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Vasy Géza

Salvatore Quasimodo füredi emlékfájánál
Születhetne-e költő szimbolikusabb helyen, mint a Földközi-tenger hatalmas szigetén, Szicíliában, Syra-

cusában, szinte egyenlő távolságban Athéntól és Rómától? Ám talán okosabb lenne egyenlő közelséget emlí-
teni. S e városnevek mellé Firenzét, Milánót is odasorolni. Az európai eszmeiség bölcsőhelyeit és a jelenkort. 
Quasimodo életműve ugyanis úgy vált a huszadik századi európai lírai modernizmus jelentős példájává, hogy e 
század drasztikus és tragikus történéseit megélve, a költő képessé vált a hagyománykincs és a léttapasztalat egy-
másra rétegzésére. Volt ő hermetista, és vált szinte agitátorrá is. Fel tudta oldani azt az alkotói dilemmát, hogy mi 
a fontosabb: önmaga kifejezése vagy a közösségé. Hiszen a kettőt eggyé lehet olvasztani. 

Bizonyára sokan gondolják azt, hogy a 21. század már egészen más, felejtsük el az ódon konzervativizmus ide-
áit. Az ember azonban csak addig nevezheti magát embernek, ameddig tudatosan és cselekedeteiben is társadal-
mi lénynek tartja magát. Quasimodo, még friss Nobel-díjasként, a Nagyvilág című világirodalmi folyóirat felké-
résére üzenetet küldött a magyaroknak. Ennek érvényessége, aggodalma és reménye fél évszázad múltával sem 
csökkent. S talán itt Magyarországon különösen időszerű:

„A valóságtól örökké menekülő költészetnek, az elíziumi tájakon sarjadó kék virág költészetének szószólói az 
emberi értelem nevében beszélnek, holott magát az embert, mint a maga racionális problémáival küzdő kortár-
sat, nem hagyják élni: állandó alávetettségben akarnák tartani, és vissza szeretnék taszítani abba a korba, amikor 
a barázdát még faekével szántották. Manapság a feszültség katonai és politikai enyhülése segít abban, hogy meg 
lehessen menteni a civilizációt. Én azt remélem: elkövetkezik a kulturális enyhülés ideje. Sőt, a kettő tán egy és 
ugyanaz.” (Nagyvilág, 1960. 1.)  

Quasimodo augusztus 20-án született, a magyarság legrégibb, s egyik legnagyobb nemzeti ünnepén. E vélet-
lenben is érzek valami jelképeset, hiszen hozzánk köti őt. A magyarság szellemi: vallási és művelődéstörténeti 
kapcsolata Itáliával már több mint ezeresztendős, s éppen Szent István király volt az, aki mindezt megalapozta, 
szinte törvénnyé tette. Könyveket lehetne írni a magyar–olasz kapcsolatokról, mégis igaz, hogy a huszadik szá-
zad nagyszerű olasz és magyar irodalmát kölcsönösen kevéssé ismerjük. A hiányok csökkentésében, a rokon-
szenv megismeréssé, olvasássá változtatásában 1959 után nem csekély szerepe volt magának Quasimodonak. 
Azokban az évtizedekben Európa-szerte nagyobb volt a szépirodalom rangja, s még az átlagemberek is figyeltek 
akár a költő szavára is. Szép példája ennek az olasz költő hazai fogadtatása. Verseskönyvét második kiadásban is 
ki kellett nyomtatni, s azt is szétkapkodták. S amikor 1961 júniusában Magyarországon járt, valóságos diadalút-
ban volt része. Akkor hívta őt Balatonfüred, hogy ültessen el ő is fát. Az őt kísérő irodalmár, Szabó György így 
rögzítette az eseményt: 

„Négy órakor ott szorongtak az üdülők, már messziről hallatszott a zene, a fák közül elővillant a magyar és az 
olasz zászló.  „Akárcsak nálunk” – mondta Quasimodo a kápráztató hőségben. Igen, itt korlátlanul lelkesedtek – 
egy költőért. Ott a hársfa, még szalmába bugyolálva; neki kell az első földet a gyökerére fordítania. A Nobel-díjas 
sebesen dolgozik, egészen belelendül, nem tudja abbahagyni. A körülállóknak tetszik a dolog: érti, hogyan kell 
megfogni a szerszám nyelét. Érezni a tapson, hogy önkéntelen; idős bácsik, akik csak annyit tudnak róla, hogy 
valami poéta, tárcájukból fényképeket vesznek elő, saját arcképükre kérnek aláírást.” (Nagyvilág, 1961. 12.)

Az emlékezésből azt is megtudhatjuk, hogy a fácskát elültetve mondta azt, hogy „egy kicsit örökre itt marad 
a magyar földön”. Az egyik esti autóúton írta meg az emléktáblára szánt sorokat. Így szeptember táján pedig azt 
kérdezte levélben, hogy nődögél-e a hársfa.

Mit válaszolhatnánk erre ötven év elmúltával? A fácska szépen megnőtt, s a költő egy kicsit itt maradt a magyar 
földön. Vendég volt, de emlékét megőriztük. A magyarság, ha keletre nézett, az őseire, az eredetre gondolt. Ha 
északra, akkor a lengyelekre, a sorsban testvérnemzetre. Ha nyugatra, akkor a franciákra, akik a modern polgári 
társadalom és a modern művészet megteremtői. Ha délre, akkor mindig az olaszokra: Rómára, Firenzére, Euró-
pára, a kereszténységre, a fel-felsejlő Édenre. Arra, hogy emberek vagyunk, s emberhez méltó módon kellene él-
nünk. Az ókor, a reneszánsz tudósai és művészei ezt örökítették ránk, s a múlt század és a jelenkor alkotói ugyan-
ezt teszik. Az ő sorukba tartozik Salvatore Quasimodo is. 
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Szeptemberben, késő délután már hirtelen szokott alkonyodni. A költőt idézve: „hirtelen leszáll az est” („ed 
è subito sera”). A napsugár valóban szinte átdöf bennünket, s mindannyian önálló személyiségek vagyunk. 
(„Ognuno sta sul cuor della terra / trafitto de un raggio di sole”). A halál perceiben feltehetően magunkra ma-
radunk, ám addig, s különösen itt és most nem a magányosság hat át bennünket, hanem a közösséghez tartozás 
öröme: magyarok vagyunk, olaszok, s mindannyian európaiak és emberek.


