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Levél az olvasóhoz
Mint a csillagokat a távcsövek,
úgy húztam körém, s egyre közelebb,
könyveken át a Világ Tényeit:
éj-nap olvastam. Mindent!
/Szabó Lõrinc: Olvasás/

M

ai virtuális világunkban sokak szerint a nyomtatott mûvek kora lejárt. Holott ez nem igaz. Nem telhet úgy el nap,
hogy ne vennék kezembe valamilyen könyvet. A számítógép sokat segíthet, de sohasem fogja számomra pótolni
a könyvek kézben fogható valóságát, a bennük rejlõ tudást, amelyek nélkül a ma embere sohasem jutott volna el a
tudományok terén oda, ahova.
Az elsõ írás az egykori Mezopotámia területén alakult ki, ahonnan egyes történészek szerint mi magyarok is származunk.
Az itt élõ sumérek, médek, babiloniak, akkádok és asszírok ékírást használtak. A magyarok elõbb a szkíta-hun, székelymagyar rovással írtak (1) majd a katolikus vallás felvétele után nagyobbrészt a napjainkban is használt latin betût vetették
papírra. Öt éves koromban tanultam meg nagyszüleim jóvoltából olvasni. »Megtanultam úszni a könyvekben, sorok
hullámaiban, mélységeikben gyönyörû világ tárul föl….gyertek, merüljünk le!« vall Szentjánosi Csaba költõ e havi
számunkban az olvasásról.. Én sem mondhatok mást. Egy új kötet kézbevétele nálam ünnep, amely segítségével
rácsodálkozhat az ember a nagyvilágra, az irodalom, a versek, a történelem valamint az útleírások gazdagságára,
sokszínûségére. Szeretem lapozni a frissen kötött oldalakat, szeretem a friss papír illatát, a benne levõ grafikákat,
fényképeket. A sors furcsa fintorának köszönhetõen nevem napját, április 23-át az UNESCO a Könyv Napjává, az
Anyanyelvápolók Szövetsége közgyûlése pedig – Gráf Rezsõ javaslatát elfogadva – a magyar nyelv napjának kiáltotta ki.
Én ezt jelzésértékûnek veszem, hogy milyen értékrendre kötelez engem a Szózat folyóirat összeállításakor. Ez egyben a
szerkesztõ magányossága is, amikor el kell döntenie, hogy különbözõ szellemi csoportokat képviselõk dolgozata
bekerüljön-e havilapunkba. Így vagyok most a Bolyongásokban olvasható – Meister Éva által jegyzett – abortuszról szóló
megállapításokkal, amely sok mindenben ellentétes álláspontommal, ugyanakkor olyan elgondolkoztató, vitára késztetõ
írás, amelybõl kötelezõ levonni a tanulságokat. »Egy folyóirat azért folyik, mert változik«, havilapunk kétségtelen
eklekticizmusa is ebbõl táplálkozik. Azonban a helyes irányból – a magyar kultúra népszerûsítésébõl – nem engedi
félrefolyni a folyómeder, Vörösmarty Szózatának üzenete. Ezt legszebben talán Terényi Ede fogalmazza meg »Kodály 125.
- Zrínyi szózata - Kodály szózata« címû írásában: »Különös magyar szó – ha csak önmagában olvassuk! – a SZÓZAT.
Szavak sokasága, gyûjteménye, szerkezete lenne a jelentése. Egy kicsit mesterséges szóképzés szülötte is, amolyan fokozat,
okozat, stb. Mégis mekkora többletet kapott Vörösmarty óta ez a szó, univerzális jelentés hordozójává vált: KIÁLTVÁNY
egy néphez, a világhoz, az univerzumhoz. A fenségesség hordozója lett ez a szó, a felmagasztosulás lehetõségének a
hírnöke.«
Még mindig kétséges, hogy bekerül a magyar kultúra fokozott védelme a megváltoztatott alkotmány
alaptörvényei közé. A magyar társadalom napjainkban tapasztalható értékválságát elsõsorban a szellemi és lelki táplálék
hiánya okozza. Az éhezõ ember eleped egy darab kenyér, a szomjazó egy pohár tiszta víz híján. Nagyböjt harmadik
vasárnapján halhattuk Jézus Krisztus szavait az evangéliumban: »aki abból a vízbõl iszik, amelyet én adok neki, nem
szomjazik meg soha többé.« Éljünk a lehetõséggel, hisz a keresztény ember életének fontos állomása minden évben a
nagyhét, ahol a keresztúti ájtatosság stációi alatt végigkísérhetjük Jézus menetelését a Fájdalmak Útján, merítsünk a
Krisztus által kínált ÉLET vizébõl. Miközben a tradicionális húsvéti vacsorához ül le a család, gondoljunk az éhezõkre és a
szomjúhozókra szerte a Kárpát-hazában, segítsük õket lehetõségeink szerint. Tegyünk együtt a boldog magyar
feltámadásért, amely még mindig várat magára!
1. Lásd Szózat 2011. március- Értékeink: Magyar nyelvemlékeink és a magyar helyesírás fontossága a rovásbetûktõl napjainkig. I.
2. Jn 4, 14
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Az illusztrációk címei a lábjegyzetben*

MOTTÓ:
„Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és egyetlen város vagy ház, amely
meghasonlik önmagával, fenn nem marad.” (Mt 12,25)

B. Dombi Attila: A GÖRÖG KATOLIKUS SZÉKELYEK XX. SZÁZADI
KÁLVÁRIÁJA**
– a keresztény igazságosság és lelkiismereti szabadság( ) fényében –
I. EGYHÁZ- ÉS NEMZETPOLITIKAI BETÁJOLÁS
„Krisztus Egyháza – Krisztus teste (Kol 1,18), és aki ennek szolgálatára vállalkozott, annak arra kell
törekednie, hogy az ép és kimondhatatlanul tökéletes legyen; mindenben vigyáznia kell, hogy azon
soha se szeplõ, se redõ, se más efféle folt ne támadjon (Ef 5,27), mely szépségét elrútíthatná és nem
lehet más kötelessége, mint azt emberi tehetsége szerint méltóvá tenni halhatatlan és áldott Fejéhez.”
(Aranyszájú Szent János: A papságról(3))
Nagy megtiszteltetés, hogy a méltatlanul mellõzött, egyház- és nemzetpolitikai tragédiának számító
ügyrõl ilyen szinten lehetõség adatott szólnom. Köszönet érte Isten és Nagyasszonyunk után a
szervezõknek, valamint a kálváriajáró hitvallóknak, életüket áldozó vértanúknak. A lehetõséget
megfelelõ színvonallal kívánom meghálálni. A hitvallók szenvedését, a vértanúk életáldozatát
elégtelen és méltatlan annyiban elkönyvelni, hogy nekik köszönhetõen utódaik esetleg nyíltan
megélhetik görög katolikus mivoltukat. Ha Isten megengedte, hogy a görög katolikusoknak a korai
egyház keresztényüldözéseihez hasonló áldozatokat kelljen hozniuk, bizonyára az áldozathozatal
gyümölcseit is a korai egyházéhoz hasonlóakká rendelte. Jóllehet nem vagyok testi rokonság szerint
mártírutód, azonban a hitvallók szenvedéseivel hintett és a mártírok vérével öntözött magvak keltek
ki és szökkentek szárba felnõttkori megtérésem, majd bizánci rítus szerinti katolizálásom, illetve
hivatásom felvállalása által – a régmúlt idõk és a XX. század erdélyi magyar görög katolikus
kálváriajárókéi, és a román görög katolikusokéi egyaránt. A hõsök lehetnek valamely közösségéi,
nemzetéi, a hitvallók és vértanúk azonban ezen túlmenõen az Egyház egészéi, Isten népéé, az
érdemeikkel szerzett kegyelmeket pedig Isten az Egyetemes, azaz „Katholikosz” Egyház egészére
fordítja vissza, elsõsorban a szenvedõre és saját közösségére, illetve kiengesztelõdés esetén a
szenvedést okozóra és közösségére egyaránt! A tét tehát mind egyház-, mind pedig nemzetpolitikai
szempontból rendkívül súlyos, amit az is jelez, hogy a jelenlegi Romániában ezzel kapcsolatos
egyházpolitikai tabu információ-blokádjával kell küzdeni.
A görög katolikus magyarok – így a görög katolikus székelyek – romániai helyzetén külön konferencia sem segíthet elégségesen, az
méltányos egyház- és nemzetpolitikai bánásmódot sürget, amelyet az ügy iránt empátiával elkötelezett egyházi és világi
szakemberekbõl álló munkaközösségnek kell szolgálnia. Jelen keretek között tehát lehetetlen érdemben kifejteni amirõl a cím szerint
szólni kellene. Ezért villanásszerûen igyekszem tényeket ismertetni, elsõsorban nem személyekre, hanem üdvtörténeti, illetve
egyház- és nemzetpolitikai összefüggésekre és távlatokra irányítva a figyelmet. A romániai hivatalos berendezkedés szerint
lényegében nem is volna mirõl beszélnem, ugyanis azt hirdetik, hogy görög katolikus magyarok nem léteznek, így székelyek sem,
legfeljebb elmagyarosodott románok. Ilyen értelemben a közlendõm hatalmi érveléssel akár a mese kategóriájába utalható. Ebben az
összefüggésben megfontolandó, amint a néplélek kifinomult érzéke a mese által tükrözi, hogy minél nagyobb egy elrabolt érték, annál
több fejû sárkány õrzi azt. Vajon milyen érték miatt kell az erdélyi magyar görög katolikusoknak szenvedni, és miért kell
közösségünkkel együtt létünk emlékét is törölni a köztudatból? Nem vagyok sem történész, sem teológiai doktor – nem ez a
feladatom, így lehetõség sem nyílt rá –, de Pirigyi István egyháztörténész polihisztor atyától szivárgott lelkembe a misztikus
történelemszemlélet, amelyben a jobb sorsra érdemes Kárpát-medence múltja, jelene, jövõje Isten akarata szerint Szûz Mária
Országának üdvtörténete. Bár viszonylag sokan kontestánlják, ez a követendõ üdvös szemléletmód, ugyanis Szent István apostoli
királyunk tette, amellyel Isten Anyjának örökségül(4) hagyta a Szent Koronát – minden hozzá tartozó néppel, területtel és minden
javaival – messze túlmutat annak páratlan alkotmányjogi jelentõségén is: „teljesült Szûz Mária kegyelmi uralmának Istentõl kijelölt
feltétele.” (5)
Nem véletlen, hogy a jelenleg román ortodox kézen levõ, Gyergyószentmiklós eredetileg magyar görög katolikus templomának oltára
fölött Isten és az Egyház Anyja, karján a Gyermek Jézussal közel három éve könnyezik(6). A történelem eddig ismeretes legtovább
tartó könnyezéssel a Szûzanya ébresztgeti Országának papjait a Szent Korona népeinek üdvtörténeti kiengesztelõdésére! Minthogy a
bizánci keleti, illetve a római nyugati egyházrészek éppen az Árpád-korban élték egymás iránti viszonyuk kritikus szakaszát,
következményei máig ható egyház- és nemzetpolitikai teherként kiemelkedõen sújtják a bizánci szertartású magyarságot. Erdélyben
ez drámaian nehezedik egyrészt a különbözõ felekezetek, illetve különbözõ katolikus rítusok magyarjaira, másrészt az egyazon
szertartású katolikus románokra és magyarokra, valamint a görög katolikus románokra és ortodoxokra. Nem véletlen, hogy a Kárpátmedence – amelynek egésze a magyaroknak Mária Országa, egy része pedig a románoknak Mária Virágoskertje – keresztény népeit
kibékíthetetlennek tûnõ konfliktusok terhelik. Ennek ismeretében leleplezõdnek a Kárpát-medence belsõ konfliktusainak – a magyar-
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magyar széthúzás, illetve a keresztény nemzetek közötti ellenségeskedés – tényleges okai(7) és azok orvoslásának lehetõségei is. A
tudathasadásos állapot egyik következménye, hogy az erdélyi bizánci szertartású katolikus magyarok ezer éves kálváriája is a trianoni
keresztre feszítésbe torkollott, amellyel éppen Jézus Szentséges Szíve ünnepén, 1920. VI. 4-én ejtettek öt súlyos sebet Szûz Mária
Országán. Megsemmisülésünk azonban csak látszólagos, a „nagyszombati síri nyugalom bizalmában”(8) várható a Feltámadás.
Amint a cím is hangsúlyozza, a keresztény igazságosság és lelkiismereti szabadság fényében, az Egyházi Tanítóhivatal ajánlásai
szerinti kiengesztelõdés távlatában szólnak ezen kijelentések, mind a románság egésze, mind pedig a hatalmi helyzetben levõ román
görög katolikus egyházi elöljárók felé. Sajnos egyelõre nincs tudomás arról, hogy román, esetleg a szlovák részrõl bárki saját belsõ
ösztönzésre kiengesztelõdést kezdeményezett volna a magyarsággal. Amennyiben mégis volna, elõzékenyen várjuk jelentkezésüket!
Megnyilatkozásom fõ mottója és a fejezetszerûen tagolt részek mottói a közösségi egyházképre, illetve a kálváriajárás Krisztusban
beteljesedõ ajándék-voltára hivatottak irányítani a figyelmet: Jézus Krisztus szolgálatra megtestesült emberszeretõ Isten, az
életáldozatig hûséges szolgálatban Úr, amit közössége Fejeként a test-vér tagok számára példaként adott és életelvként elrendelt.
Aranyszájú Szent János ennek érvényesítésére utasítja a papságot, szellemi öröksége nyomán pedig ma is ezt vallják ortodoxok és
görög katolikusok, bármilyen nemzethez tartoznának. Mégis az egyháztörténelem legrafináltabb ördögi forgatókönyve szerint
végrehajtott keresztényüldözés áldozatává lettek a kommunista tömbbe rekedt görög katolikusok, az ortodoxia „haszonélvezõ”
csapdája mellett. Noha az öntudatos keresztények számára minden szenvedés tisztulási alkalom, a román görög katolikus hierarchia
enyhén szólva hajthatatlan a magyar görög katolikusok saját belátásuk szerinti szabad létezését tolerálni. Már az is nagy lépés volna,
ha jóérzéssel csak viszonoznák, amit Márton Áron szentéletû hitvalló püspök a kommunista üldöztetés évtizedeiben értük tett. Mi
több, a korai egyház közösségi egyházképe jóllehet a II. Vatikánum révén a Katolikus Egyház hivatalos egyházképévé avanzsált, a
jelenlegi katolikus egyházpolitika – hihetetlennek tûnõ drámai valóság – Romániában akadályozza a magyar görög katolikusok
helyzetének rehabilitálását, az elnyomásukkal okozott sebek gyógyulását és az ahhoz szükséges valós kiengesztelõdést segítõ
módszeres kutatást. A mostoha bánásmód egyik legbántóbb fintorát az Erdélyi Egyházmegye Szent István-i ezeréves alapításának
ünneplésére készülõ gyulafehérvári római katolikus „kúria” szolgáltatta. „A gyulafehérvári érseki levéltárban érdeklõdtünk a kutatási
lehetõségekrõl, de «személyi nehézségekre» hivatkozva – különben nagyon udvarias levélben – elzárkóztak a kutatási engedély
megadásától.”(9)
Köztudomású, hogy a Gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegye a Bizáncban megkeresztelkedõ erdélyi Gyula, Szent István
apostolkirály anyai nagyapja által fél évszézaddal korábban alapított elsõ, mégpedig bizánci szertartású püspökség fundamentumából
nõtte ki magát. Az Árpád-kori bizánci szertartású magyarság és az újkori-jelenkori görög katolikus magyarok közötti folytonosság
tagadását lehetõvé tevõ konkolyvetés „politikailag korrekt” direktívák szerint zajlott az Árpád-kortól kezdõdõen (10), és ennek
fenntartása egyeseknek ma is élet-halál kérdés. Bizonyos mértékben érhetõ volna, ha a jelenség csak román részre korlátozódna, akik
ilyen alapon próbálják kétségbe vonni a bizánci szertartású Gyula, Sarolt, Ajtony, Szent István, Hunyadi János, sõt még Mátyás király
magyarságát is. Ezen törekvés azonban sajnálatos módon a XXI. században, magyarországi hivatalos egyháztörténeti szaklap
hasábjain is teret kaphat, amelyben a „szakértõ” egy elszigetelt erdélyi község nyilvánvalóan román eredetû egyházi közösségében
végzett vallásszociológiai vizsgálattal megsemmisíthetõnek véli nemcsak Erdély, hanem Magyarország egésze görög katolikus
magyarjainak történelmét: „A magyar görög katolikus történetírók gyakran valamiféle kontinuitásmítosz jegyében folytonos bizánci
szertartású magyar népességet mutatnak ki a történeti Magyarországon.” (11) Hogy az efféle általánosítóan kizáró – történelem- és
társadalomtudomány mérlegén súlytalan –, erkölcsileg minõsíthetetlen iparkodás milyen egyház- és nemzetpolitikai érdekek
kiszolgálója, arról az elmúlt évszázadok során több ízben meggyõzõdhettünk. Az ezerötven éve Erdélyben alapított õsi magyar
püspökség jelentõségének elhallgatása, minimalizálása, figyelmen kívül hagyása, történelmi források meghamisítása vagy
félremagyarázása a nemzetünk ellen elkövetett égbekiáltó bûn. Az emiatt keletkezett történelem-értelmezési vákuum súlyos
visszaélésekre adott alkalmat, amit más nemzetek nem mulasztottak, és ma sem mulasztanak el kihasználni.
II. NEMLÉTEZÕK KÁLVÁRIÁJA?!
,,Ellentmondásnak látszik, de valójában az a nép áldott, amelynek vértanúi vannak. (…)
Azok, akiket testükben kegyetlenül, embertelenül kínoznak, vagy azok, akiknek
egyéniségét és személyiségét erõszakosan összetörik és mesterségesen megváltoztatják,
vagy azok, akiket emberi méltóságuktól megfosztanak – bár vérüket nem ontották – ezek
is mind vértanúk.” (Mindszenty József bíboros (12))
A romlatlan testû hitvalló Mindszenty József bíboros hercegprímást 1948. december 26án, Protomártír Szent István ünnepén tartóztatták le. A Szent Istvánról mondott
prédikációja az országot megszálló szovjet támogatással megkezdett társadalmi
agressziót célirányosan elítélte, prófétaként felmutatta a nemzetünk elõtt álló
szenvedések értelmét, és a mondottakat saját kálváriajárása állhatatosságával
hitelesítette. Mindszenty bíboros ítélete örök érvénnyel szól az öntudati szabadságot
manipuláció, történelem-hamisítás vagy bármilyen formában támadó lelkiismereti
agresszió ellen is. Talán Chestertontól ered az emlékezetbõl idézett megállapítás: „Assisi Szent Ferenc tiszta egyszerûségében nem is
tudta, hogy egész életével úgy táncolt Istennek, mint az õszi szellõben aláhulló falevél az aranyló napsütésnek.” Az Úr valóságos
mártírjának fogadta, szent sebeivel kitüntette a szentek egyszerû misztikáját önkéntes szegénységében megélõ Szent Ferencet, az
általa közvetített gyümölcsök pedig bõséggel áradnak a Világegyház számára! Megkockáztatom: az agresszió bármilyen formájával
lelkiismereti szabadságában károsított minden személy jóra törekvõ élete Istent elõtt a Szent Ferencéhez hasonló, bár rejtett
kegyelmekkel, áldott kálváriát járó öntudatlan tánc. Így a trianoni ámokfutással Romániához csatolt területek görög katolikus
magyarjai ellen elkövetett agresszióhoz sem szükséges külön erkölcsi ítélet. Romániában a felekezeti és nemzetiségi jogtiprás mai
napig az államvallásnak nyilvánított román ortodoxia elõnyét más felekezetek kárára kovácsoló alapmagatartás, amely nem kíméli a
második „nemzeti vallásúaknak” nyilvánított román görög katolikusokat sem.

4.

Az 1989. decemberi romániai fordulat után, bár törvényileg rehabilitálták a Görög Katolikus Egyházat, a kommunisták által ortodox
kézre juttatott javaik túlnyomó részét a görög katolikusok hiába követelik; az ortodoxok a viszálykodás újabb indokával élnek, a javak
visszaszolgáltatását pedig az állami bürokrácia mesterségesen késlelteti. Amit 1990-ben a nagyváradi Phoenix nacionalista lapban
közölt Ciuhandu Petru ortodox pap „Melyik a nemzetáruló – a román ortodox vagy a görög katolikus egyház?” cím alatt, híven tükrözi a
máig uralkodó mentalitást: „Ma is kísértenek a megaláztatások, amelyeket az erdélyi románoknak ezer éven át el kellett viselniük. E
megaláztatások egyike az Ausztria-Magyarország által 1700-tól kezdve végrehajtott lélekszakítás a görög katolikus egyház révén, amit
másfél évszázadon át valóságos genocídium követett, s folytatódott azzal az alantas törekvéssel, amelyik a katolicizmussal el akarja
idegeníteni a tömegeket a nemzet törzsétõl.” (13) Az ortodox vádakkal szemben a román görög katolikus hierarchia lélektanilag
kompenzálva az „idegen” magyarságtól tüntetõen elhatárolódik: a világegyházban nem használatos, a magyar görög katolikusok
kizárását is jelentõ megnevezéssel definiálja magát – „Biserica Româna Unitã cu Roma Greco-Catolicã” (Román, Rómával Egyesült
Görög Katolikus Egyház). Éppen ezen elhatárolódás következetes folytatása is indokolja a romániai körülmények között pusztulásra
ítélt görög katolikus magyarok önálló egyházszervezetének biztosítását. Ehelyett nyilvánvaló valláspszichózissal (14) ma is a Partium
görög katolikus magyarjainak sokaságát a „román vallású” magyar szkizofrén öntudatban nyomorgatják.
A poszt-trianoni traumatizált Romániában a bemutatott okok miatt sajnos ma is alig van jóakaratú ember – bármely egyházhoz vagy
felekezethez tartozó magyar vagy román –, akiben ne rosszhiszemûséggel telített, meggyökeresedett elõítélet elevenedne fel a görög
katolikus magyarság fogalmának hallatán. Közösségünk jelene és kiléte ezért annál inkább csakis a saját szellemiségérõl, múltjáról és
történelmérõl vallottak figyelembe vételével értelmezhetõ helyesen, kívülálló nem illetékes ebben a kérdésben sem hatalmi pozícióból,
sem empátiát nélkülözõ „szakbarbár” tudományoskodással állást foglalni. A valós, mélyreható történelmi és üdvtörténeti
kiengesztelõdés érdekében fontos és sürgõs az ügynek elkötelezett egyházi és világi szakemberekbõl álló munkaközösséget létesíteni,
amelynek a kölcsönösség jegyében objektíven fel kell tárnia a történelem folyamán mindkét irányból valóban elkövetett bûnöket, és a
jóvátétel lehetõségeire ajánlásokat kell tennie. Nyilvánvaló tehát, hogy szükséges a románok esetleges magyarosítását is elemezni,
azonban jelen keretek között erre nincs lehetõség. A trianoni országcsonkítás nyomán Romániába rekedt görög katolikus magyarság
joghatósági viszonyai szerinti kettõs rétegzõdése állapítható meg. Objektíve azon görög katolikus magyarokat érte a legsúlyosabb
csapás, akik román többségû parókiák tagjaiként nem kerülhettek az 1912-ben létesített Hajdúdorogi Püspökség joghatósága alá, és az
elrománosodás áldozatává lettek. A Hajdúdoroghoz csatolt közösségek néhány évig fellélegezhettek a román többségû püspökségek
románosító elnyomása alól.
Trianon után a Szentszék Partiumban a nagyváradi és lugosi püspökségek, valamint az 1929-ben alapított nagybányai püspökségek,
Erdélyben a balázsfalvi érsekség és Kolozsvár-szamosújvári püspökség joghatósága alá rendelte a Hajdúdorogtól elcsatolt magyar,
vagy magyar többségû parókiákat. A magyar görög katolikusok a románosítás újabb hulláma elõl magyarságuk megõrzéséért tömeges
rítusváltással római katolikus magyar egyházközségekben kerestek menedéket. Elvétve elõfordult, hogy római katolikus
egyházközség híján valamely protestáns magyar felekezethez csatlakoztak. A római katolikus közösségekben fizikailag ugyan
átvészelték a II. világháborút követõen a kommunizmus görög katolikusok elleni hadjáratát, de öntudatuk néhány emberöltõ alatt
elsorvadt, ingatlanaik pedig esetlegesen, a felszívó egyházközség tulajdonává (15), vagy lassú enyészet, esetleg erõszakos foglalók
martalékává lettek. Partiumban néhány erõsebb közösségnek határozott fellépéssel sikerült megõrizni a magyar liturgikus nyelvet,
azonban ezektõl sem fogadja el máig a rendelt egyházmegye vezetése a magyar megnevezést, hanem a valamikori liturgikus nyelvet
tekintik a nemzetiség jelzõjének. Ezen az alapon nyilvánítják a valamikori román liturgikus nyelvû egyházközségek magyar tagjait ma
is románoknak, illetve az egykori ószláv nyelvûek tagjait ruténoknak, a magyar görög katolikus mivoltot pedig továbbra sem tolerálják.
Meg kell említeni a Partiumból Ulicsák Béla esperes, valamint Ulicsák Sándor és Pallai József parókusok nevét (16), akiket a
kommunista idõben súlyosan meghurcoltak.
Az erdélyi közösségeket sajnos már a kommunista idõk elõtt megsemmisítette a történelmi szkizofrénia: a Csík vármegyei
Gyimesbükk görög katolikus esperes parókusa, Gergely Viktor, és fia, György, kézdiszentkereszti parókus, valamint az õket támogató
György István gyimesbükki római katolikus plébános, a II. bécsi döntés után, 1940-41-ben levelezést folytattak Dudás Miklós
hajdúdorogi püspökkel a székelyföldi külhelynökség (17) parókiáinak trianoni leválasztását követõ tragédiájáról. A következõ
levélrészlet hûen tükrözi az aberrált viszonyulásmódot, amelynek áldozatul estek az erdélyi magyar görög katolikusok:
„Székelyföldön, Szépvízen papi családból születtem, s alig hogy kikerültem az utca porába, «oláh»-nak tekintettek. B. e. apám elvitt
Balázsfalvára az elemi iskola III-IV. osztályába, hogy sajátítsam el a liturgia nyelvét, és ott «székelynek» tituláltak; és visszatérve a
csíksomlyói római kath. fõgimnáziumba újra «oláh» lettem. Beiratkozva a balázsfalvi teológiára ismét «székely»-lyé vedlettem, hogy
pappá szentelésem után a székelyek elõtt «oláh» legyek, és a románok «székely»-nek tartsanak. A dorogi püspökséghez való
csatoltatásom után, az ottaniak inkább «oláh»-nak tartottak, míg régi egyházmegyém papjai «székely»-nek tekintettek. Balázsfalvához
való visszacsatoltatásom után a románság «székely»-nek tartott, míg a magyarság román papnak titulált és most Erdélynek a hazatérése
után ismét csak «oláh» pap lettem. Nem sok paptársam járta meg ezen tekervényes utat. (…) Meg vagyok gyõzõdve, hogy a civil
közigazgatás beálltával minden a régi kerékvágásba fog zökkenni, és az elkövetett hibák orvosolva lesznek, mert ha tovább tartana ez az
egyoldalú eljárás, a parókiáink kb. négy kivételével (3 vármegyében) teljesen hívek nélkül maradnak.” (18)
A levélírók mindenekelõtt az erkölcsi és öntudati rombolás megállítását és orvoslását remélték a püspöktõl, ugyanakkor a volt
székelyföldi magyar görög katolikus fõesperesség parókiáinak Hajdúdoroghoz történõ visszacsatolása esetére kívánták biztosítani a
helyzetismeretet. A visszacsatolás helyett megtörtént az azóta is tabuként kezelt lehetetlen: a konjunkturális egyházpolitika –
felfoghatatlan római katolikus magyar segédlettel – törölte a romániai hivatalos egyházi nyilvántartásból a görög katolikus magyarság
tételét. A román görög katolikusok által évszázadok óta rögeszmeként hangoztatott érv: magyar görög katolikus nem létezik, legfeljebb
elmagyarosított román. Az így „lekönyvelt kartoték-adat” azonban csodás búvópatak életfolyamaként buzog a Magyarok
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Nagyasszonya, Babba Mária lábainál: „Dicsõség Jézus Krisztusnak! Dicsõség mindörökké” a Gyimes-völgyben ma is gyakran hangzó
köszöntés. Az Úr dicsõséges színeváltozásának 2010-es ünnepét váró Gyimesek népe az ezeregy éves Erdélyi Egyházmegye családos
táborát vezetõ Kocsis Fülöp püspök úr fõpásztori magyar Szent Liturgiáján Gyimesfelsõlok templomát betöltötte. Isten az ajándékait
szabadon osztja bárkinek, azonban ez a sérült személyiségûekben gyakran irigységet, féltékenységet kelthet, még akkor is, ha a sérült is
megkapta ugyanazon ajándékokat. Az irigykedõ, féltékenykedõ ideig-óráig elragadhatja mástól az Istentõl kapott ajándékot, de a
mindig igazságosan és igazságot osztó Isten a mellette hûségesen kitartó megajándékozottnak a megbecsült ajándékot alkalmas
pillanatban visszaszolgáltatja.
III. AZ EGYHÁZ ANYJÁNAK GYERGYÓSZENTMIKLÓSI GYÓGYÍRJA
„Pártfogása mindig menti, akik hozzá menekülnek./ Pusztulásnak közeledtén a Békesség
Királynõje/ Panaszosan ontott könnyet: Mit szenved el majd a népe!/ Parancsolni, megálljt
szólni akart õ a háborúnak,/ Pusztulásunk ne okozza. Ezért zengjük: Alleluja!” (Istenszülõ
Máriapócsi Akathisztoszának X. kontákjából)
E rész mottója ugyan az Istenszülõ Máriapócsi Akathisztoszából való, de a kiválasztott
sorok minden tekintetben találnak a gyergyószentmiklósi könnyezés üzenetéhez. (19) Az
erdélyi bizánci szertartású magyar egyházmegye alapításának ezerötven éve, a
gyulafehérvári római szertartású egyházmegye Szent István-i alapításának milleniuma, a
hajdúdorogi bizánci szertartású egyházmegye alapításának centenáriumi készülõdése, a
papság éve ölelkezésében a Szûzanya könnyei a kegyelmek gyûjtõlencséiként közvetítik a
vigasztalást család, egyház, nemzet, haza fájdalmaira. A történelemben egyedülállóan
hosszú ideje tartó könnyezéssel a Szûzanya képes a Reá figyelõkkel megértetni magát. Ha
nem rekedünk meg a könnyezés felszínes fürkészésénél, megérthetünk mindent, ami
ezekben a könnyekben aláereszkedik a Mennybõl, hiszen az Istentõl közvetített kegyelem
által a könnyek belsõ suttogással csodálatos dolgokra tanítanak, mert az Istenre nyitott
lélekbe az Ég alászáll és Isten lakást vesz benne, hogy együtt háljon az emberrel a Szûzanya
Szívében. Aki engedelmeskedik a tanításnak, abban a Szûzanya bánatkönnyei kegyelmi
újjászületést hozó örömkönnyekre fordulnak. Nem véletlen, hogy manapság történelmi
paradoxonként – arra üdvtörténeti magyarázatot is szolgáltatva – a magyarság öntudati
ébredésének erõsödõ hullámában kezd újra nyilvánvalóvá válni, hogy Mária Országa Isten
Országára nyíló transzcendens valóság, amelynek immanens vetülete a Szent Korona
Országa. Az sem véletlen, hogy a Katolikus Egyház a Szûzanyát a létezõ koronák közül kizárólag a magyar Szent Koronával engedi
ábrázolni. Szûz Mária égi és földi királynõi (20) mûvét szekuláris, globalizált mentalitással megérteni éppúgy lehetetlen, mint a
misztériumot helyesen megközelíteni a tudományosság, mûvészet vagy képzelet eszközeivel; erre csupán azok misztikus egységében
formálódó belsõ látással vállalkozhatunk eséllyel.
Nagyasszonyunk agóniába gyötört Népének világosan kell látnia múltját és kereszthordozását (21) egyaránt, jövõnket pedig öntudatos
bizalommal ennek fényben kell építenünk. Legfontosabb és egyben legbeszédesebb keresztény magyar ereklyénk a mai magyar
spirituális zûrzavarban világos teológiai üzenettel (22) hirdeti (23) a keresztény magyarság keleti ágának, és ezzel a keleti misztikus
lelkület, illetve a sajátosan Szent Koronás ábrázolású ikonosztáz (14) köztudatba visszaemelésének jelentõségét. A Nemzet öntudatát
tápláló spirituális gyökérzet csupán a kelet-nyugat konfliktus miatt háttérbe került keleti keresztény magyar gyökérágával – a keleti
szertartású keresztény magyar valóság sajátos jegyeinek ismeretével – együtt teljes. A helyes magyar önértelmezés azonban csakis a
keresztény magyar sajátosságoknak az õstörténeti tényekkel történõ õszinte és objektív kiegészítése által lehetséges. Ebben a
vonatkozásban sem mellékes, hogy Gyergyószentmiklós valamikori erõs örmény központ, a Szent Koronát pedig – a Magyar Katolikus
Lexikon szerint is – örmény mesterek készítették az õseink Dél-kaukázusi tartózkodása idején (25). Az örmények által rendkívül
fontosnak tartott örmény-magyar testvériséget sajnos a magyarság méltánytalanul nem ápolja! Megfontolandó a csak látszólag nem ide
tartozó kérdés: mi magyarázza, hogy bár a történelem során az örmény és a magyar népeket szinte mozzanatról-mozzanatra azonos
szenvedések sújtották, mégis fennmaradtunk?! Akkor is igaz ez, ha sajnos gyakran súlyos életáldozatokkal járt, amelyek nem törtek
meg bennünket, hanem megtisztítva egyedülálló csodákkal vigasztaltak. A minket ért történelmi csapások ellenére tapasztalható
különleges oltalom alapja a Szent István apostolkirályi mûvét és egész emberi lényét meghatározó felajánlottság. Ennek közvetlen
erdélyi forrásához édesanyja, Sarolt, illetve nagyapja, az erdélyi Gyula révén jutottunk.
A csodák sorozata azzal kezdõdött, hogy az esztergomi prímás joghatóságának köszönhetõen (26) a világegyház talán egyedüli
közösségeként maradt egységben Rómával. A csodák folytatódtak a Máriapócsi könnyezéssel, majd a kommunista üldöztetések
ellenére fel nem számolt Hajdúdorogi Egyházmegyével. A csodák sorozata folytatódik a Gyergyószentmiklóson könnyezõ Istenanya
által, Aki a bennünk lakozó Mennyei Király kegyelmével teljes, a Vigasztaló Igazságnak Lelke szerinti üdvös kiengesztelõdést, a múlt
sebeit gyógyító jóvátételt követel. Kérjük a szenvedéseket okozóknak a kiengesztelõdés belsõ vágyát, az erdélyi és partiumi görög
katolikus magyaroknak megújult egyházi szabadságot, segítségül hívva Isten és a Szûzanya után a magyar és román görög katolikus
mártírokat is. Adható-e másként kellõ megbecsülés a kálváriajárók, mártírok áldozatának? Noha az ügy nemzeti és egyházi síkon
egyaránt rendkívül terhelõ, a kálváriajárás és mártírium magvetésének termõre fordulását Isten akarata szerint rítusbeli, felekezeti,
nemzeti és mindennemû elfogultságtól mentesen kell szolgálni. Segítségükrõl kezeskednek a magyarság Kárpát-medencei elsõ, térítõ
püspöke, Hierotheosz, továbbá a Magyar Egyház fõvédnöke, Szent István apostolkirály, a bizánci szertartású egyházak védõszentje,
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Myrai Szent Miklós püspök, valamint a mindkét õsi erdélyi egyházmegye égi védnöke, szent Mihály arkangyal. Az erdélyi magyar
görög katolikus búvópatak életfolyama felcsillant, belsõ forrásaink tisztítása tovább halaszthatatlan abban a folyamban, amelyben
bizánci liturgiáink során oly gyakran megújulunk: „dicsõ Királynénkat, az Istenszülõ és mindenkorszûz Máriát minden szentekkel
együtt említvén, önmagunkat, egymást s egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk!”
* 1. Gyergyószentmiklós, görög katolikus templom bejárata (a szerzõ felvétele); 2. Gyergyóalfalu, görög katolikus templom (forrás:
szekelyszallas.hu); 3. Csíkszentgyörgy, görög katolikus templom szentélyének külsõ freskója (forrás: flickr.com/photos/akela); 4.
Gyergyószentmiklós, görög katolikus templom, Könnyezõ Istenanya képe (szerzõ felvétele).
* *A „Görög katolikus mártírok a Kárpát-medencében 1914 – 1976 ” címû konferencián elhangzott elõadás lábjegyzetekkel bõvített változata
1 A keresztény szellemiség lexikona: igazságosság – Az igazságosság a sarkalatos erények közé tartozik. Erõs és állandó szándék arra, hogy az ember
mindenkinek megadja azt, ami megilleti õt, azaz igazságot szolgáltasson. Feltételezi, hogy a felebarát egyenjogú és szabad partner, alanyi jogok
hordozója, akit a személyi méltóság alapján megillet a tisztelet és a védelem. Az igazságosság teremti meg az emberhez méltó élet nélkülözhetetlen
alapjait. 2. Az igazságosság a keresztény értékelésben – A keresztény igazságosság mércéje a keresztény emberkép. Minden ember egyenlõségének és
testvériességének gondolata hatja át. Ha Isten Jézus Krisztusban egyenlõvé lett az emberrel, akkor minden ember egyenlõ egymás között. Az
igazságosság az irgalmassággal párosul, keresi a szegények és gyengék üdvözítõ közelségét, hogy elesettségükbõl megszabadítsa õket. Az
aranyszabályt ebben az értelemben kell magyarázni. Nem az erõsebb joga a mérvadó, hanem az erõsebb jogé az elsõbbség. Követelmény a szeretõ
tisztelet lelkülete és a megvesztegethetetlen ítélõképesség. Az igazságos cselekedet a gondolkodásmóddal kezdõdik. Csak így biztosítható az
együttélés igazi kultúrája. Az elõítéletek bénító hatalmát át kell törni. Kísérõje a tolerancia, mások megértésének készsége. A keresztények
igazságossága az emberi jogokért való kiállásban mutatkozik meg. Elsõsorban ott, ahol az ember tehetetlenül ki van szolgáltatva névtelen
hatalmaknak. Ennek a kiállásnak gyógyító módon kell történnie, nem szabad új kényszereket, megszorításokat teremtenie. (részlet , Klaus Demmer)
2 Magyar Katolikus Lexikon: lelkiismereti szabadság – a személy alapvetõ joga az igazság, elsõsorban a vallási igazság megismeréséhez és
szolgálatához. Senki nem kényszeríthetõ arra, hogy lelkiismerete és meggyõzõdése ellenére cselekedjen. Az Egyház tanítja és védi a személy jogát
ahhoz, hogy szabadon, azaz minden külsõ kényszer nélkül követhesse lelkiismerete szavát, amely alapján örök sorsa is el fog dõlni. Ezzel a szubjektív
tévedések lehetõsége is adva van, és a legyõzhetetlenül téves lelkiismeretet követõ ember bûntelen. Alelkiismereti szabadságot
azonban ki lehet forgatni és szembe lehet állítani az isteni igazságok objektív rendjével, ahogy ezt a liberalizmus meg is teszi. Azonban tudni kell, hogy
a lelkiismereti szabadsághoz való jogot megelõzi az objektív igazság keresésének és megismerésének kötelezettsége, fõleg vallási téren. Nem
fogadható el tehát, hogy a lelkiismereti szabadság nevében följogosítva érezze magát az ember pl. a felekezetnélküliségre. – A Katolikus Egyház
Katekizmusa (1777-94.) alapján.
3 Aranyszájú Szent János: A papságról – In: Apapi méltóságról. Szemelvények. – Sz. I. T. Budapest, 1944., Ford.: Meggyes Ede, GulovitsAndor
4 Szent István döntése, amelyet a fiához, Szent Imre herceghez intézett Intelmekben alapozott meg, a Szent Koronát és az ahhoz tartozó területeket, a
rajta élõ népekkel együtt a római jogi mancipátusi örökbeadási szerzõdés szerint közjogilag is hitelesen Szûz Mária tulajdonává, következésképpen
Isteni Szent Fiának örökségévé tette. Ezzel utódai nevében is lemondott a Magyarország fölötti tulajdonjogról és a fõhatalomról. A Szent Korona
Országa ettõl fogva Szûz Mária birtoka, országa és alattvalója; nincs szakrális földi uralkodója, mivel ezt a tisztet Szûz Mária tölti be, akinek
Magyarország fölötti fõhatalmát a Szent Korona képviseli. (V.ö.: Magyar Katolikus Lexikon: Szent Korona)
5 B. Dombi Attila: Helyünk Máriánál, in: Keresztény Szó, Kolozsvár, 2002. január.
6 „Csoda (…), hogy a XIX. században teljesen leégett fatemplomból megmaradtak a jelenlegi templom oltára fölött levõ Mária-kép és eredetileg az
ikonosztáz keresztje. A mindkét oldalán festett kereszt egészen sajátos üzenetet hordoz: egyik Jézus Jordánban való megkeresztelkedését azAtya és a
Szentlélek jelenlétében ábrázolja, a másik a keresztre feszített Krisztust, kitárt karjai mellett pedig az õsi székely jelképek, jobbról a Nap, balról a
Hold!” (B. Dombi Attila: AZ 1050 ÉVES ERDÉLYI BIZÁNCI SZERTARTÁSÚ MAGYAR ÖRÖKSÉG A FELTÁMADÁS ÖRÖMHÍRÉNEK
FÉNYÉBEN – spiritualitás, történelmi tények, üdvtörténeti távlatok – in: Szózat, Budapest, 2010. április
7 „Az Õsevangélium ígérete értelmében: «Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az õ ivadéka közé. Õ széttiporja a fejedet, te
pedig a sarkát veszed célba.» (Ter 3,15) Õseink az Asszony népévé lettek, ennek fényében sajátos módon viszonyultak az Ég Urához, és rendezték
fõsége alá saját magukat, mindazzal amivel rendelkeztek. (…) Krisztus, az Asszony-ivadék gyõztesként a mennyben trónol, ahova az Asszonyt
felemelve meg is koronázta Õt. Ezért a kígyónak meg kell elégednie azzal, hogy az ivadékaik közötti kibékíthetetlen ellenségeskedésben az Asszony
«sarkát», azaz tulajdonát – a Kárpát-medencét – és népeit támadja.” (B. Dombi Attila: Szent István és az „isteni idõ” 2010-ben az igaz-hamis, szentbûnös mérlegén – in: Szózat, Budapest, 2010. augusztus)
8 „Az emberi nembõl kisarjadzott dicsõségét e világnak,/ az Istennek szülõjét,/ a mennynek ajtaját,/ az angyalok dicséretét és a hívek büszkeségét:/
Szûz Máriát énekeljük;/ mert õ lett az istenség ege és hajléka./ Õ törte meg a régi ellenkezést,/ õ hozott békét nekünk/ és a mennyek országát megnyitá
elõttünk./ A hit ezen erõsségét bírván,/ védelmezõnk van a vele született Urunkban./ Bízzatok tehát, bízzatok Isten népei;/ mert õ legyõzi az ellenséget,
mint erõteljes!” (nagyszombati alkonyati nagy zsolozsma ünnepi 5. sztichírája)
9 Hámori Péter: Székely–oláh görög katolikus sorstörténet, in: Regio, 2007. 2.
10 V.ö.: Pirigyi István, Görög katolikusok Erdélyben és Kárpátalján , Debrecen, 2001.; Szarka János: A ROTUNDA ÖRÖKSÉGE. Aközépkori görög
rítus nyomai Sárospatakon és a királynéi város vonzáskörzetében …, (Forráshiány okai c. fejezet) Miskolc, 2007.
11 Simon Zoltán: Identitás-vizsgálat Nyárádkarácson község egykori görög katolikus közösségében – in: Egyháztörténeti szemle , 2003/2.(8.)
12 Prédikáció Szent István protomártírról , in: Bábel Balázs érsek megemlékezése Mindszenty József bíboros hercegprímásról
(http://storico.radiovaticana.org)
13 Beke György: Vallásháború Erdélyben? – in: Tiszatáj, 1992. november
14 „Minden vallási közösségnek természetszerû velejárója a vallásos jellegû testületi szellem, amely heves és szenvedélyes fellobbanásokra késztet.
Pszichózissá ez a felekezeti pártszellem fõleg azoknál a felekezeteknél fejlõdik, amelyek egy forradalmi lépésben ismerik fel történeti eredetüket. A
nagyfokú ingerlékenység, szenvedélyesség és gyûlölködés vádaskodásokban és találékonyan szõtt cselvetésekben nyilvánul meg. A pszichózisjelleg
egyes katolikus fanatikusokban is megtalálható, bárha nem oly tömegesen s oly általános bevetten, mint az eretnekségeknél. A felekezeti pszichózis
lényegénél fogva táplálkozik ellenzéki, forradalmi forrásokból, mint vallásiakból. Más a vallás, a lélek belsõ megszentelése, az Isten keresése s az õ
törvényeihez való ragaszkodás, és más a felekezet, az érdekcsoport, a vallási párt. Egyházi téren is: más az egyháziasság, amely a maga egyházához
azért ragaszkodik, mert abban Krisztus rendelését s intézkedését látja, és más a felekezetiség, amely a maga pártját védi, tekintet nélkül arra, hogy ez a
párt Isten rendelése-e vagy nem.” (Incze István: A felekezeti pszichózis, in: Szózat, Budapest, 1933. február)
15 De facto, ugyanis de iure a Hajdúdorogi Egyházmegye tulajdonát képezik.
16 V.ö.: Bura László: A keleti szertartású katolikusság múltja és jelene Szatmárban. Magyar görög katolikusok a Szamosháton – in: Keresztény Szó,
Kolozsvár, 2001. október
17 Pirigyi István: A hajdúdorogi egyházmegye története, in: A Hajdúdorogi Bizánci Katolikus Egyházmegye jubileumi emlékkönyve 1912-1987,
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Nyíregyháza, 1987. – „A székelyföldi városok közül Csíkszereda, Marosvásárhely és Székelyudvarhely egyaránt meg szerette volna szerezni a
külhelynökség székhelyét. (…) Papp Antal a székhely kérdésében Jaczkovics Mihály hajdúdorogi külhelynöktõl kért véleményt. Jaczkovics a
Székelyföldre utazott, s az ott szerzett tapasztalatai alapján Marosvásárhely mellett foglalt állást. (…) A püspök vikáriussá Hubán Gyula
szatmárnémeti lelkészt nevezte ki 1915. július 31-én. Joghatósága a székelyföldi fõesperesi kerülethez tartozó egyházközségekre terjedt ki.”
18 Hámori Péter: Székely–oláh görög katolikus sorstörténet, in: Regio, 2007. 2.
19 Manapság is rafinált diverziókkal mindegyre újraélesztik a térség etnikai feszültségeit, illetve spirituális zavarkeltéssel lelki békétlenséget,
gazdaságival létbizonytalanság-érzést szítanak, amelyek csapást jelentenek a javából. A máriapócsi 1905-ös könnyezés tájékán különösen
felerõsödött az Isten- és egyházellenes erõk európai expanziója: keleten az 1917-es bolsevista forradalom prelúdiumát jelentõ 1904-es oroszjapán
háború és 1905-ös orosz forradalom, nyugatról a franciaországi szabadkõmûves erõk által az állam és egyház különválasztásának kiharcolásával,
valójában a világ átrajzolásának forgatókönyveit próbálva. Ezek mögött ugyanazon érdekek és pénzek állottak mint a 2008-as úgynevezett gazdasági
válság, illetve a felerõsödött aktuál-manicheista színezetû egyház- és nemzetellenes támadás… Sarolt, illetve nagyapja, az erdélyi Gyula révén
jutottunk.
20 XII. Pius pápa: Ad Coeli Reginam – Mária királynõi méltóságáról; vö. Mária Natália nõvér: Regina Mundi Victoriosa, Two Hearts Books &
Publishers 2000., California-Budapest.
21 V.ö.: Márai Sándor, Mennybõl az angyal , New York, 1956.
22 Rendkívül értékes összefüggés mutatkozik meg, ha a Szent Korona keletkezési körülményeit és történelmét együtt értelmezzük a következõ
egyháztörténelmi ténnyel: a Kaukázustól délre fekvõ, magyar földrajzi és közigazgatási nevekkel fennálló õskeresztény királyság püspöke részt vett a
Niceai I. Egyetemes Zsinaton (325.), amely elítélve a krisztológiai eretnekségeket – kifejezetten az arianizmust, bennfoglaltan pedig a manicheizmust
és gnoszticizmust –, kimondta Krisztus egylényegûségét (homoousziosz) az Atyával, és elfogadta – két püspök kivételével – az ún. Niceai Hitvallást.
Ezt tükrözi a keresztpánt tetején levõ Atya és a homlokrészén levõ Fiú viszonya. A Konstantinápolyi II. Egyetemes Zsinat (381.) elítélte a
pneumatológiai eretnekségeket – a pneumatikusokat és makedonianizmust –, kimondta a Szentlélek egylényegûségét az Atyával és a Fiúval, és
elfogadta a Nicea-Konstantinápolyi Hitvallást, amelynek a Szentlélekre vonatkozó részét 370. körül már kidolgozták a kappadókiai egyházatyák. Ezt
tükrözi az eredetileg a keresztpánt tarkórészén levõ Szûz Mária-kép és annak keretébõl sarjadó tulipán-galamb viszonya: a Szentlélek cselekvése a
Szûz Máriában foganó Fiúra irányul – „az Atyától a Fiú által valósul meg”. Az uralkodónak, aki a Szent Koronával magára öltötte a Szentháromsághitet, azt nyilván hinnie, az eretnekségek között pedig védenie és terjesztenie kellett. Ez a Szent Korona IV. századból mának szóló, transzcendens igaz
tanúságtétele a keresztény õsmagyarok tiszta Szentháromság-hitérõl.
23 Magyar Katolikus Lexikon: Szent Korona – II. János Pál p. 2000. VII. 5: a római Szt. Péter téren üzenetet intézett a magyar nemzethez, melyben
fölszólította a magyarságot, hogy térjen vissza a Szent István Intelmeiben szabályozott élethez. Ezután megújította a II. Szilveszter pápa által 1000
évvel ezelõtt küldött áldást (magyar nyelven): „Szt. István közbenjárására fogadjátok apostoli áldásomat. Dicsértessék a Jézus Krisztus.”
Ugyanekkor a pápa fogadta és megáldotta a Szent Korona másolatát, melyet a Budavári Nagyboldogasszony plébániatemplom ministránsai
készíttettek és vittek Rómába. A késztetést erre a Sükösdön élõ Takács Zoltánné Rogács Mária magánkinyilatkoztatásai adták. A Szent Korona pontos
másolatának megáldásakor a pápa ezt mondta: „Amit ez a Korona tanít, az világosítson meg titeket!” Ezután II. János Pál pápa engedélyt adott arra,
hogy a magyar nemzet Szûz Máriát Magyar Királynõvé koronázza. Ez 2000. augusztus 15-én a Budavári Nagyboldogasszony plébániatemplomban
megtörtént. A koronázó szentmisét Karl Josef Rauber pápai nuncius jelenlétében Kada Lajos érsek mutatta be. Imájában fölkérte Szûz Máriát, a
Magyarok Nagyasszonyát, hogy nyilvánítsa ki királynõi hatalmát Magyarország fölött. (részlet, Csomor Lajos)
24 Magyar Katolikus Lexikon: ikonosztáz, ikonosztázion – (gör. eikonosztászisz, eikonosztászion, 'képfal, képállvány'): a bizánci szertartású
templom legjellegzetesebb része, a szentélyt a hajótól elválasztó fal vagy állvány, melyen meghatározott szabályok szerint elhelyezett szentképek
láthatók. Kialakulása az 5. században kezdõdött. Ekkor az ikonosztáz egy alacsony elválasztó rács volt, melyen Krisztus és Szûz Mária képe függött. A
6-7. sz: a rács helyét a 4 alapkép (a hívek balkeze felõl az 1. Szt. Miklós, a bizánci egyház védõszentje vagy Szt. Mihály arkangyal v. Keresztelõ Szt.
János, a 2. az Istenszülõ, a 3. Jézus mint bíró, a 4. a templom. címünnepe) foglalta el. A képrombolás után sok templomban a 4 alapkép fölé még 3
képsor került, így alakult ki a templom mennyezetéig érõ, teljes ikonosztáz. A 4 alapkép között képekkel díszített 3 ajtó nyílik.A középsõ a baszilikai
pülai, a 'királyi ajtó', melyen szertartások közben csak püspök és áldozópap léphet át. Ezen ajtó fölött van az utolsó vacsora, fölötte Krisztus kir. és
fõpap képe, legfelül a szent kereszt, alatta Szûz Mária és Szt. János apostol, kik nagypénteken a kereszt tövében álltak. (részlet, Pirigyi István)
25 „Az örmény történeti hagyomány ápolja a Szent Koronán ábrázolt apostolok és szentek emlékét. Szakszerû, interdiszciplináris és elõítéletmentes
vizsgálata alapján megállapítást nyert, hogy az részleteiben szabályosan harmonizáló egységes egész, amelynek megtervezése és elkészítése több
egyidejû feltételtõl függött: a jellegzetes koronatípust megrendelõ uralkodó kiléte és szándéka; a tervezést meghatározó Szentháromság-tan és a
szabályos keleti keresztény ikonográfia; az örmények által használt többféle igényes technikával dolgozó mûhely szakismerete és holléte. Ezen
feltételek együttesen az ábrázolt vértanúk közül a legkésõbbi, Szt. Demeter halálának éve (306.) és a megrendelõ hun udvar Kaukázus térségbõl való
kivonulásának éve (373.) között álltak fenn.” (B. Dombi Attila: Szent István és az „isteni idõ” 2010-ben az igaz-hamis, szent-bûnös mérlegén – in:
Szózat, Budapest, 2010. augusztus)
26 „Ezen kijelentést az Árpád-kor magyar fõkegyúri gyakorlata, az Apostoli Szentszék vonatkozó engedményei, a lelkiismereti szabadság és az
egyházjogi sajátságok egybemutató logikája támasztják alá. Az esztergomi érsekség Szent István-i megalapítása óta ugyanis az esztergomi prímás a
világegyház tekintetében is egyedi sajátosságú, pátriárkai jellegû joghatóságot élvezett, ami kiterjedt a Szent Koronához tartozó területek keleti rítusú
keresztényeire is, megóvva a keleti szertartású magyarokat az 1054-es egyházszakadás hatásaitól. A kései utódoknak a hajdúdorogi egyházmegyében
ugyan el kellett szenvedniük a katolikus egyházra általánosan mért kommunista üldözést, viszont a kommunista államokbeli egyetlen görög katolikus
közösségként megmenekültek a felszámolástól. De ide sorolható a Nándorfehérvári gyõzelem és maga a Szent Korona keletkezése, életútja és
fennmaradása az ellene elkövetett támadások dacára, valamint az általa hordozott misztérium egyaránt. Végül, és nem utolsó sorban ide tartozik a
gyergyószentmiklósi könnyezõ Mária-kép (…).” (B. Dombi Attila:AZ 1050 ÉVES ERDÉLYI BIZÁNCI
SZERTARTÁSÚ MAGYAR ÖRÖKSÉG A FELTÁMADÁS ÖRÖMHÍRÉNEK FÉNYÉBEN – spiritualitás, történelmi tények, üdvtörténeti távlatok
–
in: Szózat, Budapest, 2010. Április
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Drákói abortusztörvény
Mielõtt az új abortusztörvény életbe lépne, felfrissíteném
egy despotikus rendszer drákói törvényét, mely lekelt és
testet ölõ sátáni ötlettõl vezérelve, ezrek életét tette tönkre,
oltotta ki száz és száz anya életét.
Vannak, akik emlékeznek még erre a törvényre, azok, akik
megélték ezt a korszakot a ceausescui idõkben. De
bizonyára akadnak olyanok is, akik sose hallottak róla. És
egészen biztos, hogy nem hallottak róla a mostani
magyarországi törvényhozók közül azok sem, akik a ’70-es
években még hátulgombolós nadrágban jártak. A nálam
idõsebb generáció talán hallott róla, és ha igen, akkor
nagyon csodálkozom, hogy nem gondolnak bele, mi is
lehet a következménye egy-egy törvénynek. Olyan
törvényeknek, amiket a nõk nevében a férfiak hoznak létre.
De rátérek a tárgyra.
A hetvenes évek közepe felé a romániai törvényhozás egy
olyan ab ortuszt örvénny el rukko lt elõ, a mi minde n
képzeletet felülmúlt. Hogy a román nemzet, amely
köztudottan eléggé szapora, igénytelensége miatt, nagyobb
legyen - mert azt gondolták, hogy egy nemzet nagyság a
mennyiségen áll vagy bukik-, azt találták ki, hogy
mindenkinek kötelezõ a minimum öt gyerek. (No persze,
annak , aki termé keny.) És minde gy volt, milye n
körülmények között éltünk akkor, hogy kezdett elfogyni a
boltokból az élelem, és az alapvetõ szükségleti cikkek,
hogy hajnalban keltek az emberek és kisszékeket vittek a
boltok elé, amin várták a reggelt, hogy mikor kinyitnak,
hátha érkezik valami, bármi, amit meg lehet enni, feneket
lehet törölni, ruhát lehet mosni (akár más sorrendben is
írhatom); hogy a csecsemõ kisfiammal beálltam a sorba
reggel egy liter tejért, de mindig elõre engedtek, sõt, a
kisgyerekes anyák, a terhes nõk és az öregek kaptak elõször
egy-egy literrel, mert a legnagyobb nyomorúságban is a
morál maradt a régijó erdélyi. Természetesen, írhatnám
még hosszú oldalakon, hogy miket kellett még átélnünk a
magyarságunk miatt is, de az egy másik írás lenne. Tehát,
maradok a témánál: abortusztörvény. Öt gyerek a kötelezõ!
Akinek van már négy és még nincs a változó korban, lehet
úgy 40-45 éves, annak is meg kell szülni az ötödik
gyerekét! Hogy ki fogja felnevelni, az már senkit se
érdekelt, csak a román nép, Decebal népe(sic!) legyen
nagy! Nos, a törvény életbeléptekor, minden józanul ítélõ
emberben megállt az ütõér. De! Ennek az egésznek volt egy
elképesztõen cinikus hozzáállása a román vezetõk részérõl.
Bizalmasan megsúgták a magyaroknak, hogy ezt ne
vegyük ennyire a szívünkre, mert nekünk nem muszáj
ekkora áldozatokat hozni. (Nehogy még elszaporodjunk, s
aztán fuccs a „nagy” román népnek.) Itt jegyzem meg, hogy
azokban az idõkben nem voltak fogamzásgátlók, és volt,
mi ko r má r gu mi óv sz er t se le he te tt ka pn i. A
fogamzásgátlókat Magyarországról csempészték be az
élelmesek, úgy kétévente egyszeri alkalommal, mert ilyen
is volt ám, hogy szocialista országokba is kétévente lehetett
csak utazgatni. De a „beszerzõ csatornák” megvoltak. Pénz
volt, mert mire is költhettük az üresen kongó boltokban?
Szóval, abortusztörvény. Elszabadult a pokol. A szegény
családok, ahol már volt három gyerek és nagyon nehezen
éltek, nyilván nem akartak volna még két gyereket.
Hiábavaló volt a sok ügyeskedés, mégiscsak voltak
„fincánkolók”, akik minden népi- kuruzslásos erõfeszítés
ellenére, mégis bejutottak a termékenység meleg talajára.

És jött a katasztrófa, a teljes letargia. Sokaknak nem maradt
más választásuk, mint a kötõtû és egyéb „cifraságok”.
Orvoshoz nem lehetett menni, mert a törvény másik része
úgy szólt, hogy arra az orvosra, aki segít egy nõnek
ab or tá ln i, sú ly os ro má ni ai bö rt ön év ek vá rn ak ,
diplomájától megfosztva, soha nem lehet orvos többé.
Nohát, nem sok orvos tolakodott segíteni, ha baj volt. Azért
írom, hogy nem sok, mert voltak olyan orvosok, akik a
szekus-szeretõket megszabadították a be nem tervezett
terhességtõl, ezzel együtt a szekusokat is a családi és
munkahelyi perpetvartól. De hát ugyebár, nem minden
nõnek jutott az a „kivételes” lehetõség, hogy szekus szeretõ
legyen. (Na, jó, egy kis szarkazmus nem árt- legalább így,
utólag.) A három-négy gyerekes anyák a különféle
beavatkozások miatt, súlyos szepszissel kerültek a
nõgyógyászatra, ahol az orvosnak jelentenie kellett a
kórház szekusának (mert minden intézménynek volt
szekusa!), aki addig nem engedte az orvost beavatkozni,
amíg a szerencsétlen anya el nem mondta, ki volt, aki a
vérzést provokál ta. Nem egy eset volt, amikor a
töb bgy erm eke s a nya ot t v érz ett el az as zta lon .
Ottmaradtak a gyerekei és férje egy sátáni törvény miatt.
Édesapám egyik orvos kollégája és jó barátja viszont
megszánta az egyik anyát, és segített neki. Nem õ csinálta a
mûvi beavatkozást, csak tanácsot adott a szegény nõnek,
hogy kihez forduljon. A nõ meghalt, és a szálak
visszatekeredtek… El is ítélték, be is zárták, és szegény
Tibi bácsi négy évet ült. A diplomáját nem vették el, mert
nem õ volt a beavatkozó orvos. Nos, ha én tudok legalább
két ilyen esetrõl, akkor vajon hányan tudunk több százról?
Több száz anyáról, akinek árván maradt több száz
gyermeke, özvegy férje, tucatnyi orvos, aki börtönben ült,
és azok családja. Nem beszélve a rettegésrõl, a félelemrõl
és azon fiatal lányok öngyilkosságáról, akik nem akarták
fiatal életüket, diákként, egy gyerekkel kezdeni. Nem
akartak a család „szégyene” lenni… Nem akartak gondot
okozni a szüleiknek. Ezek a gondolatok járnak a fejemben,
amikor a haza férfiai törvényt akarnak alkotni, nem
kérdezve meg a nõket, akik maguk viszik a vásárra a
bõrüket gyermeket vállalva egy olyan országban, ahol a
lakosság fele mélyszegénységben él, ahol a középréteget
tacsra vágták, ahol az értelmiségi nem emeli fel a szavát,
csak akkor, ha õket érinti valamilyen vélt sérelem, ahol
férfiak akarják megmondani, hogy egy nõ, egy anya hány
gyereket vállaljon, hogy a saját életét hogyan irányítsa, és
sorolhatnám.
Hol vannak a nõk, akik maguk dönthetik
el, hogy egy, kettõ, esetleg négy terhesség kihordására
vállalkoznak-e, vagy sem?
Hol vannak a férfiak, akik
nyugodt lelkiismerettel kényszerítenék a nõket, lányokat
egy általuk kreált törvénnyel arra, hogy szüljenek akkor is,
ha nincsenek meg a körülmények a gyerekneveléshez?
Vajon azok a férfiak, akik a nõk nevében törvényeket
alkotnak, gondolnak a saját lányukra, lányaikra? A
bevezetõben írt több ezer élet megnyomorítása legyen
példa értékû önöknek! Ezt akarják tenni a magyar
nemzettel? Többet fognak a törvény által veszíteni, mint
nyerni. Tudtam, hogy a férfiak makacs öszvérek, és az
agyuk egyik felét használják csak, de most azt gondolom,
hogy annak a félnek is csak a felét. Elnézést, de nem tudok
egyébre gondolni, mikor a nõk nevében beszélnek. A saját
nevükben mikor fognak valami drákóit alkotni?!
Jó
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lenne elgondolkozni azoknak az újságíróknak is, akik nagy
szájjal pufogtatnak különféle írásokat, újságcikkeket a
kereszténység nevében (micsoda demagógia!), hogy így
fogy a nemzet, meg úgy fogy. Ne a kereszténységet
pufogtassuk el itt is és járassuk le, mert ehhez a
kereszténységnek semmi köze. A katolikus vallás is, a
protestáns vallások is keresztények, az egyik elválasztja a
házasokat, a másik nem; az egyik elítéli az abortuszt, a
másik nem. A nemzet nem azért fogy, mert a nõk
abortálnak, mert úgy ítélik meg, hogy akkor az a helyes. És
higgyék el, a nõk sokkal nagyobb felelõsséggel döntenek a
gyerekeik és magzatuk felett. Nem kell õket törvényekkel
irányítani. Nem a férfi tartja össze a családot, hanem a nõ.
Nem a nõk hagyják el a gyerekeiket, hanem a férfiak. A
nemzet azért fogy, mert nincs meg a körülmény egy négy,
vagy akár tíz gyereket vállaló család számára. A
törvényhozók ne egy ilyen törvénnyel próbálkozzanak
nemzetet menteni, hanem olyannal, ami lehetõvé tenné a
gyerekvállalást, ahol annyi fizetést adnának a fiataloknak
(és nem saját maguknak a halmozott állas-birtoklásért),
hogy rövid idõn belül lakáshoz jussanak, és ne azon
gondolkozzanak, hogy melyik országba menjenek, ahol
megbecsülik és annyi fizetést kapnak egy hónapban, mint
itthon tízben. Olyan törvényeket alkossanak a férfiak, ahol
a nõknek egyenlõ joguk van a férfiakkal, ahol a fizetések a
mostaniaknak a duplája, vagy a triplája, és már említettem a
nyugati fizetések tízszeresét a magyar nyomorúsággal
szemben.
Kedves abortusztörvényt alkotó férfiak! Kérdezzék meg a
nõket is, és kérdezzék meg azokat a gyerekeket is, akik
éheznek ma Magyarországon, ha már a szavazásra
gondoltak rájuk, illetve az anyukájukra. Ha adható
szavazati jog egy kiskorú nevében, akkor a testvér
érkezését is vitassák meg egy szegénységben élõ
kiskorúval. Befejezem, mert egyre jobban kezd elönteni a
drákói törvényeket átélt emlékek hangulata, és egyre
jobban kezdek asszociálni a mai magyar abortusztörvény

születésére. No, ez lenne az egyetlen jó abortusz, ha ez a
törvény elvetélne. A drákói törvények kora máig nem múlt
el, és úgy néz ki, mindig megismétlõdik valahol. És mi nõk
átéljük ezt lányként, nõként, anyaként, és úgy látom,
nagyanyaként is át fogjuk, mert vannak még középkori
gondolkodású, kivénhedt férfiak, akiknek már minden
mindegy. Nagyapak ént ülnek az ítélõszé kekben és
ítélkeznek a nõk felett. Pedig mindegyiket anya szülte.
Remélem, vannak lány unokáik! De a kormány fiatalabb
gene ráci óját , azok at a negy vene seke t sem érte m.
Valószínû, még kislányaik vannak, és nem fenyegeti õket a
veszély, hogy a saját lányuk is lehet majd áldozat. És, ha ne
adja Isten, úgy lesz, majd egy külföldi klinikán jópénzért
megcsinálják a mûvi kaparást.
Olyan törvényt alkossanak, tisztelt törvényalkotó férfiak,
amiben egy nõ, egy lány maga döntheti el, és nem önök!,
hogy vállalja, vagy sem egy élet kihordását és megszülését,
és nem a nemzet javára, nem, hanem az õ és gyereke
boldogulására elsõ sorban. Mert, ha egy boldog és
anyagilag biztos országban élnek, akkor hálából - szívbõl
remélem – a nemzet javát fogják szolgálni. Fent már
említettem, de ismét leírom: egy nemzet nagysága nem a
mennyiségen, hanem a minõségen múlik.
Okuljunk hát, ha vagyunk elég okosak, a mások
hibájából! Ezért is idéztem fel a negyven évvel ezelõtti
romániai gyilkos törvényt, hogy amíg nem késõ, tanuljunk
belõle. Ha oktondiak vagyunk és nem tudunk, akkor
megérdemeljük a beláthatatlan következményeket.
Addig is, amíg más fejével gondolkoznak, idézek egy õsi
mondást, ami igazán keresztényi, és minden embernek ezt
kellene követni, vallástól függetlenül. Szívleljék meg a
lányaikra, unokáikra gondolván: „Amit magadnak nem
szeretnél, azt másnak se tedd!”
Meister Éva színmûvésznõ
2011. március 11.

Döbrentei Kornél: Húsvét Döblingenben
Ujj-bizsergetõn közel ma bent meg a kint;
jácintban, ibolyában, földet horzsolva száll az ég,
már NEM TUDOM MEGMENTENI MAGAM, visszafelé
ketyegve meglódul a veszteg-idõ, hóvirágok rozsdás
roncsai velem süllyedõben, ADIEU KEDVESEM –
Mandulavirágzássá húsosodó hószakadásban varjak,
alvadt vérdarab-gunnyadásuk búskomor ballaszt
a startba-feszült fákon, a rögök csökönyösek
a feltámadásban, üdén sóhajtják vissza a Temetõ
lehelletét: a fölszálló párából kivész az
ezüst-árnyékú foghatatlan s konkrét-barnába
vaskosodik, testváladékos kivégzõoszlopokká durvul el;
Aradra visszarévedõ rettenetes ámbitus, ahol idõzöm,
fátumos önpárbajomra készen, a mágikus
fegyverrel mindig szemben, akkor is ha olykor háttal
a kegyelmezõ magam-feledés óráiban, ez a gesztus
vakmerõségem fonákja, szemközt a mohón sürgetõ
pisztolycsõ: Istent megrökönyítõ szabadságom
szõlõcsatornája, hívogató egyirányú
árvaság-alagút, tartalékolt menekvéssel
sötéten telizsúfolt –; az elhúzott ravasz nyomán
dörögve leszakad a Lánchíd a homlokom mögött,

robaja Nyitrától Kolozsvárig betölti-e mind
a térségeket, megébreszti-e a gyurma anyagba
visszazsibbandt hazámfiait, robotosait
a felelõtlen kábulatnak, kik elevennek
áltatják maguk, vajon riadóztat-e
magosba-robbanó életem mennydöreje, elhallszik-e
több emberöltõnyi messzeségre,s elme-virradtatón
ellátszik-e odáig pisztolyom torkolattüze,
mementós fároszként strázsálhat-e vagy öröklõdõ
setétséggé suvickolja az éjszaka?
S mint asszonyölet elözönlõ dús lövellet,
kiszökken az agyvelõm tékozló sugárban,
vajon megtermékenyíti-e maradandón ezt a
kurafiktól folytonos elvetélésre gyötretett
tájat, s ha megfoganna is, itt kikaparnak minden
embrió-hitet a pettyes-életû hiénák, lármásan
zabálnak, BON APPÉTITA HAZÁHOZ, BESTIÁK! –
kellemkedve nyakukba kötik partedlinek a
nemzeti zászlót, pofájukból rácsorog a hamisított
szabadság pancsolt nyála s aláfolyt összerandítan
a csizmám: magam fényesgettem, mániákusan,
akár egy ideát, s bár makulátlan, mintha lenne
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tükörben áztatott, a nyers-lehû bõr visszakérõdzi
a mocsárba süllyedõ bomló õsállat-tetem,
a magyar Atlantisz szagát, s akár az Isten sorsba-fáradt
malmai, keserves nyikorgással megindulnak a
kubikustaligák, s az anyagfalú gödrök
hirtelen híg-arany gyertyafénnyel összemaszatolt
termekké válnak, és mindegyikben Caroline,
s akár az édességes enyészet lépcsején,
sebezhetetlen, mustillatú talppal lépked egy
zongora kéjelgõ fogsorán, a mozarti A-dúr
zongoraverseny megérint, mint egy vörösborba mártott
selyem vércseszárny, tovaviharzik, s újra
a talicskanyivás, magányom cifra, akár egy üres
huszártiszti uniformis, versenypálya-dübörgétõl
hangos a szívem helye, légiessé rugaszkodva,
elnyúlt testtel vágtatnak a lovak, már különválik
tõlük, lemarad mögöttük az evilági elán,
megfagy, szibériás hidegben lomha hullám,
de õk, lebírva a sárkányûgözõ, glóbuszi vonzást,
recsegve áttörik a bordakarámot s a tejúton nyargalnak tovább.

és a közöny kardbiztos sziklatömbjét
görgette rájuk szorgalmas kezünk.
Nincsenek fiaink!
Csak fordulj vissza nyugodtan, Heródes;
nem kell itt már a kard.
Ez a Pill és az abortusz kora,
a humanista gyilkosok kora,
hol véres jelek milliója szárad
az ember bezárt homloka felett.
Véresek vagyunk és éhesek vagyunk!
Talpunk alól elrágtuk már a földet.
Bokánkig ér az ég,
és csizmánk szárán becsurog az Isten.
A zsoltárokat fújjuk még, Uram,
de nincs már idõnk Betlehembe menni.

Jácintban, ibolyában, földet horzsolva száll az ég.

Pilinszky János: Stigma

Voltam megnyilatkozásaid lélekkel inspirált
gépezete Uram, berekedésig erõszakos hajókürt-esdeklés
a ködben, sugallataid közvetítve saját keresztem
tervezõmérnöke voltam, most Te következel, végezd be,
amit elkezdtem; segítsd felkelni és járni a népem,
s akár Tenfiadnak, ne csak erõt, ihletet is adj
a feltámadáshoz, múlásom után sem pihenhetsz meg
bennem Uram. Ez végakaratom. Ámen.

Testvértelen szád meztelen
remegni kezd és tiszta
fénnyel ragyog fel melleden
az ismeretlen stigma,
bordáid közt a drága jel,
mely örök sebet éget
és többé sose tûnik el,
csak mélyebb lesz a mély seb.
Csak mélyül és be nem heged,
örök halállal árnyal,
s te fölállsz: növõ szél vezet
a megnyílt éjszakában.
Átlépve házad küszöbét
útnak eredsz a csöndbe,
nem tudva merre és miért,
hogy áldni fogsz vagy ölsz-e?
Csak mész. Körölkörûl hegyek
roppant magánya, itt-ott
kivert tanyák és félszerek
gazdátlan foltja villog,
és küldenek, hogy vándorolj,
bár buknál végre holtan
a puszta földre, ajkadon
kibékülõ mosollyal.
De ekkor szûk ösvényre érsz
és hirtelen megállasz,
mögötted hosszú csönd van és
némán elõtted áll az,
kiért elhagytad mindened,
számûzetésbe mentél,
mert sorsodat ki fejtse meg,
ki az, ha õ se testvér?
Megállsz elõtte, meztelen
sebed kitárva, melyet
a messzeségbõl melleden
nehéz hatalma ejtett.
És vársz, mint fáradt katonák,
hisz nincs már senkid itten.
Õ visszanéz az esten át,
csak néz, és meg se ismer.

Fáy Ferenc: Pásztor-ének
Bokánkig ér a hó,
térdünk fölé a nyomorúság.
Hogy induljunk el hozzád, Betlehembe?
Bárányainkat farkasok,
lányainkat az ordas-õsz hurcolta el.
A források befagytak.
S asszonyaink tömlõ-emlõjébõl,
esténként, izzó levegõt iszunk.
Hamvad a föld.
Mi csiholtuk a szikrát,
hogy égõ testek melegéhez ülve,
olvassuk fel megdermedt álmaink.
Istenek füstjét fújja a halál
s ujjaink nyársán - korpás napjaink
moslékján hízott - csillagok forognak.
Virág lobog és csecsemõk szeme
pattog a tûzben... bölcsõk fája lángol.
És gondjaink fekete kenyerére
méz-ikrás zsírját csurgatja az éj.
Megzabáltuk a Holdat
s még éhesek vagyunk!
Gyengék vagyunk és rongyosak vagyunk...
de nem félünk Heródes bosszújától.
Mi már elástuk fiainkat,
elrejtettük õket az õszbe
- október oszló árnyai közé -.
Elzártuk õket a feledés barlangjába
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Rozványi Vilmos: Örök Rithmus

Wass Albert: Nagypénteki sirató

Hívtad anyagnak, erõnek, világnak,
Asszonynak, pénznek, mert bús méheiben
Ezek mindnyájan Õt hordják királynak...
És Néki mégis csak egy neve van: Isten.
Ha belenéztél; bús magaddá vélted,
Igy merészkedtél a Vele való harcig,
De így tudtad meg, hogy minden emberélet
Az Õ álma s Õ tebenned is alszik.
Im sorsod egyszerû képe. Gyermek mókáz
A tükör elõtt nyöszörögve, kacagva.
Pojácát, hõst, ördögöt, angyalt próbálsz
S a Szent Tükör ezt mind magába fogadja.
Magadnak szól Neki szóló szerelmed.
Örök titok. Eszed hiába harcol.
Halálod percén Õ fölébred benned,
Te pedig Benne csöndesen elalszol.
Ember és Isten kölcsönös nagy álmok,
A végtelenség legszebb dalai;
Az Örök Rithmus õrzi a világot,
Hogy ébren legyen mindig valaki.

Elmegyünk, elmegyünk, messzi útra megyünk,
messzi út porából köpönyeget veszünk…
Nem egyszáz, nem kétszáz: sokszáz éves nóta.
Így dalolják Magyarhonban talán Mohács óta.
Véreim! Véreim! Országútak népe!
Sokszázéves Nagypénteknek
soha sem lesz vége?
Egyik napon Tamás vagyunk,
másik napon Júdás vagyunk,
kakasszónál Péter vagyunk.
Átokverte, szerencsétlen
nagypéntekes nemzet vagyunk.
Golgotáról Golgotára
hurcoljuk a keresztfákat.
mindég kettõt, soh'se hármat.
Egyet felállítunk jobbról,
egyet felállítunk balról,
s amiként a világ halad:
egyszer jobbról, egyszer balról
fölhúzzuk rá a latrokat.
Kurucokat, labancokat,
közülünk a legjobbakat,
mindég csak a legjobbakat.
Majd, ahogy az idõ telik,
mint ki dolgát jól végezte:
Nagypéntektõl Nagypéntekig
térdelünk a kereszt alatt
húsvéti csodára lesve.
Egyszer a jobbszélsõ alatt,
másszor a balszélsõ alatt,
éppen csak hogy a középsõ,
az igazi, üres marad.
Nincsen is keresztfánk közbül,
nem térdel ott senki, senki.
A mi magyar Nagypéntekünk
évszázadok sora óta
évszázadok sora óta
ezért nem tud Húsvét lenni.
Így lettünk országút népe,
idegen föld csavargója,
pásztortalan jószág-féle.
Tamással hitetlenkedõ,
kakasszóra péterkedõ,
júdáscsókkal kereskedõ.
Soha-soha békességgel
Krisztus-Úrban szövetkezõ.
Te kerülsz föl? Bujdosom én.
Én vagyok fönt? Bujdosol Te.
Egynek közülünk az útja
mindég kivisz idegenbe.
Bizony, jól mondja a nóta,
hogy elmegyünk, el-elmegyünk,
messzi nagy útakra megyünk.
Messzi nagy útak porából
bizony, köpönyeget veszünk.
S ebben a nagy köpönyegben,
sok-sok súlyos köpönyegben
bizony pajtás, mondom Néked:
rendre, rendre mind elveszünk.

Tóth Árpád: A Muhi – pusztán
A kékselyem mezõn itt állt az éji õrszem,
Feszült, csontos kezében ezüst-pengéjü szerszám,
Fakón csillant a hold, mint egy meredt, bús tört szem
A tikkadt sóhajú ég szederjes, szürke arcán...
S amíg csöndben pihent a zsúfolt nagy szekérvár,
S közbül rakott tüzek nyers, sárga füstje szállott,
Vasszínü keselyûkkel megtelt a néma tér már,
S várták a vijjogók a véres napvilágot...
A bús, halvány király virrasztott bõrös ágyán,
És nézte: függönyén hány kék, vonagló árny van.
Bolyhos lepkék libegtek az ezüst mécs rõt lángján,
S egy vak szú fúrt sebet az ében sátorfában...
A barna erdõk mélyén már jött a bõsz tatárhad,
Hörgõ avar között kúszott meggörbült testtel,
Mint vérivásra kelt, csíkos bõrû, szikár vad,
S Batu keskeny szemében zöldes láng sercegett fel...
Aztán omlott az õs vér, mint drága, barna ó-bor,
S a hantot nyögve túrta az összefojtott jó had,
Futott szegény király, az immár koldus, kóbor,
S félévig szûlt hullát az ájult, sápadt Sajó-hab...
Most borzong puha éj itt, mint fekete hattyútoll,
És míg gyors gõzösünk futó fénye világol,
Ébred egy szõke apród, s egy ósdi nótát dúdol
Szép barna paripás, jó barna daliákról...

/Bajorerdõ, 1947/
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Török András István: Egy katona a kultúra szolgálatában

N

éhá ny éve már, hog y a fõv áro si lak ásá ban
beszélgettem Vincze Lajos ezredessel, a legbékésebb
katonával, akit valaha ismertem. Õ, a szobrász- és
festõtehetséggel bõségesen megáldott tiszt hozta létre 1948ban, a romjaiból éppen csak kiásott fõvárosban a Váci utcai
Honvédség Házát, amely az elsõ pillanatától kezdve jelentõs
szerepet játszott nemcsak a hadsereg, de az egész magyar
társadalom mûvelõdésben is. Katonaság és kultúrmisszió?
Igen, a kettõ olykor együtt járhat; Vincze Lajos ötvenöt évvel
ezelõtt igen nagy szolgálatot tett a magyar kultúrának. Az
ezredes tavaly október végén, nyolcvannyolc éves korában
halt meg. Az évforduló okán idézem fel szavait jegyzeteim
alapján.
– A háborúban a páncélosoknál szolgáltam. Fõhadnagyi
rangban voltam, amikor ‘44 decemberében bekövetkezett
sebesülésem miatt kórházba kerültem, majd onnan haza. Az
óvóhelyen voltunk a ház lakóival, amikor az oroszok bejöttek,
s kérdezték, van-e itt katona. Nem akartam a civileket
veszélybe sodorni, s megmondtam, hogy én katona vagyok.
Vácra vittek, gyalog, több tiszttársammal együtt, a fegyházban
kialakított fogolytáborba. Bejött hozzánk egy magyar
vezérkari õrnagy, s elmondta, hogy a háborút elvesztettük,
jobb, ha a gyõztesekhez csatlakozunk. Így kerültem a társaság
jó részével együtt az új, akkori nevén demokratikus hadsereg
elsõ alakulatába, amelyet Jászberényben szervezett Pásztóy
Artúr, Horthy egyik testõrparancsnoka.
‘46-ban, mint festõmûvészt, a Honvédelmi Minisztérium
kulturális osztályára helyeztek, századosi rangban. Többször
gondoltam akkoriban arra: mi lesz a hadsereg sorsa? ‘47-ben
már látszott, hogy hont védõ, harcedzett magyar katonaságra
az orosz hadsereg mellett nem lesz szükség: a katonaság tehát
csak más téren, a kultúra és a szellem terén teljesíthet nemzeti
missziót. Megírtam akkor egy többször tíz oldalra rúgó levelet
a miniszternek, amelyben hangsúlyoztam, milyen nagy
szükség lenne a honvédségen belül kulturális programokra,
általában a kultúra fejlesztésére. Amikor benyújtottam az írást,
a honvédelmi tárca bársonyszékébe éppen Veres Péter került.
Megtetszett neki az ötletem.
‘48 tavaszán a szabadságharc 100. évfordulójára szervezni
kezdtük az ünnepségeket; akkor még március 15-ét nem
ünnepeltük, csak a szeptemberi pákozdi csata évfordulóját.
Megjelent az idõ tájt nálunk egy orosz tábornok, a HM egyik
tanácsadója, s bejelentette, hogy a szovjet tisztek kiköltöznek a
Váci utcai tiszti kaszinóból. Nekem kellett átvennem az
épületet, de a pazarul berendezett kaszinónak csak a puszta
falait találtam: az elmozdítható nemes bútorokat és egyéb
berendezéseket mind elvitték. Azonnal panaszt tettem, s nem is
eredménytelenül, mert még a Bösendorfer zongorát is
visszaadták. Az õszi ünnepségsorozattal egyidejûleg szervezni
kezdtem a kulturális életet is. A pákozdi obeliszket KissKovács Gyula, a kitûnõ szobrász készítette; szeptember 29-én
megtörtént az emlékoszlop felavatása, s ugyanerre a dátumra
alakult meg a Honvéd Mûvészegyüttes. Az énekkar elsõ
vezetõje Kabán Béla lett, a tánckart pedig Szabó Iván vezette,
aki nemcsak szobrász, hanem kitûnõ népi táncos is volt. Az
akkori neves mûvészeket mind a Honvédség Háza szipkázta el:
az énekkar hangképzésének feladatát például nem kisebb
személyiség kapta, mint a kiváló operaénekes, Svéd Sándor.
Több, késõbbi Kossuth-díjas operaénekes is onnan indult.
A színvonalas elõadások nem az akkori tisztikart képviselték,

de a fiatal, még könnyen nevelhetõ újoncoknak gyakran
szerveztünk mûsorokat, s közülük sokat magával ragadott a
mûvészet hangulata. Emlékezetesek voltak egyebek között
Zathureczky Ede hegedûmûvész estjei is. Úgy láttam, az
eredeti elképzelésem lassan megvalósul: a katonaság a muszájharci készültségbõl kezdett a mûvészet felé hajlani.
A Váci utcai kulturális központ mellett létrehoztam a Parkklubot is a Stefánia úton, amelynek épületét a Szövetséges
Ellenõrzõ Bizottságtól vettem át. Építettünk oda egy jó
szabadtéri színpadot, amit késõbb lebontottak, s a helyén egy
színház, étterem és kultúrterem épült. Megalakítottam egy
képzõmûvészeti stúdiót is, amelynek vezéregyéniségei Imre
István, Szentgyörgyi Kornél, Csekei Zoltán, Domonkos Imre,
Bánhidi András és a már említett Kiss-Kovács Gyula lett.
Farkas Mihály minisztersége alatt aztán az egész programnak
vége szakadt: eluralkodott az imperialisták és az értelmiségiek
minden mást elsöprõ gyûlölete. Közben a személyzet egyre
többet pusmogott arról, hogy Farkas Mihályék gyakran
libamájat vacsoráznak a klubban – Gundel és „kapcsolt részei”
a legrafináltabb ételeket fõzték-sütötték –, a köznépnek meg
akkoriban jó, ha szalonna jutott. Egy vasárnap reggel a
helyettesem, Raffay Laci kiment ellenõrizni, s a liftet
megrakva találta a legkülönlegesebb ínyencségekkel – amit két
pincér ki akart lopni. A szakszervezeti bizottság kérdõre vonta
a felszolgálókat, majd úgy döntött, nem érdemlik meg, hogy a
miniszter elvtársat továbbra is kiszolgálják, s rövid úton
kitették õket. Az istennyila akkor ütött be, amikor a következõ
alkalommal az ÁVH-sok ragaszkodtak ahhoz, hogy a két régi
pincér szolgálja ki õket. A szakszervezet megpróbált érvelni,
de az „izgágákat” nyomban letartóztatták. Néhány nap múlva
azonban, miután „belátták, hogy tévedtek”, s beleegyeztek,
hogy a két pincér visszakerülhessen az állásába, szabadon
bocsátották õket.
Az ÁVH-val többször is meggyûlt a bajom. Egy alkalommal
volt egy pártértekezlet a Honvédség Háza nagytermében, ahol
hangosbeszélõt szereltek fel. A vállalat, amely az ÁVH
jóváhagyásával a mûszaki berendezést felszerelte, valami
hibát követhetett el, mert az épület telefonkagylóiban hallani
lehetett az értekezlet minden szavát. Ezért is engem vontak
felelõsségre. Elmentem akkor a HM-beli fõnökömhöz, Ilku
Pálhoz, elpanaszoltam neki az állandó zaklatásomat, és
kértem, hadd menjek el festeni az általam megalakított
képzõmûvészeti stúdióba. Ilku Pál megértéssel volt irántam, s
1952-ben lemondtam a Ház parancsnokságáról. A hadsereget
is otthagytam aztán, mivel ‘57 januárjában nem írtam alá a
tisztektõl megkövetelt a hûségnyilatkozatot. A kiállításaim
ezután igen megritkultak, önálló kiállításra többet nem is volt
lehetõségem.
*
A jegyzeteim olvasása közben jutott az eszembe: mi lesz a
klasszikus értelemben vett honvédség teljes felszámolása után
a hadseregen belüli kultúrával? Akad-e egy Vincze Lajos, aki
törõdni fog azzal, hogy a magyar zsoldosok ne csak idomított,
külföldre parancsolt fegyverhasználók legyenek, hanem
kimûvelt, a mûvészet gyönyörûségét ismerõ emberek is?
Megjelent: Hegyalja, 2003. november
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Magyar nyelvemlékeink és a magyar helyesírás fontossága a rovásbetûktõl napjainkig
II. Rész
közepére kívánod ezt a gyereket, mi? Egy serdülõkorú
fiatalember pedig, miután megtudja, hogy anyjának
fiúgyermeke lesz, így szól: Ha jön az öcsém, én csak egy púp
leszek!
Érdemes megvizsgálnunk, mit is jelentenek valójában a
fentebbi mondatok. Az elsõbõl megtudjuk, hogy egy fiatal lány
édesapjának mostani felesége nem akarja, hogy õ, a lány, a háta
közepére telepedjék. A másodikban meg éppen a háta közepére
kívánja egy apa a magzatát. A harmadikban attól fél a fiú, hogy
púppá válik, miután megszületik az öccse. Az értelmét vesztett
mondatok meggyökereznek az anyanyelvét kevéssé ismerõ
nézõ gondolatvilágába, s ott tovább rombolják az értelmet.
Iskolapéldája ez a médium okozta lebutításnak. Ez sok
mindenkinek jól jöhet, csak annak nem, akinek eszmevilágát
az efféle mûsorok formálják bár ezt õ maga aligha veszi észre.
E fura mondatok kulcsszavai: a hát, annak közepe és a púp.
Ismerünk egy szólást: Akkor lássam, amikor a hátam közepét.
Egy másik pedig így hangzik: Úgy kellett neki, mint púp a
hátára. Ám ha e két mondat keveredik, ahogyan ez a százezrek
által nézett sorozatban történt, annak értelmetlenség a vége, s
az értelmetlenség épp úgy terjed, mint a ragályos betegség.
Lássunk még egy nyelv- és gondolatrontó példát. A
televízió egyik politikai mûsorában ezt halljuk egy szakértõ
szájából: A két financiális ráfordítás között a különbséget
zongorázni nem lehet. Néhány héttel késõbb egy népszerû
kvízjáték vezetõje kérdezi, hogy mit lehet csinálni a nagyon
különbözõ dolgok közti különbséggel. A helyes válasz ez volt:
A különbséget zongorázni lehet. Egy másik alkalommal
ugyanabban a játékban ugyanaz a mûsorvezetõ megjegyzi:
Azért a Kiliti és a Kola félsziget közti különbséget zongorázni
tudnám. Ennek az észvesztõ zongora-õrületnek az alapja az a
néhány évtizede elterjedt mondás, hogy Ha a különbséget
zongorázni tudnám, én lennék Liszt Ferenc. Ezt a mondatot
még akár szel lemesnek is n evezhetnénk , de olyan
villámsebesen és olyan felelõtlenül kezdték változtatni fõleg a
sajtó élvonalbeli emberei , hogy egy-két év alatt seregnyi
torzszülött jött létre belõle.
Anyanyelvünk gyors, felelõtlen, hebrencs módon való
változtatásai, mint elsõdleges hibák, hamar kilépnek a nyelv
keretei közül, s mint másodlagos hibák, tovább rombolnak
életünk egyéb, logikus gondolkodást igénylõ szegmenseiben
még a racionálisnak vélt, mûszaki szellemû emberek világában
is. Erre csak egyetlen, de jellemzõ példa: valamikor régen a
legelsõ kerékpáromat tanulmányozva észrevettem, hogy a két
pedál tengelyén lévõ csavarmenet, amely a pedálkarba való
rögzítést szolgálja, nem megegyezõ irányú: a bal pedálon a
szokásos jobb irányú menet van, a jobb pedálon pedig bal
irányú. Elgondolkoztam akkor ennek okán, s rájöttem, hogy a
pedálok csavarmenet-irányának különbözõsége biztosítja azt,
hogy hajtás közben ne lazuljanak ki a helyükrõl, hanem inkább
még jobban megszoruljanak. Évtizedekkel késõbb
meglepõdve tapasztaltam, hogy az újabb kerékpárokon e
csavarmenetek éppen fordított irányúak, tehát elõsegítik a
pedálok észrevétlen kicsavarodását. Mindez azért történhetett,
mert egyszer egy tervezõ figyelmetlenül végezte munkáját,
azaz nem mondatokban gondolkodott, nem fogalmazta meg
pontosan, mire is kell ügyelnie.

Anyanyelvünk romlása az utóbbi
évtizedekben
A körül öttü nk lé võ vi lág ö rökö sen v álto zik, így
anyanyelvünk sem marad mindig ugyanaz hallani útonútfélen. Valóban így van: új fogalmak születnek, ezekre új
szavakat kell alkotnunk. A változás tempójára azonban mégis
ügyelnünk kell: anyanyelvünk rendszere nagyon pontos és
bonyolult, ha rendje megbomlik, értékét veszti.
A nyelv a l egalap vetõbb közlés i forma , amell yel
gondolatainkat, szándékainkat, érzéseinket fejezzük ki s adjuk
tovább. A beszéd az ember szellemi képességének
legmagasabb foka; nem tudjuk, hogy mi irányítja az anyanyelv
kialakulását, hogy hogyan tanuljuk meg a szavakat, hogyan
alakul ki bennünk a nyelvtan rendszere, hogyan jönnek létre a
logosznak, a nyelvnek az alapjai már életünk elsõ néhány
évében. Ó, hát megtanuljuk szüleinktõl, édesanyánktól, azért is
hívjuk anyanyelvnek! szokták magyarázni a felületesen
gondolkodók. Persze, mindent meg kell tanulnunk, a nyelv
használatát is de ez a tanulás roppant rövid idõ alatt
végbemegy, mintha a nyelv megtanulásának szándéka, akarása
fogantatásunk óta belénk lenne oltva. (Tavalyi újsághír: egy
würzburgi kutatócsoport megállapította, hogy a 3-5 napos
német illetve francia újszülöttek sírásának hanghordozása
magán viseli a késõbb beszélt nyelv jellemzõit. A dolgozat
említi azt is, hogy a gyermekek már az anyaméhben felismerik
szüleik hangját, vagyis már ott elkezdõdik az anyanyelv
elemeinek megismerése.) A kisgyermekkel egy s más dologról
már akkor lehet beszélgetni, amikor még a cipõjét sem tudja
felvenni. Anyanyelvünk elsajátítása együtt épül a
gondolkodásunkkal, s a nyelv és a gondolkodás kölcsönösen
hatnak egymásra. Az ember tizenéves korában már bonyolult
rendszereket, összefüggéseket tud elmondani, elvont
fogalmakat határoz meg saját szavaival, képes érvelni,
gondolatait társítani, maga alkotta, önálló szellemet felmutató
hasonlatokkal élni stb. Ami ennél is több: a beszéd mûvészei
költõk, szónokok
m ég az igen erõs érzelmi
megnyilvánulásaikat is képesek beszéd által érthetõvé tenni,
azok számára is, akik addig kimondhatatlannak hitték a lélek
mélyébõl elõtörõ elemi érzéseiket. Elgondolkodtató a kérdés:
vajon hol tartana az emberiség, ha nem volna birtokában a
nyelv, a beszéd képessége? Mert az ember szavakban,
mondatokban gondolkodik, tervez, alkot, így a nyelv logikája
benne van a tervekben és alkotásokban. Ha azonban a nyelv
változása felgyorsul, szövedéke lazább lesz, s kihull belõle
leglényegesebb eleme: a logika. Ez a folyamat rombolóan hat
vissza gondolkodásunkra, s a végeredmény az lesz, hogy a
kivételes, csakis az emberi fajra jellemzõ, istenadta képesség
elvész, s helyét bábeli zûrzavar foglalja el.

Megrontott anyanyelv zavaros gondolkodás
Lássunk néhány példát a fentebbi állításra. Egy televízió
sorozatban hallottuk egy hányatott életû fiatal lány szájából: A
nagynéném lepasszolt az apámnak, akinek felesége a háta
közepére sem kíván. Egy kismama pedig, aki rájön, hogy férje
nem örül kisbabája születésének, így fakad ki: A hátad
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gödröket. A tanár válasza: Addig csináljuk, ameddig elkészül!
Magyarul így kellett volna mondania: Addig csináljuk, amíg el
nem készül! A közelmúltban hallottuk a televízióban: Az
oktatásból egyetlen fillért sem lehet kivonni anélkül, hogy
súlyos romlásba taszítaná az oktatást. Helyesen: …hogy súlyos
romlásba ne taszítaná… . Egy másik, szintén friss példa:
…képtelen volt megakadályozni, hogy az országot két ízben is a
csõd szélére sodorják. Helyesen: …hogy az országot két ízben
is a csõd szélére ne sodorják.
A fenti mondatszerkezet a nem vagy a ne tagadószóval
emlékeztet a kettõs tagadásra. Az iskolában az óra megkezdése
elõtt a hetes jelentette a pedagógusnak a hiányzókat. Ha a
létszám teljes volt, a jelentés így fejezõdött be: nem hiányzik
senki. A három szóból kettõ idézi elõ a kettõs tagadást, mert
matematikai értelemben a nem szó is, és a senki szó is
negatívumot jelent a hiányzást illetõen, vagyis a két szó helyett
akár két mínusz jelet is írhatnánk a hiányzás szó elé. A két
mínuszjel, a negatív negatívja azonban pozitív fogalmat jelöl,
amibõl matematikailag! az következik, hogy valaki hiányzik
az osztályból. Angol órán a jelentés így hangzott: nobody is
absent, szó szerinti fordításban: senki hiányzik, tehát a létszám
teljes, mert a hiányzást csak egyetlen mínusz jellel illettük.
Felvetõdik a kérdés: vajon nem az angol hatásnak engedve
feledkezünk-e meg a televízió sorozatában hallott faültetéses
mondatban és a többi sok-sok hasonlóban a magyarra jellemzõ
tagadószóról? És nem fogjuk-e egyszer elfelejteni a kettõs
tagadást is? Gondosabban kellene õriznünk anyanyelvünk
tulajdonságait. Mert a nyelv olykor több a matematikánál…
Ehhez még annyit: orosz órán, szintén az óra eleji
jelentésbõl azt tudtuk meg, hogy a kettõs tagadás az oroszban is
megvan: nyikto nye volt a jelentés mondatában, vagyis: senki
nem hiányzik. Olykor másokkal is osztozunk a nyelvi
különlegességekben…

Anyanyelvi sajátságaink vigyázzunk rájuk!
Édes anyanyelvünknek több olyan tulajdonsága van,
amelyeket az ismert világnyelvek nem birtokolnak, a mi
nyelvünket azonban gazdagítják. E sajátos nyelvi értékeinkre,
mint nemzeti kincseinkre, mint hungarikumokra, különösen
vigyáznunk kell. Az igék tárgyas és tárgyatlan ragozása is
jellemzi anyanyelvünket*: mást jelent az, hogy olvasom (a
könyvet), vagy olvasok (bármit, akár egy könyvet.) Az elõbbi a
tárgyas ragozás, mert a könyv, mint tárgy kapcsolódik az
igéhez; az utóbbi a tárgyatlan, mert nincs a mondatban tárgy,
vagy ha van, az határozatlan tárgy, amely elõtt az egy
határozatlan névelõ áll. Természetesen le lehet fordítani más
nyelvekre is a következõ mondatokat: látom, amit látok, vagy:
tudom, amit tudok de azok számára, akik nem ismerik a kétféle
igeragozást, kevésbé kifejezõek és találóak. Ezt persze nehéz
egy idegen nyelvet beszélõ embernek elmagyarázni. Mert az
igeragozás különbözõsége minden magyar ember lelkében
ugyanazt az érzést idézi fel s az érzés azonossága közelebb
hozza õket egymáshoz. De az érzést nem lehet elmagyarázni…
Az utóbbi idõkben veszélyes módon keveredik, cserélõdik
az alanyi és a tárgyas igeragozás. Amikor úgy negyedszázada
sorra kezdtek megnyílni a különféle üzletek, a nyitás napján
nagybetûs felirat hirdette az ajtón: Megynyitottunk! Így,
tárgyatlan ragozásban, holott az üzletüket nyitották meg a
tulajdonosok. Helyesen tehát ezt kellett volna kiírni:
Megnyitottuk üzletünket! Egy másik példa a nyomtatott
sajtóból: Beérkezés után regisztráltunk. A szövegkörnyezet
elárulta, hogy egy csoport tagjai, megérkezve egy hivatalos
meghívásra, beíratták nevüket a névsorba. A mondatban
tárgyas ragozású igének és tárgynak kellett volna lennie, s
akkor a mondat így alakult volna: Regisztráltattuk magunkat.
Külpolitikai hír a televízióból: Nehezményezett a külügy egy
külföldi diplomata fellépése miatt. Magyarul a mondat így
hangzott volna: A külügyminisztérium nehezményezte a
külföldi diplomata fellépését. (Még magyarosabban: A
külügyminisztérium nemtetszését fejezte ki a külföldi
diplomata fellépése iránt.)
Gyakoribbak az olyan mondatok, amelyekben alanyi
ragozás helyett áll tárgyas ragozást. E hiba nemzõ atyja
alighanem a következõ mondat: X. Y. megválaszolja a kérdést.
A magyar ember azonban válaszol a kérdésre; az ige tehát
alanyi ragozású, igekötõ nélkül, s az ige egy helyhatározó ragot
vonz (ragaszt) a kérdés szóhoz. Egy neves személyiség a
következõ mondatot mondta a televízióban: Ezt már többször
lenyilatkozták. A mondat így hangzott volna helyesen: Errõl
már többször nyilatkoztak. Itt is az alanyi ragozás a helyénvaló,
az igekötõ fölösleges, s a mutatószóhoz itt is kapcsolódik egy
helyhatározó rag. Egy napilapban pedig nemrégiben ezt
olvastam: Jött a stúdióba, hogy gratulálhassuk a díját.
Csakhogy a magyarban nem valamit gratulálunk, hanem
valamihez, vagy valaminek az alkalmából. Kár lenne
elveszíteni a kétféle igeragozás iránti érzékünket; a közlés
gyorsuló tempója, a minél kevesebb szóval minél többet
mondani akarás visszájára fordul, elfelejteti velünk a különféle
igevonzatokat, s anyanyelvünkkel együtt rontjuk önmagunkat
is.
Egyéb különlegessége is van a mi nyelvünknek: bizonyos
mondatokban, matematikai értelemben hibásan, a nem, vagy a
ne tagadószót iktatjuk be. Az utóbbi idõkben kezdjük
elfelejteni ezt a szerkezetet, és kimarad a tagadószó. Egy régi,
de sokak által nézett filmsorozatban fát ültetnek az iskolások:
egy kisdiák fáradtan kérdi, hogy meddig kell még ásniuk a

Az „ehhez képest” vírus
Valami érthetetlen okból terjed, és egyre terjed az ehhez
képest használata. Tizenkét-tizenhárom évvel ezelõtt hallottam
elõször, aztán egyre gyakrabban, ma már egy tizenöt-húsz
perces rádió vagy televízió mûsorban háromszor is elõfordul. A
képest szavunkat összehasonlítás esetén használjuk, már az
1300-as évektõl kezdve. Például: Ahhoz képest, hogy a gyerek
még nincs öt éves, nagyon sokat tud. Vagy: Egészségi
állapotához képest sokat dolgozik. Egy, a televízió
hírmûsorában elhangzott példa azonban már egészen más
értelmû: Az áruházakban nyolc-tíz tonna élelmiszer gyûlt
össze, ehhez képest az élelmiszer-elõállító üzemekben jóval
több élelmiszerre lehet számítani. Mihez képest lehet jóval
több élelmiszerre számítani? Az ember érzi a mondat hallatán,
hogy valami rendellenesség van benne. Csak sejtjük (jobb ötlet
híján), hogy az amúgy is felhalmozódott áruhoz képest jön ki
még több élelmiszer az üzemekbõl. Fogalmazni azonban
pontosabban kell: a mondat a hanyag, rest fogalmazás, illetve a
mögötte lévõ ellustult gondolkodás iskolapéldája. A
rohamosan terjedõ ehhez képest ma már több kötõszó helyett,
amolyan jolly jokerként szerepel, holott meg kell találni a
pontos, egyértelmû kifejezést. A mondat így lenne helyes: Az
áruházakban nyolc-tíz tonna élelmiszer gyûlt össze, az
üzemekbõl azonban (vagy: ennek ellenére) még több élelmiszer
jön ki. Egy másik elrettentõ példa: Ma is nagy meleg volt, ehhez
képest a Forma-1 versenyzõi azt hitték, még ennél is melegebb
lesz. A mondat magyarul így lenne helyes: Ma is nagy meleg
volt, bár a Forma-1 versenyzõi azt hitték, még melegebb lesz.
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Az egyik kereskedelmi televízióban ez hangzott el: A
kézilabdásokat nem engedték be a gödi sportpályára, ehhez
képest délután futballmeccset rendeztek. Mit keres itt az ehhez
képest? A vesszõ után következhetne az: délután mégis
futballmeccset rendeztek. Egy kvízjáték vezetõje, egy új
jelentkezõhöz fordulva, ezt mondta: Foglalkozására nézve
postás, ehhez képest itt (egy papírra leírva) azt látom, hobbiból
olaszul tanul. Vajon mihez képest tanul egy postás hobbiból
olaszul? (Arra gondolni sem merek, hogy a híresség úgy
értette: ki sem nézte volna egy postásból, hogy nekifog olaszt
tanulni.) Jobb lett volna így mondania: Foglalkozására nézve
postás, s emellett hobbiból olaszul tanul. Hogy akkor miért
nem így mondta? Azért, mert az ehhez képest már mindenhová
befurakodott, mert a túl rugalmas (puhány?) elme szolgaian
befogadta, mert mások is így mondják…

(vagy inkább számtalan?) változás mind ártalmára volt a mi
édes anyanyelvünknek.
Eszembe jut a francia Aurelien Sauvageot, aki megszállott
apostola lett a magyar nyelvnek. Budapestre költözött, s az
Eötvös Kollégium lakója lett. A Magyarországi életutam címû
mûvében így ír anyanyelvünkrõl: „Elõször találkoztam ilyen
átlátszóan tiszta nyelvvel; világos és kifejezõ, és akár egy
lakkozott bútorfelület, sima és makulátlan.”
Török András István

Berda József: Vándorének
Nosza, lendítsd meg magad olyan
légy, mint a csikó s hajrá! fel,
fel a hegyekbe, mind magasabbra!
Csak addig élsz, míg bátorít barangoló
kedved, míg izmaid bírják az iramot egyre
felfelébb; megállás nélkül menni, menni,
Csavarogni, hogy élj teli tûzzel, s lásd
a vidám világot: csak így menekülhetsz a halál elõl!
Öregek, s ti fiatalok - halljátok; el ne
hagyjátok már magatokat; repüljetek, repüljetek
Ki a szabadba, a szabadság ölébe
erre mindig lesz idõ! Nincs máshol édesebb,
szerelmesebb pihenés! Otthon gyötrõdni mindig,
szoba rabjának lenni? nincs, nincs ennél
nagyobb büntetés! Inkább nem élni többé, ha
netán megbénulna lábam s tespednem
kellene félhalottként! –
Óh, hegyek, völgyek és erdõk végtelen
vonulata: a ti fiatal fiatok vagyok még,
ne hagyjatok megöregedni soha már!

Elkopó szavaink, csonkuló kifejezéseink
Egy napilap híre a bûnügyi rovatból: Nyomozás indult
csalás és készpénzhelyettesítõ fizetési eszközzel visszaélés
gyanúja miatt. Kimaradt egy szó: a való. A mondat helyesen a
következõ lett volna: Nyomozás indult csalás és
készpénzhelyettesítõ eszközzel való (vagy történõ) visszaélés
gyanúja miatt. Egy másik hír ugyanabból az újságból: Az
ügyészség egyesülési joggal visszaélés vétségével vádolja a
politikust. A hiba ugyanaz: …egyesülési joggal való visszaélés
vétségével…a magyaros forma. Egy mondat a televízió
híreibõl: Nagymarosnál egy kisrepülõgép elsüllyedt a
Dunában a vízre kényszerleszállás után. Magyarul a mondat
vége így hangzott volna: …a vízre való kényszerleszállás után.
Vannak (voltak?) olyan összetett szavaink, amelyeknek az
elsõ része eltûnt. Ilyen például a bûnelkövetõ. Ma már ezt csak
így emlegetik a bûnügyi hírekben: elkövetõ. Evvel azonban
nem lehet mit kezdeni, mert értelmetlen; de számos televízió-,
rádió- és lapszerkesztõ is így mondja, mert így hallotta. Vannak
továbbá olyan kifejezéseink, mint az árleszállítási akció, de a
hirdetésekben és a közbeszédben ezt már csak akciónak írják és
mondják. Pedig akció nem csak árleszállításban lehetséges. A
csonkulás (csonkítás) következõ, durva példája: hajdanában a
kisbabát váró asszonyra azt mondták, hogy áldott állapotban
van. Késõbb, amikor az áldott szót a materialisták meg
liberális tejtestvéreik kiátkozták, mert a hitet juttatta eszükbe,
jött a másállapotos jelzõ. Ez is tovább kopott, és a következõ
fokozat az állapotos asszony lett. De mi az, hogy állapotos?
Ostobaság… Aztán kitalálták azt, hogy terhesanya. Mert a
leendõ gyermek teher, nem kell, élj a mának, valósítsd meg
önmagadat! (Mármint önmagad továbbfolytatása helyett.
Hadd fogyjon a magyar!) Egy további csonkult szó a minõség,
vagyis az értékelést magában foglaló jelleg. Kívánkozna a
fõnév elé egy jelzõ, mert minõség legalább kétféle lehet, jó
vagy rossz, de a kettõ között még számtalan fokozat van. (Mi
még úgy tanultuk, hogy mondatelemzéskor a jelzõre úgy
kérdezünk rá: Milyen? Minõ? A minõség a minõ kérdõszóból
ered.) A jelzõ lekopása az 1950. újév napján megindított
úgynevezett öt éves terv elején indult el. Rákosi Mátyás akkor
hirdette meg jelszavát: Minõséget a dolgozóknak! (A
Münchenben szerkesztett Szabad Európa Rádió 1951
szilveszterén az esti kabarémûsorban már élcelõdött is ezen az
õrült kifejezésen.) Gyakran hallani a helyzetbe hoz (valakit)
kifejezést is. Helyzet is lehet sokféle, de e két szó ma már
csupán a kedvezõ helyzetbe való hozatalt jelenti. Sõt hallani azt
is, már több éve: Helyzet van! Mit értsünk ez alatt? Nekem a
magyar nyelv sanyarú helyzete jut eszembe. Mert a számos

Eötvös József: Búcsú
Isten veled, hazám, bátrak hazája,
Isten veled, te völgy, ti zöld hegyek!
Gyermekreményim s bánatim tanyája,
Isten veled, én messze elmegyek.
Ha visszatérek, boldogulva hon,
Hadd lássam népemet virányidon!
Nem, mint Helvécia hótakart tetõi,
Nem nyulnak oly magasra bérceid,
S tán szebbek a Provence daltelt mezõi,
Mint dús kalászt-hullámzó téreid:
Virág mit ér? mit ér a bérc nekem?
Hazát kiván, hazáért ver szivem!
Az ég egy kincset ád minden hazának,
S a nemzet híven õrzi birtokát;
Császárról szól a francia fiának;
Büszkén mutatja Róma ó falát;
Hellasnak kincse egy elomló rom...
Tiéd, hazám, egy szentelt fájdalom!
Hallgatva áll Rákosnak szent határa;
Ah, régen hallgat immár a magyar!
S az õsök elenyészett nyomdokára
Az esti szellõ új fövényt takar;
Hallgatva áll a tér, szivünk szorul,
S egy könny beszél hazánk nagyságirul.
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S egy könny Budáról, mely magas tetõjén
Sötéten áll... egy bús emlékezet,
Nagy sírköve hazámnak temetõjén
S ráírva mind, mi véle elveszett;
Régen szétdönté az idõ falát,
Kövén még látni a csaták nyomát.
S még áll Mohács, még áll; magasbra nõnek
Az új barázdán s régi hõsökön
Kalászai. Erõt ad a mezõnek,
Bár rég lefolyt, a férfivérözön;
Nincs kõ határán, nincsen kunhalom,
De áll a tér s nem vész a fájdalom.
S nem veszhet el, mig az ezüst Dunának
Nagy tükörén egy honfiszem pihen,
S magyar lakik a parton, s a hazának
Csak egy romlatlan gyermeke leszen;
Buda-, Mohács-, Nándornál elfutó,
Tán honom könnye vagy te nagy folyó?
S oh én szeretlek néma bánatodban,
Hazám, szeretlek könnyeid között!
Égõn szeretlek özvegy fátyolodban,
Nehéz keserved, melybe öltözött;
Bájlón mosolygsz, mert bár sorsod kemény,
Él még a sír felett is egy remény!
És most Isten veled! talán sokára,
Örökre tán, hazám, Isten veled!
Rég eltünt ismert bércid kék határa,
S tovább siet vándorló gyermeked;
Ha visszatérek, boldogulva hon,
Hadd lássam népemet virányidon!

Komjáthy Jenõ: A koldus
E mérhetetlen nagy világon
Nincs semmim, én koldus vagyok;
Egy pont csupán az én sajátom,
Mit magaménak mondhatok.
Halmozzon más kincshalmot össze:
Egy pontban mindent bírok én;
Köröttem minden összedõlhet:
E pont szilárd, e pont enyém!
Rohanjatok, roppant világok,
Központfutó, csodás erõk!
Örök-zsidó pályátokon ti
Nem leltek soha pihenõt.
Keringhet, zúghat már körûlem,
Én megfogództam tengelyén:
Központja lettem a világnak,
S a teremtésnek célja én!
Minden sugár szivembül árad,
S a fényt szétszórja homlokom;
Alkotni tör, tettekre lázad,
Már él, ha érzem, gondolom.
Én gyújtok lángokat az égen,
Rügyet én bontok e tekén:
Gyúpontja a világtükörnek
S a mindenségnek napja, én!

Móricz Zsigmond: A gyermek hazamegy
Érzések Erdély kapujában.
A gyermek az õsi házba,
öreg szülõi kedves köribe,
hol a diófa lombja bókol,
hol a mogyorós mókusa libeg,
hol szûzvirágok koszorúja int:
siet, jön, vágyik,
az õsi lelkek édes otthonába.

Király László: Százéves zsoltár
Akik meghaltak, azok térnek vissza.
Hegyen innen és túl. Százezer lábnyom.
Emlékük árvalány haja simítja.
És egy ima – ki tengeren járjon.
Tengeren, ahol senki sem mert
szétzúzni mindent életében.
Lovat, páncélt, hû ebet, embert.
Csak indiákat – mert az az érdem.

Óh régi századok!
évezredek!
Atilla dörgõ lovai!
húnok sistergõ nyílai!
Csaba csillagtipró,
ragyogó, lobogó tündérhadai!
Itt villog a lengõ sátrak
s bozótos paripák tüze:
a hegyek kövein, a bércek erdein,
s égnek a fényjelek
a bánatos Ma ködein át...

Eladunk mindent, mint a megvert
seregek. S mit kérhetünk vissza
volt hazánktól? – Talán a fegyvert.
s a gyõztes bort. – – Valaki kiissza.
Vedd le rólunk, Uram, e hengert.
Az óceáni pocsékolásban.
amit az ember hûséggel megnyert,
várva várom, hogy élni lássam.

Ködök, ködök,
titokzatos mélységûek
feküdtek a hegyek, völgyek,
a kopár õsz kapuján,
mikor a gyermek szeme
mohón keresi
a távoli határokat.
Ködök, ködök
s az õszi nap
mint ezüst tükörön
önfényét veri.

És akik meghaltak, visszatérnek.
Lehet: álmomban – lehet: kitalálom.
Honnan kél ez a félek-nemfélek?
És mindkettõ olyan, mint a járom.
Szenteld meg reggel a szót, a házat.
Mozdul a béna, s a vakok látnak.
Az esendõ mindenre nem vigyázhat.
Már temetõink sem vidámak.
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Legyen áldott
a köd
s legyen boldog és ragyogó
tavaszod:
Erdély!...

De szavak, szavak,
édes ízû szók csendülnek az ajkakon,
vídáman, mint gyermekjátékszerek,
gömbölyün, mint aranykavicsok,
guruló kacagással,
mint tündérek szent susurlása...
S a vándor, aki evez a bánat tengerén,
a vándor, aki száll a garaboncás köpenyén,
szívén ütést,
lelkén örömet,
életén boldog fordulást érez:
búsító ködök mélyén édes fényt talál.
Hogy a köd mélyén ember és ember
egymás kezét,
egymás szívét keresi,
mint eltévelyedett gyerekek
az élet vad vásárjában
és óh, csoda:
egymást nem értõk
együtt mennek tovább,
bokrok s bozótok,
farkasok és kígyók
szigorú telében...
egymást meglelik...
Hegyek!
ködökbe borult égi tavak,
szigetek a dobogó föld
és a lobogó ég ölén:
mily áhítattal csókolom
rögötök.
Óh, szûnjön meg a magába maradt
árva lelkek félelme s bánata,
s csattanjon ki az Akaraterõ,
s ezernyi ezer életcsirát
istápoljon fel a Tavasz napjaira!
Mert nem a sírás s nem a könnytörlés,
hanem a termõ Élet
az Emberé.

Rakovszky József: Az élet címlapjára
Meghal a szellem,
hogy ha a gyáva tömeg
rút közönyébe merül
és elvész az idõtlen
idõk fenekén
hang nélkül, jeltelenül,
mert mély feledésbe rohan
mind, aki harc nélkül
pálma után epedez!
Dicstelen élet után
bér csak a néma enyészet!

Ködök, ködök! nyeljétek el a
megalázó kolduskodás,
vigadozó könnyelmûség
rothadásos lidérceit.
Bátorság, bátorság, bátorság jövel!
Jöjjön az Értés, jöjjön a Jóság,
jöjjön a Szerelem:
a Jövõ úttörõje.
A szent uté,
amelyen vígan dübörög
az élet szekere:
elõtte a Munka,
fölötte az Áldás
s vídáman dalol a bakon a víg legény
ismerõs dalokat
szegény...

/Budapest, 1952.augusztus. 29./
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Tamás István: Tömörkény István író, újságíró életérõl

T

ömörkény István egyik meghatározó személyisége volt
a magyar kultúrának. Cegléden 1866.december 21 –
én látta meg a napvilágot. Nemcsak, mint író, de mint
néprajzkutató, régész, Múzeum - és könyvtárigazgató is igen
aktív szellemisége volt korának. Ausztriai származását
tekintve, sváb családban született. Születésekor apja a ceglédi
indóház vendéglõjét bérelte és vezette. Tömörkény tanulmányait a szegedi piaristáknál kezdte, majd három évig a makói
református gimnáziumban tanult, de az iskoláit abba kellett
hagynia mivel a család nem tudta finanszírozni tanulmányait,
anyagilag tönkrement. Ezt követõen egy patikában helyezkedett el, hogy fel tudja magát tartani. Ez a pálya számára idegen
volt. Szabadságra, függetlenségre vágyott, saját maga ura
szeretett volna lenni. Rokonai segítségével a Szegedi
Híradónál helyezkedett el, mint újságíró. Ekkor változtatta
vezetéknevét, Steingassnerrõl, Tömörkényre, a dualizmus
idején, Magyarországon a közéletben idegen néven nem
lehetett újságot írni. Az újságírás nem nyújtott biztos polgári
megélhetést számára, de ez az idõszak Tömörkény írói
tehetségének kibontakoztatására mégis alkalmas volt. Sem
érettségije, sem diplomája nem volt, a gyógyszerészséghez
akkor még nem kellett érettségi, de diploma sem. Mivel nem
tartozott a felsõbb réteghez, be kellett vonulnia katonának,
mint a többi bajtársának, akik nem kiváltságos társadalmi
csoportok tagjai voltak. Két évet a bosnyák-török határon
szolgált, ahol elsajátította a nyelvet és megtanult szerbül. Egy
évet Bécsben is szolgált, itt megtanulta a német irodalmi
nyelvet is. A katonaéveket sima közlegényként kezdte és
õrmesterként szerelt le. Katonatársainak, valamint a vidéki
paraszt fiataloknak a közelebbi megismerése által, rendkívül
nagy társadalmi ismeretekre tett szert.

A katonaság elhagyását követõen Szegeden telepedett le,
ahol ismét újságírónak állt a Szegedi Naplóhoz, mely már
teljesen más és új szellemiséget képviselt, mint a Szegedi
Híradó. Sokáig bízott a fõszerkesztõi állás neki ítélésében, de
ez az álma nem vált valóra. A szegedi fõrabbi, Löw Immánuel
javaslatára tisztviselõ lett a Somogyi - Könyvtár és Városi
Múzeum intézményében. A Múzeumigazgató mellé került,
mindenes munkatársnak. Itt sajátította el a könyvtári és
múzeumi teendõket, közben a Múzeumok és Könyvtárak
Országos Felügyelõsége által szervezett szaktanfolyamokon
is részt vett, majd 1900-ban elvégezte a könyvtárosi, 1901-ben
a természe trajzi, 1903-ban a néprajzi és a régészet i
tanfolyamokat.1904-ben Tömörkény István lett a könyvtár és
Múzeum igazgatója. A szegedi Városi Múzeum nagyrészt neki
köszönheti gyors fejlõdését. Õ formálta az ország egyik
legjelentékenyebb tudományos gyûjteményévé. 1904-ben
azután ennek a Városi Múzeumnak az igazgatója lesz. Idõvel õ
neveli tudóssá és majdani utódjává Móra Ferencet, aki
írómûvészetében is sokat tanult tõle.
Tömörkény igazi, legsajátabb mûfaja a novellairodalom volt.
Rendkívül tömören tudott elmondani szövevényes, bonyolult
eseményeket, történeteket is. Szinte valamennyi novellája
önmagában kerek, de zárt világ, de összességében mégis nagy,
egységes körképet adnak arról a mélységrõl, amelyrõl a
századfordulóig vagy nem beszéltek, vagy meg hamisították,
vagy ha meg is közelítették, mint Mikszáth vagy Gárdonyi,
mégsem vállalták azt a teljes szociális együttérzést, mint tette
ezt Tömörkény István.
1917 áprilisában néhány napi betegeskedés után elhalálozott.
Másnap már meg is jelent Móra Ferenc nekrológja, a Szegedi
Naplóban.

Tamás István: Szél viszi el
Kinézel reggel az ablakodon,
könnycsepp gördül le arcodon.
Nézed a várost, az útporát,
várod végre eljöjjön a lány.
Madarak szállnak az égben fenn,
nézed a várost, hogy ébred fel.
Villamos rohan a síneken,
várod ma is, hogy jöjjön el.
Szél viszi messzire könnyeidet,
szívedben fáj most szerelmed.
Egy kép a falon, ahol rád mosolyog,
szemében a tûz, fényként rád ragyog.
Szél viszi el messzire könnyeidet,
madarak szárnyán emlékeidet.
Hiába nézed a várost, az út porát,
nem látsz mást csak sötét homályt.
Látod mosolyogni szerelmed egy képen,
látod szemét, ahogy úszik a fényben.
Elfújja a szél emlékeidet,
elnyeli a város pora sóskönnyeidet.
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Április - Szent György hava - Tavaszhó - Szelek hava

A tavasz eleje jól kezdõdött. Sok esõvel. Megmozdultak a vetések és a rétek világa, zsendültek a füvek és a fák, sárgult a gólyahír, és a
békenemzetség zenekara már összetanult muzsikával köszöntötte Szent György havát, mely tudvalevõleg egyúttal a Bika hónapja is.
Szomszédunkba megjöttek a gólyák. A fû zöld, húsos és puha volt, a vadcseresznye virágos koronájában zümmögtek a méhek, a
kakukk flótázott valahol a völgyben, melybõl ezer száj és millió virág kiáltotta a magasságokba az élet köszönetét. És mindenütt, ahova
a szem ellátott zsendült az áldott vetés.
A föld szíve melegen, fiatalon dobogott. Köszöntelek április!
Fekete István- Április- Áldozócsütörtök napján

Április 12.- Ötven éve hunyt el Sarkadi Imre Kossuth- és
József Attila díjas író, újságíró

Április 14.- Százhuszonöt éve született Tóth Árpád költõ,
mûfordító

Sarkadi Imre Debrecenben született, életútja önmagában is
kalandos regény, fordulatos, rövid, de
teli változatossággal, örök tanulással,
élmények halmozásával. Sajnos máig
tisztázatlan halála kettétört egy olyan
pályát, ami a legnagyobbak közé
emelhette volna. Kezdte mint gyógyszerészsegéd 1941-ben, Debrecenben.
19 43 -t ól 19 44 -i g n yo md ás zk én t
dolgozott. Munka mellett a debreceni
egyetemen jogot hallgatott. 1946-ban
Budapestre költözött, ahol újságírással
kezdett foglalkozni, hamarosan a
Szabad Szó felelõs szerkesztõje lett.
1950-ben a Mûvelt Nép segédszerkesztõjeként folytatta
újságírói munkáját, majd 1954-1955-ben az Irodalmi Újság
munkatársa lett. 1955-1957-ben a Madách Színházhoz került
dramaturgként. A parasztság sorsának, a szocialista
berendezkedésbõl eredõ életmód-átalakulásának legfõbb
ábrázolója volt. Elsõ írásai a Válaszban és a Csillagban
jelentek meg. Kezdeti írásain Móricz Zsigmond hatása
látszódott. Késõbbi írása egyre tragikusabb, egyre drámaibb
hangvételûek lettek. Mûvei is tükrözték lelki válságát, egyre
pess zimi stáb b, egyr e kiáb ránd ulta bb írói szem léle tet
közvetítettek, talán ezért is terjedt el a feltételezés, hogy
életének öngyilkossággal vetett véget. Kortársai szerint
inkább virtuskodó alkat volt, egész élete egyetlen szakadatlan
játék volt a halállal, az önpusztítással. Halála is így következett
be.

Tóth Árpád Debrecenben nõtt fel, 1905-tõl magyar–német
sz ak os ha ll ga tó a bu da pe st i
eg ye te me n. Vers ei t de br ec en i
lapokon kívül A Hét, a Vasárnapi
Újság , 1908-tól a Nyugat is közölte.
1909-ben any agi gondok mi att
abbahagyta tanulmányait, visszamen t De bre cen be, hel yi l apo k
munkatársa lett. Tüdõbaját hegyvidéken próbálta gyógyítani. 1913ban Budapesten keresett megélhetést, 1917-tõl az Esztendõ segédsz er ke sz tõ je . H at va ny La jo s
támoga tásáva l szanat óriumo kban
keres ett gyógy ulást ; m egnõs ült.
1918-ben a Vörösmarty Akadémia titkára, 1921-ben Az Est
munkatársa lett. Tüdõbaja okozta korai halálát. Költészetének
alapha ngja a s zomorú ságé. Versei im pressz ionist a,
preraffaelita-szecesszió s sajátságok, a szimbol izmus, a
romantika és bizonyos fajta kisrealizmus ötvözetei. Nagy
szerep jut bennük a hasonlatoknak. Szembefordult az I.
világháború emberpusztításával; erõsödött békevágya; olykor
végletesen tragikus mellékhangokat is megütött /Elégia egy
rekettyebokorhoz/. Sorait gyakran a rezignáció, máskor finom
irónia árnyal ja, ritkán játéko sság frissí ti (Józan ul és
fantáziátlanul; Jó éjszakát!; Láng; Az öröm illan; Rímes,
furcsa játék). Szerelmi lírája az Esti sugárkoszorú egyéni
stílusötvözetében teljesedett ki; e versei életszeretetének
legerõteljesebb megnyilatkozásai. Lírájának szomorúságát
személyes élményvilága: betegsége, elfáradása, a társadalmi
tülekedésben való elmagányosodása magyarázza (Lélektõl
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lélekig; Isten törött csellója, hallgatok; Isten oltó kése).
Mûfordító munkássága kiemelkedõ; Babits szerint „a
legszebb magyar vers” Shelley Óda a nyugati szélhez címû
költeménye Tóth Árpád fordításában. Nemzedéktársainál
nagyobb mértékben törekedett az eredetihez igazodni. Babits
Mihállyal és Szabó Lõrinccel megalkották a magyar
Baudelaire-kötetet, A romlás virágait (1923). Novelláinál
értékesebb kritikusi és publicisztikai tevékenysége.

Társadalomtudomány és az
Erdélyi Helikon munkatársa.
Fõleg kritikákat ír az élõ
mag yar és vil ági rod alo m
egyes íróiról, mûveirõl. 1930ban Baumgarten-díjas.
19 31 –3 2- be n a Ny ug at
kriti kusa. 1932- ben szakí t
Babitscsal és a Nyugattal, s
1932 õszétõl 1937 elejéig
összesen 17 füzetben jelenteti
meg az egymaga írta
folyóiratát, a Tanút. 1934-ben
részt vesz a Válasz címû
folyóirat megalapításában és
szerkesztésében, számos írást
közöl a lapban /Pörje Sándor
álnéven is/. Részt vesz a népi írók egy csoportja és Gömbös
Gyula találkozóján. 1935 augusztusában romániai utazáson
vesz részt; errõl nagy hatású útinaplót is megjelentet.
Regényeket, tanulmányokat, drámákat ír, és jelentõs
publicisztikai munkásságot is folytat. 1939 tavaszán a
Kisebbségben címû röpirata nagy vihart kavar. 1940-tõl a
Móricz Zsigmond szerkesztette Kelet Népe munkatársa és a
Zilahy Lajos-féle Híd fõmunkatársa. Hosszú tanulmányban
támadja meg Szekfû Gyulát. A háborús évektõl kezdve egyre
jobban elszigetelõdik a magyar szellemi progressziótól.
Számos városban tart elõadást, s 1941-tõl az Illyés Gyula
szerkesztette Magyar Csillagba is ír. 1942-ben részt vesz a
bal ato nsz árs zói és a lil laf üre di tal álk ozó kon . 194 3
augu sztu sába n nag y hat ású e lõad ást t art a máso dik
balatonszárszói konferencián. A német megszállás, 1944
márciusa után bujdosni kényszerül. 1945-tõl elõbb Békésen,
majd Hódmezõvásárhelyen él és dolgozik. Három évig tanít is
a vásárhelyi gimnáziumban. 1946-tól folyamatossá válnak
ellene a baloldali sajtótámadások. 1948 után is hosszabb
idõket tölt Hódmezõvásárhelyen. Évekig fordításból él. 1952ben – fordításaiért – József Attila-díjjal tüntetik ki. 1955
januárjában jelenik meg a Csillagban Galilei címû drámája.
1956 november eleji újságcikkeiben kiáll a forradalom
jo go ss ág a, il le tõ le g a sz oc ia li zm us ad di gi po zi tí v
eredményeinek a megvédése mellett. 1957-ben Kossuth-díjjal
tüntetik ki. 1958-ban az MSZMP Központi Bizottsága – több
„népi író” társával együtt – határozatban bélyegzi meg az 1945
elõtti „nacionalista”, „kispolgári”, „harmadik utas” nézetei
miatt. 1959-ben öthetes tanulmányutat tesz a Szovjetunióban.
A hatvanas években egyre ismertebb lesz Nyugat-Európában
is. Számos mûvét fordítják le kelet-európai nyelvekre is.
Idehaza egymás után adják ki tanulmányköteteit, regényeit,
színdarabjait. Úgyszólván állandóan mûsoron van a magyar
színházakban. 1965 áprilisában Bécsben Herder-díjat vehet át.
Már évek óta legkedvesebb tartózkodási helye a kis Balatonparti település, Sajkod. 1969-ben megkezdõdik életmûsorozatának kiadása. 70. születésnapján a Munka Vörös
Zászló Érdemrend kitüntetést kapja. Országszerte ünneplik, a
müncheni Látóhatár Németh László-számmal köszönti. Már
évek óta súlyos beteg, nem ír többet. 1975. március 3-án hal
meg Budapesten.

Április 17.- Kettõszáztíz éve született Fogarasi János
nyelvtudós, néprajzkutató
Fogarasi János Felsõkázsmárkon született. Fõ mûve az elsõ
magyar értelmezõ szótár, A
Magyar Nyelv Szótára, amelyet
1845- tõl Cz uczor Gergel lyel
közösen szerkesztett, 1866-tól
(Czuczo r halála után) pedig
eg ye dü l. A ma gy ar ny el v
szótárának hat kötete 1861 és
1872 között jelent meg. Akkor
már d últ a z u gor-török
nyelvháború. Az elõbbi oldal
ve zé re , Hu nf al vy Pá l az
Ak ad ém ia i fõ kö ny vt ár os a,
fõrendiházi tag, stb. minden
módon gátolta a mû elkészülését,
és megjelenését. A Toldalék, a javításokat tartalmazó pótkötet
már kézirat maradt. Ezért írta az utószóban Fogarasi
János:„Czuczor és én a külföld elõtt, az »Allgemeine Deutsche
Encyclopaedie« czimü munkában bevádoltattunk, hogy a
történelmi hasonlitó nyelvbuvárlat ellenségei vagyunk. Aki a
czikket közölte, nem tudá, mi volt vitatkozásunk tárgya.
Valamint minden félszegség vagy egyoldalúság, úgy az ellen
is, hogy egyedül csak rokon nyelvekben s itt is csak
néme lyek ben kere send õ az üdvö sség , azon elve kkel
összhangzásban, melyeket föntebb kifejték, felszólaltunk;
felszóla ltunk volt pedig ismételv e mindaddi g, míg a
tárgyilagosság terérõl le nem szoríttatánk. De hogy ellenségei
voltunk volna a történelmi hasonlító nyelvbúvárlatnak, azt
munkálatunk csaknem mindenik lapja megczáfolja.” Fogarasi
igazi polihisztor volt, olyan mértékben, ami korában már ritka.
Jogi értekezéseket, költeményeket és elbeszéléseket is közölt,
dalokat és kórusmûveket is szerzett, hegedûlt, de nyelvészeti
munkája a legjelentõsebb. Igaz fõként a szótár révén: a mongol
nye lvr oko nsá g hív e vol t, nye lvf ilo zóf iai , nye lv- és
szótörténeti ideái máig megosztják a nyelvésztársadalmat. De
õ fogalmazta meg a Fogarasi-törvény néven ismert magyar
nyelvtani szabályt, amely szerint a kiemelt mondatrész mindig
az igei állítmány elé kerül. Úttörõ jelentõségû folklorisztikai
tevékenysége is: Tranyik Jánossal együtt 1847-ben két
füzetnyi népdalgyûjtést adtak ki. Maradandó értékû verstani
munkája a choriambusnak a magyar verselésben játszott
szerepének kutatása.
Április 18.- Száztíz éve született Németh László
1901. április 18-án született Nagybányán. Édesapja tanár.
1905-tõl Budapesten élnek. 1920-ban magyar–francia szakra
iratkozik a bölcsészkarra, de 1921 tavaszán már
orvostanhallgató. 1925 decemberében megnyeri a Nyugat
novellapályázatát. Házasságot köt Démusz Ellával.
Fogorvosként, majd iskolaorvosként praktizál. 1926-tól a
Protestáns Szemle /Lelkes László álnéven is ír/, a Nyugat, a

Április 26.- Százkilencven éve született Szontagh Pál
politikus
Szonthagh Pál, gömöri Dobsinán született, rézhámor- és
gyártulajdonos volt, politizált, a XIX. századvégi iparügyi
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törvények megalkotásának tevékeny résztvevõje. Jogot tanult
és 1841-ben ügyvédi oklevelet szerzett, tiszti ügyész volt
Gömörben. 1843-ban Csetneken több üzem jogügyleteinek
vitelét vállalta, megszervezte és vezette a csetneki rézhámort
és vasolvasztót. 1845-tõl Gömör vármegye tiszti ügyésze és
táblabírája volt. A szabadságharc alatt, mint nemzetõrségi
százados Kassánál harcolt és a Felvidéken mûködött statáriális
bíróság tagja volt, majd mint nemzetõrszázados, december 8án részt vett a Schlik tábornok elleni kassa-budaméri csatában.
A szabadságharc után a jogi gyakorlattól eltiltottak. A tiszai
evangélikus egyházkerületnek jegyzõje, a gömöri evangélikus
esperességnek felügyelõje volt. 1856-ban a csetneki rézhámort

gyárüzemmé fejlesztette, 1867-tõl elõbb Deák-párti, majd
mérsékelt ellenzéki országgyûlési képviselõ, 1883-tól több
mint egy évtizeden át az Iparegyesület alelnöke volt.
Tevékenyen mûködött közre az ipartörvény revizionális
munkájában, a vízjogi törvény megszerkesztésében és a
bányatörvény-javaslat kidolgozásában. Szontagh Pál - mint a
régió kiemelkedõ politikusa és üzletembere - példát mutatott
kreatív, kitartó munkájával, s lányai a Szontagh nõvérek több
év ti ze de s el õk és zü le te k ut án 19 05 -b en lé tr eh oz tá k
háziiparukat, s elkezdték a híres nevezetes Csetneki Magyar
Csipke gyártást.

A Parasztbibliából

M

ikó Krisztust a zsidúk hajszúták, egy nyárfa alá menekülõt, osztán azt mondta:

Én fám, nyárfám, borulj rám!
A nyárfa azt felelte:
Én nem burulhatok rád, miért temiattod engemet a zsidúk meghajgálnok, talán ki is vágnánok.
Krisztus azír megbüntette, és azúta reszket a nyárfa levele a sudaránál.
A nyárfátul a párnofákho (sudaras nyárfa) futott Krisztus, de az se adott neki menedíket, hanem inkább fölnyúllott. De osztán illen
nyúllott is maradt.
Tovább a csrfáho menekût Krisztus, de hiábo kérte, ez se borút rá, azír Krisztus haragjábó azt mondta neki:
A ménkû üssön meg!
Azír a cserfát a mostani világba legjobban megüti a ménkû.
Azután a nyírfa alá ment Krisztus, a ráborult. Azútátul fogva burgyadott a nyírfa ágo.
Mikó peig má a zsidúk megfogták, ide-oda hajszúták tüskin-bokron át, de ezek nem szaggatták meg Krisztus testit; csak egy bántotta,
egy nagyon tüskís bokor. Ez letípte a ruháját is, azír lett Krisztus fié anyaszült meztelen.
Ezt osztán Krisztus meg is átkozta, és máig is istenátkozta tüske a neve.
Gönczi Ferenc: Göcsej népköltészete, Náprádfa – 1948.

Rónay György: Árva Rozál

M

ásfél évvel azután, hogy az élete párja meghalt, az
öreg Árva János is átköltözött a másvilágra. Rozál
egyedül maradt a házban.
A temetés után a többiek sokáig a sírok közt tereferéltek s
mondogatták, hogy lám, szegény János bácsi is megunta ezt az
istenverte világot, bizony jobb is neki odaát a Jula nénénk
mellett. A kis Rozál színehagyott, kék karton ruhájában egy
ideig ott ténfergett a friss hant körül, aztán, hgy senki nem
törõdött vele, fogta magát s hazament. Leült otthon a küszöbre,
fölhúzta a térdét, arra ráfektette az állát s bámult bele az õszi
napsütésbe. Mint az aranypénz, hulldogált már az akácok
levele.
Tizennegyedik esztendejébe lépett ezen az õszön. Kései
gyerek volt: Julis, a nénje már régen férjnél Gazdik Péternél;
szép, tágas házuk van a faluvégén, föld is hozzá, a határ
legszebb tizenkét holdja, tisztabúza is megterem benne. De
Péter akkor már két éve odavolt a háborúban. Julis maga vitte a
gazdaságot.
Csúnya, szeplõs, lófejû lány volt ez a Rozál. Kijárta az iskolát,
s attól fogva öreg édesapját gondozta; mert másfél esztendeje,
tehát a felesége után való nagy bánatában, szél csapta meg az
öreg Árvát. Azóta amolyan félember volt, húzta a lábát, s
többnyire már csak a napon szeretett sütkérezni. Rozál fõzött,
takarított rá, ahogy éppen tudott. Mert az öreg sehogyan sem

akart átmenni Julisékhoz. „Itt életem anyátokkal ötven
esztendeig, itt is akarok meghalni – mondogatta – én innét el
nem pártolok, hacsak nem a temetõbe”.
Nem erõltették; s lám el is pártolt hamarosan. Rozál nézte,
hogy hullnak a levelek, nagyokat keringve, lassan, mintha
minduntalan meg akarnának állni a levegõben. Aztán csak
libbentek egyet s hirtelen leestek.
Arra riadt, hogy valaki jön. Julis jött, a nénje. Megállt elõtte s
azt mondta:
- Te meg mit gubbasztasz itt, mint a beteg
túzok? Itt nem maradhatsz, apádat is csak
irgalomból tûrték eddig a házban. Szedd
a cókmókodat s gyere, nálam ellehetsz.
Még hasznodat is vehetem a ház közül,
meg kint a földön.
Rozál batyuba kötötte hát a holmiját s
ment szótlanul a nénje után.
Ketten éltek a házban, jó egyetértésben.
Még csak szóváltás sem volt soha
köz tük . Jul is par anc sol t, s Roz ál
meg tet te, ami t par anc sol tak nek i.
Keveset beszélt, még kevesebbet evett;
ha nagy dologidõben nem értek rá fõzni, napokig elrágódott
egy karaj száraz kenyéren. A Julis levetett ruháit kapta meg;
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kicsit bõ volt neki, de azért már viselhette, mert erõsen
megnyúlt, nagy, csontos, hallgatag lány lett belõle. Julis néha
elnézte a tornácról, ahogy a trágyát hordta, vagy kapával a
vállán kifelé indult a határba; arra gondolt, itt tartja magánál
egész életére, ennél úgysem kaphat olcsóbb cselédet; s ugyan
ki venne el egy ilyen rusnya lófejût? Meg aztán koldus is, nincs
ennek semmije, mégy egy vánkoscihája sem; az öreg Árva után
nem maradt más, csak egy csorba tükör, amiben borotválkozni
szokott; még az egy szál ruháját is magával vitte a sírba. Csoda,
hogy éhen nem vesztek Rozállal az utolsó esztendõben.
A Gazdik-portán nem látszott meg, hogy nincs férfi a háznál.
Julis sem félt a munkától, Rozál meg dolgozott látástul
vakulásig, húzta az igát, akár az ökör; ment az eke után, hordta
a zsákot, nem akadt olyan férfi-munka, amit nehéznek talált
volna.
- Aranyat ér neked ez a lány – mondogatták Julisnak irigyen a
falubeli gazda-asszonyok, akik maguk is férfi nélkül kínlódtak,
s még ez volt a jobbik, mert olyan is került köztük, aki csonkán,
lábatlanul, vagy vakon kapta vissza az urát. – Csak vigyázz is
rá, nehogy egyszer csak elcsalják a házadtól!
- Ezt ugyan nem! – nevetett Julis ilyenkor. – Nem gondol ez a
legényekre! Meg aztán kinek is kéne ez a rusnya, mikor annyi
eladó lány van!
Igaz is, lány volt elég, de legény annál kevesebb. Aki
felcseperedett, azt vitték. Jó, ha hírt tudott adni magáról.
Pétertõl is jött egy-egy koszos, gyûrött tábori lap, vagy üzenet
néhanapján. Aztán sokáig nem jött semmi. Vége lett a
háborúnak, szállingóztak haza az emberek. Olyan is, aki vele
együtt szolgált. Mondták, hogy fogságba esett.
Julis keményen viselte a sorsát. De azért este, ha bezárkóztak,
mér volt úgy, hogy elõvette a szekrénybõl a Péter fényképét és
sírt egy kicsit fölötte. Rozál csak nézte, nézte bambán, lógatta a
csúnya lófejét és nem szólt egy árva szót sem.
De ez is elmúlt. Egy délelõtt, tél utóján, lélekszakadva rontott
be a Mártonék kis Zsigája. - Julis néném, édesanyám azt üzeni,
látta a tulajdon szemével, jön a Julis néném ura.
De mire befejezte, már ott is állt a küszöbön az ember. Borostás
volt, sovány, beesett szemû. S öreg, nagyon öreg.
Hanem aztán egy-kettõre visszafiatalodott. Kihizlalták; a
bajusza is olyan kackiásan állt, mint régen. Utána néztek
menyecskék, lányok, ha glancos csizmában végigment a falun.
S mondogatták.
- No, ezen a Péteren aztán nem látszik a háború, nyomorúság.
Bezzeg az én szegény Janimon, a féllábával…
Tavasz volt, sûrû, párás, zsúfolt tavasz. Gõzölgött benne a
világ. Rozál a trágyát hányta villával az istálló elõtt.
Ha jl ad oz ot t mu nk a kö zb en , me gf es zü lt a cs íp õj e,
himbálódzott a dereka, harangozott a szoknyája. Meztélláb
taposott a trágyaleves sárban, s ahogy le-legörnyedt, meg fölfölemelkedett, a hosszú kék karton szoknya alól kivillant vagy
egy arasznyi a lábaszárából a boka fölött. Péter a tornácon állt,
az oszlo pnak támas zkodv a nézte , friss en borot válva ,
ingujjban, mellényben, csizmásan. A kabátot még nem vette
föl, az ott volt a szobában, kikészítve a székre. Lajosra
készültek, lóvétel ügyében a Molnárék Ferijével. Annak a
kocsiján mennek; Péter átballag hozzájuk, onnét indulnak. S
Lajoson hálnak, mert holnap van a vásár. Jó lovakat szoktak
fölhajtani a lajosi vásárra.
Ahogy ott állt, egyszer csak átfonta valaki a nyakát a karjával.
Julis volt. Olyan halkan jött ki a szobából, hogy nem is vette
észre. Egymás mellé simulva álltak egy percig.
- Ha idõd kerülközik, vehetnél egy tálat a cserepesnél. Olyan
kékmázast…
De Péter mintha nem is hallotta volna. Az asszony odahajtotta a

fejét a vállára, tréfásan egy kicsit meg is döfte a fejével:
- No, mi az, hol jár az eszed!
A férfi meg, lassan:
- Csak elnézem ezt a Rozált! Hogy milyen koszos kis kölyök
volt. S milyen formás, sudár lány lett belõle…
Az asszony egyszerre odébb lépett.
- Elkésel, Péter, mindjárt tizenegy, már talán várnak is…
Igaz – dünnyögte a férfi. Fölvette a kabátot, megcsókolta az
asszonyt s elment. Talán egy negyedóra sem telt el, kocsizörgés
hallatszott. Julis kinézett az ablakon. Õk voltak, Feri meg az
ura; a vasúton túl eltûnt a kocsi a fordulóban. Várt még egy
percet, akkor kiment a tornácra, s lekiáltott az udvarba:
- Rozál!
A lány megfordult, letette a villát. - Gyere csak, valamit
mondani akarok. Na, gyere már!
Az lassan cammogott föl a lépcsõn és megállt elõtte. A
munkától szeplõi alatt kipirult kicsit a bõre. Istállószaga volt,
trágyaszaga.
- Ide figyelj, Rozál. Nem mondhatsz rám semmit, jó testvéred
voltam, magamhoz vettelek, amikor árvaságra jutottál. Akkor
gyerek voltál, megszántalak. De most már nem élhetsz tovább
a nyakamon, érted? Elég vén vagy hozzá, hogy megállj a
magad lábán. Más is van, aki szegény, az nem ok arra, hogy itt
lebzselj a házamban. Ha más megteheti, tedd meg ti is: eredj
szolgálni, ha nem tudsz egyebet. Nekem ebbõl elég volt,
megértetted?
- Meg – mondta Rozál. – Csak még azt a trágyát föl kell rakni…
- Jó, azt még rakd föl, aztán készülj. Még ma délután el kell
menned. Különben… Nem bánom; ne mondd, hogy rossz
vagyok hozzád: még ma éjjel itt alhatsz. Minek kódorognál
késõ este abban a nagy idegen városban. Majd elmégy holnap a
reggeli vonattal; megértetted? Utiköltséget adok, meg kapsz
pár koronát, hogy legyen, ha kell; aztán úgyis rögtön helybe
állhatsz… Bemégy a szerzõbe, ott egy-kettõ
elkommendálnak… Tudod, aol én is voltam, mikor az
édesapánk szolgálni küldött… legalább kitanulod a sütéstfõzést valami rendes úri helyen… Éppen ideje, hogy
kikupálódjál… Tudom Istenem, fogsz te még hálálkodni
nekem, hogy nem hagytalak itt buta baromnak…
- Akkor megyek – mondta Rozál – fölrakom a trágyát.
A rügyek már kifakultak, kis selyemzöld levelek libegtek a
fákon, harmatosan. Egy-egy fuvalom surrant s fésülte az
araszos rozsokat. Messze, a hartyáni erdõ fölött megjelent
izzással a nap. A sínek, mint két egymás mellett futó csík,
csillogni kezdtek az alacsony töltésen.
Rozál meztélláb volt, kímélte a cipõjét. Kis batyut lóbált a
jobbkezében, az volt minden holmija. Sietve lépkedett, mert
messze, Örkény felé már mintha látszott volna a vonat füstje.
De mikor az átjáróhoz ért valaki utánakiáltott: - Rozál! Rozál!
Megyek én is, várj meg, hallod!
Julis szaladt utána. Kikísérte, megváltotta a jegyét. Bejött a
vonat; akkor átölelte, megcsókolta és föltuszkolta a kocsiba.
Rozál nem csókolta vissza; még soha senkit nem csókolt meg,
õt sem csókolta meg soha senki. Egy kicsit szédült, amikor a
kocsi meglódult s a vonat elindult. Nem nézett ki, nem
integetett. Lassan elmúlt a szédülése. Akkor bement a kocsiba,
batyuját letette a földre és leült. Kezét a térdére tette, lófeje
jobbra-balra ringott, ahogy a vicinális ütemesen zötyögtette.
Sokáig bolyongott, amíg megtalálta Budán a szerzõt. A
bejárata olyan volt, mint egy bolté; az ajtó mellett egész
hosszában fekete tábla, üveg alatt, rajta arany betûkkel:
„Inasok. Szobalányok. Háztartási alkalmazottak.” Még más is
volt kiírva, de azt már nem olvasta el. Bement, kereste a
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naccságát. Nagy, kövér, pirosarcú naccsága volt. Kikérdezte,
mit tud, mit vállal, nagy és kismosást végez-e, tud-e fõzni, ért-e
gyerekekhez, mik az igényei. Végül türelmetlen lett. - Ugyan,
fiam, nem kell olyan maflának lenni megmondja mit kér, aztán
slusz-pász! Néma gyereknek az anyja sem érti a szavát; nem
igaz?
Egy nagy szobában ültek, székeken, sorban a fal mellett. Volt,
aki minden félórában kikente a száját. - Tudja, szívem,
manapság disztingváltnak kell lenni, mindjárt másképp
kezelik az embert.
- Fõképp a fiatalurak, mi? – kacarászott a sarokban egy
keseszõke, az is ki volt festve.
Rozál lehajtotta a fejét, ült szótlanul a széken, ölébe tett kézzel.
Nem is ebédelt. Délelõtt többen is jöttek szolgálóért, de még
csak rá se néztek.
- Legalább mosolyogjon, ha kuncsaft jön! – szólt rá a naccsága.
Rozál mereven elmosolyodott, kivillantotta nagy, sárga
lófogait.
- Tudja mit? Inkább ne mosolyogjon – mondta a naccsága, és a
többiek összevihogtak.
Délután, nem sokkal alkonyat elõtt, bejött egy hölgy. A szoba
egyszerre tele lett a szagával. Azt mondta:
- Mindeneslány kellene. Olyan, aki mindent vállal, vigyáz a
gyerekre is, és nincsenek nagy igényei.
- Kérem, kérem – kellemeskedett a naccsága – állunk
rendelkezésére, tessék talán…
De a hölgy nem törõdött vele. Körülnézett a szobában,
egyenesen odament Rozálhoz.
- No, volna kedve eljönni hozzánk? Három szoba, konyha,
magának nagyon rendes cselédszobája lesz, a bérben majd
megegyezünk… Nos?
- Legalább mosolyogjon, ha kuncsaft jön! – szólt rá a naccsága.
Rozál fölállt, szoknyáját lesimította a kezével.
- Hajlandó beállni a nagyságos asszonyhoz? Most azonnal?
Ugyebár most azonnal? – fordult a hölgyhöz.
Az bólintott, s Rozálra nézett.
- Jó helye lesz, meglátja. Mi az alkalmazottat családtagnak
tekintjük.
Rozál lehajolt a batyujáért s ment a hölgy után.

kell teremteni, ezek a te ügyleteid… És utóvégre a magad ura
vagy, de a formák…
Az asszony sikoltozott.
- Válni akarsz! Tudtam, válni akarsz, csirkefogó! Hát jó,
váljunk el, vedd el a cafrádat, de a gyerek…
Mindegyik ragaszkodott a gyerekhez; utána kibékültek, mert
vendégeket vártak vacsorára. Rozálnak le kellett szaladnia
felvágottért, süteményért. Nem adtak elég pénzt, éppen nem
volt a háznál, Rozál a magáéból pótolta, pedig mindig tartoztak
a bérével.
- Vegyen huszonöt téliszalámit, zsúrkenyeret, húsz minyont…
Öten leszünk, mindenkire számítok kettõt…
- Anya, nekem is vegyél minyont – siránkozott a gyerek.
- Most nem kapsz, nem lehet. Gyereknek semmi dolga a
felnõttek közt…
Rozál vett a gyereknek a maga pénzébõl, eléje tette, titokban,
hogy az anyja ne lássa.
- Ezt tõled kaptam? – kérdezte a kisfiú.
- Anyukádtól – mondta csöndesen Rozál.
- Nem – mondta a kisfiú konokul. – Hazudsz, mert én tudom,
hogy tõled kaptam. Te hazudós disznó!
S hirtelen az arcába vágta a mosogatórongyot.
- Nesze! Amiért ilyen hazudós vagy!
A rongy lehullott a földre. Rozál fölemelte, ráakasztotta a
gáztûzhely szélére. Arcán a lámpafényben csillogott, mint a
verejték, a rongy mocskos leve. Le akarta törülni, de akkor a
kisfiú odaugrott hozzá, fölkapaszkodott a nyakába, forró kis
arcát szenvedélyesen odaszorította tapadós, szennyes létõl
nyirkos bõréhez és fülébe súgta:
- Ne haragudj, Rozál… Hiszen én csak téged szeretlek a
világon… És soha többet nem bántalak, amiért az anyukám
olyan gonosz hozzám…
Akkor már több mint egy éve volt náluk. Minden vasárnap
kimenõje lett volna, de a nagyságos asszony délután moziba
ment, az úr meg kávéházba. Nem akarta egyedül hagyni a
kisfiút, hát inkább otthon maradt. Beültek a cselédszobába, ott
ültek egymás mellett az ágy szélén csendesen, míg be nem
alkonyult.
Õsz elején, másfél évvel azután, hogy helybeállt, Rozál nekiült
s levelet írt haza.
„Kedves néném Julis!
Tudatom veled, hogy hejben vagyok és nagyon jó helyem van.
Igen finom urak. Nekem semiben hijányom nincs, mejhez
hasonló jókat kíván
szeretõ húgod:
Árva Rozál.”
Délután, mikor a kisfiúval sétálni ment, bedobta a levelet. Szél
fújt, nagy halom õszi levelet söpört valahonnét csörömpölve az
utcán. Rozálnak eszébe jutottak a sínek, hogy milyen szépen
csillogtak akkor reggel, amikor eljött a falujából. Hûvösödött
már, összefogta magán a kendõt. Kézenfogva mentek hazafelé
a kisfiúval. Éppen akkor gyulladtak meg a lámpák. Egyszerre
hátbavágta valaki. - Né, a Rozál! Az Árva Rozál!
Tera volt, a Süttõék Terája. Az is Pesten szolgált. Hogy eddig
nem találkoztak, mikor õ már majd egy éve itt van! Nem
szokott kimenni vasárnap a Nyugatihoz? Mind ott korzóznak;
no majd most vasárnap kibeszélik magukat, ötre várja a
banánszigeten.
Tera akkor mindjárt faggatni kezdte: milyen a helye, mennyit
fizetnek, mi a dolog.
- Á, bolond vagy te, Rozál! Annyiért én a kisujjamat se
mozdítanám meg! Kihasználnak azok téged, és még a béred se
adják meg rendesen! No megállj, majd én szerzek neked olyan
helyet, hogy mind a tíz körmöd megnyalhatod! Ha hazamégy,

Nagy lakás volt, rengeteget kellett dolgozni, míg rendbetette az
ember. Az úr ügyvéd volt s egész nap a városban járt. A
nag ysá gos ass zon y per zsa szõ nye gek kel és ara nny al
kereskedett. A gyerek elhagyatottan ténfergett a lakásban.
Anyja néha levitte magával a kávéházba. Nagy lármával jöttek
aztán haza, a gyerek toporzékolt, a nagyságos asszony
pofonütötte, közben különféle emberekkel tárgyalt, akik
szõnyegeket göngyöltek ki az elõszobában, veszekedtek, hogy
hamisítvány-e vagy igazi, vagy karkötõket pakoltak ki, és a
nagyságo s asszony idegeske dni kezdett, sikoltoz ott, a
homlokához kapott: - Jesszus Máriám, meg kell õrülni ettõl a
kölyöktõl! – A karjánál fogva kilódította a konyhába. –
Vigyázzon rá, Rozál, be ne engedje, érti, nem bírom, nem
bírom!
A gyerek leült a sarokba a konyhaszékre, konok tekintettel
figyelt e Rozált. Késõbb lemászo tt a székrõl , melléje
sompolygott és teljes erejébõl belerúgott.
- Te rohadt dög! Te büdös paraszt! – kiáltotta.
Aztán vadu, rázkódva sírni kezdett. Odavetette magát a
konyhakõre, a lány lába elé, átkulcsolta a lábát, beletemette
arcát a szoknyájába és zokogott. Rozál lehajolt érte, csontos
karjába vette, bevitte a szobába és lefektette.
Az úrnak gondjai voltak. Sokszor veszekedtek is.
- De Rita kérlek, az így mégsem mehet tovább, itt valami rendet
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egy-kettõ ki vele: vagy emelnek, vagy felmondsz.
- Nem lehet – motyogta Rozál. – mi lesz a Buksival?
- Mi az a Buksi?
- Hát a gyerek!
- A gyerek? – kacagott Tera. – Mit fáj neked a más kölyke? Aki
világra hozta, törõdjön is vele! Még a kutya is maga törõdik a
kölykével!
- Nem úgy van az…
Nem tudta volna megmondani, hogy van. Szerencsére lányok,
legények jöttek, környékbeliek, szomszéd falubéliek.
- Nahát! Az Árva Rozál! A lófejû Árva Rozál! s örvendeztek
neki, vihogtak, hajladoztak, kacarásztak este nyolcig. De
Rozál nem nevetgélt, nem is értette, mint mulatnak; csak
álldogált, vagy sétálgatott velük, merev derékkel, mint egy
facövek, lófejét ingatva, szótlanul, mintha ott se volna.
Még kétszer-háromszor elment a Nyugatihoz. Már mind
tudták, milyen a helye, és hogy nem akar fölmondani. Mikor
föltünt az utcán, szikáran, csontosan, az ócska berlinerkendõben, azzal fogadták:
- Jön a Buksi Rozálja!
A következõ tavaszon Tera hazament.
- Édesanyám írta, kellek otthon a nyári munkára. Meg aztán
õszön úgyis megesküszünk a Jóskával…
Attól fogva Rozál sem járt többé a Nyugatihoz.

cselédszoba nyikorgós, vassodronyos ágyán, és lassan az ölébe
hajtotta a fejét.
- Rozál, te ugye nem vagy olyan, mint anyuka? Te ugye soha
nem hagysz el engem?
- Nem, – mondta Rozál. érdesen, reszelõsen felelt, mintha
berozsdásodott volna a torka az évek folyamán. – Én soha nem
hagyom el a kis úrfit.
Az úr hangja hallatszott a konyhából.
- Rozál? Hol van, Rozál kérem?
- Itt vagyok – felelte. Fölállt, lesimította a szoknyáját, kiment a
konyhába.
Az úr fején csillogott a konyhai lámpa világa. Füle fölött
kétoldalt volt némi kis haj, pár õszes tincs; a feje többi része
egészen kopasz volt, alul, körben, rózsaszínes, fent, a tetején
furcsa halottsárga. Arca is puffadtan fakó. Halántékán finoman
gyöngyözött a verejték. Zavartan, elveszetten állt a lámpa alatt,
szemüvegét törölgette.
- Azt akarom mondani, Rozál kérem… A feleségemre egy ideig
nem számíthatunk a háztartásban… Magának kell ellátni
mindent, mintha maga volna a háziasszony… Tekintettel a
nagyobb munkára és felelõsségre, ezennel felemelem a
fizetését… Elsejétõl visszamenõleg… Mennyi is volt eddig
magának? Persze, nagyon kevés, azt sem kapta meg
rendesen… Hiába, ilyen körülmények között… Szóval adok
magának havonta huszonöt pengõt… Nem, harmincat, Rozál,
harmincat… Harmincötöt… Csak vigyázzon erre a Buksira…
Megsimította a gyerek arcát, mert az közben odatipegett
hozzájuk; hangja elcsuklott, furcsa hörgés szakadt föl a
mellébõl; válla megrázkódott; megfordult és kisietett a
konyhából.

Õsszel egyszerre két levelet kapott. Az egyiket Tera írta; ezt
olvasta el elõször. Hogy megvolt a lagzi, de közben Rozálról
sem feledkezett el: van itt egy katonaviselt derék özvegy ember
a faluban, nemrég költözött ide, három kis gyereke van,
asszony kéne a házhoz, s három ilyen buksiért, meg egy ilyen
megállapodott emberért megéri, hogy otthagyja azt az egy
Buksit.
A másik levél pedig így szólt:

Buksit már nem Buksinak hívták, hanem Ervinnek. Iskolába
járt; reggel ment el, délben jött haza; szerette a számtant,
mérnök akart lenni. Az ügyvéd úrból igazgató úr lett;
dolgozószobájában szanaszét levélpapírok, borítékok
hevertek: „Bel- és Külkereskedelmi Vállalat. Igazgatóság.”
Egy délelõtt váratlanul beállított az úr testvére. Szakasztott az
úr mása, de ennek haja is volt. Hosszas, izgatottan vitatkoztak
odabent; az ajtót nyitva hagyták, minden szó kihallatszott a
konyhába.
- Az ilyen gründolásoknak többnyire ez a végük. Megmondtam
neked, de te nem hallgattál rám.
- Lehetetlen. Mondom, hogy lehetetlen! Egy tõkeerõs
vállalkozás csak úgy egyik napról a másikra…
- Elõször is nem tõkeerõs. Másodszor az ilyen tõzsdei
krachok…
- Szóval szerinted menthetetlen…
- Optimális esetben börtön nélkül… Rosszabb esetben…
Ekkor, végre, becsukták az ajtót. Késõbb az úr testvére elment.
Az úr sokáig járt fel-alá a szobájában, Rozál egy órán át hallotta
a lépéseit. Majd fiókokat nyitott, csukott. Utána sokáig csönd
volt. Rozál akkor leszaladt a fûszereshez, mert nem volt
paprika a háznál.
Mikor visszament, nekilátott a fõzésnek, hogy készen legyen
az ebéd kettõre, mire Ervin úrfi hazajön. Bent megcsendült a
telefon. Csengett, csengett, de nem vette föl senki. Egy
negyedóra múlva újra csengett. Aztán egy újabb negyedóra
múlva ismét.
Rozál azt gondolta: „Úgy látszik, amíg odavoltam, az úr
elment hazulról.” Benyitott a dolgozószobába. A telefon még
egyet rikoltott, aztán elhallgatott. Az úr ott feküdt ráborulva az
íróasztalra, a Bel- és Külkereskedelmi Vállalat címkés
papírjaira. A fehér levélpapíron vörös patakban kanyargott a
vér s az asztal szélén ütemesen csöpögött le a földre. Olyan

„Kedves Rozál kisasszony,
Megbocsásson, hogy ismeretlenül soraimmal háborgatni bátor
vagyok. Sok jót és szépet hallottam Magácskáról kedves
barátnéja, Süttõ Terézia kisasszony részérõl. Melynek alapján
bátorkodtam magamnak bátorságot venni arra, hogy kegyedet
soraimmal felkeressem. Negyvenhárom éves özvegy ember
vagyok, három gyermek édesapja, kik édesanyjukat szomorú
betegségben elvesztették, az én kedves elsõ feleségemet, kinek
emlékezete legyen áldva. Hideg otthonomban a Magácska
kedves melegsége tudna nekem s kedves gyermekeimnek
szíves állapotot hozni. Bátorkodom tehát azzal a tiszteletteljes
kéréssel fordulni kegyedhez, volna-e szívében hajlandóság
egy katonaviselt komoly felnõtt emberrel életét megosztani és
neveletlen gyermekeinek elhalálozott édesanyjuk helyett
éd es an yj uk le nn i. Sz ív es vá la sz át vá rj a ke gy ed tõ l
reménykedve tisztelõ híve és kezének kérõje:
Bancs István asztalos mester,
U. I. Egyben tudatom anyagi helyzetemet, mely szerint teljesen
felszerelt mûhelyem van itt helyben és hozzá másfél holt
szõlõm, mit most szereztem, a hartyáni határban.”
Rozál a szobájában ült, kétszer, háromszor is elolvasta a
levelet. Egy derék, megállapodott ember, aki feleségül kéri.
Bancs István asztalosmester. Vége volna a küszködésnek.
Biztosítva volna haláláig. Maga elé meredt, karját a térdére,
arcát a tenyerébe támasztotta. Akkor halkan, félénken kinyílt a
cselédszoba ajtaja. A fiú állt ott, Buksi, a már nagyocska,
sovány, ideges Buksi. Azt mondta:
- Anyuka megszökött egy illetõvel Isztambulba.
Olyan halkan mondta, hogy Rozál elõször nem is értette. Csak
akkor fogta föl a szavait, mikor a fiúcska már ott ült mellette a
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egyhangúan, mint egy vízcsap. A fejtõl nem messze, az
íróasztal barna lapján, meg két sötétkötésû könyvnek a
fedõlapján különös, szappanszerû kis pamacsok fehérlettek,
fehérjükben vékony piros szálakkal.
Rozál elment a házfelügyelõhöz. - Krámer úr kérem, legyen
szíves, intézkedjen, amit kell. Az úr megölte magát, míg én lent
voltam a boltban.
A házfelügyelõ ismerte a családot. Elõször az úr testvérének
telefonált a bankba, ahol igazgató volt.
Ervin három napig a nagybátyjánál lakott. Mikor a halottat
elvitték, Rozál nekiállt, hogy fölsúrolja s eltüntesse a szobából
a vérnyomokat meg a szétfröccsent agyvelõ darabjait. De a
temetés után mégsem ide gyûltek, hanem a szalonba. A
bankigazgató azt mondta: - Kedves Ervin fiam,
legcélszerûbbnek látnám, ha intézetbe mennél. Azt hiszem,
neke d is j ót te nne a körn yeze tvál tozá s, ez után a
megrázkódtatás után…
- Itt maradunk Rozállal – felelte a fiú. – Nem akarok elmenni
innét sehova.
- De Rozál talán szívesen hazamenne a falujába… Végtére is
nem lehet így rendelkeznünk egy független ember sorsával…
A fiú felelet helyett kiment a konyhába.
- Rozál, ugye itt maradsz velem?
Rozál éppen a temetés utáni villásreggeli edényeit mosta el.
Feln ézet t, egyi k kezé ben a rong gyal , mási kban egy
kistányérral.
- Igen, maradok – mondta érdes, rekedt hangján, és szeplõs,
csúnya lófejével rábólintott.
Az igazgató eltûnõdött.
- Hát, ha mindenképpen így szeretnéd… No, majd még
beszélünk a dologról. Utóvégre nem azért lettem a gyámod,
hogy erõszakoskodjam veled. Ismered a fölfogásomat:
mindenkinek a maximális egyéni szabadságot. Azt hiszem,
nem lesznek diferenciánink egymással.
Másnap délelõtt, míg Ervin iskolában volt, ismét becsöngetett.
Behívta Rozált az úr volt dolgozószobájába.
- Üljön le kérem – mondta és belevetette magát az egyik
karosszékbe.
Rozál is leült, félszegen, éppen csak a fotöj szélére. Térdére
tette a kezét és csöndesen várakozott. Az igazgató mintha
gondolataiba merült volna. Végre mégis elkezdte: - Nézze,
kedves Árva Rozál, nyíltan beszélek magával; olyan régen van
a háznál, hogy valósággal családtagnak tekinthetjük. Hiszen
tanúja volt ezeknek a sajnálatos dolgoknak, ezeknek a
tragédiáknak, amelyek szegény öcsém életét földúlták… A
sajátos viszonynál fogva, amelyben az unokaöcsémmel került,
ugyebár… Hogy is fejezzem ki magam… Attól fogva, hogy
szegény Rita sógornõm azt a meggondolatlanságot elkötette.
Ervin csodálatos módon úgy ragaszkodik magához, mintha az
anyja volna; mondhatnám maga az egyetlen lény a világon,
kedves Rozál, akihez ragaszkodik. Ért engem?
- Igenis.
- Mert ha nem ért, ha túl elvontan fogalmazom meg a dolgot,
csak szakítson félbe nyugodtan, mondja, hogy nem érti.
Megértette?
- Igen.
- Ervin ragaszkodik magához. Zsarnoki módon ragaszkodik,
hogy helyesen fejezzem ki magam. Gyermeki naivsággal
egyszerûen igényt tart a maga életére. Érti, kérem mit mondok?
Magának nem volt magánélete, nem lehetett magánélete. Ez a
szegény anyátlan gyermek… No de hagyjuk ezt. Arról van szó,
hogy maga hajlandó-e továbbra is vállalni ezt az áldozatos
szerepet az unokaöcsém mellett. Ez a kérdés. Érti?

- Nem értem, kérem.
Az igazgató türelmetlen mozdulatot tett.
- Ej, kérem, az a kérdés, hogy marad, vagy nem marad.
- Maradok.
- Nahát, akkor ezzel végeztünk. Maga itt marad, gondoskodik
az unokaöcsémrõl. A bérét tõlem fogja kapni. A lakást én
fogom fenntartani, maguknak azzal semmi dolguk. A háztartás
költségeit én fedezem. Tõlem kapja a pénzt, nekem számol el.
Megértettük egymást? Egyébként minden marad a régiben.
- Igenis.
- Az unokaöcsémnek azonban nincs szüksége három szobára.
Egy szoba természetesen az övé. Magának ott a cselédszoba,
remélem megfelel.
- Igenis.
- A másik két szobára én tartok igényt. Bizonyos célokra,
bizonyos hivatalos célokra, érti, bizonyos megbeszélésekre,
idõnkint igénybe fogom venni azt a két szobát. Ha valami
kívánsága van ezzel kapcsolatban, azt elõre közlöm magával.
Értette?
A lépcsõházból még egyszer visszajött.
- Ha külön munkája volna, azt persze külön megfizetem
magának. És ha esetleg a feleségem feljön valamilyen okból,
mondjuk meglátogatni az unokaöcsémet, maga nem tud
semmit. Érti? Akármit kérdeznek, maga nem tud semmit. Na,
Isten vele Rozál. ha valami baj van, csak forduljon hozzám
bizalommal. Isten áldja, fiam, Isten áldja…
Így éltek éveken át. Rozál egyre csontosabb, egyre szikárabb
lett. Kezdett õszülni a haja. A sok munka elnyûtte. Húsz évvel
többnek látszott a koránál. Ha beszélt, kivillantak nagy, sárga
lófogai. Nagy lófejét ingatva járt az utcán, a lépcsõházban, az
udvaron, a gangon. Ez volt az õ világa. Ismerõse nem volt.
Levelet nem írt, nem kapott. Senkije nem volt ezen a földön.
Ervin elvégezte a gimnáziumot, leérettségizett, beiratkozott az
egyetemre. Szótlan, tûnõdõ, ideges fiatalember lett belõle.
Néha köhécselt. Nagybátyja elvitte egy tüdõszakorvoshoz. Az
megállapította, hogy kezdõdõ csúcshurutja van. - Elsõsorban a
városból kellene kiköltöznie. Valahova a budai hegyekbe.
Gyengetüdejûeknek a jó levegõ fél egészség.
A bankigazgatónak volt egy kétszobás, kertes villája a
Farkasréten. Azt fölajánlotta a fiúnak: költözzék oda, a ház
úgyis üresen áll, legföljebb ha a nyári hónapokban töltenek ott
pár hetet. No de a nyaralást megoldják másként. Egyelõre
Ervin egészsége a legfontosabb.
A bankigazgató már túl járt a hatvanon. Nem volt szüksége már
diszkrét tárgyalásokhoz a lakásra. Ervin kiköltözött Rozállal a
Farkasrétre, nem messzire a temetõtõl. Õsz volt, avarszag, köd;
langyos, szomorkás õsz. Ervin szorgalmasan járt az egyetemre.
Nem mérnöknek iratkozott be, hanem mûvészettörténésznek a
bölcsészetre. - Tudod mit, Rozál? jövõre, vagy két év múlva
elmegyünk Olaszországba. Te is velem jössz. Megnézzük
Firenzét, Assisit, Rómát, Siénát… Világot fogsz látni, Rozál…
Esténkint Rozálnak ott kellett virrasztania mellette a szobában,
s nézegetnie sorra a rengeteg könyvet, amit Ervin hazahozott;
festményeket, szobrokat, épületeket. Fájt a háta, égett a szeme,
sajogtak a csontjai. Gépiesen ismételte, valahányszor Ervin új
lapra fordított:
- Jaj, de szép… Istenem, de szép…
Néha olyan fáradt volt, hogy nem is látott semmit. De erõt vett
magán, elhessentette magától a ködöt: ránézett Ervin vékony,
ideges arcára, erre a kicsit lányos, kicsit elgyötört, finom,
sápadt arcra, s ilyenkor nagy, ernyedt békesség terjedt el benne.
Homályosan arra gondolt: mi volt az élete? Dolgozott,
dolgozott. Mindig másnak. Mindig másokra.
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Mi volt az élete? Nem is volt élete. Ez az élete itt, az a fiatalember. Ez a kisfiú, aki az arcába dobta a mosogatórongyot. Aki
megverte õt és sírva a karjába borult, amiért az édesanyja olyan
gonosz volt hozzá.
Ahogy így elnézte ezt a kettõs képet: az olasz templomokat
muto gató fiat al férf it, meg a hajd ani zoko gó, vad,
kétségbeesett kisgyermeket: szerette volna megsimogatni.
Néha olyan erõs volt benne ez az érzés, hogy önkéntelenül
megemelte a kezét. De aztán szerény cselédmozdulattal újra
visszaejtette az ölébe.
Egy este Ervin egyszerre odafordult hozzá. - Mondd csak,
Rozál, mit szólnál hozzá, ha megnõsülnék?
Rozál rábámult, olyan elképedve, hogy a fiú elnevette magát.
- No ne félj, öreg Rozál messze vagyunk még attól! Csak
tréfáltam! Különben is – tette hozzá eltûnõdve – ha
megnõsülnék, velem maradnál, úgy, ahogyan eddig. Hová is
mennél, nem igaz?
És lapozta tovább az albumot.
De Rozálnak mintha megrebbent volna a szívében. Igaz: hová
menne? Nincs hová mennie, üres elõtte a világ. Egyszer csak
vége van, nincs tovább, és õ belehullik a semmiségbe. Odaadta
az életét ennek a fiúnak. Ha visszaadják neki, mit csináljon
vele? Ezzel az õ elfáradt, elöregedett, elcsontosodott életével?
És amíg Ervin ruháit kefélte, tûnõdve, szorongva szimatolta a
fiú nyakkendõin az idegen kölnivíz illatát. Néha leült ilyenkor
és hosszan maga elé bámult. Vajon milyen lehet a lány, aki
elveszi tõle Ervint? Megpróbálta maga elé képzelni. Hol
szõkének látta, hol barnának, hol kék, hol fekete szemûnek, a
hangját hol bársonyosan mélynek, hol vidám
madárcsacsogásnak. Csak olyan lenne, aki megérti, úgy,
ahogyan õ megértette. Olyan, aki mindent oda tud adni érte,
ahogyan õ odaadott mindet. Hiszen annak, akihez gonosz volt,
akitõl elszökött az édesanyja, soha nem adhat eleget, aki
szeretni akarja…
De Ervin sokszor ideges volt, kedvetlen és szomorú. Rozál
érezte, hogy a lány nem olyan, amilyennek lennie kellene.

És mintha valami tûrhetetlen súly húzná lefelé, ültében lassan
lehajtotta a fejét Rozál ölébe. Arca az öreg lány kezén pihent; és
Rozál érezte, hogy a fi
Szemébõl melegen szivárog a könny a kezére. Akkor a másik
kezét lassan, félénket a fiú fejére tette, elõször alig érintve a
haját, aztán egészen ráejtve érdes, pókos öreg kezét, s elkezdte
simogatni, mint egy kisfiút.
Talán egy órát is ültek így.Aztán a fiú fölegyenesedett.
- Késõ van, Rozál. fáradt lehetsz. Menj szépen aludni. Én is
lefekszem lassan. Megpróbálok aludni. Altatót is veszek be, fáj
a fejem… egy tabletta Evipánt… Ugye hozol egy pohár vizet
hozzá?
Rozál reggel ötkor kelt. Elõször mindig takarítani szokott a
nappaliban. Mint mindig, most is be akarta csukni az ajtót,
hogy ne zavarja a fiút, aki a szomszéd szobában aludt.
A nappaliban égett a villany. Hunyorogva nézett be a sötét
szomszédba. Csönd volt. Rozál maga sem tudta, miért más ez a
csönd, mint máskor. A fiú mintha görcsbe merevedett volna, és
a takarót lerúgta magáról.
Lábujjhegye n odament hozzá, hogy betakarja, nehogy
megfázzék.
De akkor valami különös, félelemes bizonyosság támadt
benne, hogy nem kell betakarnia, mert soha, soha nem fog
megfázni többé.
Az orvos, akit áthívott egy közeli bérházból, sokáig nézte az
asztalkán feltört három fiolát. A pohár vízbõl nem hiányzott
több három ujjnyinál.
A szobában, az egész házban még mindig ott lebegett az a
különös, fanyarkás, rebbenõ illat, amit a lány hagyott maga
után alkonyatkor.
A temetõben a bankigazgató, mielõtt beszállt volna az
autójába, odaintette magához Árva Rozált. - Maga, fiam,
holnap délelõtt jöjjön el hozzám a bankba. Tudjuk, milyen
hûségesen szolgálta szegény unokaöcsémet. Nyugodt lehet,
nem fogunk megfeledkezni magáról. Kap majd annyit, hogy
vehet rajta magának egy-két holdat otthon.
Az autó elsuhant, a gyászolók elmentek. Kevesen voltak: a
családból csak a bankigazgató, s kívüle a fiú néhány egyetemi
társa. Kora délután volt, alacsony, ólomszürke éggel. Szitálni
kezdett az esõ. Az út lassan megfeketedett, mintha azt is
bevonták volna fekete posztóval.
Árva Rozál fázott, összevonta magán a kendõt s elindult
gépiesen lefelé a lejtõn. Egyre sötétebb lett. Most már mindig
ebben a nyirkos sötétségben fog menni, egyedül. Mi lesz vele?
Ráncos arcát finom kis tûivel szurkálta az esõ. Vehet egy-két
holdat otthon? Neki már nincs otthon a földön. Üres minden, õ
is üres, az egész élete üres lett. Megy lefelé a temetõ mentén az
úton, egy üres Árva Rozál, akiben nincs már semmi.
Elment a ház mellett, ahol laktak, és eszébe sem jutott, hogy
betérjen. Lábai mintha ólomból lettek volna. Nemcsak a lábai:
az egész test. Mintha egy halottat hurcolna az ölében. Egy
halottat, úgy, ahogyan három napja az élõ pihent az ölében. De
hiába akarná megsimogatni: nincsen. Az élõk akkor a
legsúlyosabbak, amikor már nem élnek.
Világosabb városrészre ért, ahol több a lámpa. A járókelõk
meg-megfordultak, nézték ezt a csúnya, szikár öregasszonyt,
ezt a lófejû, imbolygó árnyékot. Õ nem vette észre, hogy nézik.
Csak ment, át Budán, át a hídon, át Pesten, az idegen,
sosemlátott városban, míg egyszer csak úgy érezte, hogy már
nem bír tovább menni.
Kis téren állt. A tér sarkán templom; gyenge fény szûrõdött ki a
kapuján. Végre valahol leülhet. Ülhet békén, nem kérdezi

Már a második õszön laktak a Farkasréten a villában. Alkonyat
volt, ilyenkor a temetõ felõl leszáll a köd; könnyezni kezdenek
az ágak. Csöngettek. Egy fiatal nõ állt az ajtóban, fekete,
kékszemû nõ. Ervint kereste.
De Ervin már jött is. Izgatottan félretolta Rozált; ajtót nyitott,
bevezette a lányt: - Hagyd csak, Rozál, majd én… majd én…
Az elõszoba egyszerre tele lett az Ervin zsebkendõinek idegen
illatával.
Tíz percig sem tartott az egész. Könnyû macskaléptek
surrantak át az elõszobán, kattant az ajtó, a könnyû kis sarkak,
távolodva, végigfutottak a kapuhoz vivõ keskeny aszfalt úton,
a bukszus-sövény közt, aztán erõsen becsapódott a kapu. Utána
nehezebb férfi-léptek, ugyanígy végig az elõszobán, a kerten, a
kapuig, s egy név, rekedt, riadt kiáltás, tompán a ködben,
kétszer egymás után:
- Judit!... Judit…
Sokáig állt a vasrácso s kapunak támaszkodva. Aztán
megfordult, s visszament a házba. Késõ estig ült a sötétben, és
Rozál nem mert bemenni hozzá. De amikor az óda kilencet
ütött, mégis benyitott.
- Hozhatom a vacsorát?
A fiú megmozdult a karosszékben, a sötétben.
- Nem – mondta tompán, messzirõl. – Nem kérek vacsorát.
Aztán, mikor Rozál hátralépett:
- Ne menj el, Rozál. maradj itt. Gyere ide, ülj ide a rekamiéra.
Én is melléd ülök, Rozál. Jó, ha itt vagy; olyan nehéz az
embernek egyedül… Olyan nehéz…
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senki, mit akar, honnét jön. Belemerülhet a homályba. A
semmiségbe.
Bement és leroskadt az egyik padban. Sokáig nem nézett, nem
látott semmit. Késõbb, mikor szeme megszokta a rozsdás,
homályos világítást, kezdte sorra kivenni a tárgyakat: a
szobrokat, oltárokat.
Oldalt, üveg alatt, egy oltár fölött, halvány fényben egy szobor
derenget. Egy asszony, kék palástban, szenvedéstõl merev

viaszarccal. Az ölében egy test, egy férfi, egy halott, olyan
súlyosan, hogy szinte kifordult a földre az ölébõl.
De mégis az ölében tartotta halott fiát, akármilyen súlyos volt
is.
Árva Rozál nézte, nézte a szobrot. Õ is egy halottat tartott az
ölében. Ketten voltak, és mindegyikük egy-egy halottat tartott
az ölében.
Lassan, lassan lehajtotta a fejét a padra.

Tömörkény István: A ravasz Kabók

H

ogy hetivásárkor, ha bent van az ember a városban, a
korcsmában elmaradni nem jó, és nem tanácsos, arra
eleven tanúbizonyság Hadadi Mihály, akivel ezen
okból sok mindenféle vergõdések történtek. A dolog úgy áll,
hogy ezen csapásokat bajos elkerülni. Hetivásárokon, ha
minden holmiját eladta az ember, már az úgy szokás, hogy
megéhezvén, eszik valamit. Vesz egy tízpénzes cipót a piacon.
Azután bemegy valamely korcsmába, és paprikás húst kér.
Csakhogy persze ez nem megy ilyen könnyen. A kenyérpiacon
alkudni kell, s végigpróbálni a cipókat. Némelyik csodálatosan
könnyû, s tele van likkal. No, az a bolond ember, aki megveszi.
Más ellenben a jóravaló cipó. Ez megvan a maga
természetességében, és se nem könnyebb, se nem nagyobb,
mint ahogy az tõle megkívántatik. Azt azután megveszi az
ember.

kocoghasson vele az asztal szélén. Étel után ital kell, s alig
hihetõ, hogy akadna olyan magyar nemzetiségû Mihály, aki a
korcsmában étel után vizet kérne, ital gyanánt.
Biz így Mihály is csak bort kért, fél litert, ami csodálatosan
kevés, ha nagy poharat adnak hozzá. Mihály vágyna, hogy az
elfogyott, még másikra is, de a takarékosság ellentmond ennek.
Otthon ennyi pénzért háromannyit ihat. Le is mond a
dobzódásról, de épp e pillanatban lép be az ajtón egy másik
cipóval a hóna alatt a sógor is, bizonyos nevezetû Baráczius
József.
- Nini - mondja Mihály.
- Nini - mondja József.
Ezzel kezelnek, s Baráczius helyet foglal. Õk ugyan csak
magyar sógorságban állanak egymáshoz, de jó barátok
nagyon, mert annak idején Baráczius közel lakott
Hadadiékhoz. Baráczius földje ugyan most is ott van, ahol
azelõtt, csakhogy Mihálynak most az útja más. Ugyanis
bizonyos Kabók Illés lakik arra, s annak a földjén vezetett az út
Mihályhoz. Kabók, míg szegény volt, nem bánta, hogy kocsik
járják a földjét, de most másképp van, mert szerencse érte.
Amint ment volna ki a városból, a vasúti átjárónál elütötte a
kocsiját a mozdony, Kabóknak kitört a lába, s ezreket fizetett a
vasút a láb helyébe. Pedig a láb egészen összeforrt (az emberi
csont nem porcelán tányér), s Kabók azóta gõgös ember, és
senkinek sem engedi meg, hogy a földjén keresztül járjon.

- Aztán hogy adja? - kérdezi az ember.
- Tizenkét pénz - mondja a kofa keményen.
- Hatot adok érte.
A kofa most oldalt néz, és meghúzza a derekára kötött
nagykendõ rojtjait, aminek bizonyos megvetésszerû jellege
van.
- No, akkor nem is öszik kend belüle.
Mihály azonban mosolyog, mert most már egészen rákötötte
magát erre a cipóra. Látni való, hogy a piacon nincs több ilyen,
s ha már egyszer az ember bent van a városban, vegye ki a
részét az élvezetekbõl.

Így Mihálynak most nagyot kell kerülni másfelé, hogy
hazajuthasson. Ennélfogva ritkán találkozik Baráczius
Józseffel, s tudni való, hogy kivel minél ritkábban találkozik,
az annál nagyobb öröm. No, és hogy a sógor szintén leteszi a
cipót, és paprikást hozat, Mihály nem akar csak úgy, ingyenben
ülni az asztalnál.

- No adok érte nyolcat, de csak magának. Szörnyen tetszik a
maga képe neköm.
Az agyafúrt Mihály ilyképp egy garast lealkud a cipóból, amit
a hóna alá vesz, s diadallal viszi a kocsmába. Ott hoznak neki
paprikás húst. Hát ez biz nem olyan, mint amelyet odakint a
bográcsban fõznek, hanem azért csak megeszi, aki éhes. Sõt
Mihály csak a cipó felét fogyasztván el a húshoz, kocog az
asztalon. - Sok húst fõztek? - kérdezi.

- No, adjanak bort - mondja.
Adnak, de adnak aztán a sógornak is. Így italoznak, az idõ
múlik, megint Mihály vesz, megint a sógor. Egyszer azt
mondja az egyik:

- Sokat - mondja az étekfogó.
- Akkor hát sok leve van?
- Sok.
- No, akkor adjon még levet ehhöz a cipóhoz.

- De már most...
- Mönjünk - egészíti ki a másik.
Hát éppen ideje. Kiballagnak, s mennek egymás mellett a
kocsik felé. Ki vannak pirosodva, és Mihály szerfölött pipázik.
A kocsikon sem különben megy a dolog. Sebesen hajtanak ki,
ki a városból, és könnyebben kezdenek lélegzeni, amint a
szabadba érnek. Mert csak más az ott. Akkor Mihály

Kap levet, s azt méltósággal bicskahegyen mártogatja ki, ami
midõn megtörtént, Mihály érzi, hogy étel dolgában teljesen el
van látva. Lesöpri most már a morzsát az asztalról, a kabátról, a
bicskát becsattantja, zsebre teszi, de csak elõveszi újból, hogy
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nekiereszti az ostort, hogy utolérje az elõtte haladó sógort. Az
út elég széles arra, hogy egymás mellett menjenek, kocogva, s
beszélgetnek.

- Hát - bizonykodik örömmel Mihály, mert õ egyébként fölötte
jólelkû ember.
- Vevõ vagy eladó kend?
- Mind a kettõ. Eladtam egy lovat, most vöszök mássat.
Gyüjjön kend deputálni.

- Rég járt kend mifelénk - mondja Baráczius.
- Hát ha nem löhet a Kabók miatt.
- Dehogynem. Hiszen szabad az útja. Ma láttam.

Mennek deputálni, mert a lóvétel nem tartozik a közönséges
dolgokhoz. Az nehéz és furfangos állapot, mely körültekintést
igényel. Azt többfelül ki kell tapasztalni.

Az ám. Csakhogy éppen ez is olyan dolog, amilyen Kabók
Illéstõl telik ki. Mert Mihály a hallottakon megörülve, arra
megy, át is hajtat a Kabók-féle földön, de mire hazaér, sántít a
lova. Megnézi, látja, hogy ócska vasszeg van a lábában (mert
azzal szórta tele Kabók az utat).

- Hogy adta kend el a lovat? - kérdezi Kabók Illés, aki járatos az
ilyen dolgokban.
- Száz forintért - feleli Mihály. - Hanem nyolcvanért vöttem
tavaly... Most is ilyen formásat szeretnék vönni.
- Persze, persze - feleli Kabók. - Hanem nyolcvan forintért
bajos olyant kapni lóban, aki húz is, futós is...
- Csikót is nevel...
- Mög a testi állapota is röndös.

Dühös lesz most, mert mit csináljon az ember, ha a lova
megsántul. Szidja Kabókot, Barácziust, az utat, és még sok
egyebet, mert nehéz a káromkodással betelni, különösen, ha
nem tudja az ember, hol ment a szeg a ló lábába.
Végül az asszony csitító szavára belátja, hogy ezzel a dolgon
nem segít. A szeget kihúzza a ló lábából, ezt vizes vederbe
állítja, másnap pedig alig pitymallik, útra kel vele Dorozsma
felé. Ott ugyanis vásár van, el kell adni a lovat, és venni
másikat. Mihály odaér, és kiáll a lovával. A ló mutatós amúgy,
kicsit bizony nehezen emeli a lábát, de talán akad azért vevõ.
Jön a lócsiszár, és nézi a lovat.

Ezen elgondolkoznak, amint mennek a lovak sorai között, s
Mihály az ostor nyelével ütögeti a csizmája orrát. Utóbb azt
mondja:
- Nono.
Most lehajlott fejjel ballagnak tovább, nehogy valaki rajtuk a
vásárlási szándékot észrevéve, olyan állatot kínáljon, amelyik
nem tetszik. A lehajtott fejnek ez az egyik oka, a kevésbé
praktikus. A másik ellenben abból áll, hogy az eladó emberek
hosszú sora meg ne lássa rajtuk, hogy tetszik ám valamelyik
deres vagy szürke. Annak mindjárt ára van! Ennélfogva csak
úgy kell végigmenni a sorokon, mintha tisztán csak sétálás
szempontjából jöttek volna ide, amely célra ugyanis a
dorozsmai vásártér fölöttébb alkalmas.

- Hm - szól és végigtekint Mihályon -, hát ez is eladó.
Próbáltatni kezdi amaz, s szorongva nézi, hogy az állat sántít.
- Hisz ez sánta! - kiált föl a csiszár.
- Sánta? - kérdezi Mihály.
- Hát.
- Az ám - toldja a gazda a szót -, vöttem észre máma. Kicsit
elfeküdte a lábát.

Így haladnak. Sok mindenféle lovat hagynak el jobbra is, balra
is, van azok között különféle fajta.

Így beszélnek elõre-hátra, ami különben egyre megy. A kupec
már régen látja, hogy mi baja van a lónak, azt is látja, hogy nem
nagy baj az. Mihály pedig azt látja, hogy ez a szamár kupec
nem lát semmit. A bolond még megveszi. Aminthogy igaz is.
Mihály százötven forintot kér a lóért, a kupec húszat ígért, s
végül száz forintban kiegyeznek. A kupec megy a lóval, és
mosolyog, hogy becsapta az élhetetlent. Mihályt némi vád
furdalja ugyan, de aztán dörmögni kezd:

- Szödik a katonák is - mondja Kabók.
- Az ám - felel Mihály -, háború lösz.
Most egy kupec rájuk kiált:
- Talán lovat akarnak kendtek.
- Azt, azt - válaszolta Kabók.
- Hát akkor ide jöjjenek, van itt megvenni való elég.
- Csakhogy nem vönni akarjuk - vág vissza Kabók széles
mosollyal -, hanem csak úgy akarni akarjuk.

- Mit kupeckodik, ha nem ért hozzá.
Erre azt kiáltja valaki a háta mögött:

Erre nevet Mihály is, a lócsiszár pedig ingerülten húz végig a
lovain. De hát ez nekik (nem a lovaknak, hanem Mihályéknak)
teljesen mindegy, õk csak mennek odébb lassan, alattomban
figyelõ pillantásokat vetve szét. Egyszer aztán megrántja
Mihály kabátja szárnyát Kabók.

- Tán neköm szaval kend?
Mihály ijedten fordul vissza, abban a hitben, hogy jön már a
kupec a lóval. De amint a szólóra tekint, örömteljesre válik az
arca hirtelen. Hiszen ez a Kabók Illés. No ez jeles dolog. Ennek
igazán örülni lehet, amiért hogy újra kinyitotta az útját.

- Látja kend? - súgja.
- Azt ott? - súgja emez vissza.
- Azt hát. A három közül a harmadik.
- Testben egészen röndös, de a háta egy kicsit le van esve.
Zabosláda feje van neki.
- Nono - véli Kabók. - Olyan nyolcvanforintos formájú... A
király ménöseiben van bizonyosan szöbb is.

- Adjon isten - szól, és egyben nyújtja is a kezét.
Kabók Illés belecsap. Lám, nem olyan gõgös. Mindent
átköltenek, pedig a beszédje is egészen helyes.
- Kend is ló irányában? - kérdezi.
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Mihály megáll s messzirõl sandít a lóra. Hát valóban egészen
rendes állat. Vált hirtelen Kabókkal egy tekintetet. Mihály
egyet pislant, Kabók kettõt, s ezzel el van intézve a dolog.
Kabók elmarad, Mihály pedig megy a bizonyos ló felé, de csak
tél-túl, mintha mire se lenne gondja. Még túl is megy rajta, de
akkor elejti a kezébõl az ostort, amiért vissza kell fordulni.
Mikor fölvenné, megakad a szeme a lovon. Nézi egy darabig,
azután hanyagul odaszól:

nevetni köll rajta. Azt mondja errõl a lórul, hogy még a katonák
is elvinnék... Nevetni való ezt.
- Ha hibája nem volna - mondja bosszúsan a kun -, el is vinnék.
Nem mondom én, hogy így viszik el. Hanem ha hibája nem
volna.
Kabók most szemügyre veszi a lovat. Kissé hátrahajlik, a bal
lábát elõreteszi, s összehúzza a szemeit. Kritikus pillanat ez.

- Ez a vénség is eladó?

- Ez az a bizonyos ló? - kérdezi komoran.
- Ez.

A gazda kissé ingerülten felel:
Megnézi a fogait, a kor megállapítása miatt, s közben kissé
rángatja a vállait.

- Eladni eladó, de vénnek nem vén, fiatalabb, mint kend.
- Nono - szelídül Mihály -, nem látta kend az én
körösztlevelemet.

(Mögötte már a könyere javát.) Aztán a nyakát markolássza
végig, hogy nincsenek-e ott rejtett daganatok, továbbá a
kehesség kitanulmányozása szempontjából. Az állat nem is
állja ki az erõs marok szorítását a gegõjén, s köhint párszor,
rázva a nagy fejét. Kabók igen magasra húzza szempilláit e
veszélyes aktusra, míg ajkait összefogva, a szájszéleit lehúzza
mélyen. A kun mindezt aggodalommal, Mihály pedig bensõ
gyö nyö rûs égg el néz i. Ezu tán a sze mek kip rób álá sa
következik. A nagy fekete fényes gömbök tiszta szemet
mutatnak, de Kabók azért csak belefúj mindkettõbe, s rájuk is
lehel, miközben a ló fölkapja a fejét, s állon üti vele Kabókot. Oh, hogy kerülnél a kutyák asztalára - véli ez. Még most a
kalappal is kell integetni néhányszor az állat elõtt azon okból,
hogy nem-e ijedõs. Mert az is baj, ha ijedõs, sõt fölötte nagy
baj, mivel az, akinek olyan lova van, még arra sem ér rá, mikor
hajt, hogy pipára gyújtson a kocsiban.

Amaz kun ember létére nem enged magán kifogni, s félvállról
felel:
- Kend se a lóét.
Ezen most már nevetni kell. Ezt tudja Mihály jól, nehogy harag
legyen a dologból. Mosolyog s azt mondja:
- A lónak a foga a keresztlevele.
- Persze. Azt kell megnézni.
Meg is nézik. A ló ugyanis igen nyílt viselkedésû állat, amely
sohasem tagadja el a korát, mert hiszen az évei száma oda
vannak írva a fogaira. Le lehet olvasni errõl, hogy ez a ló
hétesztendõs, ami lónál körülbelül a férfikor delét jelenti. Hát
ez éppen vágna. Sem nem nagyon öreg, sem nem nagyon fiatal,
s ez ut ób bi se m me gv et en dõ , me rt il ye nk or má r
megállapodottabb az észjárása, és nem tesz oly könnyen kárt
sem magában, sem másban.

Nos, idáig elment a vizitáció. Most következik a hát
megvizsgálása, valamint hogy szilárdan áll-e a ló a lábain. Ez
okbó l kiss é olda lt lökd öste tik, ami a kunn ak némi
gyönyörûséget hoz, mert közben az alkutárgy, beleunva a
szemlébe, le akarja taposni Kabókot.

- No ugye - mondja diadalmasan a kun.
- Hej, de ugrálsz - feddi ez -, talán az ördög bújt beléd?
- Hm - feleli Mihály savanykásan -, ez még nem határoz, mert
amellett akadhat más hibája. Hiszen látja kend az állását. Olyan
a háta, mint a beroskadt tanyatetõ. Meg a feje... Micsoda nagy
hordófej! Hiszen talán be sem fér vele az istállóajtón.

S most már a lábak szemléje kezdõdik. A lábaké. Ez a fõ dolog.
Vé gi g ke ll me nn i mi nd en iz mo n, ho gy ni nc s- e
megcsomósodva, nem mutatkozik-e valahol pókosság, s hogy
nem stráfol-e az állat. Továbbá jönnek a paták, a patkót soha
nem látott szûz csontdarabok. Végül pedig meg kell rántani jól
a ló farkát, hogy nem-e hamis szõrbõl van ragasztva, mert ez
azután valósággal tanyacsúfság lenne.

A kun már ezt a sok gyalázást nem tûrné el, ha nem látná ki
Mihályból a vevõt. Az vesz, aki ócsárol, tartja a német, aminek
az felel meg a magyarban, hogy alkuval megy a vásár.
- Hát - mondja - hibája van, azt a vak is láthatja. Ha hibás nem
volna, a katonák is megvennék.

Készen lévén mindezzel, Kabók néhány lépést hátrált, az állát a
tenyerébe fogja, s pár pillanatig szótalan komolysággal
szemléli a lovat.

Most Mihály kacagni kezd, s lóbázza a kezében az ostort.
Amazok várakozva tekintenek rá.
- Ezt? - kiáltja. - Ezt a liszteshombárt? Ugyan hová tette kend a
szömit?
- Adjon isten jó napot - mondja most valaki a háta megett. - Mit
nevet kend?

- Hát ezt vinnék el a katonák? - kérdezi végre a nagy hallgatás
után.
A kunban már forr a méreg, de türtõzteti magát.

Mihály megfordul, s Kabókra ismer.
- Mondtam már, hogy akkor, ha hibája nem volna - szólt
összehúzott szemöldökjei alól tekintve a kritizáló férfiúra.
- Értöm, értöm - feleli Kabók, ki titokban bizalmas pillantást
vált Mihállyal. A pillantás azt jelenti, hogy ez az a bizonyos ló,

- Nini - mondja -, kend is itt van?
- Itt ám - feleli a ravasz Kabók. - Talán lovat néz kend itt?
- Nézem hát. Ezt a lovat, ennek a jó embörnek a lovát. De
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amit meg kell venni, ellenben Kabók szavai egészen mások.

Kabók eszét, okosságát, alkuvó képességét csodálja, s mert
hogy a mai nap nyeresége a Kabók révén került hozzá, fölötte
gyakran kínálja a kulaccsal. Meg is van ütõdve egészen, mikor
egy keresztútnál azt mondja Kabók:

- Értöm én azt - folytatja a beszédet a kunhoz -, amit kend
mond. De ha ennek a lónak hibája nem volna, éppen nem
vihetnék el a katonák.
- Már miért? - kötekedik a kun ember.
- Azért - förmed rá Kabók - mert akkor nem maradna meg
belõle semmi. Csupa hiba az egész ló.

- Álljon kend mög.
- Minek? - kérdezi Mihály.
- Hát mert én majd erre tartok, hazafelé - feleli Kabók.

Mihály is ezen a nézeten van, s szó nélkül fordul meg, hogy
távozik. De elmenõben mégis kérdést intéz a gazdához:

A háladatos Mihály azonban erõsködik:
- Ugyan minek járna kend gyalog? Elviszöm én hazáig.
- Nem köll. Kár vóna annyira möghajkurászni a lovakat. Nagy
kerülõ nagyon - véli Kabók.
- Hiszen ott az út a kend földjin - vitatja Mihály, aki minden
áron szolgálatot akar tenni.

- Aztán hogy adná?
- Hetvenöt forint.
Az alkudók szemei összevillannak, s most már rövid kérdés az
egész. Amely lovat hetvenötre tartanak, azt odaadják
hatvanért, s ennélfogva ígérnek érte negyvenötöt. Ez igen
szimmetrikus számítás. Az egyik följebb megy az alku
folyamán öttel, a másik lejjebb öttel. Aztán újra haladnak
ugyanennyivel. Végül következik az isten neki "a hatvan"
forint, amidõn Mihály nagy parolát csap a kun tenyerébe. A
vásár elkészült, a passzust átírják, s miután Mihály odakötötte
volna a maga kocsijához a lovat, a duttyánba mennek.

Kabók mosolyog ravaszul:
- Arra ne járjon kend - mondja -, mert ami törött cserép csak a
tanyába kerül, mind az útra van hányva. Belehág a ló.
Mihály e szavakat hallva, Kabókra mered a szemeivel. Tudja
most már, hol sántult meg a másik lova, meg is szidná érte
Kabókot, de hiszen éppen Kabók az, aki neki ezzel a bajjal
nyereséget hozott. Nem szólt hát a dologról semmit, csak
annyit kérdez:

A duttyán a lóvásárok hotelje, s valamely igen foltozott
vászonsátorból áll. Abban bort mérnek, sört is, és ott sütik
serpenyõben a híres cigánypecsenyét, amely jobban csalogat
az illatával, mint a kiakasztott kocsmacégér. Aki reggeltõl
délidõtájig dangováz, ténfereg, lökdösõdik a lovak között, ha
egy szép k aréj fehé r kenyére n egy ilye n barnapi ros
pecsenyedarabhoz juthat, megesküszik reá, hogy ez a legjobb
ebéd a világon. Van is ebben valami, habár az evéshez némi
tudomány szükségeltetik. Nem tányéron szolgálják azt föl,
hanem azon a puha kenyéren, amely vele jár, és azt a halforma
bicskával azon is kell szeletelni igen vigyázva, hogy
valamiképp hamarabb meg ne egye az ember a tányért, mint a
húst.

- Hát miért nem zárja kend el inkább az utat?
Kabók ismét mosolyog. Harcsabajusza mozog a nevetéstõl,
apró szemeit pedig összehúzza.
- Ha bezárom az utat - mondja -, engöm szid az egész környék.
Hát nem zárom be. Nem fábul csinálok korlátot, hanem
cserépbül. Aki egyszer arra járt, többet nem kívánkozik.
- No nem - mondja gondolkozva Mihály.
Kezelnek. Kabók beballag a dûlõbe, Mihály pedig kocog
hazafelé. Eszmélked ik az ülésben, az esze a Kabók
ravaszságain jár, s szeretne õ maga is ilyen okos ember lenni.

Ezen a helyen kedvre derülnek Mihályék, s bort isznak a jó
vásár emlékére. De még a kulacsot is megtöltik, amidõn
hazafelé indulnak. Kabók gyalogosan ballagott át a szegedi
földrõl, s most Mihály kocsiján megy haza. A ló, az új ló igen
jól lépked, s ami fõ dolog, passzol a másikhoz. Egyre több jó
tulajdonságot födöznek föl benne, s Mihály, zsebében
negyven forint nyereséggel, igen meg van elégedve. Egyben

- Fiskálisesze van ennek az embörnek... fiskálisesze... mormogja, s kiszopja a kulacsból még azt a kicsi lelket, ami
benne maradt.

Gerhardt Alajos: Lóvásár
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Gárdonyi Géza: Krisztus álma

Dzsida Jenõ: Nagycsütörtök

Legenda virágvasárnapra.
A pálmafák alá vonult
A Mester és a kis csapat,
- Hol hûs árnyat ereszt a lomb,
Pihenni fáradalmukat.
S míg õket álom ringatá,
Susogni kezd a kis liget:
Mozdul a fa, virág, fûszál,
Vonaglottak a tövisek.
A Pálma kezdi:
- Én vagyok
A fák között, kit õ szeret,
Ha fáradt volt, levélernyõm
Föléje hûs árnyat vetett.
S midõn hozsannát zeng neki
A szent városban ifju, agg,
Útjára lombom ezrei
S legszebb virágim hullanak.
Sápadtan az Olajfa mond:
- A nap leszáll, s eljõ az éj;
S lappangva lombjaim alatt
Az áruló már lesre kél.
És jõ az Úr, s én hallgatom
Gyötrõdõ lelke mint sóhajt.
Két karja az éghez remeg...
És rája villan dárda, kard.
A tó szinén feljõ a Nád.
Fürtös feje búsan zizeg:
- Királyi pálca én leszek.
Miért is szültek a vizek?
A Tüske szúrós ágait
Magához nyomva így zokog:
- Átok reám e tõrökért,
Én vérzem a szent homlokot.
A Tölgy megborzong, s felsóhajt:
- Holnap kivágnak engemet,
Holnapután a Golgotán
A hóhér rajtam öli meg.
A zöld Borostyán így rebeg:
- Sírjához innen kúszom én
S ezer karommal ölelem
Ki legjobb volt a föld szinén.
A kis liget virágai
Susognak erre sírva mind:
- Oh elmegyünk ráomlani,
Sirján kiadni lelkeink!

Nem volt csatlakozás. Hat óra késést
jeleztek és a fullatag sötétben
hat órát üldögéltem a kocsárdi
váróteremben, nagycsütörtökön.
Testem törött volt és nehéz a lelkem,
mint ki sötétben titkos útnak indult,
végzetes földön csillagok szavára,
sors elõl szökve, mégis szembe sorssal
s finom ideggel érzi messzirõl
nyomán lopódzó ellenségeit.
Az ablakon túl mozdonyok zörögtek,
a sûrû füst, mint roppant denevérszárny,
legyintett arcul. Tompa borzalom
fogott el, mély állati félelem.
Körülnéztem: szerettem volna néhány
szót váltani jó, meghitt emberekkel,
de nyirkos éj volt és hideg sötét volt,
Péter aludt, János aludt, Jakab
aludt, Máté aludt és mind aludtak…
Kövér csöppek indultak homlokomról
s végigcsurogtak gyûrött arcomon.

Reményik Sándor: Nagypénteki szertartás
Ágyam fölött, a feszület fölött
Karácsonytól egész Nagypéntekig
Híven virrasztott egy fenyõfa-ág.
(Ó, szelíd dísz, – ó, vad nyomorúság!)
Hû zöldje végül mégis elkopott
Lett õ is szikkadt, aszott kis halott.
Éreztem: nálam tovább nem marad
Nem bírja lelki szárazságomat,
S egy durvább illetésre szertehull.
De nem ily halált szántam én neki.
A kemencében énekelt a tûz,
Zsoltároztak a lángok lelkei.
A száraz ágat helyérõl levettem,
Vigyázva, ahogy halottat viszünk, –
S a tüzes kemencébe bevetettem.
Nagyot lobbant, – és színes lett a láng.
Erdõk nagyságos tömjén-illata
Elborította rögtön a szobát.
A száraz ágból kiröppent a lélek,
Jöttek adventek, – karácsonyok, – évek,
És hittem én is: hátha mégis élek…
Nagypéntek volt, a fûz már ideadta
Barkáját kedves kéz által nekem,
Hogy a szent fõnek új dísze legyen.
Az ólomszínû éji ég alatt
Langyos, ébresztõ áramlat haladt,
És gyermekkorom ölén, a hegyen
Rügyet bontott a borostyánbokor.

*
Fölkél az Úr. S a kis csapat
Indul a szent-város felé.
Az Úr elõbb mindkét kezét
Áldásadón fölemelé:
- Nézzétek - szól - a harmatot:
Mint könnyek ezre úgy ragyog.

Kolozsvár, 1929. március 30.
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Dsida Jenõ: Út a kálváriára

Kopcsányi Márton: A mezítelen Krisztus

Reszketõ, enyhe fény sugárzik.
Egy felhõ lassudan megyen.
A lélek fáj, a fény sugárzik.
Valaki ballag a hegyen,
hûs homlokáról fény sugárzik
s szemét lehúnyja - úgy legyen!
Elszállt szerelem illatától
kövér és fûszeres a lég.
Halott szerelem illatából
soha, de sohasem elég.
Bomló szerelem illatából
sejti a szív, hogy itt a vég.
A seb szép csöndesen begyógyult,
- ó, angyalok, bús, kék szeme a seb már nem sajog, begyógyult,
- ó, halkan búgó, mély zene! a seb már régesrég begyógyult
és mintha mégis vérzene.
Valaki lépked, felfelé tart.
Bozót közt víg madársereg.
Valaki lassan felfelé tart.
Tövisrõl vérharmat csepeg.
Valaki fel, a csúcs felé tart,
hogy önmagát feszitse meg.

Ki az eget nappal, holddal,
A búidosó planétákkal,
Tündöklõ csillagokkal;
Erdõket zöldellõ fákkal,
A völgyeket forrásokkal,
Gyönyörû madár-szókkal;
Föld színét sok virágokkal,
Föld gyomrát ezüst-arannyal,
Gyémánttal, fûszerszámokkal;
Sok gyümölccsel a kerteket,
Szõlõ gerezddel hegyeket,
Halakkal a vizeket;
Embereket okossággal,
Madarakat szép tollakkal,
Barmokat vastag taggal
Felékesítette bölcsen,
Illendõül õ nemekben,
S megtartja õ rendekben:
Ruháitúl megfosztatik,
Keze, lába szegeztetik,
És fára függesztetik.
Hogy anyaszült mezítelen,
Három óráig kereszten,
Függjön a vasszegeken.
Oh mely kemény ágyad lészen,
Beteg Jézusom a hegyen,
A kemény vasszegeken!
Fejednek selyem vánkosa
Lészen a töviskorona,
Oh fáidalmak férfia!
/*1579– †1638/

Sík Sándor: Jézus és a kereszt
Akkor fölemelék a keresztet a poroszlók,
És tompán megzördültek a hosszú nagy szegek.
Odalépett. Szemében két csillag remegett,
S az ostor izzó csókja szent vállain piroslott.
Vöröslõ fény világolt a Koponyák-hegyén,
Az égen torladoztak fekete fellegek.
Már vijjogott a szél, a föld már reszketett,
És recsegett a kárpit a templom rejtekén.
A palota elõtt kiáltozott rekedten
A hullámzó tömeg, kis, szegény emberek.
A lét örök forgása egy percre megmeredt,
S némán egymásra néztek: Krisztus és kereszt, ketten.
Nagy, ismeretlen tûzzel a lét új titka rezgett
Szemén és homlokán s a töviskoszorún.
És karjait kitárta, szelíden, szomorún,
És magához ölelte a rettentõ keresztet.
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amivel csak vétkezem.
Bûneimnek nincsen számok.
Mindent bánok, mindent szánok
és e sajgás, mely gyötör
nem is sajgás, már gyönyör.
Hamuval szórt, nyesett hajjal
ér engem e húsvéthajnal
és az üres sírgödör.
Bámulok a nyirkos, görbe
kõsziklába vájt gödörbe,
bénán csügg le a karom,
tehetetlen két karom...
Te kegyelmet mindig oszthatsz,
feltámadtál s feltámaszthatsz,
hogyha én is akarom.
Lábadozó régi hitben
egész nap csak ülök itten.
Lelkemet nagy, jó meleg
szent fuvallat lepte meg,
lent az odvas, szürke barlang
mélyén muzsikál a halk hang,
ahogy könnyem lecsepeg.
Az én Uram újra él most,
országútján mendegél most,
áprilisban fürdik és
aranyozza napsütés,
ahol lépked, jobbra-balra
ezer madár fakad dalra
s ring, hullámzik a vetés.
Éneklõ sok tiszta lánnyal,
liliomos tanítvánnyal
nem követlek, Mesterem.
Majd csak csöndes estelen
indulok, hol vitt a lábad,
földön kúszom könnybe lábadt
szemmel, szinte testtelen.
Fennakadva tüskeágon,
éjsötét nagy pusztaságon
étlen, szomjan vágok át,
nagy hegyeken vágok át,
mint eltévedt eb szimatja,
mely halódva is kutatja
vándor ura lábnyomát.
S közben dalolok az égrõl,
pálmás, örök dicsõségrõl,
vonszolván földdel rokon
testemet a homokon
s így ujjongván, nem is érzik,
hogyan sajog, hogyan vérzik
rögbe horzsolt homlokom.
Mert az égi útnak elve:
kúszva, vérzõn, énekelve,
portól, sártól piszkosan
menni mindig, biztosan...
S kopjék térdig bár a lábam,
tudom, az ég kapujában
utólérlek, Krisztusom!

Telekes Béla: A Golgotán...
A Golgotán megült az éjek éje,
A mennyre, földre gyászt verõ ború,
S az Isten-ember véres homlokáról
A porba hullt a töviskoszorú.
S elvitték a föld legdicsõbb halottját,
Pusztán sötétlett ott a Golgota...
De ím hajnalra a kereszt tövében
Dús rózsatõ állt, üde rózsafa.
Nõtt éjjen át a töviskoszorúból,
Nõtt nyíló szirma, titkos tövise,
S mind a sok gally, a tövises, virágos,
A keresztfát úgy borította be.
S ím jött egy angyal s koszorúba fonta
A gallyat mind, a rózsást, tövisest, Nagy, óriási rózsakoszorúvá...
És újra pusztán állt ott a kereszt.
De a világot most is láthatatlan'
Az a koszorú fogja, fonja át:
A szenvedések töviskoszorúin
Szeretet-virág ontja illatát.

Dsida Jenõ: Húsvéti ének az üres sziklasír mellett
Sírod szélén szinte félve,
iszonyattal üldögélve,
ó - mekkora vád gyötör,
mardos, majdnem összetör:
mily látás a kétkedõnek,
törvény ellen vétkezõnek,
hogy üres a sírgödör.
Nyitott sírod szája szélén
sóhajok közt üldögélvén
szemlélem bús, elvetélt
életemnek rút felét
s jaj, - most olyan bánat vert át,
mily Jacopo és Szent Bernát
verseibõl sír feléd.
Nincs gonoszabb, mint a hitvány
áruló és rossz tanítvány,
ki az ördög ösvenyén
biztos lábbal, tudva mén:
szent kenyéren nõtt apostol,
aki bûnbe késõbb kóstol, Krisztus, ilyen voltam én.
Amit csak magamban látok,
csupa csúnya, csupa átok,
csupa mély seb, éktelen,
testem oly mértéktelen
volt ivásban, étkezésben,
mindenfajta vétkezésben
s undokságom végtelen.
Ó, ha tudnám, megbocsátasz,
s országodba bebocsátasz,
mint szurnám ki két szemem,
mint vágnám le két kezem,
nyelvem húznám kések élén
s minden tagom elmetélném,
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Budapest tegnap: írók és kávéházak

H

ogyan is kezdõdött? A kávészemek serkentõ
hatásának felfedezéséhez több legenda is fûzõdik. Az
egyik változat szerint a kávé élénkítõ hatását egy
Káldi nevû etióp pásztor fedezte fel Kr. e. 300-ban, aki
észrevette, hogy ha a kecskéi a piros bogyókat legelészik,
sokkal élénkebbek lesznek. Ezt elmondta a közelben élõ
szerzeteseknek, akik rájöttek arra, hogy ha a magokat
megpörkölik, ízletes italt készíthetnek. A másik történet szerint
egy Phazes nevû arab orvos i. sz. 900-ban a kávét orvosságként
használta. A magyar szájhagyományban a »fekete leves«
kifejezés a XVII.. századból származik. Az 1680-as években a
váradi pasa el akarta fogatni Thököly Imre fejedelmet, ezért
egy ebédmeghívás ürügyével magához csalta. Thököly
azonban elõvigyázatos volt és gyanakodott, hogy készül
valami ellene, így az ebéd után gyorsan távozni akart, mire az
egyik janicsár aga a következõ szavakkal tartotta vissza: »Ne
siess Uram, hátra vagyon még a fekete leves!« Miután a
vendég kuruc fejedelem megitta a kávéját, láncra verve vitték
az isztambuli Héttoronyba, ahol valamikor Török Bálint is
raboskodott. Az úgynevezett fekete leves, azaz a kávé
fogyasztása a török étkezés elmaradhatatlan kellékeként vált
ismertté a középkori Magyarországon. A XVIII. században
Barcsay Ábrahám még verset is faragott a kávétermesztésrõl.
Az 1800-as évek elején már elérhetõ áru volt a kávé, amit
leginkább erre szakosodott mûintézményekben, kávéházakban szolgáltak fel. Pesten az elsõk közé tartozott a késõbb
idézett Degré Alajos által is leírt Kávéforrás Kávéház.(1)
»Kávéház az az utcai földfeletti üzlethelyiség, melyben kávé,
tea, csokoládé, italmérési engedély tárgyát nem képezõ szeszes
italok, az utóbbiakhoz szükséges nedvek, végre az elõsorolt
cikkekkel fogyasztani szokott sütemények mindig kaphatók;
melyben legalább két rendes nagyságu tekeasztal folytonosan
a közönség rendelkezésére áll, kivéve a kültelkeken és
szállókban levõ Kávéházak, melyekben egy tekeasztal is
tartható; végre mely Kávéház felirattal van megjelölve.
Kávéházi vagy kávémérési üzlet nyitására engedélyt csakis
teljesen megbízható egyén nyerhet« írta a Pallas Kiadó
nagylexikona 1893-ban. Az 1910-es évek fontosabb fõvárosi
kávéházai: Abbázia kávéház az Oktogonon, Akadémia
kávéház, Akadémia u. 5, Ámor kávéház, Nagymezõ u. 7,
Andrássy kávéház,Aréna út 78, Anker kávéház,Király u. 15,
Aréna kávéház, Damjanich u. 51., Astor kávéház , Erzsébet krt.
41., Balaton kávéház , Rákóczi út 17., Baross kávéház , József
krt. 45., Belvárosi kávéház ,Eskü tér 5., Britannia kávéház,
Széna tér 7, Cairo kávéház , Lövölde tér 6, City kávéház,
Szabadság tér 13, Deák kávéház, József krt. 55, Drechsler
kávéház, Andrássy út 25, Edison kávéház, Teréz krt. 24, EMKE
kávéház, Erzsébet krt. 2, Erzsébet híd kávéház, Döbrentei tér 6,
Európa kávéház, Fõ u. 80, Fehérvár kávéház, Fehérvári út 44,
Fiume kávéház, Múzeum krt. 13, Gellért kávéház, Fehérvári út
1, Gresham-Venezia kávéház, Ferenc József tér 5-6, Ostende
kávéház, Rákóczi út 20, Otthon Kávéház József krt. 46.
Legtöbbje már rég megszûnt, bankfiókok vagy más üzletek
célját szolgálja akár a Bodó kávéház, József krt. 56., amely a
szocializmusban húsboltként, manapság bóvli kínai ruhák
felett álmodik a múltról.

»Többször néhányan(2) – leginkább írójelöltek s kezdõk –
társainktól titokban elszakadva, a Csigához mentünk estelizni,
hol egy nagyobb kerekasztal közelében iparkodtunk helyet
foglalni. Aztán a kerekasztal is megnépesült; ott láttuk
Vörösmartyt, Bajzát, Gaál Józsit, Kuthy Lajost, Egressy
Gábort, Vajda Pétert. Dobogó szívvel hallgattuk, mikor egyikmásik megszólalt. És mit hallottunk? Vörösmarty elmondta,
miként gyártja szivarjait, hogy készíti a pezsgõt s milyen jó
töltött káposztát evett tegnap Döbrentey Gábornál. Egész más
társalgást vártunk, azt hittük, irodalmi vagy tudományos vitát
fogunk hallani. Csak úgy ámulva néztünk össze, hogy ezek a
nagy szellemek is beszélnek oly tárgyakról, mik a közönséges
emberek körébe valók.« A fiatalság találkozóhelye az 1840-es
években egyébként már nem a patriarchálisabb vendéglõ,
hanem a kávéház, amely már ekkor Buda-Pest társadalmi,
politikai és szellemi életének, a legelõkelõbb körök
kivételével, legjellegzetesebb színhelye. A jobb kávéházak
pompája, a sok márvány és tükör csakúgy feltûnik az
idegennek, mint az, hogy csekély fogyasztással órákig ülnek
ott sokan. A legtöbb vendégfogadónak van kávéháza is, rajtuk
kívül a kaszinóé tartozik a legfényesebbek közé meg a
fürdõutcai Kávéforrás. Az ifjúság fakultásonként külön-külön
kávéházakban tölti napjai és éjszakái nagy részét, kávézva,
pipázva, kártyázva, billiárdozva, és politizálva. „A philosophushoz” címzett a központi egyetem szomszédságában van, a
medikusok az Aranysasban tanyáznak, a juristák a Török
császárban a Sebestyén-téren, de valamennyinél nevezetesebb
a joggyakorlatot a pesti fõtörvényszékeknél folytató
ifjúságnak, a jurátusoknak találkozóhelye, az Uri utcai
LIbasinszky-házban, amelynek bérlõje eleinte Privorszky,
majd Pillvax, 1848-ban azonban már Fillinger. Minthogy a
magyar írók és politikusok nagy része a jurátusokból került ki,
velük a nem jurátuskodó fiatal írók is többnyire belesodródnak
e kávéház életébe. Így lett Petõfi is hamarosan tagja az ottani
társaságnak. Késõbbi hangadó szerepe közismert, de az õ
szellemi fejlõdésében és politikai gondolkodásának
alakulásában is része volt annak, hogy e kávéház életének már
1843-ban részese lett. Vahot Imre(3) írja: » Midõn a patvariavégzett magyar ifjú törvénygyakorló pályáját tovább folytatni
s egyszersmind befejezni Pestre jõ, a már itt meghonosult fiatal
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társak által legelõször is Privorszky vagy inkább a jurátusi kar
kávéházába vezettetik, mely ünnepélye beiktatási szertartás a
vad pohár, vagyis az újonc jurátusokkal megfizettetett
ivómulatság mindinkább elenyészõ szokását látszik pótlani A
kávéház csinos termét mindinkább díszesíti, kényelmesíti;
különösen, hódolva az ifjúság lángoló honszerelminek,
buzdító jelül Bezerédy, Deák Ferenc, báró Eötvös, Fáy András,
Kossuth, Klauzál stb. derék hazafiai arcképeit függeszté a
falra. Privorszky igen sok fiatal s talán az egész jurátusi kar
kívánatát teljesítené, ha minél több magyarul tudó szolgákat
tartana. Az is fölötte kár, hogy most már jeles hangszerzõnk,
Rózsavölgyi kis zenetársasága nem játszik e helyt, hol azelõtt a
válogatottabb magyar nóták elõadásával lelkesítõ hatást
eszközlött. 48 elõtt a Pillvaxban kifõzött tüntetések többnyire
nem az utcán, hanem a színházban folytak és nem az országos
politikával voltak közvetlen vonatkozásban, hanem igazgatók,
színészek és fõleg színésznõk ügyeivel, az irodalom érdekével
vagy a magyar ifjúság és a német polgárság közt szinte állandó
feszültséggel.« A kiegyezés utáni években a gazdasági élet
felgyorsulásával egyenesen arányost nõtt a kávéházak száma.
A kávén kívül leginkább a virsli és a sör volt igen népszerû
fõvárosunk kávéházaiban. »Aki a Szikszayban, a Nemzeti
Színház nyugdíjintézetének régen lebontott impozáns, kupolás
bérházában, a Kerepesi út /ma: Rákóczi út/ és Múzeum körút
szegletén, rendelt egy pár virslit, a pincér így nyugtázta a
rendelést: – Igenis, egy pár frankfurtit! A Majna melletti
Frankfurt csakugyan régtõl fogva nagyon nevezetes pompás
virslijérõl, de ez mindig másféle jellegû volt, mint a bécsi vagy
a pesti. Ez a körülmény azonban mit sem változtatott azon,
hogy a Szikszayban igen alkalmatos dolog volt délelõttönként
betérni és megenni egy pár, finom pörköltszaftban ázó, vagy
reszelt torma melléklettel megjelenõ virslit és felhajtani hozzá
egy korsó Kõbányán fõzött, „Udvari” világos sört és/vagy
sötétbarna „Dupla márciusi”-t. Ha az ember nem volt éhes,
inkább csak szomjas, mindenütt kapott fél pár virslit is, mit a
bécsi „Einspänner”-t magyarra fordítván, tréfásan egyfogatúnak tituláltunk. Sört azonban félliteres korsónál, esetleg meg
éppen háromdecis pohárnál kevesebb mennyiséget senki sem
kaphatott, de eszébe sem jutott senkinek, hogy ilyesmit kérjen,
mert mindenki tudta, hogy a sör nem kvaterkázásra való ital,
hanem kiadós, hosszú húzásokra. A virslis tízóraik sok más
helyen is igen jók voltak. Ajánlatos is volt elnézni idõnként a
Csalányiba, a Ferenciek bazárába /ma Kárpátia/ ahol ónfödeles
kõkorsóban müncheni Augustinerrel szolgáltak a virsli mellé,
valamint a József téri Virágbokorba, ahol viszont igazán ritka
különlegesség várt az emberre; világos bajor sör, a kulmbachi
serfõzõbõl. Érdemes volt meglátogatni a Vigadó téri Tonetudvarban a Pilseni sörcsarnokot is, ahol szerintem a világ
legjobb pilseni sörét mérték, amelynek olyan kemény volt a
habja, hogy megállt benne a beléjeszúrt fogpiszkáló. Más
alkalommal felkereshette az ember a Váci körúton /ma BajcsyZsilinszky út/ a London-szálló éttermét, hogy virslihez újra
elsõrendû hazai kõbányai sört igyék, ezúttal a jeles Korona
nevezetût.« (4)
»A kapubejárattól jobbra nyílott a tejüvegablakos ajtó, melybe
cikornyás, régies betûkkel a Café szót égette az üveges. Õszi
délutánokon és hosszú téli éjszakákon, mikor már a hivatásos
zsarolók és azok, akik mesterségszerûen vájkálnak a pesti
kávéházak márványasztalai mellett az emberi és családi
becsületben, ásítozva üldögélnek szerte a városban, mintha
még mindig remélni lehetne, hogy éjfél után is hír érkezik egy
bolond férfiról, aki feláldozta éjszakai nyugalmát egy nõért:
Szindbád szívesen elidõzött a London kávéházban. Most,

mikor az óra nem volt alkalmas arra, hogy belépjen a tajtékpipa
színû barna faburkolattal borított boltíves terembe, beérte
azzal, hogy gyengéd pillantást vetett az ajtó felé, s mélyet
szippantott abból a sûrû illatból, mely a szüntelen táruló ajtón
át a fogadó elõcsarnokába áradt; mintha ez a kávéházszag
tökéletesen egyesítene magában mindent, ami a merengéshez,
a férfias magányhoz, az élet hiúságainak megvetéséhez és az
ábránd könnyû lábú lovának nyargalásához szükséges.
Különös szag volt ez, egyetlen pesti kávéházban sem lehetett
már mását találni. Nem véletlen – gondolta Szindbád, és
szimatolt –, hogy a London kávétermében még fekete
márványból vannak az asztalok. A London kávéházba még
olyan körültekintõen lépnek be s a fekete márványasztalok
mellett oly körülményesen foglaltak helyet a vendégek, hogy
látni lehetett: a jövevény nemcsak feketézni óhajt itt, hanem
élete egy szakaszát is hajlandó eltölteni a boltívek alatt. Nem
kávézni jártak ide az emberek, hanem élni, valahogyan túlesni
az életen. A London-ban nem sietett senki, a pincérek éppen
úgy ráértek, mint a vendégek. Hiányzott itt a levegõbõl és az
emberek viselkedésébõl az az ideges, sietõs, kávét szörpölõ,
nyugtalanul vitatkozó modor és szemlélet, mely az üzleti világ
kávéházait jellemezte. De nem jártak ide a duhajok sem, az
éjszaka vándor népe, mely hajnalban káposztalevest és
üvegsört fogyaszt a pesti kávéházakban, s oly bánatosan,
borostásan, hazátlanul tud gubbasztani a pesti pitymallat hideg
derengésében, mint aki szíve mélyén tudja, hogy nincs az a
mámor, bódulat és felfedezés, mely el tudja oltani lelkében a
magány és a kétely savanyú füsttel terjengõ gyehennaparazsát.
A London-ba csendes emberek jártak, olyanok, akik elolvasták
a vezércikket és az apróhirdetést, megfejtették a képes német
csa lád i lap okb an a rej tvé nye ket , hos sza n el tud tak
gyönyörködni egy színes nyomatú angol folyóirat tájképeiben,
ahol a sétautakon kis lordok sétáltattak bernáthegyi kutyákat, s
általában úgy viselkedtek a vendégek, mintha nem is fordult
volna ki sarkaiból és alóluk a világ. Ilyen helyeken, mint a
London kávéháza, különös érzékenységgel neszelte Szindbád,
hogy a magánynak, a szemlélõdésnek, az emlékezésnek, a
csendes idõtöltésnek e békés szigeteit már ostromolja az idõ
vad árvize, s nem kell sok hozzá, hogy elsöpörje e
menedékhelyet.« (5)
Pesten ötszáz kávéház volt, itt bonyolították le a köz- és
magánügyeket és az érzelmi életet mesélte Heltai Jenõ. Szintén
õ írta, hogy pontosan tudta, melyik kávéházba járnak a
lócsiszárok, melyikbe az ékszerészek, a kereskedõk, a
fuvarosok, a szabók, a cipészek. Sok kávéházban vágott toll,
kéziratpapír, lexikon, folyóiratok, levélpapír, francia, angol,
német lapok várták a törzsvendéget. A XIX. század nyolcvanas
éveiben a régi Városháza mögött a Rózsa téren volt a Török
Császár. Ide járt Jókai Mór, Mikszáth Kálmán. BorsodyBevilacqua Béla,(6) e kor ismert polihisztora írta: »A New
Yorkban kitisztították a cipõdet, kivasalták a ruhádat, a pikolót
átküldted a szomszédba gallérért.« A kávéházban lehetett
biliárdozni, sakkozni, dominózni, kártyázni. Az ember intett,
és hozták a cigarettát, konyakot, ásványvizet, gyomorbajosnak
parádit, sõt az importált Vichy-vizet szalmafonatú tokban,
nagy pohárban a gõzölgõ feketét, hozták a szivart, bort,
tojásrántottát, franciasalátát, aszpikos jegelt halat, szalámit. Ha
fájt a vendég feje, elküldhette a fiút a gyógyszertárba, a trafikba
pipadohán yért, bélyegért , a tisztítób a fehérnemû ért. A
kávéházban ismeretségeket kötöttek, tárgyaltak, vállalatot
alapítottak, ügyvéddel megbeszélést folytattak. Megbeszélték
a randevút, nõket csábítottak el. Viszonyok keletkeztek és
borultak fel. Pletykáltak csücsörített szájjal, szemeztek idegen
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nõkkel, és a szexepiles ruhatáros kisasszonynak udvaroltak. És
otthona volt a hallgatagoknak, a csalódottaknak, az elvált
férfiaknak, akik a sivár, elhagyatott lakásból ide betértek. A
csillárok fényében, a márványborítású falak ragyogásában,
kívánatos nõk, zajongó emberek között senki sem sejtette,
hogy õk milyen magányosak, nyomorultak, boldogtalanok. És
a csillogó, fényárban úszó teremben nem érezték
kitaszítottságukat, a gyûlölt magányt, sodródtak valamilyen
társasághoz.
A vendég márványasztalkánál ült, ha lehetett, az ablak mellett,
az aranyozott dór oszlop és a mennyezetig érõ tükör között. És
szemlélte az életet az utcán.
A kávéházban minden valódi volt, igazi. A csillár, a plüssel
bevont páholyok, sok helyen a padló márványa is. És az
atmoszféra fesztelenül meghitt volt, otthonos, tehát intimnek
mondható. A sorsjegyügynök, a posztós, a fûszeres, a szabó is
úr volt itt. Kiszolgálták, urazták, megköszönték a borravalót,
kérték: »Legyen szerencsénk máskor is!«.A bérháztulajdonos,
a bankvezér, a belvárosi nagy áruház-tulajdonos is csak egy
márványasztalnál ülhetett, õ is vendég volt, mint a többiek. Az
Akácfa utcai Lázár kávéházba a libások jártak, a Cairóba a
biliárdozók, a Helvétiába a bélyeggyûjtõk, az Eldorádóba az
artisták, birkózók, ökölvívók.
A Vámház körúton volt a Csarnok kávéház, itt ibrikben
szolgálták fel a konyakot, fatálon a májat, tepertõt, korsókban a
szegfûs zeges fo rralt bo rt, serp enyõben a sült hu rkát,
aranyszínûre pirított hagymába göngyölve. De ilyen ételeket
csak a csarnokosok kávéházában szolgáltak fel.
Az Edisonba nem a feltalálók jártak, hanem a temetkezési
vállalatok emberei. Ezek gogoli alakok voltak. Nyáron is
nehéz posztóruhát hordtak, fehér inget, rágombolható kaucsuk
gallérral, a nyakkendõbe (fekete, mélylila, sötétkék) beszúrva
ékköves tû. Vasárnapias ünnepélyességgel viselték
méltóságteljes foglalkozásukat. Fejükön bársonyos fényû,
fekete, nagykarimájú mûvészkalap. Ecetes szaguk volt,
lárvaszerû arcukon valamilyen rémisztõ, kihûlt, merev mosoly
ült. Diana sósborszesszel hintették meg hajukat, arcukat, de az
ecetszag megmaradt. És a temetõszag. Arcuk zárkózott volt,
gõgös, elutasító és közönyös. A halottakhoz fûzõdõ viszonyuk
tette? Ki tudja? A halállal szemben udvariasak voltak.
Elvárták, hogy a temetésen zokogjanak, a fellengzõs nõi
sikolyokkal rokonszenveztek. Ha elmaradt, rossz néven
vették, a halott helyett megsértõdtek. A temetésnek is van
illemtana, etikettje, protokollja. Lelkükbe nem látott senki…
A Wertheimer Mulató zenés kávéházat a Népszínház utcában
1886-ban alapították. Mûsorában
éveken át lengyel zsidó társulatok
léptek fel, élükön Littmann Pepi
énekesnõvel, akinek nevével késõbb
majd minden orfeum mûsorán lehet
találkozni. A Washington Mulató zenés
kávéház volt az Üllõi úton, ahol a nõi
zenekar miatt sokszor parázs vita tört ki,
1908-tól Kedélyes Kabaré néven
mûködött. A Drechsler Kávéház
Andrássy út 25. szám alatti helyiségében Lénárd Béla színész 1922. szeptember 22-én nyitotta
meg a Faun Kabarét. Nem egészen egy év alatt négy mûsort
mutatott be, majd tönkrement. Szintén kérész életû volt a Chat
Noir /Fekete macska/kávéház az Erzsébet krt. 41. szám alatt,
melyben 1920 õszén Robicsek Zoltán nyitott kabarét. Három
hónapig mûködött, konferansziéja Szentiványi Kálmán volt.
Az Abbázia kávéház nagy kerek márványasztalát Lázár Béla

visszaemlékez ése szerint Kernstok Károly festõmûvész
»esténként - a leghevesebb mûvészeti disputák között kifogyhatatlan humorral, a legszenvedélyesebb erotikus
aktokkal firkálta tele«.

Az egykori Orient kávéház Pósa-asztalánál gyakran ült
Gárdonyi Géza, Benedek Elek, Sebõk Zsigmond, akik
nemcsak mint idõsebb barátjukra, de mint nevelõjükre is
néztek Pósa Lajosra, és amelynek akkor már Bródy Sándor is
állandó beszélgetõ-vitatkozó-anekdotázó alakja volt. A
Central Kávéház törzsvendégei olyan neves írók, tudósok,
mûvészek, sportolók voltak mint Aba-Novák Vilmos, Ady
Endre, Babits Mihály, Domanovszky Sándor, Gerevich Tibor,
Karinthy Frigyes, Schöpflin Aladár, Szabó Lõrinc, Szekfü

Gyula, Szõnyi István, Tamási Áron, Veres Péter.
A New York galériáján ült Osvát Ernõ(7), a Nyugatot
szerkesztette. A mély vízben, ahová lépcsõn kell lemenni,
neves színpadi szerzõk, rendezõk, híres színészek, köztük
Molnár Ferenc, Szomory Dezsõ, Laczkó Géza, Karády
Katalin, Csortos Gyula, Tõkés Anna, Hevesi Sándor, Mezei
Mária, Kellér Andor, Beõthy László, Bárdos Artúr, Somlay
Artúr, Márai Sándor vacsorázott.
Késõbb itt mûködött a New York Kabaré, amelyet a kávéház
tulajdonosa, Tarján Vilmos színész, konferanszié,
színházigazgató hívta életre – aki maga is több kabaréban
játszott – 1932 novemberéig játszott mûsoraiban, amelyeket
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többnyire Kellér Dezsõ írt és Herczeg Jenõ, Pethes Sándor,
Radó Sándor, Kun Magda, a mûfaj legjobbjai szerepeltek.

Keleti Artúr(12) lírai költõ,
akit mára teljesen
elfelejtettek. Mellékalakja
volt csak nagy kortársainak,
akik bevonultak az
irodalomtörténetbe. A VIII.
kerületi Bérkocsis utcában, a
József körút sarkán lakott.
Nagyon öreg bútorok között,
körülvéve XIX. századbeli
francia festõk, grafikusok
plakátjaival, metszetekkel,
könyvkiad-ványokkal,
ritkaságokkal, könyvmûvészek remekeivel. Divatjamúlt
jelenség volt, sorbonne-i
mûveltségével, öreg, sötét,
kétsoros ruháival, gömbölyû, keményített kézelõivel,
nagykarimájú, fekete posztókalapjával. Hajlott hátú, húsos
orrú, kövér orcájú alakját Szigethy István festõ lerajzolta
finom, tûvékony, élés szénvonalakkal. Ott lehetett látni a New
York kávéház irodalmi galériáján, olyan illusztris költõk
között, mint Kosztolányi, Somlyó Zoltán, Tóth Árpád, némi
távolságban imádott Szomory Dezsõjétõl (13). Gulácsy Lajos
(14) festõvel Itáliában való kószálásairól dekameront betöltõ
novellákat költött. Együtt álltak abban a római szobában, ahol
Shelley élt, fellengzõsen, rajongva. Az angol lángész apollóian
szép arcát idézte, ahogy õ elhitte. Keleti elherdált hagyatéka
mindenesetre egy irodalmi korszak légkörének szellemi
tartozéka volt. Hedonista jelzõi mintha valószínûtlenül kecses
nõ meztelenségét idézõ vázák életre kelt vésetei lettek volna.
Valamilyen kedves, finom romlottság volt a szavaiban,
önfeledt erotikus rajongás lappangott bennük esztétikai
formába öntve. Költészete botticellisen bájos, csermelyként
csillogó. Watteau-i üdesége, fény- és árnyékjátéka, porcelán
simasága nem nagy, de finom költõre vall. Megható
szívdobbanása volt Keleti költészetének. Magához ölelte a
szenvedõt, a tépettet, a sikertelent. Francis Jammes hangvétele
és Max Jacob naiv, hívõ bizarrsága hatott rá. Mallarmé sugalló
képeit, rafinált allúzióit, eklogáit bámulta. Verlaine
vallásossága és erotikuma egyaránt lenyûgözte, utánozta is.
Egy nagy szellemi korszak éremsorozatához tartozik arcéle.
Költészete a húszas években virágzott, késõbb az Est-Lapok
szerkesztõjeként dolgozott, s egyre kevesebb önálló
szépirodalmi munkát adott ki. Öregkorára a kommunista
kultúrpolitika végleg földbe döngölte, megalázta, az 1960-as
években mindössze öt újságcikket engedélyezett neki.(15)
Vajda Sándornak mondta kesernyésen: »Ötven évig apostoli
tevékenységet fejtettem ki, verseket írtam, és most eladogatom
a könyvtáramat, hogy reggelizni tudjak…«

Varázsa volt az esti fénynek és a gyönyörû, elegáns nõknek. A
régi ragyogást idézik a Lotz-freskók, a fények este. A
törzskávéházban ismerkedett az irodalommal az ügyvéd, a
telekügynök, a körúti divatkereskedõ, az ingkészítõ, a kettõs
könyvelõ, a kelmefestõ, a drogista. A pincér ismerte a
vendégeket. Szótlanul hozta a hírlapokat, a turfújságot a
tejeskávé és zsemle mellé tette. Ez már a szertartáshoz
tartozott, amit a törzsvendég elvárt. És a törzsvendég olvasott.
Elolvasta a hírek, a tõzsde árfolyamok után a tárcát, az irodalmi
pillanatképet, a riportot. És megjegyezte az ilyen neveket:
Krúdy,Ady, Zsolt Béla,(8) Pethõ Sándor,(9) Kosztolányi…

Kosztolányi Dezsõ, akinek immár örökre vitrinben vannak
zárva kéziratai, melyeket soha többé nem fog megírni. A
finom, merített papírok üresen maradnak. Nem hajol többé
föléjük. Nem lesz rajtuk árnyéka fejének, a kezének, a tollának.
És a sóhajnak, a leheletnek, a részegítõ szellemi
szenvedélynek. Írt szerelemrõl, gyászról, magányról, az írás
mámorával. Ha az író nem tud írni, felüvölt, zuhan, felzokog,
szánalmas, nyomorult, halálra ítélt. Az õ hajnali részegsége az
írás szerelmének bódulata volt. Az írástól nem lehet elválni,
mint egy nõtõl. Az írással élni kell, meghalni vele. Egy nõvel
lehet szeretkezni, összeveszni, kibékülni, elhagyni,
cserbenhagyni õt. Az írás nélkül nincs semmi. Az egyetlen, ami
fontos…
Nagy Lajos,(10) aki kommunista attitûdjei ellenére ahhoz a
nagy nemzedékhez tartozott, amelynek tagjai közül
természetszerûleg senki sem él már. Ez a vonulat Kosztolányi
halálával kezdõdött és Illyés Gyuláéval zárult le. Mindig is
kávéházi ember volt. A harmincas években a Wesselényi utca
és Teréz körút sarkán, a »Törzs asztaláról«(11) ismert
Bucsinszky kávéházban tanyázott. A divatos, neoncsõ
világítású bordópiros tapétás kávéházban lehetõleg a
Wesselényi utcai oldalon ült, az ablaknál. A Rákosi rendszer
meghozta az írónak az anyagi jólétet. Ha fizetésre került sor,
belenyúlt a nadrágzsebébe, maroknyi összegyûrt százforintost
szedett elõ. Mégis boldogtalan volt. Már nem a pénzen múlott a
boldogsága. Betegségei, rémlátásai, az ötvenes évek kavargó,
zúgó hírei tették búskomorrá, letargikussá. Évtizedek óta
fészkelt idegeiben a halálfélelem. Mindenféle rettegés.
Sohasem gyógyult ki belõle…

Zilahy Lajos,(16) aki elõkelõ, mûvelt bihari dzsentricsaládból
származott. Az apai házból deáki liberalizmust hozott,
humánus szemléletet. Jogi doktorátusát soha nem használta
fel. Újságíró lett a legjavából, és tökéletes formamûvészettel
verseket írt, de ezek soha nem lettek nagy versek. Versei
finomak és jelentéktelenek, elegánsak és súlytalanok. Írói
pályája a siker egymásra épített csúcsain haladt. De még
maradjunk a családnál. A bihari nemesség más volt, mint az
ország többi dzsentricsaládjaié. Demokratikusak, olvasottak,
kulturáltak. Híján annak a kevélységnek, sõt gõgnek, ami
pszichológiájában, életformájában a megmerevedésig
jellemezte a móriczi magyar dzsentrit. Kiváló és elvetélt

38.

remeklésekkel elegyített írói pálya. A nagy íróé és az
érthetetlen dilettantizmusé, ezt a giccs iránti vonzalmára
értjük, bár Szerb Antal írta: »A legnagyobbak nem félnek a
giccstõl.« Zilahynál ez annál meglepõbb, mert mûvelt, kitûnõ
ízlése volt, kivételes stílusa. De elnagyolt ítélet volna írói
értékét lebecsülni. Részletes elemzést érdemel írói pályája.
Ami valódi és ami a csinos, a nagy technikájú, ábrándozó
írásgyakorlat a nagyon tehetséges ember tökélyével megoldva.
Az egyik legnagyobb sikerét az 1939-ben készült Halálos
tavasz címû film forgatókönyve jelentette. Ez tette közismerté,
amiben a fõszerepeket a felejthetetlen Jávor Pál (17) és a kor
sexsz imból uma Karád y Katal in játsz ott. Rende zõkén t
Csortost, Kiss Manyit, Gózon Gyulát, Págert, Bilicsit, Kabost,
Mály Gerõt, Rajnai Gábort igazgatta. Zilahy a két világháború
közötti magyar irodalom egyik nagyon jelentõs alakja. A lélek
kialszik újabb kiadása a háborús esztendõkben, megnagyítva a
lélek talajvesztését, már az erkölcsi pusztulás szimbóluma
volt. Az egyén hontalanságán túlmutatva a nemzet romlására.
A koncepciós perek elõtt hivatalos kiküldetéssel az Egyesült
Államokba utazott. Kint maradt. Mindig haza akart jönni
végleg, de a halál megakadályozta benne.

szeretni, ott írni meg a remekmûvet, amit pedig senki sem kért
számon.
» Szindbád ifjúkorában, mikor törzsvendégnek számított a
híres Csikágó kávéházban; már korán reggel oly eleven élet
pezsgett itt, mint egy amerikai ütemû irodában. Hajdan már
pitymallatkor összegyûltek itt az írók, mint egy hivatalban, s
átadták magukat rejtélyes életük és még sokkal rejtélyesebb
mesterségük szertartásainak.« Az élet tárult fel a kávéházban.
Gyak ran rias ztóa n kiss zerû en, font osko dva, nyer sen,
jelentéktelenségében. És olykor kétségbeejtõen siváran. A
vacogtató reménytel enséget és az eltöpreng õ tûnõdést
megfigyelték az írók, nyersanyag volt számukra. Nagy Lajos is
így dolgozott. Megfigyelték a fontoskodókat, a mindenkit
könyörtelenül legázoló rámenõsöket, az elhagyatottakat, az
elkeseredetteket, a szerényeket, a snasszokat, a vonzóan
sz el le me se ke t, a bo ld og ta la no ka t, a ke vé ly ek et , a
hallgatagokat, a zsémbeseket, és akik légüres magányukban a
kávéházban az otthont megtalálták.
» Tulajdonképpen akkor ért véget az irodalom, Szindbád úr,
/mondta Ede, az irodalmi fõpincér/ mikor meghalt Osvát, aki
csak feketét és hideg vizet ivott, s mégis õ volt a karmestere
annak a különös együttesnek, mely itt tanyázott a mélyben és a
karzatokon, s amelyben mindenki fújta a maga hangszerét.
Meghalt Osvát, s lassan szétesett az irodalom. Õ maga nem
tudott írni, egyszer írt csak kritikát a régi Magyarországba, de
aztán rögtön elszégyellte magát. Az írók féltek tõle s mégis úgy
szerették, mint az apjukat. Órákat tudott gyalogolni, hogy egy
kezdõ költõnek új cipõt vagy szállóhelyet keressen.
Leggyakrabban Kaffka Margittal jött ide, s összefont karokkal
hallgatta, amint az égõszemû írónõ felolvasta neki új verseit,
vagy részeket a Színek és évekbõl. Aztán forradalom volt és
dögvész, Kaffka meghalt, s Osvát úr továbbra is figyelemmel
hallgatta az írók elõadásait, kissé úgy, mintha szerelmes
gyermekeit, s kissé, mintha eszelõsök panaszait hallgatta
volna. Ne tessék szerénytelenségnek tartani, de néha már azt
hittem, Péterfy úr öngyilkossága óta ketten maradtunk csak,
kiknek szívügye volt még a magyar irodalom: Osvát úr és én,
csak mi ketten törõdtünk már az írókkal. A megtollasodott
zsidók sem érezték már kötelességüknek, hogy több esztendõs
párizsi tartózkodásra küldjék el az újonnan feltûnt lángészt, s a
mágnások élõképeket rendeztek Nagy Endre úr felügyelete
mellett; ez volt minden, amit az irodalomért tettek néha.
Mintha soha nem hirdette volna az irodalompártolás szent
kötelességét Széchenyi és Szemere Miklós! Frivol lett a város,
nagyképû és szívtelen. Aztán Gárdonyi is elmaradt, csak ritkán
látogatott már el ide, a régi Csikágó-ba, ahol mindig a
sarokasztalnál ült, ott balra, kérem, az oszlop mellett, s
palackozott bort ivott, magánosan, komolyan és óvatosan, s
úgy õrizte az irattáskát, melyet maga mellé fektetett a székre,
mint az óbudai gyárak pénztárosai szombat este a bõrtáskát,
melyben a munkások fizetését cipelik. Ebben az irattáskában
hozta fel Egerbõl az új kéziratot a Pesti Hírlapnak vagy az Új
Idõknek, s mindjárt el is számolt Légrády Imrével vagy
Wolfnek Pepi bácsival, szigorúan és komolyan. Õ még úr volt,
és magános.« A kávéházakban az írók írtak. Az írók /akik
egyben mindannyian hírlapírók voltak/ itt írták a napihírt, a
riportot, de a novellát is. A riport is remekmû lehetett, nem
szakmai rutinos írás csupán. A fõúr az írónak hitelezett, és ezt
kegynek, kitüntetésnek tekintette, és soha nem követelte a
pénzét. Valamikor a fõúr, a pincér, a pikolófiú, a ruhatárosnõ is
irodalmár volt. Szakértõ, rajongó és szigorú bíráló. Olvasták az
elbeszélést, a verset, a regényfolytatást, a tárcát. Megbírálták
értõen, avatottan. Ha tetszett a novella, vers, elismerésüket

Márai Sándor, aki több mint két évtizedig itt, ebben a hazában
írt, közölt, megállapított, észrevett, állást foglalt, megfigyelt,
elutasított, szolidarizált, és nem jelentéktelen intellektuális
befolyást, hatást gyakorolt. Sokszor keményen, kíméletlenül
bírálta a hazai zsidóságot. Kétségtelen, hogy a két világháború
közötti polgári társadalom, pontosabban a magyar polgári
középosztály legkiválóbb, legjelentõsebb írója, nemegyszer
kritikai leleplezõje Márai. A polgárság írójának vallotta magát,
de hogyan? Az általa fõmûvének tartott Egy polgár
vallomásaiban errõl így ír: »Életmódomban, lelki
magatartásomban polgár vagyok, s mindenütt hamarább érzem
otthon magam, mint polgárok között.«
Zavarja minden kötöttség, ki is mondja: »Nincs egyetlen
ember, barát, nõ, akinek társaságát hosszabb ideig elbírnám.«
Ez nem tetszetõs tollgyakorlat, virtuóz stílbravúr, hanem
szembekerülés az elõítéletekkel. Persze Illyés zseniálisan
tetten éri, mikor rámutat a lényegre, megállapítja: »Az az író,
aki folyton küzd saját megalkuvásaival.« Kétségtelen, hogy a
két világháború között felszínre jutott szellemi áramlatokhoz –
ha nem is olyan nemzetközpontú fontossággal, mint Móricz,
József Attila, Szabó Dezsõ, Németh László – hozzátartozik
Márai Sándor életmûve. Márai Sándort a mai nemzedék
egyáltalán nem ismeri, vagy alig, hírbõl talán, holott a nagyok
vonulatához tartozott. Arcképének, írói pályájának felvázolása
tehát nem felesleges. Ez a pályamû a legnagyobb kérdéseket
vetette fel sok száz oldalas regényekben, Illyés szerint sokszor
ötven sorban. Nemzetrõl, lelkiismeretrõl, életrõl,
szorongásokról, szerelemrõl, halálfélelemrõl, magányról.
Idegen földön, nem a vidékies Mikó utcai lakásában – amely a
háború utolsó napjaiban páratlan értékû könyvtárával együtt
elpusztult, megsemmisült – ért lezárásához élete. Utolsó nagy
kalandjának a magányt választotta. De az ilyen emberek
mindig magányosak. Béke Ithakában címû regényében írja:
»Magányomban arcokat és jelenéseket láttam.« Krúdyt
jellemezve nyilván saját lelkiállapotát is megírja a Szinbádban:
»Írt, mert író volt, és néha egyfajta hangot hallott, amely olyan
volt, mint mikor egy üres szobában megszólal egy magányos
mélyhegedû, melyet a sarokban felejtett valaki.« Talán Márai
fogalmazta meg egyedül, mi is volt az, ami vonzotta az írókat a
kávéházhoz. Valamilyen honvágy, abszurdan mondva,
budapesti hazafiság volt a kávéházhoz ragaszkodni, ott élni, ott
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fejezték ki, amire nagyon adtak az írók. Rejtõ Jenõ, alias P.
Howard, alias Gibson Lavery (18) is a kávéházak törzsközönsége közé tartozott. Kritikusaink soha nem írták le a nevét, mert
egy »buggyant zsidó« volt, ami egyformán idegesítette a
regnáló kultúrpolitikát a háború elõtt és után is. Nemcsak hogy
nem bírálták, szerintük sohasem élt. Ezért az sem lehet igaz,
hogy a Don menti hómezõn megfagyott, ráfagyott a hóra,
meghalt. Rejtõ az irodalom elfelejtett, láthatatlan légionistája.
(19) Pontosabban az egyetlen légionista irodalmunkban. A
kritikusok elmulasztották La Rochefoucauld kísértésbe vivõ
szavaira reagálni: »Vannak bírálatok, melyek dicsérnek, és
dicséretek, amelyek rágalmaznak.« Rejtõ a megtestesült
Karinthy-alak, két énnel. Az egyik a lipótmezei tébolydalakó, a
másik a hajdanvolt Japán kávéházban ponyvaregényeit író, aki
megteremtette a magyar pikareszk irodalmi mûfajt,(20)
továbbfejlesztve Heltai gyengécske kísérleteit.

Szép Ernõ, Nagy Lajos, Tersánszky Józsi Jenõ, Bródy Sándor
és József Attila. Kint autóbuszok jártak, Csók István és IványiGrünwald az ügetõ eseményeit taglalták. A festõk
lóversenyeztek. Ennél az asztalnál üldögéltek gyakran a
„Munkácsy- Céh” tagjai, Szinyei Merse Pál, Ferenczi Károly,
Rippl-Rónai József, Kernstok. Csontváry is gyakran ült a
Japán kávéház mûvészasztalánál, ahol mindenkor gõgösködõ
módon viselkedett, magát mint mûvészt mindenkinél - pl. az
ugyanott ülõ Szinyei Mersénél is - magasabbra értékelte.
Kernstok és Rippl-Rónai - ismerték Csontváry munkáit, de
sem õt, sem Gulácsyt nem becsülték eléggé, emberségük
zavarossága folytán. Lechner Ödön, az építész
arisztokratikusan elkülönült baráti körével. Nagy ritkán bejött
a Japánba az elegáns, magas Dohnányi Ernõ barátjával, Sergio
Failonival, az Operaház karmesterével. Vértes Marcell aktokat
rajzolt hosszú hegyû ceruzával. A nõk gyönyörûek és
közönségesek voltak, fejükön széles karimájú Krisztina
királynõ-kalappal. Meztelenségük ingerlõ, erotikus, pózaik
intim szemérmetlenségével.
Rejtõ Pest forgatagában, a Japánban írt légiósairól, akiket a
tiszteletre méltó Emberiség elfelejtett. Rejtõ szerette a
légiósokat, akiket az erkölcsös Emberiség a pusztulásnak
kiszolgáltatott, mert nem volt lelkiismerete. Alakjai nem
búsképû Don Quijoték. Vidám, bohó, vagány, bölcs fickók,
önfeledt, zseniális humorral. Rejtõ el tudja hitetni, hogy ezek a
legények nem nevetségesek, hanem burleszk bukfenchelyzetben a kiszolgáltatottjai az emberi közöny törvényeinek,
könyörtelenségének. Figurái annyira karakteresek, hogy
mûvei színdarabként vagy filmként eleve bukásra ítéltetett.
Szürrealizmusa kihegyezetten realista. Vaskosan kedélyes,
groteszkül szellemes helyzetek, fergeteges tragikus-humoros
szituációik valójában emberi tragédiák.
Tébolydabeli élete nyomán írta: »A belépés díjtalan, a kilépés
bizonytalan.« Nyelve egyszerre minden színvonal alatti és
rafináltan kifinomult, kiabálóan alpári és bravúros egy oldalon.
Nincs egység még egy lapnyi írásában sem. Zagyva szintû
sorok, odakent, pongyola, romlott pesties, hulladékszerûen
bomló, piaci mondatok, kofák, részegek dadogó, elharapott
hordaléka. Mintha szándékosan összegyûjtené a rondát,
szótöréseket, amelyeket péppé gyúr össze, olyan volt, mint egy
tébolydabeli rémálom. Mégis kedvelem Rejtõ könyveit.
Piszkos Fred, Nagy Bivaly, Buzgó Mócsing, Vanek úr, Fülig
Jimmy, Szemtelen Manfréd, Kalóz Pepi, Kékszakállú Wágner,
Tuskó Hopkins, a Fõorvos, a Nagy Levin, Tulipán, Potrien
õrmester, Török Szultán, Galamb, Troppauer Hümér, Csülök
és többiek, minden közösségességük ellenére általában
szerethetõ figurák, az élet hajótöröttjei. Megálmodójuk az
ukrán sztyeppe gabonaföldjének lösztakarójával vált eggyé,
jeltelen magányban. Pedig ha valakit, akkor igazán Rejtõ Jenõt
tudnám odaképzelni a városligeti titokzatos »Fuit!« feliratú
k õ t á b l a
s í r h a n t j a
a l á …

Rejtõ Jenõ, egész fizikai szürrealista képzelgés, abszurd volt.
Tébolydalakó, csavargó, fantaszta, kazánfûtõ Afrika felé tartó
teherhajón, börtöntöltelék, mert vízum nélkül próbálkozott
Európán és Afrikán keresztül átcsúszni a határokon. Zsidó, aki
Algírban napidíjért /szép bariton hangja volt/ a francia
katolikus templom kórusában énekelt. Kikötõkben hajóács,
pincér, tróger, tolmács. Stricik, néger és maláj kurvák,
tolvajok, betörõk, tenyérjósok, katonaszökevények, diákok
közé keveredik. A mólón Marseille-ben zsákol, Altonában
idegenvezetõ a mulatók negyedében. Lebujokban
kidobóember, /röhej/, chaplini cingár, törékeny, vézna alak, õt
verik meg. Pornográf levelezõlapokat árusít, a kikötõi
rendõrség letartóztatja, kitoloncolják. Átdobják a határon,
visszaoson éjjel. Tehervonaton rejtõzik, rátalálnak, ledobják.A
sínek mentén csavarog. Közben figyel, észrevesz mindent,
tanulmányoz, megjegyez, elméje végtelenül befogadóképes.
Ismerkedik négerekkel, szingalézokkal, arabokkal,
amerikaiakkal, kínaiakkal, hindukkal, vietnamiakkal.
Városokkal, országokkal, rendõrséggel, tarhásokkal,
zsebesekkel, rongyokban járó szentekkel, parasztokkal. Õrült,
de sem ön-, sem közveszélyes. Ezért járhat a városban. A
hömpölygõ emberáradatban. Az egyedüli õrült volna
közöttünk? Remekmûvet nem írt, írhatott volna, de csak
remekmûtöredékekkel, remekmûtorzókkal lepi meg olvasóit.
Egykor nem csak az izgalmas sztorira lecsapó piaci árus,
rikkancs, borbély, tanonc, takarítónõ, hanem a parnasszista,
igényes intellektuális piperkõc, az értõ szakemberek, a
vájtfülûek és –ízlésûek is izgatottan olvasták. Napjainkban tán
azok se… Rákosiék indexre tették könyveit, az 1970-es, 80-as
évekbe jelent meg újra, népszerû volt az akkori gimnazisták
között. Szókötéseit, nyelvi humorát, mondatai hangulatát
egykori lelkes olvasótábora máig elemzi, magasztalják-, idézik
meghökkentõ eredetiségét. A tébolydában a kafkai légkör
vonzotta, a levegõben a halál bukott angyalának
szárnycsattogása hallatszott. A skizofrén környezet, ferde,
hasadt atmoszférikus keringése, hibbant forgása, valószínûtlen
színpada, ahol a szerzõk a szereplõk és fordítva, az otthona
volt. A kórtermekben zavartalanul bolyongott. Ez volt Rejtõ
kísérleti laboratóriuma, mûhelye. A Japán kávéházban már egy
másik Rejtõ ült. A Karinthy-alak másik énje, aki már elvált
testileg, és talán lelkileg is leszakadt a tébolydától. Hogy a
normális emberek között hogyan érezte magát, erre nincs
felelet. Talán kallódó, elveszett gyógyíthatatlanoknak tartotta
ezeket az »épelméjûeket.«
A márványasztalon nagy pohárban a feketéje, papír, tintatartó,
csont tollszár. Itt szerkesztõ urazták. Ide járt délutánonként
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Budapest, 1949. február 6. Lelkesedett Adyért , csiszolt, de nem túl
jelentõs verseket írt.
10. Nagy Lajos Kossuth-díjas író, publicista, *Apostag 1883. február
5.- †Budapest, 1954. október 28. Legismertebb mûve a „Képtelen
természetrajz.”
11. Törzs Jenõ-Hevesi Sándor-Kabos Gyula-Dénes György-Harmath
Imre ötösrõl nevezetes asztaltársaság, amely mágnesként vonzotta a
hírességeket és a kíváncsi sznobokat.
12. Keleti Artúr költõ, mûfordító. *Budapest, 1889. november 9. †Budapest, 1969. november 7.
13. Eredetileg Weisz Mór, író, drámaíró. Budapest, *1869. június 2†Budapest, 1944. november 30. Gyakran gúnyolódó, szeszélyességmodorosság, néha romantikus hangok jellemzik írásait. A kor zsidó
származású „minden áron felkapaszkodni akaró” polgárainak,
újságíróinak tipikus megtestesítõje, nem véletlenül a Nyugat szellemi
oldalvizéhez furakodott oda.
14. Gulácsy Lajos expresszionista, késõbb szürrealisztikus festõ,
1924-ben megvakult. Idegszanatóriumok állandó lakója.*Budapest.
1882.október 12.- †Budapest, 1932. február 21.
15. Harminc éve halt meg Gulácsy Lajos; Magyar Nemzet, 1962. febr.
21., Signor Luigi Rómában;Élet és Irodalom, 1963. máj. 15.,
Emlékezés Gulácsy Lajosra; Jelenkor, 1963.
Giotto jó utóda;
Élet és Irodalom, 1966. máj. 21.,Velence, óh, Velence; Élet és
Irodalom, 1968. febr. 24.
16. Zilahy Lajos író, publicista, az MTA tagja, * Nagyszalonta, 1891.
márc. 27. – †Újvidék, 1974. dec. 1.
17. Lásd Szózat archívum, 2010. december- Portré:
http://www.szozat.org/showpage757.htm
18. Rejtõ, eredetileg Reich Jenõ *Budapest, 1905. március 29.†Jevdoko, Ukrajna, 1943. január 1.
19. A láthatatlan légió, 1939. Utalás Rejtõ Jenõ egyik legnépszerûbb
regényére. A Hobo Blues Band 2000-ben „Gyöngy a sárban” lemezén
dalban dolgozta fel. 20. A pikareszk regény , picaresco, /a „csavargó”
jelentésû spanyol pícaro/ szóból létrejött népszerû mûfaj, szatirikus,
általában regény hangvételû, melynek hõse szegény csavargó,
bûnözõ vagy más a társadalom peremén élõ személy, aki ügyessége és
eszessége segítségével próbál boldogulni.
21. Heltai Jenõ Kossuth-díjas író, újságíró, Herzl Tivadar, a cionizmus
„atyjának” unokatestvére, * Budapest, 1871. augusztus 11.†Budapest, 1957. szeptember 3.
Források: Magyar Életrajzi
Lexikon, a Pest Hírlap Nagynaptár-a 1928, Márai Sándor: Szinbád
hazamegy, Vajda Sándor: Budapest tegnap, Waldapfel József: PestBuda a magyarok fõvárosa.

Heltai Jenõt(21) idézem ismét búcsúképpen: »A kávéház jobb
modorra, udvariasságra, illedelmességre kényszerítette
vendégeit. Nevelte és csiszolta õket. Újságot adott kezükbe,
mûvelte, oktatta, felvilágosította õket.« Az élet tárult fel a
kávéházban, nem mûvi csinálmányként, nem mesterkélten,
hanem a hitelességében, valóságában. Nem kevésszer a
lélektani háttér aprólékos, részletes, nagyon gondos
mozzanataival, a gesztusokkal, bocsánatkérõ szavakkal, amik
sokat sejtettek, jelenthettek. A kávéházak ellentmondásos
ragyogását elevenítettem fel eddig, amely végleg elveszett,
végleg meghalt. Márai a »Gyertyák csonkig égnek« címû
regényében így összegez és ez lehetne egyben az irodalmi
kávéházakról és az itt alkotókról szóló írás ars poetikája:
»Lehet, hogy ez az életforma, amelyet megismertünk, amibe
beleszülettünk, ez a ház, ez a vacsora, igen, még ezek a szavak
is, melyekkel életünk kérdését ma este megbeszéljük, mindez
már a múltté.« A XXI. század felgyorsult, rohanó, befele
forduló, gyakorta virtuális világában az irodalmi kávéházak
kora – ahol déd és nagyszüleink idején még élénk társadalmiszellemi élet folyt – mára megváltoztathatatlanul leáldozott.
1. A Kávéforrás Kávéház a Fürdõ /ma József Attila/ utca 3. szám alatti,
Hild József tervezte épületben volt. A kávéház 1825-1877 között
mûködött. Fénykorát a XIX. század hatvanas éveiben élte, amikor is a
kiegyezésig a politikai sajtó számos személyisége járt ide. Itt hozták
létre a Bolond Miska /1860/ és a Borsszem Jankó /1868/ címû
élclapokat. Munkácsy Mihály asztalainál tervezte a Népszínház
díszleteit.
2. Degré Alajos író, publicista * Lippa,1820. január 6. - † Budapest,
1896. november 1. A Tízek Társasága tagja majd a Károlyi huszárok
századosa a Szabadságharcban.
3. Lásd Szózat archívum, 2010. január- Portré:
http://www.szozat.org/showpage108.htm,
4. Az ínyesmester szakácskönyve, Magyar Elek, újságíró.* Budapest
1875. aug. 14. –† Budapest 1947. máj. 16.
5. Márai Sándor: Szinbád hazamegy.
6. Borsody-Bevilacqua Béla történész, polihisztor*Miskolc, 1885.
február 23- † Budapest, 1962. március 12. Francia felmenõi II:
Rákóczi Ferenc idejében jöttek Magyarországra.
7. Roth Ezekielként született Nagyváradon 1877. április 7.
Szerkesztõ, kritikus. Öngyilkos lett Budapesten , 1926. október 28-án.
8. Pethõ Sándor publicista, a Magyar Nemzet alapító fõszerkesztõje.
Pásztón született 1885. március elsején-Balatonfüreden halt meg,
1940.augusztus 25-én.
9. Zsolt Béla író, polgári radikális újságíró*Komárom, 1895. január 8-

Összeállította: -cspb-

Darnay Kálmán: Az elsõ babkávé sorsa

K

isfaludy Sándor testõrkorában Bécsben, Festeticsné Schaller Judit grófnõ vendéglátó asztalánál élvezte elõször a sárga levélbe
burkolt Spanyol szivart, az ebéd után fölszolgált török kávét. Nem is fogyott ki a testõr ajkáról a magasztaló szó. A grófnõ még
azzal is megtetézte kedvességét, hogy egy pár szivart és egy jó marokra való brazíliai szemes kávét adott Kisfaludynak, – aki
készülõben volt Sümegre – mutatóképpen. Kisfaludy a gyõri gyorsszekéren Téten áthaladva, beszólt Ágh Ferenc ispánhoz, a
feleségének akart kedveskedni a babkávéval. Búcsúzáskor markába is nyomta a kávécsomagot.
Fõzze ezt meg Ágh bácsinak! Sohasem élvezett ilyen jót!
Visszautaztában ismét megszállt Téten. Meg is kérdezte nyomban Ágh bácsitól, hogy ízlett a babkávé?
Nem az én fogaimnak való az már, nemzetes ifiúr. Nem tudtam megenni, pedig az asszony még füstült kolbászt is fõzött bele.
Kaszinózó táblabírák, Atheneum 1930.
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Kosztolányi Dezsõ: Pincér
Réz-sárga alkonyaton egy körúti kávéház lármás csendélete,
tü kr ök ke l, ha mi s cs il lá ro kk al , gi ps z- ró zs ák ka l és
emberfejekkel! Langyosat, föllel! Hordárt, a jobbsarokba!
Szûrve, nélkül! Telefon, telefon! Jövök már! Itt az aszpirin!
Öngyilkosjelöltek málnaszörpöt szopnak! Szalmaszálat
hozzá, szalmaszálat! Az utolsó szalmaszálat! Gyorsan, mert
betegnek lesz! Kutyanyelvet az íróknak! Irodalmi fölvágottat!
És egy ötletet, egy ötletet! A pincér, akit régen ismerek, mint
minden pincér, szintén ismer engem, mint mindenkit, akit
egyetl enegys zer látott ! Kapkod va beszél getünk , amint
elszakad asztalom mellett! Ötperces és félórás szünetekkel!

följelentettek, ki akartak küldeni a frontra. El is mentem
Oroszországba, de az ezredem csakhamar visszasürgönyözött.
Egy év múlva Olaszországba menesztettek. De onnan is
visszasürgönyözött az ezredem. - Tetszik tudni: a gyomor.
Nagy úr az. Jól fõztem.
- Ismeri a vendégeit, akik itt ülnek?
- Elég rájuk nézni, tudom, mi a pedigréjük, mi van a fejükben
meg a zsebükben.
- Mutasson néhányat.
- Hát például ott a sarokban az az úr, aki most jegeskávét iszik.
Ez minden áldott nap bejön ide. Elõször is rendel két óriási
kovászos uborkát, aztán tejbedarát, aztán jegeskávét, aztán
dinnyét, aztán feketét, aztán egy bécsi szeletet. Pardon, megint
hív. Odaszalad.
- Az istenért, mit rendelt megint.
- Fõtt kukoricát.
- Micsoda a foglalkozása?
- Orvos.
- Talán gyomorspecialista?
- Nõgyógyász.
- Az más. Akkor értem.
- Amott pedig ül egy öregúr. Ez a potyázó vendég. Barnakávét
kért habbal, lenyalta róla a habot, aztán panaszkodott, hogy
nincs rajta elég hab. Hoztam neki. Erre nagyon barnának találta
a kávét, s tejet kért. „Javító” tejet. Máskor megfordítva
csinálja. Világos kávét rendel, és „javító” feketét kér.
- Bliccelnek?
- Ó, kérem, a „bliccelõ” vendég ártatlan. Megeszik hat
zsömlyét és kettõt mond be. De ezt ismerjük. Olvasva kerül elé
a sütemény. És nem is haragszik, ha csakugyan hat zsömlyét
számítunk. Nem rosszból teszi. Csak nincs szíve bevallani. Mit
mondjak még? az „ellépõ” vendég lassan indul. Kellõ
hangsúllyal, igen hangosan kell köszönni neki. „Jó napot
kívánok, igazgató úr, alázatos szolgája, szerkesztõ úr!”
Mosolyogva eszmélnek föl, hogy még nem is fizettek. Mindig
akad „száraz” vendég is, aki besurran, azt mondja, hogy „majd
késõbb”, a kályha mellett lapul meg és villámgyorsan elolvassa
az összes újságokat. A „szélhámos” vendég külön lapra
tarto zik. M últ hé ten is járt i tt egy ilyen . Alaposa n
bevacsorázott, a székét az asztalhoz támasztotta, azzal, hogy
mindjárt jön. Még a szemüvegét is itthagyta. Sohasem jött érte.
- Van még vicces vendég?
- Kihalt. Azelõtt azonban nekünk is viccelnünk kellett,
megkívánták. Egy pohár vizet, de nedveset. A vendég, mikor
eléje tettük, ijedten mutatott rá, hogy a víz összefolyt. És
atyámnak, vezéremnek, elnökömnek nevezett.
Megkomolyodott, elsavanyodott a világ.
Micsoda sokoldalúság, áttekintés, fürgeség a mozgásában és
fölfogásban, s micsoda emberismeret. Hány regényíró van, aki
dolgozószobájában felényire sem ismeri az embereket, és hány
világkörüli utazó, ki negyedennyit se látott a világból. A pincér,
noha egy helyben topog egész életében, nem hiába koptatja
lábát és cipõjét, messzire eljut, mindig újabb és újabb
megisme réshez. Látja, hogy öregsze nek meg a fiatal
vendégek, hogy hullik ki foguk és hajuk, hogy boronálódnak
össze a párok egy üveg pezsgõnél, és hogy válnak szét, hogy
jönnek létre a házasságok, és hogy tárgyal a férj egy borús
reggelen az ügyvédjével a válásról, sötét kávét rendelve,
minden nélkül. Igazi bölcs. Bort hoz a mámornak, s a
csömörnek szódabikarbónát.

- Tízéves korában azonban mi akart lenni, Dezsõ?
- Pap. Elrohan. Ezen én öt percig merengek, kidülledt
szemmel, míg kanalazgatom az aludttejemet. Átkiabálok
hozzá. Miért pap?
- A bencésekhez jártam.
- Aztán?
- Aztán egy vendéglõs, aki velünk szemben lakott Kõszegen, a
Fõ téren, azt mondta apámnak, hogy majd odavesz maga mellé,
vendéglõst csinál belõlem.
- Hány éves?
- Ötvenkilenc. A fõpincér odaszól: „Micsoda ötvenkilenc?”, és
számolni akar.
- Hány éve van a szakmánál?
- Negyvenhat. A fõpincér – számot hallván – ismét ránk tekint.
- Hol szolgált?
- Abbázi a, Germán ia, França is, New York, Palerm o,
Miramare, Japán. Mint egy globetrotter diadalmas állomásai.
- Meddig van munkában?
- Napi tizenegy óra.
- Mennyit járhat kilométerben?
- Könnyû kiszámítani. Egy óra alatt sétálva megtehetünk öt
kilométert.
- Szóval ötvenöt kilométer naponta.
- De én futok is.
- Sokszor körüljárhatta volna a világot.
- Fõ, hogy a lábunkat ápoljuk. Minden reggel a gõzbe megyek,
kivágatom a tyúkszemeimet, a bõrkeményedéseimet, mint
min den pin cér, mie lõt t az üzl etb e jön . Azé rt nem
panaszkodom. Szép mesterség, érdekes.
- Sok híres emberrel találkozott?
- Ferenc Józsefet is kiszolgáltam Sopronban, az állomáson, egy
hadgyakorlaton. Leült az öreg a szárnysegédével, és maga
rendelt.
- Magyarul?
- Ugyan kérem. „Ich bitte um ein Glas Cognac.” Lerchenfeldi
dialektusban. Megitta, egy szót se szólt, se a szárnysegédjéhez,
se hozzám, aztán átnyújtott tíz forintot. Ady Endre is volt a
vendégem. Az bort ivott.
- Ki volt a leggavallérabb?
- Egy prelátus, aki Ungváron mulatott, 1911-ben. Nem tudom,
mi ütött hozzá, de az folyton tömött pénzzel. Ha megkérdezte,
hogy hány óra, fiam, vagy hol a telefon, fiam, vagy-hogy
hanyadika van, fiam, minden alkalommal átnyújtott egy
tízkoronás aranyat. Egy éjszaka százhatvan koronát kerestem
rajta, aranyban. Áldott, bohém ember volt.
- Maga nem az?
- Van eszembe. Csak a családomnak élek. Itt a fiam arcképe, a
menyasszonyával. Büszkén és gyönyörködve mutatja. Se
kártya, se lóverseny.
- Volt a háborúban?
- Két évig tisztiszakácskodtam Boszniában. Aztán

Pesti Hírlap, 1926. szeptember 5.
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2
Mi vonz ide? Csak Isten a tudója,
Nem a szivarfüst, nem az emberek,
Nem is a barbár kártya-idióma.
Nem ez, nem az... tán egy-két jóbarát,
Akiknek arcát látni jólesik...
Ó de hányszor ülök itt egyedül,
Míg álmaim a valót színezik.
Talán e zsongás, e "murmur incertum",
Mely néha olyan, mint a szél moraja,
Máskor meg mint távol hullámverés...
Úgy úszom rajta, mint eloldott sajka.
Talán a forró kávé hideg este,
Talán a pincér nyugodalmas arca,
Ki óhajtásom elõre kileste.
Talán - kezdõdõ öreglegénységem,
Mely itt örökös horgonyt vetni készül,
Sejtve, hogy ez lesz végsõ menedékem.
És mégis van, és itt is van varázs...
Ha akarom: a vaskályha ölében,
Mint régi napnyugták láng-özönében,
Úgy izzik, úgy piroslik a parázs,
Míg az óriás tükörablakokra
Egy fenyveserdõ rajzolódik jégbõl,
A láthatatlan festõ vas-kezétõl
Plántálva cik-cakos oromzatokra.

Ady Endre: Rád emlékeztem
Fájdalmas arcú, tettetõ Madonnám,
Kirõl epedve annyiszor daloltam,
S akitõl csókot sohasem raboltam;
A te emléked elszállott ma hozzám.
Füstös kávéház asztalánál ültem,
Valami fojtó mámor szállt agyamra,
Dehogy hallgattam víg hegedûhangra,
Hallgattam némán, búsan, elmerûlten...
Amíg rikoltva, vígan szólt a nóta,
Sûrû, nehéz köd fogta át a lelkem,
Szívemre lelni nem tudok azóta!
De mikor vád lett a cigány vonója
S vádolva, sírva zokogott a nóta, Rád emlékeztem s a szívemre leltem...

Juhász Gyula: Kávéházi bánat
Nem érzitek a kávéházi bút,
Mikor az ívlámpák izzása bágyad
És szürkén ülnek a szegény fiúk
És nem találnak már szapulni tárgyat?
Mikor a fényes selymû asszonyok
Unott arcán a festék hervatag már
S az édes, arany pezsgõ elfogyott
S valahol messze már az arany nap jár?
A zene hirtelenül fölsajog
És elhal, mint a fáradt szív verése
És künn a szürkület, a szürke vércse
Már verdesi az izzadt ablakot
S a szivar vége álmosan kihúnyt, Nem érzitek a kávéházi bút?

Reményik Sándor: A kávéház poézise
Moldován Pálnak
1
Vándor, ki egykor viharos hegyélen
Reccsenõ szálfák közt ujjongva álltam,
A mindenségbe veszve elenyésztem,
Fenyõvé, köddé, zuhataggá váltam,
- Ó olvasóm riadj, s tagadj meg engem:
Én most e csiszolt márványlap fölött
Este hat óra s nyolc óra között
A kávéháznak poézisét zengem.
A magasságok nagy szimfóniája
Törött akkordként mostan ide tér be,
A hõs-éneknek leolvadt a szárnya,
Ide zuhant, e párás, füstös révbe!
Itten gunnyaszt e márványlap fölött,
Nézi a sok imbolygó emberárnyat,
Tûnõdik, hogyan szerezzen új szárnyat A kávéházban - hat és nyolc között...

43.

Szent György napi népi hiedelmek, jósló vajákosságok!

G

yörgy ókeresztény vértanú, aki Diocletiánus idejében
nyerte el a mennyei koronát. A férfias helytállást, az
önfeláldozó emberséget és az asszonyok tiszteletét,
mintha ezeket a nemes erényeket Szent György példázta volna
a fiatal Európának. A mi mesekincsünk is a Szent György
legenda számos elemét, mozzanatát õrzi. Elõször a Legenda
Aurea (1), illetõleg az Érdy-kódex elõadásában ismerjük meg a
legendát, amelynek antik hitregebeli, illetõleg népmesei
fogantatása kétségtelen. Szent György egy évezrednél tovább a
hit diadalmas hõseként, gyõzhetetlen katonaként, emberi
példaként él Szent László királyunkkal egyetemben a
középkor lovagi világában. Õ lett a lovagoknak, lovaskatonáknak, a cserkészeknek, továbbá a fegyverkovácsoknak,
a szíjjártók céhének, azon kívül a vándorlegényeknek, és a
lóval foglalkozó parasztoknak a patrónusa. Általában lovon
ülve, vöröskeresztes zászlóval, dárdával, amint a sárkányt
legy õzi, ritk án még keré kkel , vért anús ágán ak egyi k
es zk öz év el is sz ok tá k áb rá zo ln i.
Csanádpalota népe Szent Györgyöt máig
a lovak védõszentjének tiszteli. A helyi
hagyomány szerint egy istállóban tûz
ütött ki, és senki sem mert még a
közelébe se menni. Megjelent Szent
György és szürke lovával tiporta szét a
lángokat, a lovak pedig sértetlenek
maradtak. Szent György tisztelete már
elsõ szen t kirá lyun k Szen t Istv án
ko rá ba n je le nt ke zi k a ma gy ar sá g
körében. A legenda szerint a pogány
ellenállást a kereszt dicsõséges jelének
oltalmában, Isten Anyja, a mindenkor
Szûz Mária segítségével, Márton püspök
és Szent György vértanú zászlaja alatt
törte meg.
A Szentkorona alsó két zománcképén a
két keleti katonaszent: Szent György és
Szent Dömötör látható. A veszprémi
Szent György-kápolna a sárkányölõ
lo va gn ak ta lá n a le gõ si bb ha za i
szentélye, amely egyes becslések szerint
még a IX. századból származik. Szent
Imre l egend ájába n olva ssuk, hogy
szüzességi fogadalmát Veszprém vára legõsibb, Krisztus
leg drá gáb b vér tan újá nak , Sze nt Gyö rgy nek sze nte lt
egyházában tette le.
A kápolna jeles középkori búcsújáró helyünk, itt õrizték
György lovag fejereklyéjét. 1401-ben a szent nagy tisztelõje,
Zsigmond király is megjelent a búcsún. Érdekesség, hogy a
küszöbbe az alábbi felírást vésték: IN LIMINE NON SEDETO
/ne üljetek a küszöbön/. Ez azt jelenti, hogy a kápolna igen
látogato tt volt. Számos Árpád-ko ri, fõleg nemzetis égi
kolostorunk és templomunk tiszteli Szent György vitézt
patrónusul. Ebbe valószínûleg az is belejátszik, hogy a
Krisztus igájába szelídülõ magyarság a szent lovag életét,
legendáját rokonnak érezte a maga szilaj világával. Ilyen
monostorok a bencés Oroszlámos /1028/, Ják /1214/, Dombó
/1237/, és Jásd /1256/.
Az E szt erg om k özv etl en s zom szé dsá gáb an v irá gzó
Szentg yörgyme zõ prép ostság ot Szen t Istvá n királ yunk
alapította. Meg kell még említenünk a Károly Róbert által
1318-ban alapított a Szent György-vitézek lovagrendjét

/Societas Beati Georgii/, amelynek kötelessége volt az Egyház
védelme, és a lovagi erények: Istenfélelem, foglyok kiváltása,
szegények istápolása, a bajtársiasság ápolása, továbbá a
királyhûség és a haza védelme. Jelvénye fehér mezõben piros
kereszt, ruházata pedig térdig érõ fekete csuklyás köpeny.
Jelszava: IN VERITATE IUSTUS SUM UIC FRATERNALI
SOCIETATI /valósággal igaz vagyok e testvéri társaság iránt/.
A tagok az Úr halálának és feltámadásának emléknapjain, azaz
pénteken szomorkodni, vasárnap pedig örvendezni kötelesek.
A lovagi közösséget Zsigmond 1408-ban új szabályzattal és új
névvel »sárkányrend« fejleszti tovább.
A rend újabb jelmondata: O QUAM MISERICOS EST DEUS,
IUSTUS ET PATIENS /óh, milyen irgalmas az Isten, igazságos
és hosszan tûrõ/. Középkori fõnemességünk a híres Báthoriak a
Sárkányölõt választották családi patrónusuknak. A hagyomány
szerint a család õse Opos, az Ecsedi-láp félelmetes sárkányát
Szent György segítségével gyõzte le. Báthori István vajda is
Szent György oltalmában bizakodva vív meg
Kenyérmezõnél 1479-ben a pogány török
»sárkánnyal«. E gyõzelemnek emlékezetére
építik a nyírbátori, máig álló templomot, a
gótika egyik nagy magyar remeklését. A
démonnak képzelt betegség »megfélemlítésének« szándéka magyarázza, hogy Lõcse
bélpoklosai György lovag tiszteletére
szentelték a Jakab-templomot.
Evlia Cselebi török utazó útleírásában 1663
táján elmondja, hogy a budavári Szulejmándzsámi, vagyis a régi Szent György templom
keleti kapuja fölött fehér márvány szárnyas
sárkány alak volt. A sárkány elõtt a Házret i
Khizr, vagyis Szent György ül lovon és készül
a sárkányt összetiporni. Egyik török fõpap
Buda ostroma idején e szavakkal védte meg: A
szobor szent, tehát nem szabad összetörni.
Szulejmán szultán is megkegyelmezett neki,
és hogy a szobrot senki meg ne nézze, a
nyakáról leoldott kasmíri sállal födte be, és
ezzel az összetöréstõl megmentette.(2)
A török idõket idézi a »szentgyörgytallér«
amelyet a XVII. századtól kezdve nyugati
példára Körmöcbányán is vertek. Egyik
oldalán a sárkányölõ Szent György képe, a hátlapján pedig
tengeren hánykolódó vitorlás hajó, az Egyház szimbóluma,
olykor a benne alvó Jézussal. Ezek az érmek a harcoló katonák
számára talizmánul készültek. Régi katonahiedelem szerint
akkor hatásos, ha nem vették, hanem ajándékba kapták, vagy
úgy lopták el valakitõl. A régi magyar Szent György-tisztelet
hagyományaként Tápiógyörgye faluban még a XX. század
elején is misét mondtak a bevonulókért, amelyen a regruták
meg is áldoztak. Utána kimentek a határba, ahol kalapjukkal a
négy világtáj felé suhintottak: azért, hogy jó katonák legyenek.
Szent György hajdani népszerûségére vall, hogy a Szent
Györgyrõl elnevezett helységneveink számát csak Mártonéi
mú lj ák fe lü l: Al sz en tg yö rg y, Ba la to ns ze nt gy ör gy,
Garam szent györg y, Lajta szent györg y, Oláhs zentg yörgy,
Szászszentgyörgy, Vízmellékiszentgyörgy stb. A szent
nevével képzett további helységnevek közül meg kell
említenünk a balatonfelvidéki Szentgyörgyhegyet, amelynek
lábánál békésen áll Szent Vendel szobra, aki az utazók és a
barmok patrónusa. Imitt-amott felbukkanó útszéli, mezei
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szobrait a pusztító égiháború elûzése végett állították. Szent
György alakja, ünnepe a tavaszkezdet szimbólumaként az
íratlan tradíció hatalmas erejénél fogva ott él a népi
hiedelemvilágban, a paraszti kalendárium legjelesebb napjai
között. A régi sarkadiak e nap reggelén így köszöntek tréfásan
egymásnak: Áldott a Szent György, átkozott a Szent Mihály!
Dugonics András jeles mondása szerint: a cigány egy Szent
György-napot száz Szent Mihály napjáért sem adna oda.
Az Egyház bölcs körültekintéssel helyezte Szent György
ünnepét erre a napra, idõszakra. A rómaiaknál ekkor volt Pales
pásztoristennek az õsi ünnepe, a Palilia, amikor a pásztorok az
istállókat kisöpörték, és áldozatul vízbe mártott babérágakkal
meghintették. A máshol is megtalálható archaikus pogány
kultusz ellensúlyozására rendelte tehát az Egyház Szent
György ünnepét, hogy a nép ezentúl a szent vértanú oltalmát
keresse a maga, jószága és földje számára. Szent György napja
így a kikelet ünnepe, vagyis az istállóban telelõ jószág zöldellõ
mezõre való kihajtásának a
napja. Régi néphit szerint a
Sz en t G yö rgy éj sz ak áj án
húzott harmatban van a föld
ereje, zsírja.
A mûvelet
lényege a harmat összegyûjtése. Ez leginkább valamilyen
ruhadarabnak, lepedõ, abrosz,
ritkábban kötény, szoknya a
füvön /legelõn/, ritkábban
gabona-táblán való húzogatásával történt, napkelte elõtt
vagy éjfélkor, gyakran
meztelenül. Otthon a lepedõt
kicsavarták az abrakba vagy a
búzába, kenyérlisztbe; vagy a harmatos füvet a tehénnek adták.
Mindezek eredményeképpen a hit szerint a tehéntõl több tehet
fejtek, miközben más tehe-nek tejhozama csökkent; vagy jobb
kenyeret sütöttek. A marha kapuba fektetett láncon át hajtása
országszerte általános volt, de gyakori volt a fejszén, ekevason,
tojáson, a gazdasszony kötényén, kifordított szoknyáján való
áthajtás. Vépen (/Vas m./ az
áll ato kat kih ajt ás elõ tt az
istá llób an bodz afáv al vagy
zöl d gal lya l meg ver ték , a
kijáráshoz pedig tojást és kívülbe lü l lá nc ot te tt ek . Az t
tartották, hogy olyan erõs lesz a
lábuk, mint a lánc. A tojást a
sze gén yek nek adt ák, hog y
imádkozzanak a barmokért.
Szent György napjára
elsõsorban a boszorkányok és
más rontók felfokozott
tevékenysége jellemzõ, amely elsõsorban a tehénre, ill. a tejre
irányul. Kifüstölték vagy kiforrázták a tejesköcsögöket
gyógyhatásúnak vélt füvekkel vagy ezek fõzetével
–kakukkfûvel, úrnapi sátorfûvel. A boszorkánynak
tulajdonított tehénrontó mûveletek közül elsõsorban az ágas
megfejése, ezért sok helyen e napon állítottak új köcsögfát.
Zalában »szentgyörgyharmat« néven is emlegetik, vele
mosdanak hajnalban, hogy szépek, egészségesek legyenek. A
néphagyomány szerint a Szent György nap táján hulló meleg
esõ aranyat ér a gazdának. Öreg szegediek mondogatják, ha a
Szent György napi vásárban esik az esõ, és a koldusnak
besározódik az orra. Szent György napjának a szolgálatban is
tisztes helye volt. Oltalma alatt történt régebben a pásztorok,
kocsisok, cselédek elszegõdése, továbbá a városi és falusi

tisztújítás is. Hagyományosan az ünnephez kapcsolódóan
jellegzetes pásztorszokás Kalotaszegen az ún. juhbemérés.
Ilyenkor állapítják meg, hogy a lemért tejmennyiségnek
megfelelõen a gazdák a nyár folyamán milyen sorrendben
mennyi tejet kapnak.
Ehhez a naphoz kapcsolódott a »Szent György-napi kilövés«.
Ez a lányokat, legényeket összepárosító, illetve hibáikat
kiéneklõ szokás néhány Garam menti községbõl ismert. A
legények kikiabálták „kilõtték” a lányok és asszonyok hibáit.
Szent György napját a magyar néphit alkalmasnak tartotta a
földbe rejtett kincs keresésére, amelyrõl úgy hitték, hogy
minden hetedik évben ezen a napon lángot vet. Hittek abban is,
hogy a Szent György nap elõtt fogott gyíkkal megelõzhetõ a
torokgyík, ha megkenegetik a torkukat vele. A boszorkányok
rontása ellen zöld ágakkal,
füst ölés sel, fokh agym ával
védekeztek. Idõjósló hiedelmek is kap-csolódtak a Szent
György naphoz. A bukovinai
magyarok, az Ipoly menti
falvak lakói úgy vélték, ha e
nap elõtt megszólalnak a
békák, az kora tavaszt és
nyarat jósol. E jeles nap elõtt
megszólaló béka a medvesalji falvakban esõtlen nyarat
jelez. A békát gyógyításra is
használták. A magyar nyelvterületen általánosan elterjedt
h ie de le m s ze ri nt a S ze nt
György nap elõtti mennydörgés a bõ termés elõjele. Említsük
még meg, hogy a bukovinai Hadikfalva székely
hagyományaiban a »szentgyörgyközbeli vaj« a magyar és a
román György-nap között köpült vaj: mindenre jó volt. Ez
idõszak borsavölgyi neve »kétszentgyörgynap«. Meg kell még
emlékeznünk a Szent György napi határjárásról is, vagyis
szomszédos helységek határjeleinek, mesterséges dombjainak
felújítása, amely a Székelyföldön, húsvét éjszakáján történt, de
az ország más vidékein inkább Szent György napján.
Sitkén Szent György napján volt a gyepüjárás. A hegybíró
vezetésével minden szõlõbirtokos megjelent a hegykapunál,
megkerülték a hegyet, megnézték, hogy jó karban van e a
gyepû. Agárd faluban a tavaszi kultikus tisztálkodáshoz és
megújításhoz tartozott, hogy a XIX. században a legények
tisztították ki a határbéli forráskutakat, a papéval együtt. A
budavidéki sváb néphit szerint mezei kutakból csak Szent
György napja után szabad inni.
1. A Legenda Aurea (’arany legenda’) több régebbi forrás alapján a
XIII: század végén Jacopo da Voragine által összeállított
legendagyûjtemény. Jelentõs mûvelõdéstörténeti szerepet töltött be,
nagy hatással volt az európai népek középkori legendakincsére.
2. A mohamedán vallás tiltja a képi és a szoborábrázolásokat.
IrodalomBálint Sándor: Ünnepi kalendárium, Bartunek, János: Népmondák
Nyitráról 1922,
Kodály Zoltán: Pótlék a zoborvidéki
népszokásokhoz 1913, Manga János: Ünnepi szokások a
nyitramegyei Menyhén 1942,
Róheim Géza: Sárkányok és
sárkányölõ hõsök 1911, Szendrey Ákos: A napforduló és a mágikus
állatvédés összekapcsolásának kérdése. Az állatok elsõ kihajtása
1959; Füstölés a magyar néphitben.

Összeállította:-cspb-
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Minden örömre,
Tûzlobogásra
Szítja a lelket...
Újra születtünk
Zöld lobogóval
Lepkefogóval
Táncra megint!
Csókot a földnek,
Csókot a fának,
Csókot a rügynek,
Mert a hatalmas
Égi Jövendõ
Hírnöke mind!
Hallga, mi szépen
Csendül a nóta,
Csörtet a csermely,
Csattan a csók!
Messze az erdõ
Lombjai közt a
Nyár keze int! Hirdeti minden,
Hirdetem én is,
Itt a tavasz!

Jékely Zoltán: Szent György-komplexum
Nemhiába Szent György-napján születtem:
a Sárkány minden évben eljön értem.
Formát változtat és nemet cserélget,
de jön, de jön és rámtámad bizonnyal.
Ki sose tértem! Küzdöttem iszonnyal,
viaskodtam szablyával és szigonnyal,
s noha fejét eddig mindig levágtam,
szívét, belátom, el sosem találtam!
Most tört reám a legnagyobb haraggal!
Megszorított s már-már torkom harapja.
Szörnyû testét, tudom, hiába vágom.
S egyedül vívok vele a világon!

1924. április hó 25-én

Kosztolányi Dezsõ: Áprilisi ezüst esõ
Szeles, fehérlõ délutánon,
mikor dalt hallasz messze, távol,
a tiszta, illatterhes égbõl
hull a napfényes, könnyü zápor.
Akáctömjén röpül a légben,
a lomb merengõ, szûz fehérség,
kis, ideges lányok kacagnak,
veri az ördög a feleségét.
Nyílt arccal isszuk az esõt fel,
agyunkba rózsaszínû láz kap,
vékony, ezüst esõfonálon
fehér angyalkák citeráznak.
Piros a síró égnek arca,
s a lágy esõ vígan pörög le,
mint fiatal, szelíd leányok
titkos szerelmü, enyhe könnye.

Dsida Jenõ: Tavaszi ujjongás
Tarka virágnak
Illata kábít, Édes a méz mit
Kelyhe kinál;
Lebben a lepke,
Röppen a méh Sok kicsi vándor
Kedvese ajkán
Csókra talál.
Nincs ma halál,
Él ma a földön
Mit csak az Isten
Élni teremtett; Harsog a himnusz,
Hangos a táj! Semmi se fáj,

Tóth Árpád: Április
Április, április, bolondok hónapja!
Szeretlek én téged, - a föld akkor kapja
A langyos csillogó, locsogó esõket,
Melyeket hallgatni oly jó, s a szív éled...
Április, április, - bolondok hónapja!
Zöld füvét a csikó ropogva harapja,
Zsenge reménységnek harmatozó füvét
Harapja friss szájjal egész Emberiség.
Nem vagyunk mi azért, nem és nem, bolondok,
Hajoljatok reánk, derék, új falombok,
Az legyen a divat, áprilisi fénybõl,
Szûrjetek ránk szép szûrt legényes reménybõl.
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Nyolcvan éve született Mács József, a felvidéki sors megregélõje
Mács József 1931. április 18-án született a gömör-megyei,
balogvölgyi Bátkában. Az idén 80 esztendõs, ma Pozsonyban
élõ írót, szerkesztõt, újságírót a felvidéki falu írójaként
tarthatjuk számon, hiszen regényeinek többsége a palóc
vidéket, embereinek sorsfordulóit eleveníti meg és dolgozza fel.
Mács József gimnáziumi tanulmányait Rimaszombatban,
Sárospatakon és Miskolcon végezte, majd 1955-ben a
poz son yi Ped agó gia i Fõi sko lán , mag yar -tö rté nel emtársadalomtudomány szakon szerzett diplomát. Fõiskolai
tanulmányainak befejezése után elõbb az Új Szó (1952-57),
majd az Új Ifjúság (1957-60) szerkesztõje volt, 1960-ban lépett
át a Hét szerkesztõségébe, ahol 1991-ig dolgozott, 1968-71
között fõszerkesztõ-he lyettese volt a lapnak. Emellett
1964–1970-ben a Hét Fórum mellékletének felelõs szerkesztõje is volt. A háború után eszmélt írónemzedékrõl Duba
Gyula eképpen szól: »Megtorpant gyerekkor, félbetört
fiatalság és megszakított tanulás után vidéki sivárságból vagy
magyarországi iskolákból verbuválódtak össze Pozsonyban a
múlt század második felének elején. 1953-as bemutatkozó
antológiájuk, az Új hajtások alig üti meg a gimnáziumi
önképzõkörök színvonalát. Írókká válnak szakmai tudás és
esztétikai ismeretek nélkül, a kor irodalmárokká üti õket.
Vállalják is lelkesen! De már akkor meghatározta õket a
sorsuk, hogy kisebbségiek. Más irodalmi becsvágyuk nem is
lehetett, mint hogy megírják, mi történt velük. S hogy a
romokon új szellemi életet alapítsanak. A kort és elõzményei
jegyeit, sorsélményeiket és az önvallomásos késztetést
koloncként hordozzák máig. Ami nem baj, hiszen prózaírónál
az önvallomás kényszere termékeny alkotóerõ.«
Mács József elsõ írásai falusi szatírák, melyek elbeszéléskötetekben 1955-ben Vég nélküli ülés, 1957-ben Téli világ és
riportgyûjteményben 1959-ben Pipafüstben címen jelennek
meg. 1961-ben megírja A kamasz címû kisregénye, mely
hiteles prózának számít, õszinte és tiszta stílussal, egyszerû
nyelvezettel megörökíti egy szlovákiai magyar fiatal sorsát,
létét, vágyait és csalódásait, melyet majd 1964-ben megírt, de
csak négy évvel késõbb megjelenhetõ regényében domborít ki.
Közben pályájának jelentõs állomása az 1964-ben napvilágot
látott Megbillen az ég címû novelláskötete. Írástechnikája a
hatvanas években forr ki, s ekkor mégjobban a felvidéki
sorsproblémák felé fordul. 1968-ban megjelenik Adósságtörlesztés címû önvallomásjellegû regénye, melyben a leíró
realizmus eszköztelen nyelvén egy gömöri magyar falu
lakóinak a hányattatásait ábrázolja. Egy kirándulás során egy
szlo váki ai magy ar taní tó, Szek eres Báli nt buda pest i
útitá rsána k beszé li el élett örtén etét. A csele kmény a
„felszabadulás” utáni években játszódik, amikor mondvacsinált ürügyekre hivatkozva megkezdték a felvidéki
magyar ság kitele pítésé t. A szegén ysorba n élõ özvegy
Szekeresné életének legfõbb vágya az volt, hogy fiából,
Bálintból tanult ember legyen: ezért íratta be a debreceni
tanítóképzõbe. Bálint tanulmányai befejeztével Magyarországon maradhatott volna, de inkább hazamegy, mondván: a
magyar tanítónak a határon túl is feladata van. Szerencsétlen
idõben érkezik szülõföldjére, mert akkoriban nemhogy
magyar iskola nem mûködött, de még a magyarul beszélõket is
üldözték. A fiatal tanító így kõmûvesek melletti segédmunkára
kényszerült. Ebben az idõbe n még a veterán magyar
kommunistákat is kizárták a pártból: magyarokra nincs
szükség. A kizárt veteránok (Bálint vöröskatona apjának
harcostársai) és kõmûves barátai döbbentették rá a fiatal
tanítót, hogy neki is köztük a helye. Egyre inkább észreveszi a
szegények és gazdagok ellentétét és mikor szerelmét is

deportálják, felismeri, hogy ennek a soviniszta politikának
meg kell változnia. Az író érdekes alakok felvonultatásával
plasztikus képet ad a határmenti falu mindennapi életérõl és
létfontosságú sorskérdéseinek eldöntésérõl. A regény azóta
megjelent 1971-ben, 1983-ban és 2009-ben is. Aztán többek
közt Kéts zer h aran gozt ak (1 978) , A veszt es (1 982)
Szélfúvásban (1980) címen jelennek meg regényei, utóbbinak
a hõse a nemzeti azonosságvesztés és a nyelvi kisemmizettség
állapotát vizsgálja, az Erdélybõl ideiglenesen egy gömöri
faluban megtelepedõ, majd onnan is továbbmenekülõ székely
legény sorsa után nyomozva. A regény megjelent 1983-ba és
2009-ben is. 1987-ben jelent meg a Temetõkapu címû regény,
melyet másodszor húszévre rá is kiadtak, 2006-ban. A regény a
szerelem e meggyötört áldozatáról szól, egy "megesett"
leányanyáról, aki tragédiájába beleõrült. Az örülethez vezetõ
személyes sors lélektani ábrázolása mellett egy zárt közösség,
a szlovákiai magyarság sorsregénye is a Temetõkapu,
életmûvének kiemelkedõ regénye. Palóc tájakon, az 1940-es,
1950-es megbolydult évek idején menetel benne, nagy
bakancsokkal, a történelem. A falakon Masaryk és Horthy
képei váltják egymást, a nagyhatalmak többször is átrajzolják a
térképet, szóródik, szórattatik s újra kapaszkodik a nép. 1994ben Magasság és mélység címen jelent meg következõ
regénye, a négy kötetes Öröködbe, Uram... regénye 19982001 között jelent meg a Püski kiadónál. Regényeiben
hitelesen és élvezetesen kalauzolja az olvasókat végig a
gömöri tájakon, a dimbes-dombos falvakban, betekintve az ott
élõ emb ere k lel kiv ilá gáb a, sor sáb a, meg örö kít ve a
gondolkodásmódjukat, beszédstílusukat. Regényhõseit
gyakran humorral segíti hozzá sorsuk elviseléséhez, vázolva a
kisebbségben élõ felvidéki magyarság megpróbáltatásait a
szocializmus éveitõl napjainkig. Legújabb regényeit 2005-ben
Trianon harangjai, 2010-ben Bolondok hajóján címen adta ki.
A Trianon harangjai egy, a régi-új államhatárhoz közel fekvõ
gömöri falucskában játszódik, melyben a második világháború
után-csakúgy, mint Dél-Szlovákia más magyarlakta területeinismét válaszút elé kerülnek az emberek. Kitelepíté st,
áttelepítést, lakosságcserét, kollektivizálást, az évezredes hit
megtagadását hozta az új világrend, melynek
metamorfózisában úgy sodródnak a gömöri magyarok, mintha
sorsuk az örökös változás lenne. Családok esnek szét, templom
üresedik, nyomasztó súllyal nehezedik az emberek lelkére a
számukra ismét megpróbáltatást jelentõ helyzet: pedig csak
nyugodt életet szeretnéne k, gyarapodni , boldogulni és
megtalálni az olyan sokszor elveszett belsõ, lelki békét õseik
földjén... Az öt évre rá megjelenõ regény a Bolondok hajóján
hõse, vagy anti-hõse Szeplõs. A nagybátori legény, aki a
cs eh sz lo vá k h ad se re gb e k er ül , m aj d m in de nf él e
viszontagságok közé, miközben nem lehet róla tudni, hogy
áruló, áldozat, vagy egyszerûen bolond, a sors kegyeltje, vagy
a körülmények áldozata; mindenesetre a politika labirintusából
neki kell a kiutat megtalálnia.
Fõbb díjai, kitüntetései: Madách-díj (1968); A Szlovák
Köztársaság Kormányának Ezüstplakettje (2001); a Magyar
Újságírók Országos Szövetségének Aranytoll Díja (2002);
Posonium Irodalmi Díj Életmûdíja (2004). Heizer Antal,
Magyarország szlovákiai nagykövete 2011. március 15-én
Pozsonyban tartott fogadást. Schmitt Pál köztársasági elnök
nevében magyar állami kitüntetéseket adott át, többek közt
Mács József írónak is.
A Szózat szerkesztõsége nevében balogvölgyi szeretettel is
köszöntjük Jóska bátyánkat, Isten éltesse és áldja jó
egészségben, alkotókedvben! Összeállította: Homoly Erzsó
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Langstadler Csaba, írói álneve Szentjánosi Csaba így vall magáról dióhéjban
Születtem 1965-ben, ki tudja miért erre az idõpontra esett Isten
választása, vagy én kértem? Sok szép tavaszom, telem,
nyaram, õszöm volt már azóta—lélekállapotaimról talán õk
tudnának a legtöbbet mesélni.
Édesapám hajnal kezével integet minden reggel, mióta 22 éve
elment. Édesanyám méhe a mindenség, 46 éve szüli nekem a
napokat. Nõs vagyok, két gyermek Édesapja. Feleségemnek
22 év után is szerelmes verseket írok, egyetemista gyermekeim
életét pedig átölelve tartom.
Nem én jártam iskolába, hozzám járt az iskola - rogyadozó
könyvespolcaimon több száz éves tanáraim mûvei. Két sínen
fut az életem. Az egyiken voltam vámos, vámügyintézõ,
borkimérõ-vállalkozó, gépjármû értékesítõ, bútor eladó,
munkanélküli. A másikon: fölfûzték betûimet a lapok, mint az
Art'húr, Hitel, Magyar Napló, Parnasszus, Spanyolnátha,
Kort árs, Somo gy,Paló cföl d, olya n segí tõkk el, pály ám
koordinátoraival, mint Pintér Tamás, Jóna Dávid, Bella István,
Döbrentei Kornél, Turczi István. Ezen a két sínen halad hitem
vonata egy Rákoskeresztúri Református Gyülekezettel és
pásztorával: Sóskuti Zoltánnal.
Megtanultam úszni a könyvekben, sorok hullámaiban,
mélységeikben gyönyörû világ tárul föl….gyertek, merüljünk
le!

mivolta, így határozza meg életemet a hit--és ezen keresztül a
verseimet is. Talán olyan ez, mint hogy gondolatok, érzések
nélkül nem tudunk élni, ha azonban ezeket a kialakulásukig,
atomjaikra bontjuk, lehetetlenné tesszük, hogy éljük õket. A hit
csodálatos felbonthatatlansága: az elfogadás, felbontása: a
küzdelem, a próba.
- Tudna-e vallási filozófia nélkül írni?
- Hit nélkül élni számomra, értelmetlen volna....
- Hogyan éli meg jelenlegi munkanélküli helyzetét?
- Sok mindent csináltam..., sokszor önhibámon kívül estem
bele a munkanélkülis égbe: /Uniós csatlakozás, válság,
költözés.../ Írtam a munkanélküliségrõl is verset.
Legyengít persze, és felelõsségérzetemet élesíti saját magam
ellen, ugyanakkor hitelessé tesz, feltölti bennem az ûrt, mint a
semmi a végtelent. Egy tükröt tart elém a munkanélküliség,
amibe farkasként nézek bele sokszor, de megcsillannak benne
fogaim talán....remélem ezt a csillogást adják vissza éhség-és
vér között is verseim....De mindenek fölött az hiszem, hogy
Isten és Szüleink segítsége nélkül nem menne...
- Úgy vélem, Ön pozitív gondolkodású személy - legalábbis
verseibõl ez derül ki. Ezzel egyetért?

Riportalanyomat azonban, igyekeztem néhány átfogó
kérdéssel életének további szegmenseirõl is kérdezni.

- Igen, én is így gondolom. Belsõ aktivitásom nagyon-nagy, a
külsõ már kevésbé. Szeretek belül építkezni, hogy kinézhessek
az ablakon a világra.
Túl lármás számomra a körülvevõ élet, ugyanakkor bárkiért
belemerülök ....

- Úgy érzem, számomra ezek a kérdések nagyon tanulságosak,
mert életem-szerkezetét rázzák meg, hogy kihulljanak a
deszkák közé tett percek, emlékek, gondolatok, érzések.....
- Milyen módon kategorizálná verseit?
- Talán sehogy, ha mégis kéne, akkor: zenei- versek, festõiversek, vers-versek ...stb.
Vagyis egy nagy összhangzattanban élem meg a világot, s mint
ahogy az égméretû léleknek a könnycseppjei - verseim is ilyen
könnycseppek, attól függõen, hogy életem-sorsom évszakai
éppen milyen húrokon játszanak.

- Mennyire aktív "közéleti" személyiség? Hasznos tagjaként a
társadalomnak éli meg a mindennapjait? (család, alkotás)
- A Család a mindenség közepe nekem. Mint a tengerben az
örvény - ahogy a filmeken tölcsért formálva az égig ér,
összekötve, átjárhatóvá téve a két világ közti utat. A Család
összeköt és átjárhatóvá tesz számomra mindent, csodája, hogy
személyiségemet is önmagammal teszi átjárhatóvá.

- Ki /volt/ a múzsája?
- A feleségem és persze minden nõ, akinek verset írtam, mert
nekik megkértem a kezüket a verssel, de ha repülnék, azt
mondanám, a galamblelkû teremtények, akik, mint Loreley
elvarázsolnak.....

- Milyen közeli és távoli céljai vannak? Mit szeretne
megvalósítani akár önmagából, önmagának, akár tágabb
értelemben?
- Néha egészen kis dolgokat szeretnék megvalósítani:
biztosítani a megélhetéshez szükséges feltételeket, hogy ebben
lássam milyen nagydolog ez. Néha meg szeretnék óriási
dolgokat létrehozni, hogy tudjam egy morzsa is, egy jó szó is
elég az embernek, de talán Isten útján szeretnék botladozni....
Még talán kamasz koromban fogalmazódott meg bennem (az
ismeretlenség hatására lehet), hogy én vagyok a tû a
szénakazalban, de találjon meg az, Akinek meg kell találnia,
ahogy én is keresem a tû-embereket. Azoknak írok, Akik
szeretik a nagy találkozásokat.....én szeretnék a verseimmel
találkozni az olvasóval, hogy együtt csodálkozzunk rá magyar
nyelvünk gazdagságára, életünk szépségére.

- Milyen indíttatásból írta elsõ, illetve további verseit?
- Talán az elõbbi gondolatsort folytatva, mikor magyar-emberIsten-haza erõviszonyom összeroppant valamit, mert olyan
meghatót, igazat, örökérvényût lát - ez megindít, de úgyis
mondhatnám, ha a csend párbajra hív- elõveszem tollam
kardját. persze ez szépen hangzik, inkább az érzékenység
líraisága ölt alakot a versekben azt hiszem...
- Ön vallásos - mint írta és amint ez ki is derült válaszaiból.
Milyen szerepet játszik/mennyire meghatározó verseiben és
életében a hit?

- Melyik 3 versét emelné ki mûveibõl, melyek örökérvényûek,
és miért?

- Ahogy a virágot meghatározza virág mivolta, a lovat ló
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1. Vallomások- a FISZ gondozásában megjelent egyetlen Vers
a versben címû kötetem nyitó
része, mert lepereg benne az életem, ahogy belsõ részem
túlmutat a külsõ történéseken....

Szentjánosi Csaba: Esztergályhorváti X

2. Égvirág /Kortársban jelent meg/, Nagymamámról írtam Akitõl a hitet "örököltem"...

Esztergály,
a domb köszörûköve
fényt esztergál.
A füvek: forgács darabok.
A templom égfúrója elöl
szaladok,
de rátekeredik
a köd sála,
s az éveket az idõbe
rántja.

…Hogy nem vagy itt,
mégis – tudja mindenki,
az égen nincs virág,
s nem is mer senki
egyet odatenni;

Esztergály,
a domb köszörûköve
felhõket esztergál.
Ilyenre- olyanra,
de mmkm- pontosra.

Egyszer
meg kellett halnom,
hogy éljek.
Életemmel beszélget
a szív és a lélek.;

Eszergály,
a domb köszörûköve,
belõlem
verset esztergál.
Sír, védekezik
a lélek,
de hogy kibírja,
bekenik a fények.

3. A falu bolondja - Esztergályhorvátiról szól (Édesapám
szülõfaluja, gyerekkori nyaralásaim színhelye), ahol magamba
szívtam a magyar falut...ez a föld-ég közeliség azóta is
hiányzik.
…Feltámad az újévi sonka.
Illatok bõrre rajzolt horoszkópja.
Hisz ez a kamra: jósda.
Füstként száll föl a falu végén
a nóta.
A kutya sorompófarkát
behúzza.
Elgurul- t a csorda.
Én vagyok a falu bolondja!

Eszergály,
a domb köszörûköve,
most nem esztergál.
Odalent kikapcsolták,
pihen.
Megformált emlékeimet,
az idõben viszem.

- Milyen céllal ír?

Szentjánosi Csaba: Andinak!

- A végtelennek nincs eleje és nincs vége, vagyis egyben van az
eleje és a vége,
mint a Teremtésben a kezdet és a vég.Azt hiszem az írás is ilyen
végtelen folyam,
aminek ereje a cél ( nem l'art pour l'art módra). A lap: ilyen
végtelen tábla, ahol jó
maradandóan felelni mindenkinek. Az írás szerintem:
gyönyörû ajándék, célom
megajándékozni vele másokat.

Pici piros
mágnes a szíved,
vonzza sejtjeim
porát.
Az idõbõl Feléd
mutatnak ki
mutatóikkal,
az órák.

- És végezetül: Kiknek üzen?

Az ablak arcodat
koldulja, az út lábnyomod.
Abból, hogy süt a Nap
tudom,
Isten kezét fogod.

- Azoknak, akik tudnak olvasni...
Köszönöm az interjút.
2011. március 11.
Kérdezett: Tölgyesi Mónika
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Gazduram!

Szentjánosi Csaba: Édesapám

Ferrarit csak olyan nép tud elõállítani, aki alszik ebéd után…
/Berecz András/
Vasárnap reggel, én voltam az elsõ felkelõ (vagyis
forradalmár, ~ forradalom, forr a dalom, ~ reggeli kávé)
pihent aggyal szebb itt minden …
gazduram, terítek: hétfõre hét fõre terítek (… jönnek a
törpék)
nem érkezett Vilmos és Kate esküvõjére meghívó, igaz, nem
is ígérték…
fellármáz kisfiam lekvármáz komédiája – nem az õ hibája damasztot fogott a kés keringõje, megcsúszott a terítõre
micsoda story – reggelünk házi médiája
címoldalon hozza, a család magát viccesen így ostorozza…
a hírekbe lépve: egész Jemen be van tépve,
Ausztriában sport und winter, nyert a Juve és az Inter,
Tarr Béla Berlinben Ezüstmedvét kapott,
Líbiának Bengázia odacsapott, megöltek Tunéziába egy
lengyel papot.
Armstrong (szer-tornász) befejezi újra, vége a kerékpár túra,
most néz bután, van-e élet a kerékpár után, viktóriát mutat a
kerékpár-ikon, elhúzunk
mi is kerékpárinkon… az egész csak gerillamarketing,
maradjon és menjen is,
mint a panelfelújítási program (ami hidegen hagyja õket is,
engem is…).
a versed olvasom, a csillagtöltött csúzlid, ahogy
maradandóságba vésed,
a kereszt-ezõdésed, cápasorstól ûzve, gomlyukba betûzve,
betûzve
harmóniád, száz diád vetítve felém,
átsüt rajta, mint tavaszi napsugár, az indokolatlan, az
indokolhatatlan
remény…

Hogy fért bele Apám szívébe a présház,
a domb, a szõlõ, az égbolt,
hogy elvitte õket.
A szél kereste, a Nap kutatta,
de egyik se bírta kinyitni
a szerelmes földet,
mert Édesapámat a bolygó szerelme
vitte el, hogy együtt
foroghasson vele.
Nézem Esztergályhorvátit, a tér
emlék-tapétáival van tele.
Hová rejtette el Apám titkát, hogy
több, mint 20-éve nem találom.
Talán én sem vagyok, mert Õ sem volt más, csak egy álom.

A költõk téli komorsága után--tavaszi tréfáik, ahogy a
napsugár megnyúzza a föld hóbõrét....sírva-kacagva, úgy
Gazduram módra.....
Gazduram
elvesztettem én is az erõm,
de nyomravezetõi díjat ajánlok fel…
napjaink jelentéktelenül megy el,
nem talál megoldást a napi qvíz,
egy csónakban ülünk, csak belül van a víz…
rám telepedik az érdekek tetve,
erõbõl egyeztetve,
üt el a vonat,
a vers a lélek amputációjára talált
Növénykivonat.

Jóna Dávid

Jóna Dávid
Gazduram

Gazduram

Lelkem ledobott
köpenye a tó,
mégis a csendben
fürdik a szó.

Szépen elrendezve soraid,
mint a kanál és a villa,
terítõnk a lap--ahogy
a térben ki van nyitva.
Vendégünk Európa, Afrika,
Armstrong és az Inter,
szemünk: gondolatunk labdája,
amit a fénycsel visz el.
Giordano Bruno máglyája ég
a fazék alatt,
a szomszéd kopácsol,
le akarja bontani
a köztünk lévõ falat?
Hrabal zsebcselei, betûk
lábai között a vesszõ fûszála,
álom-gyõzelmeinket megtapsolja,
a lepke szárnya.
Így vagyunk, míg a történelmen
lépegetünk, mesél Isten,
asztalunknál osztozik a tea
és a kávé a cukor-kincsen.
A kés keringõjét nem tudják

Elhagyott az erõnk,
elkérte Isten,
hogy annak adja oda,
akinek még ennyi sincsen.
Éj- kabátomat
felakasztom a végtelenre,
hold-arcomat
valaki napkeze elengedte.
Betörtek mellkasomba
a viharok,
leülök oda, ahol
befogad egy szemsarok.
Szentjánosi Csaba
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követni a balettozó ujjak,
de csak az asztal remeg,
ahogy a föld alatt....
halottainkba rúgnak.

Gazduram!
Szavaid hitelesek, én is csak szóval tudok fizetni, mint a
hitelesek. "Ó"-val, "Á"-val, "Í"-vel,
ahogy életünk görbéje lefelé ível. De a remény, mint (jo)jó
keresztyén erény kilábal (ki lábbal,
ki kézzel, ki érvvel érvel) ebbõl-- igaz nem lesz szalonna az
ebbõl, de a hitet nem lehet lektorálni,
aki pasztorációzni akar, a pásztornál lehet reklamálni.
Kérdezik sokan, mik a lelki-út paraméterei? Menni kell, s
elárulják para méterei.

Szentjánosi Csaba
Gazduram
Vonalgörbe avagy hiánygazdálkodás. Az idõ zavar (állandó
idõzavar), hogy kitaláljam a cseppmentes vizet, de
elrontottam egymás után tízet.
Elképzelt szép hölgyem (laptopmodell), keresem apró
rezdüléseit (anyám megint meg int, ha magán-nyomozok),
ami elárulja, ami
önkénytelenné, ösztönössé teszi (a figyelem-zavar! - legyen
spongyán…). Úgy vetkõztetném (formabontó – alaktani
vizsgálat – ez itt az alkat
rész!) zenére, négy ütemben (ütemterv). További a rámaszutrában (könyv-jelzõ).
Elõttem a vetítõ (dia bé tesz), tóparti képek ugrálnak (egy
kocka fej, egy kocka has). Tudom, kapcsolatunk elágazáshoz
ért (pálya-választás),
szeretnék erõs lenni, szilárd (vas-akarat, a lélek az edzõterem), amibe Ön kapaszkodhat (kapaszkodó sáv –
sávelhúzással sávosan kamatozó
felnõttkori homokozó).
Volt már néhány kapcsolatom (ezek a viszonyszámok),
voltam párkeresõ link.
Nem csak akarat van vasból, a korlátok is (korlátvas), se
vége, se hossza (mér õ szalag? –igen az, szalagkorlát).
Képeim (értékmegõrzõ) mosolyokat rögzítenek, a boldogság
finom perforációja mentén… (tépõzáros, „maradj vesztegzár”-os). Szerelembõl
vennék mintát (minta-vétel), keresek (keresõprogram)
odaadást (kötéltánc).
Forgok, mint kulcs a zárban (kulcsmásoló), mert tudom,
mindennek ára van (árfolyam), ezért nem tudok aludni.
Tartom magam (tartásdíj). A tv
elõtt maradás (az adás mar) pótcselekvés és irigy vagyok a
tömeges alvásra (szem-le bizottság). Írásjeltolmács felkiáltójelet tanul, majd a
csókol (számpár), valamit beszed (pót-lék, pót-szer szertorna). A száj különben a legfõbb hanghordozó.
Tavasz van, virágok (mezõ-gazdagság), jön a húsvéti
feltámadás, félek, hogy ez is körmenet, a támadásból (attack,
régen erre többet adtak)
pedig már elég. A böjt (húsHagyó Miklós), pedig akkor az,
ha többi napokon húst eszel. Ez egy tétel – hétköznapi
próbatétel.
Fûrész-suta és a fûrészbak egymásra találnak, egész nap
fûrészelnek, jelentõsége van a képnek, minden fû részletnek
(ezen fûn nem
terem-foci), mert egy tõrõl fakad (ez pedig a fû-tõ). Ha
fûrészt fog a fûrészfog akár el is utazik (õ a motoros fûrész).
Ez olyan Stihl-szerû, nem?
A hülyeség meg sorba áll (sorminta), én pedig sietnék,
kivágom (az Origót) az Indexet, s megelõzöm a bajt (hiszek
a megelõzésben!). Fó-rumos
teát szörcsölök. Nem tudom mit jelent, ha a szám egyenes
(számegyenes).
Tudod mi az ML? – elemcsere!

Várjuk, ahogy várlyuk a tavaszt, hogy besüssön végre
(földre-égre e kékre, az ekékre) a béke.
Tollasodjon az erdõ,a madár- ma Dárius kincsére talál...
Mi nem Eminem repperek vagyunk (agyunk, szívünk
dobban, minden magyar dobban), betûket
kovácsolunk, politikusok patáit nézzük, hogy jó úton járnake. Vigyázat! Csillagszögekkel sorsukat
üthetjük...nem a nyomukat.
Két Gyermeket szült asszonyom, de még most is nyom pénzt
ki-be (kibe?), mikor jön a csekk,
check-ingelhetünk az eladósodottak járatára (mondja is:nincs
pénz mozijegyre, se A- vat(t)ára)
Kocka fej, kocka has---kubista mozgalom? A lányokon a
pánt---kísérti Pánt?
Laptopmodell--igen ismerem, ez a gépies szerelem. Ujjazás
a billentyûn....a lapon-ösztön alapon
ismételve, mert ez az ismét elve....a "súgólyuk" mindig segít,
elõröl-ha kell hátulról emeli föl a seggit...
ha az ember a szex miatt parázna, nem lenne ilyen parázna.
A lány körmét lakkozza--lakva ismerni meg egymást
(kiderítve egy s mást).
Írjunk a margóra, emlékezve Margóra, Évára--övé az év ára,
Zsuzsannára mi a vének, meglessük, hogy támad fel a
húsvéti ének.
Barátom-lás veszélyben élünk, élünk kopik, de verseinkrõl
készülnek már a kopik.
Voltál párkeresõ link, én meg enter -- lenyomva tartott az
asszony,
kijött a jövõ képernyõjén a családi center, bevásárlóközpont
lett az élet,
lábuk között kamatoztathatják immár a nõk a betétet....ma
már csak
space billentyû vagyok, örülünk, ha szünetelnek a bajok....de
a google
keresõben is virágzanak a gyomok, megtanultam már, hogy
sok mindenre
egy Esc-képet nyomok, s ha elvesztek az adatok, a gép
agyába a winchesterbõl,
új lövést adatok.
Húsvét-nem a hús vét...nem lehet kérdés legyen böjte/Csaba/...

Jóna Dávid

Szentjánosi Csaba
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T. Ágoston László: Ötszáz ponty

K

ülönös dolog ez a divat – morfondírozott magában
Szakolcai. – Nagyapáink korában a városi polgár volt
a mintakép; a pantallós ember. Miközben a paraszt
legény térdig sárban, bokáig ganéban almozott az istállóban,
arról álmodozott, hogy otthagyja az egészet, és elmegy a
nagyvárosba házmesternek, vagy legalább kubikosnak valami
nagy építkezésre. Ha szerencséje van, akár még valamiféle
mesterséget is kitanulhat. Miért is ne? Akkor aztán ha este
leteszi a szerszámot, fölhúzza a fényesre suvickolt cúgos cipõt,
meg az élesre vasalt pantallót, és úgy állít be a kocsmába, mint
egy igazi úriember. Nincs gondja arra, mikor ellik a tehén, meg
hogy a két ló össze ne rúgjon az elválasztó rúd alatt. Csak arra
kell ügyelnie, hogy tánc közben jó szorosra fogja a
szabadnapos cselédlány derekát.
Apáinkat a téesz - szervezõk szalajtották meg a
kapanyél mellõl. Vállukra vették a kis motyójukat, s futottak
egészen a nagyvárosig, ahol acélkeblére ölelte õket a gyár. A
pöttyös kendõs asszonyokból visszeres lábú szövõnõk lettek,
az öblös hangú, büszke férfiakból lesütött szemû, csendes
spénhordó segédmunkások, vagy hajlott hátú betanított
esztergályosok. A szerszámot a beállító lakatos köszörülte a
kezük alá. Benépesültek az alagsori albérletek, s a konyhába is
fekvõ alkalmatosság került. Olykor két ágybérlõ is váltotta
egymást a mindig meleg paplan alatt.
Terjeszkedtek, az ég felé törtek a szocialis ta
nagyvárosok. Hatalmas exkavátorok tépték a Föld sebeit,
sóderbányák könnytavaiban bámulták magukat a típustervek
sz ül te pa ne l há zs or ok . A kö rn ye zõ ki s he ly sé ge k
nagyközségekké dagadtak. Az új utcák sora az elbocsátó falvak
nevével köszönt. A beton házak fémerkélyein faládákba
ültetett hazai muskátlit simogatott a langy fuvallat, s a
hétvé geken zártk ertbe n kapál t a város lakó. Kicso da?
Micsoda? Akinek a gyereke úgy gondolta, nejlonzacskóban
terem a bontott csirke.
Aki adott magára, a városközpontba költözött, s
ritkán emlegette a vidéki rokonokat. A sarki közértbe is
kocsival ment a kõbányai sörért, s lakattal zárt helyet bérelt
magának a parkolóban, nehogy valami suttyó paraszt
elfoglalja az õ kiérdemelt birtokát. Mert neki érdemei voltak,
amit odafönt is elismertek. No, meg kapcsolatai, amelyeket
kamatoztatni lehet. A kamatokat információban fizették, s az
információ forintot ért. Nagyon sok forintot. Olykor dollár
ezreket, vagy euro milliókat. Így merültek feledésbe a vidéki
nagyszülõk, meg az ott töltött gyermekévek, s egyre
gyarapodtak a német ismerõsökhöz, amerikai rokonokhoz
fûzõ dõ élmé nyek . Ez utób biak álta lába n ötve nhat os
disszidensek voltak. Ha mégsem, akkor valami egzotikus
üdülõhelyen találkoztak velük. Azóta is tart a baráti, vagy
üzleti kapcsolat. Többször ajánlottak neki olyan kinti vezetõ
állást, amiért a hazai suttyó kollégák háromszor kezet
csókolnának, de õ inkább marad. Igen, mert õ egy ilyen
nagyszívû – mit nagyszívû? – csupa szív marha, aki
megelégszik azzal a...No, hagyjuk a piszkos anyagiakat, hisz’
nem azért csinálja az ember... Holott odakint saját szigete
lehetne.
Igen ám, csakhogy a folyton pöfögõ, forgalmi
dugókban ácsorgó autók akkora benzingõzt eregettek maguk
körül, hogy alig látszott ki belõle a város. Aki adott magára, a
városon kívül vett, vagy építtetett magának villát, és a jó
levegõre mentette ki a családját. A belvárosban azok maradtak,
akiknek nem volt annyi pénzük, hogy megfizessék a friss

levegõt. Mivel a jól fizetõ hivatalok, meg a jó nevû cégek
központja a belvárosban maradt, reggelente befelé,
délutánonként meg a városból kifelé torlódtak egymásra a
füstokádó gépszörnyek és az egész várost beterítették
szmoggal.
Akik nem tartoztak az úgymond jobb
emberek közé, a fene nagy kíváncsiságtól vezérelve idõnként
meglátogatták ezeket a friss levegõjû villákat, és szuvenír
gyanánt magukkal vittek egyet, s mást.
Lehetett ugyan biztonsági õrt fogadni, vagy rendõrt
szerzõdtetni másodállásban, de a legnagyobb elõvigyázatosság ellenére is elõfordult, hogy az éjjeliõr alól kilopták az
éjjelit. Ekkor támadt egy zseniális építésznek az a briliáns
ötlete, hogy építsenek egy kerítést sok villa köré, és nevezzék
el lakóparknak. A bejárathoz tegyenek egy portásfülkét –
módosabb emberek lakta lakóparkban ez akár bástyaszerû
építm ény is lehet –, és c sak az t enge djék b e, aki
bizonyíthatóan ott lakik. A történelem során már volt egyszer
egy hasonló építészeti megoldás jó atyáink korában, de azt
gettónak nevezték. Ha túl sokat él meg az ember, olykor eszébe
jutnak hasonló párhuzamosságok, de
ezt jó mielõbb
elfelejteni. Már csak azért is, mert akkor egy régi városrészt
alakítottak át erre a célra, korunk vállalkozója viszont egy
külterületi, alig közmûvesített, elhagyott parlagföldet vett meg
száz évi részletfizetésre. Kizárólag az õ gyémánt elméjének
köszönhetõ, hogy briliáns értékû projektet hozott össze belõle
alig néhány év alatt. Itt a lakónak semmire sincs gondja. Ott a
garázs az alagsorban egy, kettõ, vagy akár több autó számára.
Csak szólni kell, már bõvítik is. Fitness terem ugyancsak az
alagsorban, fodrász az emeleten, uszoda a tetõn. Ha kell,
házhoz megy a pedikûrös, akár a pizza árus. Kiégett a
villanykörte? Egy telefon a portára, s máris indul a szerelõ.
Bébiszitter kell a baba mellé, vagy társalkodónõ a papának?
Egy telefon, és már csenget is a kívánt hajszínû hölgy. Aztán a
hónap végén bedobják a számlát a postaládába.
Mindez rendjén is volna, hiszen valami hasonló
formát alakított ki a
MÛVELT NYUGAT is, csak a
nyaralásra kellene még kitalálni valami kuriózumot, ami sehol
másutt nem létezik, csak nálunk. Teltek a hetek, múltak a
hónapok, röpködtek az évek. Már nemcsak a saját, hanem
egymás fejét is törték a szakemberek, míg végül egy zseniális
építész briliáns agyában megszületett a korszakalkotó ötlet: az
ÜDÜLÕPARK.
– Hiába gúnyolódsz – mondta Szakolcai sógora –, ez
valóban az évszázad ötlete. Nézz szét! Kiszállsz a kocsidból,
hogy kinyisd a kaput, s mire kettõt lépsz, ellopták az autódat.
Bedugod a lakatba a kulcsot, s mire elfordítanád, ellopták a
lakatot kulcsostul. S mivel azon a kulcstartón volt a
lakáskulcsod is, mire hazataxizol, kirámolták a lakásodat. Ha
megúsztad ennyivel, a maradék forintjaidat bedobhatod Szent
Antal perselyébe, mert az is elõfordulhat, hogy a konkurencia
bérelte fel a tolvajt, s hogy biztosan eltüntessék a nyomokat,
porig égetik a lakásodat is. – Változnak az idõk, változnak a
divatok – mondta ütemesen bólogatva Szakolcai. – Ha
kivennéd a slusszkulcsot az autóból mielõtt kiszállsz belõle,
tán még a taxiköltséget is megspórolhatnád.
– Nem vitatkozom veled – szólt a sógor ingerülten –,
hiszen semmi érzéked sincs az üzlethez. Tudod mit? Én is
vettem egy apartmant egy ilyen balatoni üdülõparkban. Gyere
le, tapasztald meg személyesen!
Forró nyári délután volt, amikor a légkondicionált
Audival begördültek az üdülõpark távirányítású kapuján. A
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portás tisztelettudóan emelte a kezét a sapkája ellenzõjéhez, s
akkurátusan beírta a rendszámot a kék fedelû naplóba.
– Na látod – intett vissza a sógor joviális gesztussal –,
õ vigyáz ránk a nap huszonnégy órájában. Mindent tud,
mindent lát, mindent hall, de kifelé süketnéma és vak. Ezért
fizetjük.
– Netán még a botot is visszahozza a szájában, ha
eldobod?
– Nagy szerencsém, hogy a húgod ülve értelmesebb,
mint te nekifutásból.
– Ennek örülök, de azért gondolom,
õ is állva paríroz, mielõtt aláírod neki a havi apanázs csekkjét...
– Ne dumálj már, inkább nézd meg ezeket a villákat!
Látod, ez a víztõl számított harmadik sor, amelyikben az én
apartmanom is van. Az unokám nevére vettem, csak az élvezeti
jog az enyém. Elmagyaráznám, miért volt jó üzlet ez a vétel, de
úgy se értenéd. Üzlet magas fokon, ami neked, csóró filosznak
olyan magas, mint választási malacnak a hízó vályú. Az
azonban tény, hogy ami nekem alig húsz milliómba került,
jövõre legalább negyvenet ér. Innét még rá lehet látni a tóra.
– Hmm... – ingatta a fejét Szakolcai. – Ha ez így van,
mit érnek a vízparti telkek?
– Az idén kétszer annyit,
mint tavaly, s jövõre dupláját az ideinek. Néhány éven belül
egy magyar szót nem fogsz hallani a környéken. Már most a
parti telkek fele német, belga, osztrák befektetõk kezében van.
Mellényzsebbõl rakták le a száz milliót. Igaz, a víz a telekhatár,
s valamennyinek saját mólója, meg jachtkikötõje van. Ennek a
szélsõ teleknek a tulajdonosa azért nem kezdte még meg az
építkezést, mert a tetõre helikopter leszállót akar építeni, de
még nem kapta meg hozzá az összes engedélyt.
– Hmm...– mondta ismét mély meggyõzõdéssel
Szakolcai. – Mintha lett volna valami olyan törvény, rendelet,
vagy valamiféle határozat, hogy sétányokkal kell körülvenni a
partot...
– Volt? Volt – gondolkodott el a sógor. – No de hát a
törvények arra valók, hogy az élethez igazítsák õket. Az élet
pedig ilyen. Pénzben méri az értékeket. De hogy jobban
megértsd, akár úgy is mondhatom, hogy kilóra veszik a
politikusokat.
– Amint hallom, elég nyomott áron.
– A piac az értékmeghatározó. De ha már a húsáraknál
tartunk, hoztál-e magaddal horgászbotot?
– Természetesen. Nem csak botot, szákot is. Csak azt
nem tudom, hol árulják a horgászjegyet.
– Felhívjuk a portást, õ biztosan tudja.
–
Természetesen, uram, magam is szoktam horgászni – mondta a
portás készségesen. – Az út másik oldalán van egy kis
horgásztó, ott helyben kapható napijegy. De akár hal is, ha
éppen nem akadt a horogra. Ha a mólóról, vagy a nádas mellõl
akar horgászni, a faluban van egy horgászbolt, ott árulnak
horgászjegyet is.
– És itt, az üdülõparkban nem lehet?
– Már
hogyne lehetne, uram. Idõnként magam is ki szoktam ülni a
közös strand mellé zsinórt áztatni szolgálat után.
– Hol adják, és mennyiért?
– Mármint a napijegyet? Viccelni tetszik velem,
uram? Itt minden parti telken horgásznak, meg a mólónál is.
Szeretném én látni azt a halõrt, aki ide beteszi a lábát és
háborgatni meri a tulajdonosokat!...
Így aztán Szakolcai megnyugodott, és kiült a parti
kõre horgászni. Pocsék volt a haljárás, meg se mozdult a
kapásjelzõ. Szürkületkor megállt mellette egy ötven év körüli
kopaszodó, jól táplált, fürdõnadrágos férfi.
– Látom, magának se megy...

– Egyetlen mozdítás se volt egész nap.
– Ez a francos meleg. Harmincöt fok árnyékban...
Lefekszik a hal, nem zabál... Én is kint voltam hajnal óta, de
semmi. Kétszer be is vittem a horgot, de ott se volt kapás. Az
unokám most is õrzi a botokat. Ott, a harmadik házban, az a
sárga villa. Csak a fele az enyém. Maga a hátsó sorban van?
– Ühüm, a harmadik sor. A sógoromé. Csak vendég
vagyok.
– Maga nem vesz? Szerintem jó befektetés.
– Még gondolkodom.
– Csak le ne késsen! Ez itt még üzleti tárgyalásra is jó.
Miben utazik?
– Papírban. Könyv, folyóirat, ilyesmi...
– Nem jó. A kultúra nem fizet. Gyorsan váltson, míg
rá nem megy az alsója! Én színesfémmel kezdtem. Bejött. Meg
a tõzsde. Igaz, ész kell hozzá, de nem panaszkodom.
Közben megszólalt egy éles, szaggatott fütyülõ hang,
és az egyik közeli kertben hirtelen örömujjongás, sürgés forgás támadt.
– Hallja? A Prókai már a hatodik pontyát fogja. A
bankár. Elektromos kapásjelzõje van, és külön embert
fogadott, aki ötszáz méterre beviszi neki a horgokat. Mindig
ráönt egy vödör kukoricát, hogy odacsalogassa a halakat.
Maga szerint fer dolog ez?
– Kissé mûvinek tûnik az efféle horgászat...
– Hát ezt mondom én is. Annyiért a piacon is
megvehetné, akkor meg mi benne az üzlet?
– Talán az, hogy bosszantja vele magát.
– Engem? Letojom a halaival együtt. Azt mondja,
hogy tavaly ötszáz pontyot fogott. Érti? Ötszázat. Én meg jó ha
százat meg tudtam akasztani. Tudja, ki hiszi el az õ ötszáz
pontyát?! Na, hát elmegy õ az ötszáz pontyával a sunyiba!...
– Magát nem csípik a szúnyogok? – kérdezte
Szakolcai, miközben gyors pakolásba kezdett. – Naplemente
után nem lehet tõlük megmaradni a parton.
– Nem hát, mert már a szúnyogirtáson is spórol a
kormány, de az is lehet, hogy valaki lenyúlta a pénzt. Engem az
se érdekel. A nejem kint volt Párizsban, hozott olyan sprét,
hogy a közelembe se jönnek. És még az illata is kellemes, nem
úgy, mint amit ez a pénzügyi horgászzseni használ. Még az én
telkemen is lehet érezni a szagát, ha befújja magát vele.
Nevetséges, nem?
– De, bizonyára az – mondta Szakolcai, miközben a
szúnyogokat csapkodva elindult hazafelé. – Remélem, holnap
több szerencsénk lesz – nyújtotta a kezét. – A viszontlátásra!
– Viszlát! – rázta meg a jobbját a másik. – És ne
feledje; meg se állunk az ötszázadik pontyig!
– Nem felejtem – bólintott rá, s magában mosolyogva
folytatta a gondolatot: – ha már az ötszáz ponty lett az idei
divat...
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Pattan a pillanat s még
elér szurony-hegye

Bíró András: Mert késõn jött
Az a gyermek már meg nem születik,
szunnyadva marad benned s bennem.

Lyukakat üt az ûrben
gyûszûnyi végtelen

Pedig, de sokszor látom!
ott bujkál kék szemedben,
hajadban kócolom haját
s néha szólok is:
„Ne nyafogj!”
Néha becézem:
„Lásd, most szeretlek kisfiam,
mert apukádnak szót fogadtál.”

Létben a lét hiánya
már döfködi szívem
Vér és víz vacogásban
ez ama nyár heve
Nem tudlak elkísérni
az iskolába se

És kézenfogva sétálni viszem.
Kerek szemével elbámulja
az utcákat, a házakat,
a kirakatokat,
a tovasuhanó autók után
kapdos tekintetével
s olykor kérdez is:
„Ha megnövök, én is olyan erõs
és nagy leszek, amilyen te vagy?”
Én rábólintok?
„Úgy lesz kisfiam…”

Nem tudlak elkísérni
jövendõ napokig
Ami van nélkülem van
a sírkõ megkopik
Eljõ az õ országa
tárgyak képzete
Hol a bordák és drótok
rezgése egy zene

De, az a gyermek már meg nem születik,
évek kolonca tartja fogva,
s õ a mi kurta létünknek foglya,
kerek kék szeme bennünk marad,
velünk száll sírba az a gyermek,
kinek sosem volt kezdete,
elvették jogát, hogy éljen,
elette testét az idõ.

Világosság a nézés
nyílik szájként a zár
A ketrecekre átcsap
kalitkám is madár

Gavallér János: Lét-szenny
Az a gyermek már meg nem születik,
lassan kihúny a vágyunk,
nem lesz se fiúnk, se lányunk,
mert késõn jött találkozásunk.

Testemben futkos a hideg,
átjár nyirkos-láz, félelem.
Híg vér lüktet már, gyávaság,
Ereimben, gnóm-hit, vakság.
Bõrömhöz tapadt pikkelyek,
hüllõk marják a szívemet,
hüllõk marják a vér csurog,
szememben szenny, könny mocorog.

Czigány György: A remény antifónái
1.
Elsõ emlékeim nincsenek.
A többi mind megfejtésre vár.
Az elmúlt élet s minden idõk
együtt hömpölyögnek, itt folynak
már mindig halálom medrében.

Veszett kutyák nyaldosása,
kényeztet nyálsimogatása,
korrupt-kéjfotel süppedés,
tõzsdén rest, tunya létezés.
Bõrömhöz tapadt pikkelyek,
hüllõk marják a szívemet,
hüllõk marják a vér csurog,
szememben szenny, könny mocorog.

2.
Mind jövõbe hátrál, ki a sorból ki nem állhat.
Létünk lett a megsemmisülés misztériuma.
És halálunk a történetté fölszentelt élet.
Tenyészet nélküli tény. Ahogy gyümölcsfák égnek.
Mint a kék és még kékebb füstbe bámuló állat
szimatra merevült, részvétlen s hû tekintete.

Pácolt ízt, füstölt hús szagot,
visz a vér. Lüktet. Bûnmagot
generál a csend. Száll a füst,
választottak: Gõzöl az üst!
Bõrömhöz tapadt pikkelyek,
hüllõk marják a szívemet,
hüllõk marják a vér csurog,
szememben szenny, könny mocorog.

3.
Borzalomra nyílt szemként
a Nincs tekintete

Kofák kiálltnak, piacon,

54.

kofák kiálltnak, fáj nagyon:
Máj, szív, szem, száj, agy eladó!
Máj, szív, szem, száj, agy eladó!
Bõrömhöz tapadt pikkelyek,
hüllõk marják a szívemet,
hüllõk marják a vér csurog,
szememben szenny, könny mocorog.
/2010. július 27./

Imre Flóra: Tetszhalott
bezárva húsom reménytelenül
torz és élettelen tömbjébe
bénán taszítón szúrós-keserûn
magam mégis ifjú-magamnak nézve
a belsõ képen lángként lobbanó
hajjal a gyenge surló fényben
ormótlan kõ és semmi vágyható
szürkeség formátlanság csak a nincsen
nem véd meg hogy már nincs többé remény
a semmi valami akarna lenni
ameddig lát ha csak lát is az én
a majdnem semmi még mindig nem semmi
a kõben még érez a tetszhalott
fáj a nem lesz ha nem fáj már a volt

Vida Krisztina: Óda a kockához
Szöglet! Mérhetõ életed,
érted remegõn formába zár a léted;
Ében árnyékot fon köréd kócos vonal ceruzám,
végtelenbe nyúló perspektívát a magány.

Oravecz Diána: Pokoli pálforduló
Õspokol, kén-korom, egy buja Ördög esete e mese;
Mikor fekete szárnyába fehér tollakat tûzött a végzete.
Közönye a világ, a megszokott valóság,
De valóra vált rémálma, a földre bukott Mennyország.
Hulló pázsit csillámporos hahotákat suttogott,
Egy Angyalnak nevetése a Pokolig visszhangzott.
Rettegett õselem a gonoszság mosolyba rejtett mestere
Mesteri glóriás ellenfele.. sötétlõ, hûsvörös közönye elveszett;
Az Alvilágba a romlás virága szeretõ szirmokat eresztett...

Szózat
Ökomenikus, konzervatív irodalmi és
társadalomkritikai folyóirat
I.m. Bajcsy-Zsilinszky Endre
Fõszerkesztõ:
Cságoly Péterfia Béla
szerkesztoseg@szozat.org

Oldalaidból könnyû hullámot bont a remegés,
tükröt formál a látványból a fény-árnyék ellentét.
Lépcsõn koppanó cipõsarkam alatt is te lüktetsz
a kávémban reggelente kockacukor ízzel köszöntesz,
ködbõl mesét sóhajtasz a házak falára,
vízhangot dongsz, ha benned járva, tiszta síklapjaidon
elcsúszva kiáltok:
Mérhetetlen mérhetõségeddel betöltöd a világot!
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