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este… Hadd másoljak ide Pék Pál  versszakai közül 
néhányat, amelyek akusztikailag több száz éves 
pannon hagyományba illeszkednek.  (Az első sor 
szótagszáma 8, a másodiké 7. A rímképlet x, a, x, 
a… Be sok szép Himfy-rege íródott e formában!)

Mért hiszed, ha // sötétedik
Kertjeimben // lábnyomod,
Hazátlan is // fölmutatom
Útra hívó // csillagod?

(A jel)

Süketen és // vakon hever.
Körül bár a // torlaszok,
előtte a szörny // idő, mi
végig benne // hallgatott.
   (Kettészelten)

Kiforgat, hogy // tőled futtam.
Ezért ez a // pillanat,
mikor a most // soha többé,
mikor a lesz // mégvakabb?

(Ellenfényben)

Szél zúg mégis // künn a lombban
örvénylik egy // árny-alak:
egyszál magam // nélkülem ül
kertedben a // fák alatt.
   (A pillanat)

Pék Pál verszenéje azokból a költeményeiből is 
tisztán kihallik, amelyeket nem csupán sorok 
tördelésével tagolt, hanem az úgynevezett 
egyenes záró-, amolyan „per”-jelekkel. S ez azért 
is szívmelengető, túl az ismerős dallamok hallatán, 
mert az említett Németh László úgy érezte, hogy 
a meglelt versforma a jellem diadala is valahol, 
s a költő beéri a jól bevált kerettel (Homér a 
hexaméterrel, Zrínyi a 12-es sorokkal), nem kell 
kísérleteznie, s már csak az a gondja, hogy mit is 
mond… 

 Van Bálint Tibornak egy regénye, ami 
abban különbözik a nagy negatív utópiáktól 
(1984, Szép új világ, 451 fok Farenheit stb.), hogy 
a prózaszöveg végén a pszichiátriára szállítandó 
főhős a Sodomát <sic!> megtámadó önkéntes 
rózsa-hadsereggel álmodik (Önkéntes rózsák 
Sodomában. Bukarest, 1967). Pék Pál reménye 
is hasonlóan mindig a titkos értelmű szépségeket 
járja körül (kert, kígyó, bárány, farkas, völgy, hegy, 
köd, csönd, malom, idol, Golgota stb.). Ám van 

néki ezeknél jóval konkrétabb (Ady-dacos) mégis-
morálja is! Kritikusai közül Bakonyi István figyelt 
föl arra, hogy Pék a kegyelemtől való elesettsége 
ellenére mennyire a helytálló moralitás költője 
maradt. Nézzük csak, hogyan perli vissza a kötet 
egyik legszebb versében jogát - a hazaszeretetre:

Feszítsd karod,
s magad fölé emel talán a pillanat,

s lázít majd a másokért-tört
bozót, a félszeg áldozat,

s vacogva
- ha így leszel több -
vállalod újra a hazát,
földi dolgok józanító,

szemhatárnyi magasát.

(Szemhatár)

Mondják, a történelemnek vége. Nem hiszem.
Túl közel van még egy dátum, ami a mi vérünkkel
Európát legalább megpirongatta: 1956. Albert
Camus-re oly hatással volt, hogy nem lett 
belőle, mint megannyi kortársából, cinikus 
egzisztencialista. Ottlik szerint megcáfolta akkor 
az országunk Orwell-t. Minden nagy szó nélkül; 
hogy nincs vége a történelemnek, s hogy nem 
beszélhetünk ma az irodalom haláláról sem, azt 
többek között ama pesti srácoknak, vagy az éppen 
akkoriban Zalából indult diákoknak, készülődő 
költőknek, köztük a gimnazista Pék Pálnak is 
köszönhető.

Beck Tamás

Tóth Imre: 
Nostradamus vőlegénye
                                                                    

„Hogy vissza ne térhess sohasem,
el sem hagyhatod teljesen.
Őrzöl belőle valamit,
mi továbbszökni kényszerít.”
                                                                 
(Tandori Dezső)
                                                                     
                                                 

  Hálátlan dolog egy barát verseskötetéről 
nyilvánítani véleményt. Nem csak azért, mert 
az írónak elsőként önnön elfogultságával kell 
megküzdenie. Wittgenstein kérdi meg egy 
művében nem kis cinizmussal olvasóitól: vajon 
látják-e kezét sorai között? Ő maga válaszolja 
meg aztán humorosan a kérdést: pedig láthatnák, 
hiszen éppen most rója az említett sorokat…
Pontosan ez a problémám nekem is. Mert én 
minduntalan látom Tóth Imre kezét, miközben 
kötetét lapozgatom. Ismerem a versekhez tartozó 
embert, némely költemény esetében még az 
ihletet adó élményt is. Ez pedig azzal a veszéllyel 
fenyeget, hogy több gondolatát adom közre, mint 
amennyit versein keresztül megjelenít.
  Tóth Imre költészetét leggyakrabban az 
„apokaliptikus”, néha a „pesszimista” jelzővel 
illetik a verskedvelők. Ezekben a minősítésekben 
jó adag igazság van. Művei alapján mégis azt 
emelném ki leginkább, hogy egy helyét nem 
találó és azt szívósan kereső költővel van dolgunk. 

Elsősorban abból vehetjük 
észre ezt, hogy egyik versében 
sem sikerül elhelyeznie 
magát egy egynemű szim-
bólumrendszer keretei közt. 
Mintha egyszerre több vi-
lághoz tartozna, és nem 
tudná eldönteni, voltaképpen 
melyik a kedvesebb számára. 
A misztikus szóhasználat 
mellett szorosan megjelenik 

például a természettudományos terminológia 
is. „Félbehagyott imák lebegnek a levegőben. 
Az eseményhorizonton / néma jel.”- írja egy 
helyütt, és ugyanazt a feszült várakozást 
érzékelteti két különböző nyelven. De a misztikus-
mitologikus szférán belül is ugrándozik a 
különböző kultúrák szimbólumrendszerei között. 
Hol a zsidó-keresztény, hol a távol-keleti vagy 
éppen asztrologikus világfelfogás érvényesül 
mondanivalója megfogalmazása közben: „Valaha 
testvérek voltunk, most állunk egymással/ 
szemben, romolhatatlan testben. A lángokban / 
álló Jeruzsálemben.” „Szomorút álmodik az idő, 
míg / Szaturnusz vissza nem tér.” „illúzió az egész 
teremtés”. Ugyanez a helykeresés érhető azonban 
tetten akkor is, amikor a költő hol egy virtuális, 
hol egy konkrét térben próbálja megjeleníteni az 
ábrázolt eseményeket: „Budapesten havazik az 
ég.” „darabokra hullt a lázadó bolygó”
  A helykeresés persze óhatatlanul menekülést 
feltételez. Tóth Imre menekülő költő. Olyan, akár 
Ádám Az ember tragédiája egyik színében: egyre 
csak távolodik a világtól valamely űrben, de minél 
messzebbre jut tőle, annál inkább érzi e világhoz 
való tartozását. Tóth Imre a lélek mélyén húzódó 
láthatatlan folyamatokat sohasem szubtilis módon, 
a látható világban való leképeződésükön keresztül 
mutatja be. Ellenkezőleg: kiábrándult már a 
látható világból annyira, hogy nem ábrázolja annak 
eseményeit. Magukat a folyamatokat ábrázolja, 
ám ehhez szándéka ellenére is tárgyiasítania kell a 
metafizikai tartalmakat: „Két angyal áll a tetőn. És 
gondolkodó szobrok. / Kiszáradt tengerfenék a táj. 
Bogár-éjszaka oldoz” A világ elől menekülő költő 
itt találkozik szükségszerűen újra a világgal.

Egy 
menekülés 
verses 
története
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  De miért, mi elől menekül Tóth Imre? Éppen a 
konkrétumoktól való irtózása miatt erre verseiben 
sem kapunk pontos választ. Annyi bizonyos, hogy 
minden költeményéből egyfajta válsághangulat 
árad. Ha olykor lát is kiutat, az csakis a halálon 
túli felfoghatatlan tartományba vezethet: „az 
öngyilkosság reggelén / még körbejárom a szobát 
/ aztán a tenger fenekére fekszem / és várom a 
csodát”. S mintha le kívánná mezteleníteni lelkét 
érzelmeitől az eljövendő új világ tiszteletére: 
versei többségét központozás nélkül írta, miáltal 
sorai szenvtelenek és kinyilatkoztatásszerűek, 
enigmatikusak lesznek. Mintegy önálló versek a 
versben: „olvadó hó a páncélablakon / azt hiszed 

hogy rád fér a magány / mely pusztaságból 
menedékké változott”
  Tóth Imre verseinek számomra legvonzóbb 
tulajdonsága, hogy képzeletbeli menekülése 
közben elrohan az élet számos csodája előtt, s így 
kénytelen ezeket a csodákat is bemutatni. Mit is 
mondanak egyesek? Hogy Tóth Imre pesszimista, 
már-már szuicid típusú költő? Meglehet. De aki 
az ő kötetét átlapozza, az kétszer is meggondolja 
azután, hogy elbúcsúzzon-e mindörökre az élet 
csodáitól.

Kétszáz évvel ezelőtt, 1803. október 17-én egy kis 
dunántúli faluban, a Zala megyei Söjtörön immár 
a hetedik gyermekét hozta a világra Deák Ferenc 
táblabíró 35 esztendős felesége, Sibrik Erzsébet. A 
Ferenc névre keresztelt kisfiú születésével azonban 
nem boldogság, hanem gyász érkezett a családba, 
mert az édesanya belehalt a szülésbe. Mivel 
megözvegyült édesapja eltaszította magától, a 
zalatárnoki rokonokhoz került a csecsemő. Ötéves 
korában, apja halála után idősebb testvérei, Deák 
Antal és Klára vették magukhoz Kehidára; ők 
nevelték fel és látták el szellemi útravalóval.

Deák Ferenc 73 évet élt, ebből 51-et zalai 
földbirtokosként, 22-őt pedig pesti polgárként. 
Alig harminc évesen, 1833 tavaszán, szülőföldje, 
Zala megye követeként kapcsolódott be az 
országos politikába, utolsó parlamenti beszédét 
pedig 70 esztendősen, 1873 nyarán mondta el. 
Négy évtizedes közéleti pályafutása során több 
alkalommal is történelemformáló szerephez 
jutott. Deák a 19. századi szabadelvű politikai 
és jogi gondolkodás egyik meghatározó alakja, 
és a mindenkori magyar történelem egyik 
legkiemelkedőbb államférfija volt. Tudását és 
tehetségét elsősorban a bécsi udvar abszolutista 
törekvéseivel szembenálló, liberális társadalmi 
reformokért és szabadságjogokért küzdő ellenzéki 
erők élén bontakoztatta ki. Az 1830-as évek 
derekától Deák volt a vezére a törvénytelenül 
perbe fogott és elítélt Wesselényi Miklós báró 
és Kossuth Lajos, valamint az országgyűlési ifjak 
felmentését célzó ellenzéki mozgalomnak. Deák 
kiváló taktikai érzékkel, a külpolitikai viszonyokat 
is figyelembe véve irányította az 1839/1840-es 
országgyűlés eseményeit. Elérte a politikai foglyok 
szabadon bocsátását, valamint azt, hogy a liberális 
reformellenzék háborítatlanul, minden korábbinál 

szabadabb feltételek között vethesse fel és vitathassa 
meg a legégetőbb társadalmi problémákat. 1848-
ban, igazságügyi minisztersége idején Deák új, a 
feudális jogviszonyokat végérvényesen felszámoló 
polgári és büntető törvénykönyv kidolgozását 
tervezte, ehhez azonban rövidnek bizonyult a 
Batthyány-kormány rendelkezésére álló öt hónap, 
az 1848 szeptemberében kezdődő szabadságharc 
pedig megakadályozta a reformkori tervek 
megvalósítását.

Deák a szabadságharc leverése után 
visszavonult a közélettől, és magatartása az 
osztrák önkényuralommal szembeni passzív 
nemzeti ellenállás jelképe lett. 1849 után Deák 
maradt szinte az egyetlen befolyásos ellenzéki 
politikus, akit nem végeztek ki, nem börtönöztek 
be, vagy nem emigrált. 1854-ben Széchenyi István 
gróf családja tette lehetővé Deák számára, hogy 
eladva kehidai birtokát, engedjen az elvárásnak, 
és az ország politikai életének központjába, Pestre 
költözzön. Deák ugyan nem viselt semmiféle 
hivatalt, mégis akkora volt a társadalmi rangja 
és elismertsége, hogy az uralkodó, az ifjú Ferenc 
József 1860 novemberében tőle kért politikai 
tanácsot.

Az 1861. áprilisától öt hónapig ülésező 
pesti országgyűlésen Deák az úgynevezett 
„felirati” pártot vezette a képviselőházban, és 
az 1848-as törvények, mint törvényes jogalap 
visszaállításának programját hirdette. Pártjának 
követeléseit az országgyűlést feloszlató uralkodó 
ekkor még visszautasította, Deák tekintélye, 
népszerűsége azonban tovább nőtt. Ekkor, az 
1860-as évek elején kapta a haza bölcse és a haza 
atyja megtisztelő jelzőket. 1864 decemberében 
Deák titkos tárgyalásokat kezdett a bécsi udvar 
megbízottjával, 1865 áprilisában pedig a híres 
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A „becsület és kötelesség” eljegyzettje
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Farkas Ferenc 
William Turner
fehér samott


