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P O M O G Á T S  B É L A

Bella István apasiratója

„Néhai Bella István
karpaszományos honvéd

sírtalan sírja fölött
Gyere fiam, menjünk el apánkhoz.

Ha elsírjuk róla a havat, ha a földet
elhányjuk róla, talán találunk

kardbordát, csontsípot, csigolyagyöngyet,
s talán találunk a szíve helyén

Északi Fényt, s fekete csöndet…”

Bella István Halotti beszéd című költeménye az 1977-ben közre adott Igék és igák című ver-
seskötetben volt olvasható, a költő ebben az időben már országosan ismert volt, ez volt a ne-
gyedik verseskönyve, hat esztendővel korábban József Attila-díjat kapott – életének és költői 
munkásságának delelőjéhez érkezett. Ennek magaslatán nem csak az irodalmi élet elismerését 
kapta meg, a versolvasó közönség (akkor még volt ilyen) is kitüntette figyelmével és bizalmá-
val, magam is emlékszem arra, hogy az Írószövetségben vagy a Fiatal Művészek Klubjában, 
az Egyetemi Színpadon milyen lelkes közönség fogadta a fiatal (harmincas éveinek közepét 
betöltő) költő verseit.

Többnyire magam is ott voltam ennek a közönségnek a soraiban, nem csak Bella István ver-
seinek híveként, hanem a költő barátjaként. Évek óta laktunk egymás közelében egy legendás 
Nagymező utcai házban, ahol olyan írók fordultak meg nálunk rendszeresen, mint Juhász Fe-
renc, Ágh István, Lázár Ervin és Császár István (folytathatnám a sort). Bella Pista nyitott és 
barátságos egyéniség volt, tulajdonképpen alig lehetett sejteni, hogy a meghitten forró szerelmi 
vallomások és az anyanyelvünk ősi titkaira is rávilágító játékos rímek mögöttes terében olyan 
költő áll, aki mélységesen átéli a magyarság vallató történelmi fájdalmait. Különben nemze-
déktársaihoz és barátaihoz hasonlóan, hiszen a nagy közös tragédiák, mint amilyen volt a két 
világháború vagy a levert forradalom, átütnek Ágh István, Buda Ferenc, Ratkó József, Kiss 
Anna és mások versein is.

Az Igék és igák (erre a címből is következtethetünk) poétikai értelemben is különlegesen és 
jellegzetesen Bella István költészetének karakteres darabja: egyetlen nyelvi fordulat gesztusával 
fejezi ki a költészet szakralitását, a nemzeti történelem tragikus természetét – és a nyelvteremtő 
játékosság ősi költőiségét. Érdemes felidézni Kosztolányi Dezső emlékezetes szavait – ebben 
a játékos, egyszersmind tartalmas nyelvteremtésben talán ő lehetne Bella István egyik meste-
re. Nos, Kosztolányi a következőket jegyezte le: „A költészet veleje, hogy a költő és a nyelv 
egyenrangú munkatárs, egyenrangú játszótárs: néha az egyik enged, néha a másik, ezen a baráti 
kötődésen pedig mind a kettő egyaránt nyer.” Látszólag baráti kötődés folyik Bella István ver-
seskönyvében is. A költő önfeledt játékra hívja a nyelvet, illetve boldogan engedi, hogy a nyelv 
játsszék vele. Játszi ritmusok, rímek és szavak igazolják, hogy valóban egyenrangú játszótársa a 
nyelvnek: ismeri ennek természetét és titkait, rejtett lehetőségeit. Nem csavarja-gyötri a szava-
kat, ellenkezőleg, hagyja, hogy mintegy maguktól játsszanak, akár perdüljenek és táncoljanak. 
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„Legszebbek a szép lektürök, / lektorognak a lektorok” – lesz a kancsal szójátékból ironikus 
tréfa (Egy kis poécica); „hol férgel a fény, s percel a pondró” – olvad át játékba a hallfélelem 
(Fiamnak).

A szavak: az anyanyelv szavai és képzői villogtatják meg szunnyadó életerejüket. A nyelvben 
természetesen még beláthatatlan lehetőségek rejlenek: az orális irodalom vagy a nagy nyelvi 
forradalmak: Balassi, Pázmány, Vörösmarty, Ady forradalma ezeket a lehetőségeket bontották 
ki, váratlan fordulatot hozván a szavak életében. A kötöttebb nyelvű korokban – és Juhász Fe-
renc meg Nagy László szóforradalma után alighanem a mi korunk is ilyen – a szavak tavaszi 
burjánzását az érett nyelvi formák biztonsága váltja fel. Nem árt, ha egy költő, jelen esetben 
Bella István, legalább eljátszik velük, s mulatságból próbálja életre kelteni, mozgásba lendíteni 
a szótárban rejlő friss nyelvi erőt.

Játék sokszor a ritmus is: a Gázel, István nevére és a Halotti beszéd ráolvasásszerű kántálá-
sa, a  Fűszáltól fűszálig sebesen pergő hatosai, a Fiamnak szimultán ritmusban írott szonettje 
mutatják, hogy Bella István kezén könnyen születnek a ritmuskísérletek. Ahogy mesterei: Cso-
konai Vitéz Mihálytól Kormos Istvánig, ő is játszi könnyedséggel alakítja át a magyar költészet 
hagyományos eszközeit. Hagyományos eszközökről kell beszélnünk, hiszen az Igék és igák köl-
tészete többnyire azt a nyelvet és formát használja, amely a magyar líra népi forrásaiból eredt. 
A népi hagyomány játékos követése, a szó- és ritmusjáték kitüntetett szerepe következtében 
nevezhetjük (a művészettörténetben elfogadott „parasztbarokk” mintájára) talán „parasztroko-
kónak” Bella István stílusát. Volt már ilyen a magyar költői hagyományban: a tizennyolcadik 
századi debreceni iskola (Csokonai, Fazekas, Földi, Diószegi) és a kollégiumi költészet is sa-
játos „parasztrokokót” hozott létre, a népköltészet és a deákos tradíció formáit hangszerelve 
a rokokó franciás könnyedségére, játékos dallamára. Kétségtelen, hogy ez a „parasztrokokó” 
nem veszélytelen a könnyen születő nyelvi ötlet gyorsan magával ragadja a verset, lefegyverzi 
a művészi kontrollt. Bella Istvánt is nemegyszer magukkal ragadják leleményei, játékos szavai, 
a ritmusok és a formák bűvészete. Igaz, nyelvi bűvészmutatványai is mindig hiteles és szuverén 
költői erőt mutatnak.

A „parasztrokokónak” ugyanakkor, hagyományai szerint, belső feszültsége van. A játékos 
nyelvi és formai ötletek hátterében többnyire ott rejlenek a lélek sebei és örvényei, és a játék 
csak arra való, hogy elfeledje, szivárványos színekbe burkolja ezeket a vérző sebeket és sötéten 
kavargó örvényeket. Ebben az értelemben kapott szerepet a rokokó dallama Csokonainál, ké-
sőbb Dsida Jenőnél és Jékely Zoltánnál vagy éppen Gulyás Pálnál, a „parasztrokokó” egy újabb-
kori debreceni hívénél. Bella játékos dallamának is van egy mögöttes zenéje: sötétebb zene, 
amely mélyen megélt fájdalomról, a szív szorongásáról tanúskodik. Történelmi és családi tragé-
diák, közösségi gondok és személyes válságok nyomán született ez a sötétebb zene. A nyelv és 
a ritmus rokokó tánca mögött tragédiák rejlenek, akár a debreceni magányba fúló, ország sorsán 
mélázó Csokonainál. Az önfeledt játék szorongást takar; vajon mi lesz azzal a nyelvvel, amely 
ilyen pompás díszeket képes ölteni. „Ki ragozza el magyarul az időt? […] Minden kidőlt felki-
áltójel kopjafa” – Bella István szorongó kérdésében és férfias fájdalmában az anyanyelv jövője 
iránt érzett aggodalom ölt alakot. A nyelv és a nyelvnek életet adó közösség sorsa az, ami ennek 
a látszólag játékos zenének a mögöttes dallamát szabja meg. A Honfoglalók és a Kiért szól a 
harang? éppúgy ezt a tiszta és tragikus dallamot szólaltatja meg, mint a halálba 
hajló Ady Endrét idéző A Három holló emléktáblája alá vagy az (L.Z.), a Latinovits-sirató.

Közéjük tartozik a Halotti beszéd című nagyobb költemény is, amelyben a költő korán elve-
szített édesapját siratja el, egyszersmind a nemzeti történelem súlyos kataklizmájával, a máso-



27

dik világháború oroszországi hadjáratának nemzeti tragédiájával vet számot. Azzal a tragédiá-
val, amelybe értelmetlenül és indokolhatatlanul kényszerítették magyar katonák százezreit. 

Bella István mintha kisfiának mondaná el a személyes, ugyanakkor közösségi tragédia törté-
netét: őt hívja képzeletbeli utazásra, hogy együtt keressék meg az ismeretlen földben hányódó 
csontokat, s adjanak végső tisztességet a jeltelen sírban nyugvó halottnak. 

A szöveg a népi halottbúcsúztatók mágikus hagyományára utal, s hasonló hagyományok kel-
nek életre a képzeletbeli halott-támasztás mágikus igéiben is: „Gyere, fiam, menjünk el apánk-
hoz. / Az itthoni eget, leheletünket / emeljük szájához, mint a tükröt, / hátha bepáráll, hátha él 
még…” 

A költemény azonban nemcsak a halott édesapját siratja el, a nemzeti katasztrófák minden 
áldozatát meggyászolja, azokat, akik a Don-kanyarban, az Isonzónál, Galíciában, Világosnál, 
akár az Obnál és a Jenyiszejnél vesztették életüket. A személyes gyász és fájdalom az egymást 
követve megtizedelt nemzedékek siratásával egészül ki, Bella István költői személyisége a nem-
zeti történelem nagy tragédiáinak átélése következtében lesz olyan közösségi személyiséggé, 
aki a küzdelmes magyar történelem minden terhét a vállára veszi.

A halottsirató a magyar lírai (és természetesen a világirodalmi) hagyomány egy különleges 
fejezetét alkotja, ahogy tudom, először a magyarországi latin nyelvű költészetben: az egyházi 
liturgiában, majd Janus Pannoniusnál, később mindinkább a nemzeti nyelvű költészetben kapott 
hangot. Olyan klasszikus költőinkre gondolok, mint Kölcsey Ferenc, Arany János, Vajda János, 
Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső,  Sinka István, József Attila, Illyés Gyula vagy 
éppen Nagy László és Juhász Ferenc. Bella István „apasiratója” ezt a hagyományt, nem kivéte-
lesen az ő költészetében, a finnugor népköltészeti tradíció poétikájával egészíti ki, pontosabban 
ennek a tradíciónak a hangszerelését követi. A Halotti beszéd szövegében téveszthetetlenül ott 
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van a Kalevala nyoma, olyan sorokra gondolok, mint a következők: „Egyik lábunk Északnak 
menjen, / másik lábunk Delelő Délnek, / Balsors-véres-kard kezünket / nyargaltassuk kopjás 
Keletnek. / Koponyánkat, Gellért hordóját, / gurgassuk keresztes Nyugatnak.”

Valójában a Kalevala poétikáját követik azok a sorok is, amelyek az archaikus hagyományt a 
modern (huszadik századi költészet) szabadabb képtársításaival, szóalkotásaival nyelvteremtő 
képzeletének tündéri játékosságával egészítik ki. 

Ebben a játékos szóteremtésben Bella István költészete mindig kivételes fantáziáról, nyelvte-
remtő képességről tett tanúságot. 

Az apasirató versben ez a nyelvi innovációs készség kapott költői szerepet, ilyen sorokra gon-
dolok: „Nincs zöld, hol ne füvelltünk volna, / föld, hol ne röglöttünk volna, / ég, hol páránk ne 
egesedne, / ág, hol porunk ne leveledne, / eleven ekékkel a tengert / szántottuk sírokkal a tengert 
/ fölszántottuk sírral a földet, / eleven sírokkal a földet, / s vetettünk bele élő embert, / búzauno-
kát, rozsszüléket, / arattunk láncot, láncos lángot, / üszög-időt, pipacs-igéket.”

A szóban forgó verset áthatja a (nem egyszer) játékos természetű szóteremtő készség, a költői 
szótár megújításának kivételes képessége, a mögöttes mester azonban már nem a rokokó Cso-
konai, hanem a romantikus Vörösmarty, akinek szellemalakja a háttérben mintegy megjelenik. 

Nem véletlen, hogy éppen róla és hozzá szól a Halotti beszédnek is helyet adó verseskönyv 
egyik legszebb darabja: a Testamentom, amely a „Vén cigány” zuhanó és emelkedő költőjét 
hívja tanúnak: „Ne legyen hamu a szó, ne legyen por a lélek, / se lángpernye a vers, az ember, 
ha magyar / ne legyen világ korma, se lucska a létnek, / mit az idő a világ méhéből kikapar”. 
A táncos szavaknak már vége, súlyos igék következnek, melyekben a lélek fájdalma, a költő 
nyelvét és népét féltő szeretete ülepszik le nehéz ólomsúllyal. Ez a tragikus súly ad más jelen-
tést a korábbi nyelvteremtő invenciónak. A költőnek egy olyan nyelv erejét és gazdagságát kell 
igazolnia, amely évszázadok óta küzd fennmaradásáért. A nyelvet féltve, a nyelvet igazolva 
küzdhet meg a maga személyes integritásáért: a költészet így lesz egyszerre közösségi vállalko-
zás és személyes önvédelem.

Doni képeslapok IV.


