
K O V Á C S  I S T V Á N

Vallomás a teremtô csöndrôl 

Misi fiam barátjáról tudom, hogy érettségi táján egy Szabó Lőrinc-vers változtatta
meg, emelte ki előírásosan lázadó, hosszú hajú társai közül, tett azzá, aki ma: diákjai
által tisztelt tanár, ötgyermekes családapa, zeneszerető ember, házépítő, akire minden
körülmények között számítani lehet. Mellőlem ugyan hiányzott az apa, de – Sztálin
halálának évében – pártfogóimul szegődtek Rákosi Viktor Hős fiúk című regényének
gyerekhonvédei, akikre számíthattam – atyai vezérükkel, Bem József tábornokkal
együtt. Talán az őt ábrázoló könyvbéli illusztráció miatt figyeltem fel rá, merthogy
civil ruhában, lovaglóostorral csépelte az ellenséget. Vagyis voltaképpen fegyvertelen
volt. És győzött…

Ekkor fogalmazódhatott meg bennem tétova életcélként: fegyvertelenül győzni!
Ehhez kellő lelkierő, bátorság szükséges, és… jókedv. Ezt, a lelkem mind nagyobb
terét kitöltő olvasmányélményt izzította fel bennem 1956 őszének szeretetélménye.
Ezt az országos közösségvállalást már akkor, a tankok dübörgésében hirtelen felnőtté
váló kamaszként is ösztönösen költészetnek éreztem. Az 1956-os magyar nép költé-
szetének. Költészetnek, amelyet nem lehet kivégezni, bebörtönözni, megrettenteni.
Ez lüktetett bennem tíz éven át, mielőtt 1966 novemberében első versemet megírtam.
Az irodalom így ötvöződött bennem a históriával, nem, nem a történelmi emléke-
zettel, hanem a folyamatos történelemben létezéssel. Ebből következik, hogy a tör-
ténelem általam megismert hősei áttetszettek, áttetszenek közeli és távoli
ismerőseimen, s olykor az ismeretleneken is, akik tartásukkal, időben kimondott sza-
vukkal, mondatukkal, tettükkel vagy cselekvésszerű gesztusukkal rászolgáltak. Min-
den ember kerül olyan helyzetbe, amelyben elmulasztja azt tenni, amit a legelemibb
módon illene megtennie. A megkésve tudatosodó mulasztás megszűnik mulasztás
lenni a másikunk időben is helyénvaló cselekedete által, amelynek mi csak pironkodó
tanúi vagyunk. Nincs mentség! A restelkedés gyógyítható fekélye így is, úgy is foltot
hagy a lelkünkben.

A helyzetből fakadóan időben cselekvő ember történelmi tablóba illeszthető hős-
ként él az emlékezetemben: oly elevenen, hogy akár fél évszázad múltán is szeretnék
társául szegődni. Éppen ennyi ideje, vagyis ötven éve, hogy a Múzeum körúti gyors -
étterem-féleségben vacsoráztam. Tőlem pár méterre az asztalnál egy fiatal pár ült.
Rokonszenves, jóvágású férfi és hozzá illőn gyönyörű szőke hölgy. Toprongyos alak
lépett az étkezdébe. Tanácstalanul ácsorgott, s tétován tett befelé néhány lépést. Máris
előtte termett a büfésnő, hogy határozott hangon kitessékelje. Mire felállt a fiatal-
ember és azzal a tőmondattal, hogy „Az úr a vendégem!”, asztalához ültette a koldust,
aki így társa lett a legemberibb módon mosolygó, tüneményesen szép nőnek is. Egy-
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szerre bibliai példabeszéd és modern poéma íródott előttem, amelynek én csak szem-
lélője voltam, mert haboztam, gyávának bizonyultam hőse lenni.

E megrendítő látvány pillanatában azt a jelenetet is átéltem, amikor az októberi
harcok idején a közeli Rákóczi úton végigdübörgő tankok géppuskáinak golyózápora
elől egy fiatal pár a közeli telefonfülkébe rohant. Mintha életüket akarnák tantusz-
ként a mennyország perselyébe dobni… A lány lobogó szőke haja egy pillanatra arany-
nyal satírozta be a kicsapódó ajtó üvegét. A fülke egy perc múlva a fiú és a lány
égboltnak támasztott koporsója lett, amelynek talapzatából piros szalagok bomlottak
ki a járdára. 

A verset a megrendülés diktálja. Ennek forrása akár a jókedv is lehet. Fegyverte-
lenül győzni csak jókedvűen lehet. Alapvetően kedélyes ember vagyok, s fiatalabb
koromban – ha nekiduráltam magam – többnyire a társaság középpontjában lubic-
koltam. Ebbe bele lehetett fáradni. S nincs fárasztóbb a mesterkéltségnél, a kénysze-
redettség palástolásánál. Ilyenkor feltámad bennem az a képesség – nyilván minden
ember rendelkezik vele –, hogy kívülről figyeljem a világot s benne magamat. 

Önmagam kívülről figyelése egyszerre riasztó és vonzó. És többnyire hasznos.
Képtelen vagyok például veszekedni, mert a harmadik mondat leleplezi indulatom
szánalmasságát, lelki tunyaságomat, kíméletlenebbül fogalmazva: alattomosságra
való hajlamomat… A veszekedést az alattomosság áramütései indukálják. Pedig mi-
lyen egyszerű a megoldás. Egy szédítően mély lélegzettel..., s alján a megcsillanó ima-
töredékkel olykor a drámainak ígérkező helyzetet is könnyedén meg tudja oldani az
ember. Vagyis egy hiteles lélegzetvétel is költészet lehet.

Életem első könyvként megjelent irodalmi műve fordítás: Edward Stachura Sze-
kercelárma című regénye. Amely úgymond az élet legköznapibb teremtő alkotóele-
meiről, dolgairól szól: a szerelemről és a munkáról. Könnyen ment a lengyel szöveg
magyar újrateremtése. Azonosulni tudtam hőseivel és lélegzetvételként természetes
üzeneteivel, eszméivel. A szerelemben és a munkában nincsen megalkuvás. A félsze-
relem nem szerelem, csak öncsalás, önbecsapás, a félmunka nem munka, hanem a
másikunk becsapása. A házasság a legfelelősségteljesebb műalkotás, amely minden-
napi odafigyelést igényel. Illyés Gyulának Egy mondat a zsarnokságról című törté-
nelmi ráolvasójának legszebb mondata a „mikor jössz haza, kedves”. Az oltalmat
jelentő féltésnek és a szeretetnek ez az ikerérzelme kell, hogy vezesse és kísérje a két
embert élete végéig.

Kivételes szerencsém, bár küzdöttem is érte, hogy mindig azt, tehettem, az volt a
munkám, amit szerettem. Az, hogy történelem és lengyel szakon végeztem, még nem
avatott történésszé. Végül az lettem. És ezt nem kis mértékben a költészetnek kö-
szönhetem. A nyelvi eszköztár, amelynek az írás és a fordítás révén apránként a bir-
tokába jutottam, valamint az emberi beleélő-képesség, az érzelmi azonosulás, az
empátia tett történésszé. Az 1848/49-es magyar szabadságharcban részt vett lengye-
lek életrajzi lexikonának harminc éven át tartó összeállítása mindezt sokszorosan hi-
telesíthette bennem. Háromezer négyszáztizenöt személyt keltettem életre, kit egy,
kit százegy mondatban. A tizenkilenc levéltárban végzett kutatás során, több száz
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emlékirat, monográfia elolvasása révén talált adatok sajátos szellemi puzzle-játék űzé-
sét tették lehetővé. Egy-egy közlegény vagy altiszt sorsa nemegyszer izgalmasabbnak
bizonyult, mint valamely ismertebb törzstiszt életpályájának összeillesztése. A terem-
tés e formája hosszú távon narkózisos szenvedélyt vált ki az emberből, aki egyszer
csak úgy érzi, hogy poémát ír a csönd végtelen szállítószalagjára. Ennek szinte erő-
szakkal kellett véget vetnem, hogy a szabadvers-szerűen hömpölygő lexikont ki tud-
jam adni, s ne várjak még éveken át újabb és újabb adatokra vadászva, újabb és újabb
hősök talpra-szökkenésére, akikbe lelket kell öntenem… 

A vers a lélek hajszálrepedéseinek soha meg nem ismétlődő szövevénye. Kiváltója
a megrendülés és az örökkévalóság rokon értelmű fogalma: a csönd. Verset egy pil-
lanatig tartó csönd is teremthet. Stockholmból Bukarestbe hazatartó barátom fél
órára nézett be hozzám valamikor a nyolcvanas évek elejének Budapestjén. Rövid
sorsismertetést tartott, mi vár Erdély magyarságára, s hosszú távon ránk is. Távozása
után öt perc alatt megszületett eddig legnagyobb visszhangot kiváltó versem: a Be-
olvasztás, amelynek plakátra írt szavait szlovákiai magyar tanárok sorfala emelt tilta-
kozásul magasba Komáromban – valamikor az ezredfordulón… 1966-ban véglegesen
papírra vetettnek hitt egy szerelemhez című versemről viszont kiderült, hogy immáron
ötvenhárom éve írom…

BEOLVASZTÁS

Előbb a regölést
aztán a regét

Előbb a földet
aztán az otthont

Előbb az iskolát
aztán a nyelvet

Elébb a fejfát
aztán a hitet

Előbb a jövőt
aztán a múltat

és
mindezt
egyszerre:
jelenidőben
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EGY SZERELEMHEZ

barlangok csöppenő kőhaján,
gyökérölelte föld falán,
aranyabroncsú árnyakon,
dérverte fenyőágakon,
bezárult körünk ívhegén,
és túl a Mindenség egén,
a Lét vonalkód-fényein,
hol ábránd és álom elmerül,
veled… és velem… de nem velünk…
vetetlen csönd a fekhelyünk

1966 – 2019
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