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Versünnepen Juhász Ferencről
József Attila ma lenne hetvenhárom éves!
Köszöntöm Juhász Ferencet, ki most lesz ötvenéves.
Múltam mély kútjába nézve — magam is ötvenévesen — a mozdulatlan fekete
víztükörből fölszikráznak létemet, eszméletemet meghatározó nagy csillagok.
Én itt születtem Szegeden, és gyermekként ismertem,
láttam Juhász Gyulát, Móriczot, Móra Ferencet. Elzúgott ötven esztendő és
most nekem adatott meg, hogy köszöntsem nagy költőnket, kortársamat, barátomat.
Én itt születtem Szegeden, és gyermekként, anyám
kezét fogva láttam Juhász Gyulát, sötéten és törékenyen a nyárvégi délután
aranyos napsütésében, hosszú árnyékot vetve keresztben a Tisza-töltésen, felénk ballagni. Lépte nyomán apró sárga porfelhők ragyogtak fel. Fekete kabátján vörös fények vibráltak.
Lent és fent emlékeim kútjába nézve szikráznak a.
csillagok, sorsunkat meghatározó csillagok.
Érzem a múzeum előcsarnokának hűvösségét, és orromban érzem Móra Ferenc szivar füstjének illatát. Emlékezetem filmként pergeti dolgozószobája zsúfolt rendjét, otthonának oleanderes udvarát. Hallom a
homokfutó zörgését, a lovak patáinak dobogását. Emlékszem a megásott avar
sírok pontos derékszögére, a gyermekszem fényképezte csontok, csigolyák, koponyák rendjére. S feljebb a gödör peremén a térdnadrág, bricsesz, az árnyékot vető szalmakalap s Móra kék szeme. Szivar kékes füstje kanyarog a forró,
mozdulatlan levegőben.
Emlékszem Zsiga bátyám barna mellényének gombjaira. Emlékszem tüskés bajszára kinagyítva premier planban. Szemének villanására, hunyorgására. Az ölbe kapott gyermek riadalmára. Szemzugának
ráncaira, mosolyára. Kabátja szúrós szövetének nyersanyagára.
Elzúgott felettem ötven év, és most itt állok, köszöntöm József Attila születésnapját. Köszöntöm a költőt, az ötvenéves Juhász
Ferencet. Eszméletünket meghatározó, szemünket tágranyitó költészetét, mely
alakítja, csiszolja, indulatai kalapácsütésével faragja emberségünket, döngeti,
dobogtatja szívünket.
Mély kútba nézve lent és fent ragyognak a szikrázó
csillagok.
Sorsom kereke fordult. A Tisza-part szelíd íve után
a Vérmező, az Attila, Lógodi utca háromszöge szabta meg létemnek új határait. Itt lakott Babits, itt lakott Kosztolányi. Hosszú lépteivel itt járt szaporán
Szabó Lőrinc. Jó sorsom kezembe adta verseiket, majd Áprilyt, Illyést és a
többieket. Kamaszszoprán hangon, majd mutálva a nagy zsoltárokat a kórusban, s a Psalmus Hungaricus robajlása lúdbőröztette hátgerincemet.
Az igazat Te mind megtartod
A kegyeseket 'megoltalmazod,
A szegényeket felmagasztalod
Elhangzott Szegeden, április 11-én, a Bartók Béla Művelődési Központban, a költő
estje bevezetőjeként.
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A kevélyeket aláhajigálod
. . . Puszták népe
Aztán a robbanások a vajúdás tolófájdalmai, vérzése,
sikoltozása, rángatódzása. A leomló falak hamuesője. Az égett hús keserű szagának eloszlása után, végre kisütött a nap. A szilánkoktól tépett, sebzett ereszekről patakokban csorgott a hólé. A sötétből kimászva, hunyorogva a fényben, kiegyenesedve, körbenézve láttuk a Dunába omlott hidakat. Süket fülünk
a dörgéstől tompa dobhártyánk végre hangokat fogott fel.
Radnóti, Szerb Antal halott.
Ortutay hozta a hírt.
Fogak tornáca.
Aztán átléptem a főiskola küszöbét, s mellettem egy
csendes fiú dolgozott szótlanul, komoran, grafikusként. Ki később eldobva karcoló tűt, ecsetet, tollal véste szívünkbe sorait: „ . . . Műveld a csodát ne magyarázd . . . "
Fényes szellők ideje!
Deres majális.
Ekkor robbant tudatunkba egy ifjú költő, fekete
Szarvas-fiú verseivel. S tudtuk, a szárnyas csikó dobogása értünk dobog, értünk döngeti a földet.
Vakarva sebeinket, a tisztuló égre tekintve raktuk a
téglát, a követ.
A nagy katedrális alaprajza a rend, szerkezete, aranymetszése sejtetni kezdte a jövőt, a magasba törő falakat. A tisztán szerkesztett mérnöki terv megszabta a tennivalót. Daru csikorog, csigák emelik magasba a maltert, cementet. Jószagú állványokon ácsok sürögtek. Innen már
messzire látni, túl a nyüzsgő kavarodáson, az egymást sürgető dömperek, út. gyaluk által felvert portengeren túl. Látni a frissen zöldellő vidéket, dombon
pöfögő traktort. Kannát, kapát, kosarat zörgető, kerékpárt taposó asszonyokat.
Innen látni a várost, a körút forgalmát és az új hidakat.
Emlékezetem filmszalagja szélesvásznú körpanorámás
filmként pergeti a múltat. Látom a szobrászt, Ferenczy Béni ezüstös fejét, betöltve a teret a fekete háttérből kiragyogva. Csendes szóval emlékezik Váradról, apjáról, s a Bateau-Lavoirról.
Kormos Pista füttyét hozza a szél.
Füst Milán hangja zeng a teremben.
Kamondy Laci hokedlin írja a könyvét.
Kassák hatvanadik születésnapján álltunk hátul, egymás lábát letaposva.
Feketén fut a szalag sokáig, és ekkor egyszerre két színben felvillannak a fények: a Tékozló ország címlapja, fedele, rajta a dárdás, lándzsás rongyosok
serege. Zúgó verssorai vörösen-feketén kergetik egymást, izzó korbácsként
csaptak a csöndbe. Füst és korom. Égett hús szaga szállt ismét. Fojtogatott.
Folytassam a sort?
A félbemaradt falak újra megteltek a munka zajával. Lépcsők, ablakok, ajtók, visszhangos termek, oszlopok rendje alakult. Csapzottan kapaszkodtunk, másztunk újra a magasba, néztünk szanaszét ismét.
Fecske suhan, héja lebegett a huzatos falak, tornyok erdeje közt. Föntről
„ messzire látni. A hegyek karéja, a dombok, a vár kupolája. Amott a sziget.
Buszok, villamosok. A csendes esőben a szürkülő ég. Ragyognak a fények az
Oktogonon ismét.
Villanyfény ország Magyarország.
Babonák napja csütörtök, amikor a legnehezebb.
A költő áll az esőben. Idézve Juhász Ferenc köteté44

bői: „ . . . Ü g y tűnik sokszor csak a költők szeretik a világot..." „Mondják a
középkorban megetették a költővel verseskönyvét, mielőtt máglyára küldte az
inkvizíció. . . . Pedig a költő nem tesz mást, csak tűzliliomot ültet a lét szívébe.
Elmondja a világot, a jóság küldötte ő. Az élet énekese és társa a halálnak.
Énekel, amíg a száját be nem tömi a föld. És mindenkinél jobban vágyódik a
szabadságra és a szeretetre."
Tizenegy éve, március 31-én írta ezeket. Azóta halott
Pablo Neruda. Háza, könyvtára szétdúlva. Könyvei földbe taposva. Földgyaluval törölték el létének gyönyörű dokumentumait.
Merítve a kútból, megidézem az ifjakat, akik ma már
Bazsiban, Farkasréten, díszsírhelyen, vagy süppedő sírban pihennek.
Kamondy, Kormos, Simon Pista.
S felrémlik előttem, útban Miskolc felé néhány évvel ezelőtt Juhász Ferenccel,
Latinovits Zoltánnal barátként, szó-szót követ. Csöndes örömmel döntés született. A költő verset ír, új drámát, játékot. A színész játssza a főszerepet. Díszletképet a műhöz az én dolgom. Játszani kell, létünk szerves része a j á t é k . . .
„Mi nem tudtunk még játszani, mert nem értünk még rá játszani." „ . . . nem
adatott máig sem meg nekünk a könnyű mámor, a gyermeki tevékenység, a
gyermek-buzgólkodás és komolykodás minden-sejtet-betöltő öröme, lényünk
színes mélytengeri derengése, a csönd-virágzás, vagy a hajnali fényt váró boldog madár-kiáltozás."
Elzúgott felettünk ötven év. ötvenéves a költő. Dolgozóasztalán könyvként sorozatban, egybekötve tiszta fehér ívek serege várja
a tollat, hogy teleírja, telerója kezeírásával, verseivel.
Láttam gondban, két pillér közt hídként, íjként kifeszülve. Mégis előttem az építőmester. Ereje, tudatos célt valló katedrálist
zárókővel, reneszánsz kupolát tamburinnal koronázó teljessége a példa. Hatalmas ívek állnak mértani rendben. A belső térben színes üvegablakok, freskók,
szobrok, mozivásznak. Zene szól. Bartók Concertója zeng a falak közt. Szélesvásznon, színesen párás dzsungel, remegő páfrányok közt toronymagasan apró
fej jelenik meg. Gyermekdal. Gramofon. Virágzó világfa, akár Csontváry cédrusa körül, tízmillióan keringnek. Ady Endre óriási szemei. József Attila megtöretett teste korpuszként keresztre feszítve. Bizánci mozaik arany ragyogással veri vissza a fényt. S középen a térben Bartók szarvas fia áll — elektromos
oszlopok erdeje agancskoszorúja.
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