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R Ó N A Y   L Á S Z L Ó

Szárszói napló

Néha-néha apámmal tölthettem az õszelõt Szárszón. Kedvenc idõszaka volt ez.
A nyaralók hazautaznak, az utca egy csapásra kiürül, csak a cicánk bóklászott a
házak között. Van is egy vers 1958 szeptemberébõl, amelyben egyszerre idézte
az õsz és az elmúlás békességét:

A teljes csönd! ahogy az idegek
huzalán átsuhan, mint telefondrót-
huzalokon a szél, s a víz felett
hozzá ez a valószínûtlen, oldott

kékség, és a tó rezzenéstelen,
ezüst tükre a kora délutánban:
ez már szinte a végtelen,
az örökkévaló az elmúlásban.

Mert elmúlás ez: mikor a forgás
mintha megállna, s kitárul a pompás
látóhatár. Úgy érzed, óriás

lettél benne. – Ám egy perc, és riadtan
hanyatt dõlsz. De ebben a pillanatban
csak boldog voltál, semmi más.

(Szeptemberi csönd Szárszón)

Ült a kertben annál az asztalnál, amely a nagymamától maradt meg (1941-
ben vásárolta a szárszói házat). Valaha fehér lehetett, de az évek során lepat-
togzott róla a festék, és szürkébe öltözött. A szalmaszék is megérezte az idõ
múlását, ahogy a kerti almafák is, amelyeknek termése egykor kosarakban uta-
zott a fõvárosba.

Ült és dolgozott. Verset, elbeszélést, regényt írt. Körülötte az ihletadó Bala-
ton, a romladozó ház, amelyben Esti gyors címû regényének fõhõse élt család-
jával, a „gyógyszerész úr” – így szólították a piacon, s nagyokat nevettek, ami-
kor a hátsójukba csippentett.

Amikor a nap delelõjérõl nyugatnak indult, félbehagyta a munkát, fürdeni
indult. Réges-rég nem jártunk már a „nagy strandra”, ahol nyáron zene szólt, és
hatalmas meccseket vívtunk a homokban. Maradt is egy képem róla, amint
fürgén inalt a labdával. Gimnazista korában atlétaként is jeleskedett:

Késõbb atletizáltam. Tûrhetõ távolugró
voltam, és a legjobbak egyike a százas
gyorsfutásban, több érem birtokosa, versenyek
gyõztese, valamint az iskolai négyszer
százas staféta tagja, szépreményû
sprinter.
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Ahová fürödni jártunk, egy megviselt fára – mára ezt is kivágták – terítettük
a köpenyünket, s élveztük az õszi Balaton simogatását. Szeme fölé emelte te-
nyerét, s átnézett a túlsó partra, ahonnan csendes idõben hallhattuk a mozdo-
nyok dübörgését és a vonatkerekek kattogását. Sorolta a községeket: Udvari,
… Akali, … Ez utóbbit érezhetõ melegséggel ejtette ki: az akali bor volt a
kedvence. Esténként elüldögéltünk egy-egy pohár mellett; ilyenkor a múltról
beszélt, a barátairól, fegyvertársairól, és hevesen ostorozta az idõszerû kultúr-
politikát.

Délutánonként végigsétált a falun, üldögélt az állomáson. Talán arra a ven-
déglõre gondolt, amely egykor a kis állomás mögött mûködött. Itt tervezgették
az Ezüstkort SÕTÉR ISTVÁNnal, THURZÓ GÁBORral, miközben zene szólt, és
a térség közepén táncosok forgolódtak a magasított betonon.

Minden évben megnéztük JÓZSEF ATTILA sírját, utóbb a sírhelyét. Kisgye-
rekként megcsodáltam a kerítés melletti sírhantot a kopjafával, mezei virágok-
kal és a tömérdek katicabogárral. Aztán exhumálták, pontosabban áttemették
a költõt, és Szárszón növekedni kezdett a legendája: díszes temetésrõl, fúvós-
zenekarról és minisztériumi nagyságokról szólt a fáma, és kezdtek szaporodni
kitûnõ barátai, akik Attilának nevezték.

Egyszer azt a feladatot kaptam a Vigiliától – aminek Sík Sándor mellett
organizátora apám volt -: keressem meg a költõ életének még élõ tanúit.

A mai múzeumban, ahová telente felköltöztek a nõvérei, s ahonnan õ is
halálos útjára indult, élt még HORVÁTH NÉNI. Amikor JÓZSEF ATTILÁról kér-
deztem, töprengve nézett maga elé. „Furcsa ember volt – mondta aztán –,
esténként egy kés pengéjén tükröztette a holdat.” Kis gondolkodás után hoz-
zátette: „A bolond hozta a halálhírét.”

A bolondot ismertem. Szárított babból készített lánc csörgött a nyakában,
és mindig fagylaltra kért pénzt. A költõ holttestét hatalmas térképpel takarták
le. A térkép ott függött a régi állomásépület falán: nagy hirtelen azt kapják le,
hogy befedjék a testet.

Hazamenet apám megállt a kertben a diófánál. Ujjai között megdörzsölte
egy-egy levelét, s látható élvezettel szimatolta. Ilyenkor nem illett zavarni; szo-
bájába húzódott, vagy a kertben figyelte az útján haladó holdat.

A nyár tündökletes tûzijátéka végetért.
Az ég üvegszerû, a víz már szeptemberi kék.
Napról napra áttetszõbben zöldek a nyárfák,
s alig van énekes madár.

Este a csönd hûsen tapintható. A telihold
fölszáll a fák fölé, nyugtalan fehérség
szitál, s könnycseppnyi: gyönygyházfényû tó remeg,
ahol a sínek összeérnek.

(Nyárutó Szárszón)

Szívesen sétált át Földvárra vagy Szemesre. Földváron SZABÓ LÕRINCet
emlegette. Õ nem sokkal halála elõtt meglátogatta apámat. Kikísértük az állo-
másra; fehér, rövid ujjú ingben integetett a vonat ablakából. Aztán eltûnt az
örökkévalóságban.
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Néha-néha elment a földvári mólóig, és tûnõdve szemlélte a hullámokat,
amelyek irodalmunk egyik remekét ihlették. Szemesre Öszödön át mentünk a
parti úton, a tócsákat kerülgetve. Megálltunk a kápolna mellett, ahol sohasem
mondtak misét, Szemesen azonban igen. Már nem emlékszem, hogy a helyi
plébános már akkor is négy község gondjait vitte-e a vállán.

Szemes felé néha betértünk a ferencesek üdülõjébe; kettõ is az övék volt.
Egyikben nyaranta néhány napot töltött SZABÓ IMRE püspök; nagyon kedves
ember volt. Ám nem az õ kedvéért tettünk látogatást, hanem a zenész TAMÁS
ALAJOST kerestük meg. 1967-ben azonban hiába mentünk:

A szalvia virít még. De zárva mind az ajtók,
ablakok,
a visszahõköl a csendtõl, ki a kapun benyit.
A tornácon nem vár a jóbarát, aki nyaranta itt
lakott.
Holnap délután temetik.

(Gyászjelentés)

A Szemesre vezetõ földút mellett, a síneken olykor elhúzott egy vonat. A túlol-
dalon szinte végig erdõ rejtette titkát. Mi a Posta – ma Ady Endre – utca utolsó
elõtti házában nyaraltunk; még egy ház, és következett az erdõ, amelyet ugyan-
úgy kivágtak, mint a Posta utcai fasort. Apám olykor hóna alá vágta valamelyik
molyrágta takarónkat, és jegyzetfüzetével, tollával leheveredett az erdõ szélén.

Június. Fekszem az erdõszélen a fûben, de már
nem érzem a régi rajongást.
Fülemülék szólnak a lombban, és néha, távol, a
völgyben egy sárgarigó.
Délután négy; melegen süt a nap még,
de szemközt már a gyöngykék párában áll a hegyoldal,
és itt is egyre nyúlik az árnyék.

Hangyák kúsznak a fûben, karomra másznak,
csápjaikkal tapogatnak,
mintha már nem is élnék.

(Erdõszél)

Amikor halála elõtt kötettervet készített, hogy összegyûjtött verseit megje-
lentesse, legtöbb szárszói költeményét Ithakában címmel rendezte ciklusba.
Megfásult Odysseusként húzódott vissza Szárszóra, ahol valóban otthonára
talált, hiszen ismerték és szerették az itteniek is; halála után utcát neveztek el
róla, s a házat emléktáblával jelölték meg.

Avató beszédet FODOR ANDRÁS mondott, s Bece-hegyrõl átrándult az alka-
lomra kedves barátja, TAKÁTS GYULA is.

Rokonlelkek voltak. Mindketten a Balaton mellõl szemlélték a világot. Tet-
tek-vettek kertjükben: Gyula bácsi szõlejét gondozta, apám az almafákat és a
málnát szemlélte féltõ gonddal. Tudták, hogy egy titokzatos szál kapcsolja õket
össze.
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Errõl írta apám Becére szóló versét:

Közeledik az õsz: kezdõdik a halak
játéka már, Gyulám! A vízbõl kis ezüst
villanás csap föl és csobbanva elmerül,
bugáját bontja már a nád,

s az égen párosan szállnak a vadkacsák
nyugatnak. Aki már jó pár nyarat megért
e tájon, ismeri jeleit, s tudja, mit
várjon még, ha a hajnalok

lehûlnek hirtelen, csillag hull éjszaka,
s lent már északnyugat felé a Göncöl is.
Almánkat ideje kosárba szedni most,
nehogy megfúrja fönn a sok

mohó darázs (ahogy sokféle kór sunyi
furdancsa szokta ért korban a testet is),
s kinek szõleje van, nézheti már korán
érõ saszlája gyöngyeit,

s a rizling tömörebb fürtjei zöldesarany
csillámát a napon. Prést, hordót takarítsz,
gondolom, maligánt jósolsz s pince elõtt
bogrács-helyt keresel, Gyulám,

mert írtad, szüretig Becén maradsz. Maradj!
s élvezd az õsz mustízû melegét.
Ráérünk zsémbesen tûznél gunnyadni majd,
ha „minden bús telelésre dõlt”.

Halála elõtt apám elbúcsúzott Szárszótól:

Leszedtem az utolsó három almát a fáról.
Tavaszig bizony, kedves, búcsút veszünk a háztól,
s a kerttõl is. De majd csak kibírjuk a telet,
kézenfogva. Te velem, én veled.

(Szárszó utoljára)

A tavaszt már nem érte meg. De odafentrõl bizonyára elégedetten szemléli a
szárszói kertben hancúrozó unokáit, s ha Szent Péter engedi, idõnként koccin-
tanak a Bece-hegyivel.


