseményhez kapcsoltan.

Csodák
Mindennap új csodára ébredek:
Hogy élek még, ó hihetetlen épség.
Hogy hall e fül és látnak e szemek,
S az arcom érzi jeges szél csipését.

Mindennap új csodára ébredek:
Hogy élek még, ó mesebeli jóság.
Hallom: haraggal búgnak a hegyek;
Látom: az erdőt lángok lobogózzák.

Látom: a réten a vadkan-lyukat
Halálos ágyuk vaskölykei túrják.

Örömmel tölt el, hogy a Vi -
gi lia négy költeményt közöl
Szendi freskók — Szendi
versek című kötetem „Szen -
di versek” fejezetéből. Köny-
vemről az olvasók az inter-
neten, a www.szendifres
kokversek.konyvmuhely.hu
honlapon találnak további
információkat. (D. T. A.)
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