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M o h á c s i  B a l á z s

„eMBerhez Méltón élni”
Pákolitz István jubileumára

„nem a líra és nem a művészetek vannak válságban, hanem a világ van válságban és az emberiség”
(pákolitz istván a pécsi tévé portréfilmjében)

„Emléke nyelvíz, verssorok”
(parti nagy lajos)

talán nem tévedek nagyot, ha azt mondom, pákolitz istván nevét és munkásságát ma már 
– főleg a fiatalabb generációból – nem sokan ismerik, kiváltképpen két otthonán, pakson 
és pécsen kívül. ám szerzőként és szerkesztőként is kitörölhetetlen része a Jelenkor és a 
pécsi irodalom történetének. én legelőször 18-20 éves korom körül találkoztam a nevével, 
de akkor elég sokszor, mivel nemcsak a fekete gyémánt fesztivál fúvószenekar talált 
magának helyet a szabolcstelepi szent Borbála közösségi ház után a meszesi pákolitz 
istván Művelődési házban, hanem majdnem minden bányászünnepen meg kellett hall-
gatnom – ha minden igaz – a Zobák című versét is.

Hatszázharminc méternyi mélyben
a pokol éjsötét mezőin
fekete
kővirág-bimbók milliárdja
duzzad-feszül,
szabadításra vár,
hogy izzó-vörös szirom-lángba boruljon;

mert olvadni akar a rideg vas,
több fényre vár a vaksi világ;
fűteni is kell,
hogy fészek-melegű maradjon a lakás;

és bár az omlás, a sújtólég,
a bezártság sorsos félelme torokszorító,

mégse hagyhat föl a reménnyel,
ki itt alászáll.

    (Vargabetűk, 65.)

egy évtized távolából csak valószínűsíteni tudom, hogy ez lehetett az, de hát a Csertető 
című, a pécsi bányászok 1937. évi bérharcáról szóló elbeszélő költeményen kívül ez az 
egyetlen kifejezetten bányász témájú verse a költői életmű általam most (újra)olvasott 
részében (Jel. Válogatott versek, 1971; Zöldarany, 1973; Vargabetűk, 1978; Kikerics, 1981; 
Tűzbenéző, 1987). talán érdekes lehet, hogy a vers először a Jelenkor 1975. április–májusi (a 
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„felszabadulásunk” harmincadik évfordulója alkalmából) összevont lapszámában jelent 
meg egy kissé moralizáló-didaktikus verscsokor darabjaként.

pákolitz tehát nem kapcsolódik olyan szorosan a bányászat témaköréhez, mint azt a 
szövegének és alakjának a használattörténete sugallja – legalábbis számomra sugallta 
egykor. a mindenkit megkísértő szerelem–élet–halál tematikán kívül talán négy jellemző 
témáját lehet elkülöníteni, melyek olykor persze átfedésbe is kerülnek. az első a gyermek-
korról és a családról szóló versek halmaza. a második verscsoport ezektől nem függetle-
nül természetközelinek, akár bukolikusnak mondható. (ne feledjük, paks az atomerőmű 
1970-es évekbeli építési munkálataiig közlekedési szempontból fontos, ám egyébiránt ke-
véssé jelentős kis iparváros volt, korábban pedig mezőváros; pákolitz pedig egy szegény 
sorú munkás-paraszti család hetedik szülötte.) e két halmazba többnyire helyzetdalok és 
zsánerképek tartoznak, de ide illőnek vélem Évgyűrűk (Jel, 127.) című nagy ívű, a gyer-
mek- és ifjúkort megíró önéletrajzi költeményét is. a versek harmadik körébe a bibliai, 
vallásos témák tartoznak, ezeknek gyakran van moralizáló, példabeszédes jellegük. (ez 
sem meglepő, pákolitz apja nemcsak kőműves, hanem harangozó is volt, a költő erősen 
vallásos környezetben nőtt fel, szülei sokáig azt akarták, hogy pap legyen, a jezsuita gim-
náziumba küldték kalocsán, végül tanítóképzőt végzett ugyanott, majd az elte-n szer-
zett tanári diplomát.) a negyedik témakör számomra a legérdekesebb, ezeket a jellemző-
en az ötvenes-hatvanas-hetvenes évekből származó darabokat egyszerűsítőn politizáló 
vagy közérzeties verseknek lehet mondani. Mai szemmel ezek némelykor problematiku-
sak, máskor viszont izgalmas korfestők. Bennük sajátos, különös és mindig változó 
kevercsben humanista, krisztianista, pacifista, emiatt nemegyszer rendszerkritikus és szo-
cialista eszmék is elegyednek. a Jel kötet válogatásának harmadik verse, a Széljegyzet (9.) 
így kezdődik: „krisztus és Buddha, nietzsche, freud, lenin / összekuszálták ifjú éveim”.

politikai-ideológiai tekintetben pákolitz istván költészetét eklektikusnak láthatjuk. 
Megfér benne az imádság (Imhol, ösvényemre, Jel, 48.), de a tízes évek kassáki expresszioniz-
musát idéző („fölemelem a szívemet / föl föl a piros napkorongig”), ugyanakkor a kritikát 
sem mellőző beszédmód: „a külügyminisztereknek is szólok / legyen már végre foganat-
ja / az egyszerű emberek akaratának / a hadvezéreket emlékeztetem / puskaropogásnál 
sokkal szebb a rigófütty / a tudósoknak azt mondom / ne bombát csináljanak az atom-
ból” (Békét!, Jel, 56.). a Janus Pannoniusban – nota bene: 1958 októberében, a szerkesztői 
bevezető után ez volt a frissen induló Jelenkor első szépirodalmi közleménye – a klasszikus 
költő pajzán verseit magasztalja, míg a vers zárlatában a lírikusi és a politikusi szerepkö-
röket hangsúlyosan különválasztja. a versben megfogalmazottak szerint a költő olyan vé-
leményformáló (értelmiségi?), aki tartózkodik a direkt politizálástól: „költőnek szült édes-
anyád, nem diplomatának, / szíved szép igazát hirdetted mind a halálig, / jó, ha a költő 
szóra figyelnek a földi hatalmak: / nem hódíthat mást, aki óvni akarja hazáját!” (Jel, 45.) 
konvergál ezzel a Békét! néhány sora: „kiáltok a költőknek / énekeljenek szüntelenül / és 
legyenek a világ lelkiismerete” (57.). egyszersmind a versek mögöttesében megpillanthat-
juk az ’56-os forradalom utáni kora-kádári visszarendeződés nyomait is: a Fürdőkádban (Jel, 
58.) című vers arról tudósít, hogy a lírai én, akinek a szülői háznál a lavór és a konyha volt 
a fürdőszoba, most olyan lakást kapott, amelyben kád is van. „csak üldögélek elmereng-
ve. / fütyülnék is, ha nyugtom lenne, / de tömegszállás, cigányputri / elöl nem lehet hova 
futni; / s a víz is azt csobogja zsongva: / olyan sok még a földes konyha; / hogy kevésnek 
van fürdőkádja, / hogy… mennyi minden van még hátra!” nincs szó örömódáról, sem a 
kádár-rendszer apoteózisáról. ám az sem lehet kétséges, hogy a vers a maga fenntartása-
ival együtt végső soron affirmatív gesztus: „a tennivaló oly temérdek, / elég se lesz e 
kurta élet; / de a szándékot tettre váltva / nem élünk egészen hiába”.

az Énekeljetek! (Jel, 75.) című darab alapján azt gondolhatjuk, vagy retrospektíve úgy 
magyarázhatjuk ezt a gondolati eklektikát, hogy a késő ötvenes években kissé naiv mó-



996

don a szocialista eszméket, illetve a kádári berendezkedést lát(hat)ta a hozzá közel álló 
humanista-pacifista ethoszt kiteljesíteni képes keretnek. „énekeljetek zúgó áradással, / 
ledöntve az előítélet és ostobaság / ledönthetetlennek hitt falait; / harsogjon vörös fortis-
simo”. ugyanakkor a kora hatvanas évekből származó Sziréna ciklusban meglehetős – és a 
korszakban szokatlan – nyíltsággal beszélt a holokauszt pusztításáról (Lábnyom; 
Buchenwaldi vendéglő; Egy német kisvárosban). ugyanebben az időben született imádság for-
májú költeménye, a Libera (Jel, 111.) viszont egészen általános eszméket foglal versbe: 
„libera nos, domine, de morte aeterna […] ne legyen felettünk senkinek hatalma, / ki 
nem a nép szolgálatában keresi / az emberi nagyságot kiteljesítő alázatot; // adassék 
tisztelet a tiszta emberségnek […] ments meg minket, uram, az örök haláltól!”

ugyanekkor megfogalmazódik valamifajta általánosabb létválság, létbizonytalanság 
is: nem csupán a saját egészségügyi problémákról tudósít (számos versben felvillan, hogy 
szívproblémái voltak, élete során több kisebb szívrohamot is kihordott lábon), hanem a 
hidegháborús világ kétosztatúságának feszültségeit is képes átélhetően versbe foglalni. 
„nem tudom élek-e még egy perc vagy egy óra múlva / körülvesznek engem hetvenhét-
féle nyavalyák / mit tudom mióta bujkál bennem a trombózis vagy a rák / tegnap is le-
szédültem a járdáról a kövezetre / s egy-egy furcsa szívdobbanásra hőkölök remegve / 
testemben szigorú jegyekből lassacskán összeáll / a mindent pontosan fölleltározó iszo-
nyú halál / elpattanó buborék lesz sok megkezdett dalom / s annyi mindent el kellene 
még mondanom”. s bár beszivárog ide is a keleti Blokk propaganda-szólama: „a fehér 
ház ablakából szivaros úr nevet rám”, mintha a szocialista rendszertől is távolságot igye-
kezne itt tartani: „a feltételes mód keserűsége szinte percenként mérgez / semmi közöm 
sincs az őrültek őrjítő őrületéhez / most kellene élnem s a gyilkosok ölni akarnak”.  
a szövegzárlatban afféle kényes, dialektikus egyensúly fogalmazódik meg: „einstein a 
palatáblán megoldja-e a halhatatlanságot / gyerekek ujjain forognak ismeretlen szűz vilá-
gok / a fiatal őrnagy az űrben lebegve visszanézett a földre / az ember nemcsak az 
ölnitudás gyönyörét örökölte / ha már örökké élni sehogyse lehet / tisztes halál kell vér-
mocskos háború helyett / hisz félbeszerbe lévő dolgunk számlálatlan-ezernyi / ezt a ver-
set is szeretném nyugodtan befejezni” (A sárga fal, Jel, 112.).

a hatvanas évek derekán születő Noteszt (Jel, 179.) már nem tudom nem ironikusan, 
sőt akár enyhe cinizmust feltételezve olvasni: „Meg-megrugdosod a nehezen rothadó ka-
pitalizmust / hátha így hamarabb szádba röpül / a kommunizmus sültgalambja”. ez szá-
momra erősen megkérdőjelezi, hogy a létező szocializmust affirmáló gesztusok mögött 
mennyire volt valós elköteleződés. kettősséget látok a Jegyzetben is (Jel, 185.): „ki a fal 
mellett rezignáltan / pislog a megbolydult világba / s kibővítve a szótárunkat / újabban 
elvtárs-úr-ral úntat […] annak nem élet-halál-virtus / hogyan lesz itt szocializmus / és 
partra vetett halként vár a / mit tudom milyen áradásra”. A határnál (Jel, 187.) című, való-
színűleg drávai pecázást jelenetező vers is különvéleményt jelent be az akkori politikai 
állásponttal szemben. „a túlsó parton is harcsára / vagy pontyra vár az öreg horgász; / 
egy-egy szó hull a víz sodrába, / megértjük egymást, nem kell tolmács. […] amiről soha 
nem beszélünk, / valahol mégis van a mélyben; / s ez nemcsak a mi nemzedékünk / 
fölhorgadó keserűsége […] fut az idő. jó lenne végre / »rendezni közös dolgainkat«”.  
a gondolat szépsége, hogy egyaránt érthető a határon túli magyarokra, de a különutas, 
„el nem kötelezett” titói jugoszláv berendezkedésre is.

a békekereséssel alighanem az is összefügg, hogy pákolitz szolgált a második világhá-
borúban, s az élmény (a poszt-traumás stressz?) élete végéig elkísérte: „a jóakarat megal-
kotná minden időben / az emberi harmóniát, // de a gonoszság-pénzelte rosszakarat / 
lépten-nyomon közbekiált. // ágyúszót, bombarobbanást hallucinálok / a Bach-fuga 
visszhangja helyett. // ideje volna már emberhez méltón élni, / de még most se lehet” 
(Tihanyi május, Zöldarany, 73. – a vers 1970-re van datálva.).
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említésre érdemes az – egyébként megosztó személyiségű – angela davis hetvenes 
évek eleji jogtalan bebörtönzésére reagáló angela (Zöldarany, 125.) is: „a kisemmizett 
színesbőrűek / éjnél sötétebb éjszakájába / belehasít / a gyönyörű emberségből lobbant 
/ szabadító akarat / gyémántkemény fénye // a gúzsba kötött justitia / védheti magát 
// annyira még nem gyávult el / a szabadság-bűvészkedte jog / hogy egy lánytól féljen”. 
érdekesség, hogy pákolitz ezzel a verssel olyan művészek sorában hallatta hangját, mint 
a rolling stones, Bob dylan, john lennon és yoko ono – persze egészen más léptékben.

a hetvenes évek versei már inkább formanyelvi, s nem tartalmi-gondolati érdekessé-
geket tartogatnak. érdemes böngészni az évtized Jelenkor-számait is – pákolitz 1968-tól 
1980-ig dolgozik a lap szerkesztőjeként –, követhető, ahogyan fokozatosan ide is elér a 
hatvanas-hetvenes évek fordulójához, illetve tandori dezső, petri györgy és oravecz 
imre fellépéséhez kötött úgynevezett lírafordulat. némiképp esetleges, mégis beszédes 
szemügyre venni az általában reprezentatív válogatásnak szánt július–augusztusi számo-
kat. Megfigyelhető, ahogyan az olyan oszlopos helyi szerzők mellett, mint csorba győző, 
Bertha Bulcsu, lázár ervin, Mészöly Miklós, Weöres sándor, egyre rendszeresebbé válik 
és a szépirodalmi rovatban előkelőbb helyre kerül Bertók lászló vagy orbán ottó neve, 
felbukkan előbb tandori, majd oravecz, aztán csordás gábor, parti nagy lajos, pálinkás 
györgy, Meliorisz Béla – az akkori fiatal pécsi szerzők, a Fél korsó hiány antológia legény-
sége. vagyis mérsékelten ugyan, de egyre inkább teret nyer az új szenzibilitás, a neoavant-
gárd, a posztmodern költészete (ki-ki döntse el ízlése szerint, hogy e felsorolás különböző 
vagy egymással átfedésben lévő irányzatokat jelöl-e). Úgy vélem, mindez nyomot hagy 
pákolitz ekkoriban születő némelyik versén is, maga is kísérletezni kezd.

            Zavaró

neMeMlékszik
  neMeMlékszik
   neMeMlékszik

   a lepke a bábra
   gyümölcs a virágra
   csibe a tojásra
   isten a világra

neMeMlékszik
  neMeMlékszik
   neMeMlékszik

   a testvér
   az atyjafiára

neMeMlékszik
  neMeMlékszik
   neMeMlékszik

    (Zöldarany, 71.)
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a Fecskeváló (Vargabetűk, 14.) című vers központozatlan, prózakölteményes formája, illetve 
a regiszterkeverő versnyelve is említésre méltó, különösen azért, mert itt az egyébként 
korábbi konvencionalitásában kevésbé érdekes, természetközelinek mondható verstípus 
megújítási vágyát ismerhetjük fel.

A kisasszonynap-előtti gyülekezet ide-oda cikázó
nyugtalansága valahogy kapkodóbb és türelmetlenebb a föl-
jebb való nyárutók csivites toborzóinál

Mintha nem lenne eléggé meggyőző erejű a füstiek
mehetnékje és távozásuk szükségszerű céltudatossága

Mintha nem a kiváncsiság vagy az utazás izgalma-új-
donsága röptetné a ficseri-népséget

Mintha a Másképp-sohanemlehet kényszeredettségét
szétzilálná a rémület csirregő-surrogó fölismerése:

Nem biztos hogy végeérhetetlenül ismételni kell a
szokványos furikázást Afrikába

Idehaza megint csak afféle zimankó nélküli semmit-
mondó télre van kilátás

az Emlékeztető (Vargabetűk, 19.) pedig „kincstári nyelven szólva” montíroz erősen átpoliti-
zált zsargont a vízparti madarakra, s finnyás-anarchista halászcsérről, rekviráló erőszakos 
kárókatonáról, naplopó dzsentri kócsagról és proli sirályról beszél. a verscím igen határo-
zottan figyelmeztet a (nem is oly) dupla fenekű beszédmódra.

érdekes a Nanenáné (Vargabetűk, 36.) is: amíg például a „savanyú-nosztalgikus” kötő-
jellel sűrítő jelző nagy lászló vagy juhász ferenc jelzőhalmozásait idézi, addig a vers 
négy feltételes módú igéjét („fogdosna”, „görgetne”, „megcukrozná”, „odaítélné”) vissz-
hangzó cím és a zárlat, vagy például a „sziklát görgetne a csúcsra / merő / erő-fitogtatás-
ból” részlet belsőrím-játéka mintha nyelvkritikai attitűdöt sugallna.

egyre hangsúlyosabban van jelen a versekben a humor, az irónia is. „apám váltakoz-
va használta / mestersége címerét. / olykor harangozónak titulálta magát, / néha a vá-
lasztékosabb sekrestyéssel kacérkodott; / ha kérvényt írt, stílusosabbnak érezte / a temp-
lomszolga-megjelölést. […] véglegesnek látszó utóda, / a szentes szöszke józsi / 
korszerűvé profanizálta címét: // oltári segédMunkás” (Nevezet, Vargabetűk, 51.).  
a Kikerics kötetben aztán egész ciklust szentel azoknak a karikaturisztikus alkalmi költe-
ményeknek, bökverseknek, amelyeket a Jelenkorhoz kötődő pályatársakról, művészekről, 
barátokról – Martyn ferencről, Bárdosi németh jánosról, takáts gyuláról, Weöres 
sándorról, simon Béláról, csorba győzőről, tüskés tiborról, galambosi lászlóról, Bertha 
Bulcsuról, Makay idáról, thiery árpádról, Bertók lászlóról, lázár ervinről, arató 
károlyról, szederkényi ervinről – költött: Jelenkór-pánteon. de magát se kímélte: „poeta 
clarus / laureatus / pákolitz stephanus / ergo: bibamus! // hóttáig hitte maga-magáról, 
/ hogy ösztönös-fölkent jokulátor; / bár maradt volna a szegény jámbor / paksi megvál-
tó, pipázó kántor; / tenyésztett volna bogáncsból rózsát – – // – punctum. elvitte a 
jelenkór-ság” (De se ipso, Kikerics, 36.).

ám Tűzbenéző című kötetében már „komolyabb” formában is tisztelettel adózik sokak-
nak a pécsi hagyományból. a Jelenkor elődjének számító Dunántúl folyóirat egykori főszer-
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kesztőjének, szántó tibornak ajánlott Emlékeztetőben szerepel: „a szerkesztőségi ablakból 
kibámészkodom a térre, / múltba-jelenbe-jövőbe: / sorsunk-ba dunántúl-ba jelenkor-ba – / 
akad emlékeznivaló elegendő, / tengersok rossz között fehérhollónyi jó” (88.). a csorba 
győzőnek ajánlott Gyémántragyogásúban (96.) ez áll: „gyémántüllőn kalapált szavaidban / a 
non omnis moriar megszenvedettsége / és gyönyörű bizonyossága fényeskedik // 
ernyedetlen harcod jutalma méltó diadal: / verseid súlyos igazával / végérvényessé fogal-
mazod / világegyetemünk szigorú törvényeit”. s a Bertók lászlónak ajánlott Bizonyosság 
zárlata így szól: „ki nem sumákol, nem érthetik félre, / kiválasztottak közt vagyon helye: / 
Megszenvedett-megharcolt érdeme / a Bizonyosság aranysugár-fénye” (97.).

Összegzésképpen azt kell mondanom, pákolitz istván költészetének jelentősége szá-
momra nem egyes verseiben mutatkozik meg, sokkal inkább abban a mélységesen huma-
nista ethoszban és hagyományban, amelyet ő is képvisel és gazdagít. hogy ez az ethosz 
hol szocialista, hol krisztianista színezetet kapott, arra magyarázattal szolgál a személyes 
történet és a kor, amelyben pákolitznak élni adatott. gondolatainak, eszméinek tisztasága 
pedig, azt hiszem, magáért beszél.


