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Nézem a digitális akadémia januári 
évfordulókra emlékeztető oldalát: 
Bertha Bulcsu huszonhárom éve halt 

meg… Huszonhárom éve!
Hideg, havas januári nap volt, amikor 

búcsúztattuk. Ott álltunk Farkasréten a 
sírgödör előtt megrendülten, Makovecz Imre 
lépett elő, hogy szóljon, egy pillanatig a már 
mélybe eresztett koporsó után nézett komo-
ran, aztán kitört belőle a fájdalmas káromlás: 
A rosseb egye meg, hogy meg kell halni!

Ez jut eszembe most a hideg januárban, s a 
hiánya. Fiatalabb volt nálam, s ha én itt vagyok, 
még ő is itt lehetne. Itt lehetne, mert szükség 
volna rá, az okosságára, a pengeéles szavaira, 
a gyanakvásaira, a tisztánlátására, az írásaira. 
Nemcsak a remek novelláira, de a lényeget feltá-
ró publicisztikájára. A megfigyelt jelenségekre.

Közös barátunk, Kiss Dénes mutatott be 

Szakonyi károly

Ha itt lenne B. B.
minket egymásnak Pesten, talán ötvenkilenc-
ben vagy hatvanban, a Marika presszóban.  
Pécsről ugrott fel egy-két napra, írásait már 
ismertem a Jelenkorból, magas, csontos, vör-
henyes hajú, szigorú és gyanakvó tekintetű 
ember állt előttem nyűtt lódenkabátban, csa-
tos aktatáskája fülét erősen markolva, mintha 
félne, hogy valaki elragadja tőle. Aztán szög-
letes mozdulatokkal, kissé hajlított könyökkel 
kezet nyújtott, keskenyre szorított szája nem 
futott mosolyra, ám udvariasan, úriasan, de 
mégis inkább tartózkodón, mint lelkesedést 
mutatva, vállból cseppet meghajolt, és be-
mutatkozott. Viselkedése feszélyezett. Tud-
tam, hogy négy évvel fiatalabb nálam, s bár 
dús hajával, sima arcával egészen fiús volt, 
bölcsnek, megfontoltnak, alaposnak látszott. 
Kurtán kérdezett, kurtán válaszolt. Nem oldó-
dott fel az első találkozáskor, sőt még sokáig 
azután sem, mindig éreztem a jelenlétében 
valami feszültséget. Társalgott, viselkedett 
vendégként, barátként, de az embernek állan-
dóan az járt a fejében, hogyha elakad a szó, 
miként is folytassuk, uramisten! És ezt még 
akkor is éreztem, amikor barátságunk szinte 
rokonivá alakult. Ott, a füstös presszóban is 
zavart szótlansága. Meglehet, idegen volt 
neki a hely Pécs után, ahol a Nádor kávéház-
ban törzsvendég volt. Valami baja is támadt 
a kávéval vagy a szódával, talán a pesti víz 
klóros ízét érezte, de lehet, hogy rúzsos volt a 
pohár széle. – Menjünk! – mondta fellebbez-
hetetlenül. Fizetésnél szigorú tekintettel meg-
kérdezte a pincért: – Mondja, kérem, önöknél 
mindig ilyen világosbarna a kávé? – Kérem 
– mondta a pincér –, mi az urakat mindig a 
legkörültekintőbben… – Semmi baj, csak ér-
dekelt az önök kávéjának minősége. – Az ut-
cán Dénes bizonygatta, hogy ez a mi törzshe-
lyünk, ahol elnézik, hogy egy szimpla mellett 

írjunk egész délelőtt. De Bulcsu közbevágott: 
– Semmi baj. Nem árt, ha az embert szeretik, 
kedvelik, de még jobb, ha tartanak tőle!

Akkor még nem tudtam, milyen keserves 
élmények alakították ilyenné. Kételkedő, 
gyanakvó viselkedésének megvolt az oka, az 
ötvenes években sokat szenvedett a családja, 
a saját bőrén tapasztalta a diktatúra kegyet-
lenségét, meg kellett edződnie, ha létezni 
akart. Íróságának persze jót tett ez a kritikus 
magatartás, ez volt a motorja, ettől lettek pon-
tosak, tárgyilagosak a művei. Profi volt, tar-
tózkodott a hiszékenységtől, nem olvadt el az 
első nyájas szótól, bizalmát nem fecsérelte el 
úton-útfélen, mérlegelő volt. Ha itt lenne és 
írna, sokkal többet tudnánk meg az életünk-
ről, jobban eligazodnánk az országos ügyek-
ben, Hiányzik. Huszonhárom éve hiányzik. 
A szellem bozótkésével vágna utat a hétköz-
napok zűrzavarában az igazság felé. Amikor 
együtt laktunk egy prágai szállodában, áthí-
vott a szobájába. – Észrevetted? – kérdezte. 
– Mit kellene észrevennem? – Valahonnan jön 
a meleg. Pedig sehol sem látok fűtőtestet. – 
Nem mindegy? Az a fontos hogy jön. – Mert 
nyavalyás, nyirkos idő járta. – Szóval téged 
nem izgat, hogy honnan? Mert engem érde-
kel! Nem szeretem a rejtélyes dolgokat! Ahol 
rejtély van, ott ellenőrizhetetlenek a dolgok. 
Tehát ki vagyok szolgáltatva. Csak ne nevess! 
Eleinte csak egy kis vacak rejtély, aztán mind 
több és nagyobb. Végül csodálkozhatsz, hogy 
kiismerhetetlen az élet! – Ne izgasd magad! 
– Hogyne izgatnám! Miféle iró (így mondta, 
rövid i-vel), aki nem izgatja magát?!

Ha itt lenne, izgatná magát. Nem viselné el 
most sem a rejtélyeket. A végére járna min-
dennek. Ahogy annak idején, hétről hétre, 
az életünk dolgait helyre tevő, világos szavú 
publicisztikáiban. 

Jankovics Marcell: Toldi
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CSANÁDI IMRE
HIMNUSZ, FOJTOGATOTTAN

Szabadság, édes, dajkáló anyám!
apám, istenem – tehozzád sikoltok!
a Legfőbb jó vagy! hogy hirdesselek?
hogy rebegjen szám még méltóbb imát?

Bálványt csinálok belőled, adózom
szent színed előtt igaz áldozattal:
neked ajánlom embernyi erőm,
neked a vérem, neked, ami láz fűt. – 

Gyermekkoromban, hogy még zsenge fővel
neved hallottam: mondhatott-e többet
nemes pátosznál, mint akárki másé,
miről szívesen hallgattak a költők.

De, hogy az évek egyre sűrűsödnek
körülem, egyre kötözik a hálót,
nagy sunyi pókok: úgy érsz egyre bennem – 
Rád döbbenek, mint fojtogatott állat.

Aki hiába hánykódik: a gúzsban
csak annál jobban megszorul; csak ordít,
tüdeje tágul, levegőért kapkod:
utánad kapkod, utánad, Szabadság. 

Te gyúlsz föl benne, borongó agyában,
vak erében, hol tajtékos, sötét vér
csillag-özönt hajt száguldón-dübörgőn – 
Te fertőzted meg, iszonyú Szabadság!

 1942, Fehérvár, katonai fogda

TISZTÁS
Révedt, messzi mosoly, tündér kép, gondjaim alján
 ifju anyáméval fölmerülő iker-arc;
kettőtökre taszít – hadd sejtsem – tompa világot
 végsőt lobbadozó öntudatom. Be bolond
hempergéseken át leltem tisztásra, reátok,
 jaj, tisztásra, de túl lest vet az ősi Halál.
Élni, csak élni! csak egy kicsit is még! Ám a Halál int:
 Mit vergődsz botorul? Préda vagy, énnekem élsz. 
     
   1944. okt. 22., Győr

FEHÉREGYHÁZA
Költő bukdácsolt vala rég, idegen kukoricásban.
Zúgó agyában minden nesz kavargón egybeszakadt,
hörgések, harci csörtetés, űzők harsogó mámora.
Utolsók közt utolsó, ha legyintett is komoran,
nem tárt mellet a pikák elé, de révedezve menekült.
Tudta, elérik.  El is érték. Nincs tovább.
A többi? „Potomság!” Félmunkát hagyott? 
Mind egésznél teljesebbet! 
Lett félmunkával óriás.
 Sóhaja fülembe zihál.
  Tudj halni, ha ő tudott.

1944

DÁNIEL

Katakomba-freskó (Róma, IV. század)

És vettete Dániel egykor
csupaszon, mély, puszta verembe;
várt rá, vicsorítva-hörögve,
éhes, fene, falka oroszlán.

Dörzsölte kezét sereg álnok,
valahol fönn, kívül a vermen;
hatalom, kincs, fegyver övék, – hát
zsöllyében vélte magát mind.

„Lássuk, mire mégy? mit is ér most,
megmenthet-e nagy tudományod?
Isten micsodája, no rajta:
lássuk, milyen ép marad irhád?”

Szó hangzik a vak verem alján:
„Én, Dániel, áldozat immár,
eleven konc, meztelen állok, –
bármely buta bestia eltép.

Sandán idelöktetek engem,
sorsomra hagyatva: gebedj meg!
Még nem tudom, érek-e hajnalt, 
de ha érek, fordul a kocka.

Prédául a mélybe ti hulltok,
sok-sok magahitt, magahányó,
romlottjai selyma sikernek,
hízelgés rabjai, hízók!”

Tudjuk, fene szájakat angyal
bézárlá, – Dániel ekként
„imhol vagyok!” – épen előjött.
Hamisakhoz nem suhog angyal. –

Hogy Dániel agg rege, nem más?
Katakombák bujdokolói
mégis makacsul, hevenyészve,
pingálni falakra nem únták. 

Áll Dániel, egymaga, pőrén,
dúl-fúl, lesi sárga oroszlán.
Alig egy-két szín, kusza jelzés, – 
sebaj: érteni érti, kit illet.

Mert kellett, kell a reménység,
kell példa verembe-vetettnek:
igazak hogy fényleni méltók, 
hogy jaj valamennyi csalárdnak.
  
 1973
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A HÓNAP KÖLTŐJE
CSANÁDI IMRE

HAZÁT KERESŐBEN

Nem fiatal már,       még nem öreg – 
vagyok tönkrevert és       föltámadt sereg.
Tarkítanak engem       rogyasztó sebek, 
Mégis vonulok, mert       – hazát keresek.
Kering fölöttem       noha iszonyat: 
kibontom hetyke       zászlóimat.
Diadalt, harácsot       kinevetek. 
de végzem, amit       végezhetek:
a tisztességért,      a becsületért,  
gyerekeimért és       öregeimért,
elgyöngülésemben       oltalomért, 
oltalmas karok közt       nyugodalomért.
   
 1965

AZ ERDŐRE KITETT FIÚ

Obi-ugor énekek hangján

Csak síttam-ríttam, dideregve, pőrén –
így bukkantak rám valami vadászok.
Röffentek össze: ki kölyke? ki fattya?
Csúf ez! vakarcs ez! nyavalyás! ügyetlen! – 
Szitkozódtak, mert megbotlottak bennem,
nem hagytak békén többé a vadászok. 

Mind rugott rajtam, mind lódított rajtam,
vétettem mindnek, mind ellen hibáztam,
gyönge csontomat nevetve törték – 
kedvet kínomban leltek a vadászok.

Tudták magukat hatalmasoknak,
engem is tudtak senki-védtelennek,
mertek, büntetlen, testemen taposni – 
nem látták jegyem vakondok vadászok.

Csöndesen akkor magamból kinőttem,
időm érkezvén, erdő fölé nőttem. 
Törpültek egyre bántalmazóim, 
szűköltek-vinnyogtak kevély kínzóim.

Vígan vállamra szálfenyőt vetettem,
próbák javára fölkerekedtem,
havas hegyekkel összenevettem,
szégyenem helyére letekintettem –
nem is látszottak többé a vadászok.

1965

A NOVGORODI 
SZENT GYÖRGY IKONRA

Hadakozó Szent György,      glóriás vitéz,
te szilaj jobbodban      sújtó kelevéz;
hattyú-lovad lábához      hörögve rogyik
ama mérges, szárnyas      Pokolbeli Gyík.

Eretnekeket ha      minket meg nem vetsz,
pátrónusunk, példánk      te vagy, te lehetsz;
nem ugyan már Krisztusban,      s hitnek általa;
szobánk, szívünk falán      képed függ vala.

Valahányszor látunk,      tanítod tudni:
szükség a Monstrumot      földre tapodni;
örömünket otrombán      elárnyékozót,
ideget ostromlót,      vérre szomjazót.

Leszúrni pedig, Szent,      könnyű volt neked
Isten fegyverével      a Szörnyeteget,
dögleletes torkába      vasat mártani,
tomboló tusában      elnémítani.

Hanem, esendők, mi,      sebben ődöngve,
új-új Kiméránkkal      megbírhatunk-e?
Leteperjük-tiporjuk:      föltámad, harap –
nem elég egyetlen      hősi mozdulat.

Jámbor ikon Szentje,      jegyedbe aki
mégis nem átalltál      minket fogadni:
serkentőnk légy továbbra,      kudarcok felett,
füstös-piros égen      Győztes Sziluett.
     

1965

KOLOZSVÁRI 
SÁRKÁNYÖLŐ

Kolozsvári Márton 
és György Prágában álló,
1373-ban öntött bronzszobrára

Gyermekded lovát Gyermekded György
ugratja, ihol, vitézül,
fene sárkányt hogy meggyőzné,
megtörne merev tradíciókat.

Álmélkodj, keresztény világ: 
mit munkált két magyari ötvös,
kolozsvári képfestő két fia,
Márton nevű és György nevű!

Írott képeken ló már szökell, –
ércből öntött, ihol, először: 
faltól merészen elrugaszkodik, –
először szabad! hozsánna, szabad!

Győzedelem! győzedelem!
Győz Lajos király jó vitéze:
borotvált képű, karcsú lovag,
és győz csupa-tűz, szilaj ménje.

Tömött kis ló, de tudja dolgát:
pördül egyet, orra lika tág,
prüszköl az ádáz szörnyetegre,
finnyásság feszíti és harag.

Fújhatsz, fortyoghatsz, fene Sárkány:
torkodra vas forrasztja dühöd.
Fond pöttyös farkad ló lábára:
ugortában csak megtámasztod.

Áll nyergében, délceg lovag, – 
nem kun ő, hogy ülje csikaját!
Fedezi testét páncél vasa,
fedezi lelkét szent hit, elszánt virtus.

Kit-mit jelez ama vad Sárkány?
Értette akkor jól, akit illet.
Nem példálóztak bölcs régiek
bele csakúgy a vak világba.

Kaptak a jeles öntött képen,
vették jó néven okos csehek:
állatták Prágában fő-fő helyekre – 
bámulják késő századok is.

   1975

Jankovics Marcell: Prometheus 
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A hónAp költője
CsAnádi imre

´́

Csanádi Imrének van egy „kis” versremek-
lése (azért „kis”, mert öt sor mindössze), 
Kismester a címe. Így hangzik: „Legyek 

kismester inkább, dolgaértő, / ki ha-mit tesz, tisz-
tességgel csinálja, / mintsem titánok zagyva, po-
fatépő, / ál-egekig sötétlő / paródiája.” 

Az ars poetica értékű epigramma a milyen 
költő legyek és milyen ne legyek kérdést mérle-
geli. Megfontoltan hangzik az inkább – mintsem 
szavakra épített körmondat önfegyelmet érezte-
tő logikája. Így is háborgó indulatokat sejtet a 
két önfelszólító sorban szerényen jellemzett én 
óhajával és a vele szembeállított amazok végig 
felső fokon elutasított minősítésével. A tiltakozó 
elutasítás halmozott fokozatai három sorra rúg-
nak: 1. titánok zagyva, pofatépő; 2. ál-egekig sö-
tétlő 3. paródiája. A „titánok” a költészet olyan 
nagyjaira utal, akiket Csanádi maga is tisztel, 
de alkati okokból nem őket tekinti követendő 
eszményképeinek. Nem őket ítéli meg, hanem 
„paródiájukat”, majmolóikat. A megbecsült, de 
távolságtartással kezelt „titáni” típusba tartoznak 
a romantika, a szimbolizmus és a szürrealiz-
mus kiválóságai. Ilyen a romantikus Vörösmarty 
(emlékének Csanádi Húzd rá, cigány! című ver-
sével adózott a nagy előd halálának centenári-
umán); ilyen a „váteszi” oldaláról szemlélt, de 
Csanádi korában jórészt követhetetlen Petőfi, a 
demokratikus és függetlenségi harcok radikális 
szellemi vezére; és ilyen Ady Endre is, akit Csa-
nádi szintén nagyra becsült, de puritán felfogása 
– a szecesszióval és az énkultusszal nehezen 
egyező ízlése – olyik versétől távol tartotta. A 
Kismester nem ezeket a „nagymestereket” bírál-
ja, hanem az – eredetiség és őszinteség nélküli 
utánzóikat. Pályatársi vetélkedést is sejthetünk 
e szembeállítás mögött: a népi és nemzeti ha-
gyományokat a legmodernebb szürrealisták 
stílusjegyeivel „bartóki módon” ötvöző, nála 
évekkel fiatalabb Juhász Ferenc és Nagy László 
lehengerelő sikerei tölthették el bosszúsággal, 
miközben az ő klasszicista és realista, szimul-
tán (magyaros-antikos), plebejusi tartalommal 
megtöltött formaművészetét alig vették észre.

Legszebb ifjúi éveit magányos, zord felada-
tokra befogott férfiak társaságában töltötte, ka-
szárnyákban, lágerekben. Ette a honvédség ko-
miszkenyerét, s töltött ukrajnai fogolytáborban 

Alföldy Jenő

Csanádi Imre születésének 100. évfordulóján

A magyar vers mestere, 
„kis” és „nagy” jelzo nélkül 

újabb negyedfél esztendőt: összesen bő hét évet 
vesztett el így a teljes életből – alkotásból, szere-
lemből, barátságból. Hazakerülvén még további 
éveket kellett lemorzsolnia ahhoz, hogy szellemi 
igényességéhez illőn visszataláljon a Nyugat 
és a népi írók igézetében fogant poéziséhez. A 
legsötétebb Rákosi-években, 1948 és 1953 kö-
zött nemcsak vidéken riporterkedő újságíróként, 
hanem filológusként, szerkesztőként, népdal- és 
művelődéstörténeti kutatóként is nagy munkát 
végzett, de a Nagy Imre-i fordulatig költőként 
alig szerepelt a nyilvánosság előtt. 

Arany Jánosra emlékeztet abban, hogy a fővá-
rosban élve magas műveltségű értelmiségiként 
is megőrizte lelkében a vidéki ember számos 
ismérvét. Verstémáinak jelentős része, archaikus 
és népi ihletésű költészete is erre vall. Puritán 
életvitele, hallgatag bizalmatlansága, majd egy 
jó gesztus nyomán máris megnyíló közlékenysé-
ge, valamint a természet, a mezei munka, az idő-
járás, a növények és állatok iránti vonzalma is a 
„vidékről jött” ember benyomását kelti, noha az 
atomkor fölfedezései is érdekelték hasznos ener-
giahordozókként és félelmetes fegyverekként. 
Jó arcú, jó növésű külleme előnyére válhatott 
volna, de egyáltalán nem a megjelenése, hanem 
a mentalitása maradt „vidékies” – és, nem mel-
lékesen, református. Weöres Sándor, kezdettől 
becsülvén tehetségét, „a nem-budapesti magyar 
nyelv poétájának” nevezte őt egy neki ajánlott 
versében, s ez, mindkettejük dunántúli nyelvére 
gondolva, rokonszenvet jelez.

A Kismester című epigramma végül is nem 
érte el a költő célját: a felületességre hajló köz-
vélemény előtt nem vált világossá, hogy Csanádi 
inkább vállalja a kismester besorolását, mintsem 
hogy a tőle idegen pózokban tetszelgő „titán-
kodók” közé álljon. A „kismester” jelző, mint a 
bogáncs, ráragadt, mintha ez volna mindenkori 
minőségjegye. Igaz: kedvtelve írt miniatűr életké-
peket, gyerekdalokat, és szívesen ecsetelte az éles 
szemmel megfigyelt emberek, tárgyak és jelensé-
gek finom vagy éppen markáns részleteit. De nem 
igaz, hogy nem írt formátumra is nagy verseket, 
nemritkán az életkép vagy a tájlíra műfajában. 
Gondoljunk csak a Halottvivők énekére, az Egy 
forrásra című tízrészes kompozíciójára vagy akár 
elégikus dalai közül a Hajnali káprázatra, a Va-

laki jár a kertembe című népdalparafrázisra – s 
még sok versét ide idézhetném. Gondoljuk meg: 
vajon Petőfi legszebb dalait, életképeit, az Egy 
estém otthontól, a Fürdik a holdvilágtól, a Megy 
a juhász szamárontól a Fa leszek…-ig, a Füst-
bement tervig és A négyökrös szekérig nevezte-e 
már valamire való szerző kismesteri műveknek? 
A minőség dönt, nem a műfaj: a dalíró is lehet 
„nagy” – Csanádi korai példaképei közül például 
a testi sóvárgást örök érvényűen kifejező Szap-
phó például dalíró volt –, s az óda-, himnusz- és 
elégiaíró is lehet középszerű, ha hiányzik a kiváló 
minőség. Csupán a vers intellektuális mélysé-
géről mondhatjuk el némi fenntartással, hogy 
jobban kedvez neki az elégikus vagy ódai műfaj, 
mint a dal vagy a zsáner. Egy mindössze kétsoros 
epigramma is elhatolhat olyan gondolati mélysé-
gekig, mint az óda, az elégia. És a modern költé-
szet nemcsak „tiszta” műfajokat emel magasra: 
gyakran keveri például az ódát, elégiát vagy a 
rapszódiát az úgynevezett gondolati költemény 
ismérveivel. És Csanádi ennek sincs híjával (a 
Berdicsevi nyírfák, Erdei vadak, égi madarak, 
Csillagforgó, Észtek vagy az Írott képek című 
versciklus számos darabja).

Kétségtelen: a „klasszicista–romantikus” 
vagy a „realista–szürrealita” szembeállításban 
Csanádi elég egyértelműen a klasszicista és a 
realista típushoz húz. S bár a szavakhoz tapadt 
előítéletek miatt nem szívesen teszem, de azt 
is kimondhatom, hogy nem véletlenül tartották 
kezdettől „népinek”, nem pedig „urbánusnak”. 
Ennek a megkülönböztetésnek akkor van értel-
me, ha figyelembe vesszük, hogy életének első 
húsz évében Csanádi – székesfehérvári diák- és 
katonakvártélyait leszámítva – falun, a természet 
közelében élt. Fehérvári diáktanyáján vagy a 
piactéren csellengve, majd a laktanya rideg falai 
közt idegennek érezte magát, és Budapest köl-
tőjeként is a madarak, fák, virágok érdekelték. 
Kisebbrendűségi érzések kínozták diákkorában: 
hirtelennőtt termetén kurtának bizonyult a nad-
rág szára, s ezt berogyasztott térddel igyekezett 
takargatni. Ahogy iskolai ismerői följegyezték, 
igyekezett távol maradni a szünetekben hangos 
csoportokba verődő, vele értetlen diáktársaitól. 
Művelődés iránti vágya, erkölcsi igényessége 
befelé fordulóvá tette, s ez a tulajdonsága elkí-
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sérte a kaszárnyába, hátszolgálati kirendeltsé-
geire, a hadifogolytáborba, majd itthoni életét 
újrakezdve a különféle szerkesztőségekbe is. 
Legnagyobb csalódása mégsem az volt, hogy a 
város polgáriasult köreiben „kinézték” maguk 
közül, hanem az, hogy otthoni környezetében a 
maga fajtájától elbitangolt, elidegenült „úrfinak” 
tekintették nagydiákként. Bélyegnek érezte azt 
is, hogy hajlamából nem engedve verseket ír. 
Rajztudását néha megcsodálták ugyan a faluban, 
de a versírást hóbortnak, nagyzolásnak vélték. 
Ez eltávolította régi sorsosaitól. Kudarcként 

megélt apróságok is arra késztették, hogy minél 
világosabb, meggyőző és tiszteletet parancsoló 
legyen a vers, amely, mint a köznép érdeke, nem 
tűr gúnyolódást. A „vértezd magad!” önfelszó-
lítás így értelmezhető: a nemesre csiszolt vers, 
akár a népmesei krajcár az egyszeri parasztgye-
rek kezében, gyémánttá fényesül. 

A történelmi állapotok vad forgandósága, az 
irodalomtól őt csaknem elszakító hadifogolylét 
pokla könnyen megpecsételhette volna költő-
sorsát: egy-két politikai kurzusvers is nehezen 
hagyta el tollát. Ám a Nagy Imre-i fordulat után 
további zökkenők nélkül folytatta életművét. 
1954–55 nem egyetlen termékeny időszaka hul-
lámzó termékenységű alkotó munkájában, még-
is külön kell említeni azt a hallatlan megújulási 
képességét, amellyel – ha elegendő visszaiga-
zolást alig kapott is – egy csapásra a legjobbak 
közé küzdötte föl magát ekkor. 1953-ban mintha 
elhatározta volna eljövendő költői újjászüle-
tését, úgy írta meg Másodvirágzó című költe-
ményét. Nem csupán programversnek érzem. 
Inkább egy megsérült gyümölcsfa régóta várt 
kivirágzásának, a tavaszi nedvkeringés érzéki 
gyönyörűségének tartom, a sok bánatot magáról 
lerázó, mulatós dalban kifuttatva: „Fogyni tilos 
virágnak vagy dalnak, / így szép lenni, mindig 
fiatalnak; / míg az árnyék fölénk nem fonódik, 
/ bokrétánkat ragyogtatva holtig.” 

És mintha megéledt életkedve diktálná a 
„programot”, egymás után születtek remekei. A 
Bornemisza Péter, a Halottvivők éneke, a Lagzi 
múltán s még számos kiemelkedő mű, amelyet 
csak durva lefokozással nevezhetnénk „kismes-
teri” alkotásnak. Olyan ember szól hozzánk, aki 
a haza, az értékteremtő ember, a tisztesség és a 
természet rendje nélkül nem tudja elképzelni az 
életet, de eszméit minduntalan veszélyek fenye-
getik. Jól ismeri a derűt, a játékot és az iróniát, 
de a méltatlanságok miatti felháborodást és un-
dort is. És ez az összetettsége igenis modern 
költővé teszi, egyoldalú beskatulyázásra alkal-
matlan, formátumos egyéniséggé. Bajosan van 
igazuk azoknak, akik a veretes, Balassi, Szenczi 
Molnár, Berzsenyi és Arany János meg az auten-
tikus népköltészet által kimunkált magyar nyelv 
ma már minden elemében atlantiszi mélységbe 
tűnt, visszahozhatatlan szépségeit lebecsülik, 
mint a természet kihalásra ítélt énekes madarait, 
vagy mint a bibliai zsoltárok hangjait. S a Haza 
mellett gondja van az Emberiségre.

A végre fölfedezett nagyváros rejtett szép-
ségeit is észreveszi. Vígabban a „kecses lány-
nyakát hajtogató nyújtogató, burukkoló gerlét”, 
búsabban a „pőre, beteg prolifácskák” tengő-
dését és a „villamosok üvegeire” fagyott „pál-
mást, Észak erdejét”. Ezek az évek reménytelin 
indultak, de a hatalmához ragaszkodó diktatúra 
újra és újra kimutatta foga fehérét, különösen 
falun, – 56 elején, Zámolyon, ahogy azt Csoóri 
Sándor részletesen megírta prózában. Csanádi 
jellemző sora ekkoriban: „megcseréli arcát a 
világ”, hamar szertefoszlott a remény.

Szívkórházban érte a forradalom híre. Nagy 

ívű költeményét Az 56-os évre címmel kétév-
nyi visszatekintéssel írta meg. Az események 
hullámzásának, remény és kétségbeesés vál-
takozásának felel meg a rapszódia. A cenzúra 
átsiklott a kulcsszavakon: a fölkelt nép „virtus-
sal ékes” tettet hajtott végre, hogy rabságából 
„felnőjön az Emberiséghez”, és ez a nagybe-
tűvel írt ideálkép sok mindent sejtethet, csak a 
forradalom eltipróját, a szovjethatalmat nem.

1965 ismét a termékenység és számos nagy 
vers esztendeje. A zámolyi gyerekkor játékait 
idézi föl elégikusan, szapphói formában, a régi 
holland festők halált és játékosságot egyesítő 
stílusában, Gyerek-örömök elégiája címmel. 
A többnyire már csak néprajzosok által ismert 
régi játéknevek humorát oly félelmetesen el-
lenpontozza a Csindzsa nevű patak hídlábjánál 
felvillanó Halál, hogy ebben megérezhetjük a 
legfőbb emberi dolgokat egybefogó költői erőt, 
amely a mindenkori modern vers ismérve. Az 
ógörög forma és a népi téma együttese Bar-
tók és Kodály zeneművészeti koncepciójának, 
Picasso vagy Szalay Lajos antikosan modern 
grafikai korszakának felel meg.

Ez az a pályaszakasz, amelyben a költő leg-
jobbnak tartott versét hozta meg: az Egy hajda-
ni templomra című, Balassi formaművészetét 
idéző elégiko-ódát. Csanádi az illyési remek-
mű, A reformáció genfi emlékműve előtt című 
történelemfilozófiai költeményéhez hasonlót 
alkotott ezzel. Illyés a család református ágától 
érzelmileg befolyásoltan, de katolikusként írta 
poémáját, az ízig-vérig protestáns – protestáló! 
– Csanádi pedig a reformáció himnuszát alkot-
ta meg egyértelműen plebejusi indíttatásból, 
mintha Zámoly gályarabságba vitt egykori pré-
dikátorát, Alistáli Györgyöt képzelné maga elé. 
A helyes, ökumenikus vallásfelfogással akkor 
egyeztethetjük össze ezt a csodálatos verset, ha a 
hajdani, mártír prédikátorok és híveik, a „bujdo-
só magyarok” igazát is képesek vagyunk együtt 
dobbanó szívvel olvasni. Nem lesz érvénytelen 
soha Bornemisza, de Pázmány dörgedelme sem. 
Ez a vers avulhatatlan, mert igazságtételre szólít 
fel, hiteles történelmi és irodalmi hagyományok 
alapján. Katolikus magyarként egyik legkedve-
sebb költeményemnek tartom. 

Csanádi utolsó korszakából való az Írott képek 
ciklusa. Magyar és nemzetközi képzőművészeti 
alkotások költői átélésével, nagy intellektuális 
erővel szólnak ugyancsak. Nemzeti érzéseinket 
melengeti a Gyámkő-fejecske csakúgy, mint a Ko-
lozsvári testvérek prágai lovas szobra, az európai 
gótikus szobrászat egyik betetőzése (másolata 
Kolozsváron, Pesten és Szegeden is látható). E 
ciklussal e folyóirat hasábjain is foglalkoztam 
már; a summát szeretném levonni ezen a centená-
riumon. Magunkat szegényítenénk, ha költőinket 
szemlézve nem jutna eszünkbe ez a fölségesen 
korszerűtlen – vagy inkább az örök hagyomá-
nyokhoz „korszerűen” ragaszkodó – költő, Csa-
nádi Imre. Nem sorolandó a „kis” vagy „nagy” 
semmitmondó kategóriáiba: a Magyar Költészet 
Mestere ő a honi líra panteonjában. 

Csanádi imre
Egy hajdani tEmplomra

Nádfödeles pajta, sár-alkotmány lehetett,
mégis szentegyháznak ékesen neveztetett;
 áldott áhitatra
 magába fogadta

a kis gyülekezetet.

Taposott jobbágyok, német elől szököttek,
török sarcát sínylők, e szent helyre feljöttek;
 bocskorban, mezítláb;
 szomjúhozva itták 

próféták mit hirdettek.

Testben szakadozva, szabadulva gályákról,
szólt hatalmas szóval toprongyos prédikátor:
 gátakat sodort már 
 válaszul a zsoltár,

zúgták mint erős tábor.

Idáig lopódzott, itt talált lakozásra
napnyugati Kálvin tilalmas tanítása;
 kert alatt toportyán,
 harsant égő portán

tatár ló vonítása.

Dűlt itt pőre átok pápás álnok urakra,
Ántikrisztus-nyája pilises tar papokra,
 aranyozott, fényes,
 bálványos-tömjénes

palota-templomokra.

Mi más hajlék volt ez!: puszta négy fal, tapasztott,
tojáshéj, akárki melyet földbe taposhat,
 hadak tengerében
 rút sajka, törékeny,

tárgya minden gonosznak.

Mégis megtartódat benne becsüld, magyarság,
ország lappangott itt, mikor nem vala ország;
 ő árváit Isten
 vezérelvén hitben,

lett Bástya és Bátorság.

Két vad pogány melyet zúzott-facsart mint sajtó,
nép dacolhatott itt, zsidók jaját sóhajtó,
 helvét tant citáló,
 magára találó,

térdet-fejet nem hajtó.
    1965


