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Levél az olvasóhoz!

Bella István: Betlehem
Kölyökkutyák, kis jószágok, juhok,
jöjjetek hozzám, meleg testetekkel,
gyöngy párátokkal melengessetek fel.
Bokrok és fák: bojtárok, pásztorok,
nagy meleg tüzet rakjatok köröttem,
s döntsétek rám, nagy tél van szívemben.
S ti, éhes borjak, fogadjatok engem
magatok közé, íly számkivetetten
nem élhetek én, hiszen nem vagyok
se kõ, se gép, és nem arra születtem,
hogy halált faljak acélbetlehemben,
és így hihessem, egyszer jóllakok.

Bella István 1999 decemberében dedikálta nekem »Tudsz-e még világul« címû kötetét? Sûrûn elõveszem, olvasgatom, de
karácsonykor mindig meghatottsággal forgatom. Eszembe jut az Írószövetségben a Költõk Karácsonya ünnepség, ültem a
„nagyok” között pislákolva, mint az asztali gyertyafények. De van-e Emberek Karácsonya? Adventi idõszak, készülõdés a
templomban, a lélekben. Az áruházak mindent bedobnak, mintha a karácsony alibi lenne a vásárlásra. Fénybe borul az Andrássy út,
mintha a csillagos ég leköltözött volna a földre. Beszélünk persze a szegényekrõl, a hajléktalanokról, valahogy decemberben az
ünnepekre való készülõdésben, mintha egy idõszemüveget vennénk föl, amiben másképpen látunk mindent /hiszen megérdemeljük,
végig robotoltunk egy évet, meg egyébként is/. Beszélünk a jászolról, de halljuk-e Jézus sírását? Özönlenek a jókívánságok,
bölcsességek, még jó, hogy a fûtési számlát, nem piros szalaggal átkötve kapjuk, hogy tegyük a karácsonyfa alá. Szóval, fokozódik a
hangulat, közben meg valójában semmi nem változik. Ez majd januárban kiderül! Majd január bevall mindent! Most jöhet egy kis
mámor /már ha épp tudunk örülni/, egy kis csinált hangulat, kötelezõ jókedv. Persze jönnek az év végi jóslatok a következõ évre, az év
végi összefoglalások, a bölcs iránytûk. Elõhúzunk mindenkit, aki valamit feltalált, mondott, eredményt ért el, mert az ünnep egyesít
mindenkit. De Jézus nem errõl a közösségrõl beszélt. Az élet sem errõl a közösségrõl beszél. De mi felvilágosultak vagyunk: már
készülnek az ünnep negatív oldalára felhívó szózatok /hiszen erkölcsöt, reményt árulni sem rossz/, vagy éppen a nem törõdöm
semmivel- költök hangulat. Szegény lovak, õket ki üli meg, mert vagy ide fordulunk róluk-vagy oda.
Egy biztos, a csendes hóesésben /ha lesz/, zajos lesz december, az év végén, valaminek megint vége lesz csak nem az évnek, a
karácsonyfa alatt ne az életszínvonal legyen!
Mit tanulhatunk egymástól decemberben, az ünnepek alatt? Mi mit adunk majd decembernek, a karácsonynak, egymásnak, Jézusnak
rengeteg elvárásaink között?! Lesz-e játéka a jövõnek, háza az idõnek, mosolya a hóembernek? Beengedjük-e lakásunkba a világot, nem
csak a TV-n keresztül? Tudjuk-e majd szeretni nem csak a finom ételeket, hanem azok kezét is, akik kavargatják, fõzték az ételt? Én
hiszem, hogy igen, hiszem, hogy december mélységében a hó alatt, nem fagy meg a föld, hiszem, hogy békességünkben megszólalhat
mindenki, hiszem, hogy amilyen szép kívülrõl a Parlament, olyan szép lesz egyszer belülrõl is, hiszem, hogy történeteink kis epizódokká
válhatnak emberiségünk regényében, hiszem, hogy dec-emberben benne van az ember!

Áldott Karácsonyt, Boldog Új Esztendõt, Szeretetteli Ünnepeket Kívánunk Minden Kedves
Olvasónknak!
Szentjánosi Csaba

3.

Bangha Béla S.J.: A világhódító kereszténység - A társadalom visszavezetése Krisztushoz
Krisztusnak a világot s a világnak Krisztust!

L

egszebb álom minden álmok között és legsürgetõbb kötelesség minden kötelességek között: Krisztust elhozni a krisztustalan
világnak s a világot meghódítani Krisztusnak! Odafektetni ismét a Megváltó lábai elé a földkerekséget, felragyogtatni az õ
királyi jogarát minden ember, minden intézmény s minden életnyilvánulás fölött!
Az Úr maga tanított minket erre a vágyra s törekvésre, amikor a Miatyánkban mindnyájunknak – nemcsak a szenteknek, hanem az
egyszerû halandóknak is, és nemcsak a püspököknek és papoknak, hanem minden hívõnek – ezt az imádságot kötötte legelsõsorban a
lelkére: „Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod!” Nem mindennapi kenyér, nem is a saját bûneink bocsánata vagy a
gonosztól való menekedés, hanem mindenekelõtt az töltse el mindnyájunk szívét s arra kérjük mindenekelõtt az Isten kegyelmét: hogy
az Õ neve szenteltessék meg, az Õ országa jöjjön el közénk s az Õ szándékai teljesedjenek idelenn, miképp teljesednek a mennyben!
Krisztusnak a világot és a világnak Krisztust!
Nagyobb jót az emberiséggel nem tehet senki, nagyobb örömet és dicsõséget az Úrnak nem szerezhet senki, mint aki ennek az
üdvözítõ imádságnak teljesedésén dolgozik s szomjas lélekkel vizsgálja az utakat és módokat, amelyeken ezt a szent álmot és nemes
akaratot valósággá lehet kristályosítani. A társadalmat vissza kell vezetni Krisztushoz, mert jogilag az övé s mert valamikor, legalább
keresztény világban valóban az övé is volt. Krisztushoz kell vezetni az emberiséget, mert „más név nem adatott az embernek az ég
alatt, melyben üdvözülnünk kellene”. Krisztus nélkül már itt a földön céltalan, sivár és értelmetlen az élet, vigasztalan a fájdalom,
megoldhatatlanok a társadalmi feszültségek, odatúl pedig nincs nélküle remény és üdvösség. A tudat, hogy milliók és százmilliók élik
le az életet Krisztus nélkül, tehát igazság, erõ, boldogság és remény nélkül, fõképp azért, mert nincs aki õket Krisztushoz vezesse,
elviselhetetlen annak, ki Krisztusban hisz s embertársait szereti. Az elviselhetetlenségnek ez az érzete kelti fel aztán a jobbak lelkében
az apostoli tettvágyat, valamint az aggódó kérdést: miképp lehetne ezen a legnagyobb bajon segíteni:
Ennek az apostoli lélekvágynak szeretne egyben-másban utat mutatni ez a könyv. Rá szeretne mutatni a Krisztusország mai
helyzetére, az örvendetes jelenségek mellett a fájdalmas hiányok, lesiklások s elmaradások okaira, valamint azokra a módozatokra,
ahogyan a kereszténység mai megalázott és méltatlan helyzetén javítani lehetne. Vagyis: a mulasztásokra és a teendõkre. Bátran és
nyíltan, de ugyanakkor szeretettel és mérséklettel. Õszintén feltárva a hiányokat és hibákat, amelyek az apostoli tevékenységekben a
sikertelenség okai szoktak lenni, de nem a meddõ kesergés vagy szeretetlen vádaskodás hangján, hanem a magunk munkájának lehetõ
tökéletesítése és a helyzet jobbítása céljából. Mérséklettel: mert eszmélõdéseinkkel nem lázas kapkodást vagy éppen forradalmi
kezdeményezéseket kívánunk sürgetni, hanem vizsgálni a helyzetet, kutatni a megoldások módját s indítványokat tenni, mindig azzal
a magától értetõdõ megszorítással, hogy javaslataink fölött ítéletet mondani s abból a felhasználhatót felhasználni, a meg nem felelõt
pedig mellõzni mások joga és feladata.
A hatalmasan ébredõ katolikus öntudat és apostoli tettvágy, hisszük, szívesen fogadja szerény fejtegetéseinket. Hiszen mindenki érzi,
hogy a Krisztusország védelme és fejlesztése terén ma tömérdek az égetõ probléma s mindenképp jogosult a kérdés: mi volna még a
teendõ és min múlik a Krisztusország igazabb, teljesebb, diadalmasabb elõbbrevitele. Azok, akiknak ez szívük ügye, bizonnyal
örömmel mélyednek el e kérdések tárgyalásában s ha talán nem teszik is minden részletben magukévá a szerzõ felfogását, mégis
bizonnyal találnak e lapokon további gondolkozásra indítót. Nem mindenki van hivatva messze kimagasló õrhelyen, súlyos
felelõsségekkel a vállán védeni s gyarapítani a Krisztusország ügyét; sokakat szerény helyre állított a Gondviselés. De talán ezeknek is
vigaszukra, buzdulásukra, eligazodásukra szolgál ha szerényebb munkájukat is egy világot felölelõ, történeti távlatokkal dolgozó,
gigászi apostoli munkaterv kereteibe illesztve szemlélhetik.
Az Úr országa jöjjön el közénk! Mielõbb és minél teljesebben!
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Csengey Dénes: Szegényen, szabadon, szeretetben

I.
Itt nálunk az idén nem fehérlett és nem fénylett az advent, hanem tocsogott. Gonoszul süppedékeny volt, minden lépésre fröccsent, és
sanda szándékok rossz lehelete pázázott fölötte, akárcsak egy nagy mocsár fölött.
Közben pedig kipattant a rügyek a megzavarodott vadgesztenyefák ágain.
A szeszélyes kedvû természet mintha csak minket utánzott volna. Mintha csak velünk évõdött volna: nézzétek, ilyenek vagytok.
Igen, ilyenek voltunk. Boldogabb európai városokban már meggyújtották az elsõ gyertyát az adventi koszorún, de mi még egymás
torkát kerestük a népszavazás eredményeit értelmezõ nyilatkozatainkban. Boldogabb európai városok parkjaiban már elindultak a
csengõs szánok, és fehéren, gazdagon felragyogtak a karácsonyi kirakatok, de mi még egy súlyos életmentõ mûtéttel felérõ
költségvetés részleteit mérlegeltük szorongva, és rettegtünk, vajon szorít-e az utcára minket a közgazdaságilag világosan
megindokolható lakbéremelés. Boldogabb európai városokban már megilletõdötten pillantotok az emberek egy-egy magasra tûrt gallér
mögé, mert tudták, érezték, hogy ott jár közöttük a nesztelen léptû angyal. De mi még aláírásokat gyûjtöttünk, petíciókat fogalmaztunk,
egy feloszlatásra ítélt, tanácstalanságában kissé megátalkodott, de félelmeit leplezni ezzel sem tudó parlament körül tülekedtünk az
ingerült követeléseinkkel.
Nehezen adtuk oda magunkat az ünnep elõtti várakozásnak. Több volt közöttünk a gyûlölet, mint a remény, több a kétségbeesés, mint a
nyugodt önbizalom. Összeomlásunkat, erkölcsi összeroppanásunkat, végsõ elnyomorodásunkat és egymás ellen vadulásunkat
könnyebb volt elképzelni, mint azt, hogy felegyenesedünk szegénységben, szabadságban és szeretetben, megosztozunk a sovány,
mégis súlyos örökségen, és aztán megalapítjuk a magunk új, európai hazáját.
Itt voltak közöttünk, most is itt vannak az ember és a nemzet legjobb tulajdonságai is. Nem némult el józan mérlegelés, a felülemelkedõ
belátás, a lehetetlennel szembeforduló szelíd dac és a végsõ egymásrautaltság felismerése. De e tulajdonságok csendes színrelépése
valahogy idõszerûtlennek tûnt, mint a december végi rügyfakadás. Könnyebben teremtettek közfigyelmet a harc, a kegyetlenség, a
gyûlölet metafórái. Igazoltató éberséggel környékeztük egymást, nem tiszta, belátó érdeklõdéssel.
Voltak, akik a jótékony, adakozó állam után kiáltottak, miközben szemtõl szembe álltak a megöregedett, elgonoszodott, kifosztott arcú,
kifordított zsebû állammal, ezzel az agg útonállóval.
Voltak, akik a gazdagság alaptörvényei után áhítoztak, mert eliszonyodtak a sakálok és hiénák törvénytevõ csordáitól, és szívükben
megkívánták az ordas nemességét.
És voltak, szerencsére voltak, akik kinyitották a szekrényüket, és kiválasztottak egy alig viseltes télikabátot, egy szépen stoppolt
harisnyát, egy pár kinõtt korcsolyacipõt, és elindultak valamelyik meghirdetett gyûjtõhely felé. Útközben vásároltak hozzá egy csomag
kakaót, pár szem narancsot, és aztán letették egy közös fenyõfa alá az ismeretlen kisfiúnak szánt takaros ajándékcsomagot.
Különös szegények furcsa karácsonya ígérkezett. Precision 2000. Ne vedd meg, jövõre úgy is el kell adnod, ha nem akarod leszoktatni a
gyereket a reggeli tejrõl. Adidas melegítõruha egy huszasért. Ezt se vedd meg, vess egy pillantást a melletted reszketõ öregasszonyra,
akinek összeszorított markában könnyezik a sárga tízforintos.
És ingerült tülekedés volt mindenütt. A politikában, az aranyvasárnap nyitva tartó üzletekben, a meg-megálló mozgólépcsõn. Az
idegrendszerekben. Ajzott kétségbeesés. Tipródás a langyos decemberi sárban.
Az angyal pedig megrökönyödve nézett minket, nekiszorítotva valahol egy nedves falnak.
Tûnõdve állok az ablaknál karácsony elõestéjén.
A tiszta fagy még megjöhet. A hó még megjöhet.
De megjön-e? Idõben jön-e? Kiszabadít-e, kiemel-e minket csatározásaink, szenvedélyeink, megromlott indulataink közül?
Lesz-e ünnep az idén ebben a düledezõ országban?
II.
Kételkedve néz rám a feleségem, amikor idáig jutunk. Nem szentségtörés ez? Szabad ilyen szörnyû kétséget odalopni az eldíszített
fenyõfák alá? Hiszen olyan ez, mintha lassanként a térdünkig érne valami a szobában. Mintha csõtörésre volna a reménytelenségnek.
Mit mondhatok erre? Körülnéztünk, és amit látunk, az a mienk. Az ünnep nem hazugság, nem kibúvó, hanem felülkerekedés. Kilábalás
a mocsárból, kibontakozás mindennapi ügyeink hínárszövedékébõl, csendes és megilletõdött találkozó néhány végtelenül nagy és
határtalanul egyszerû érzéssel.
Szegényes idén a fa? Alacsonyka? Majd lesz még magasabb, lesz még dúsabb. Ne süsd le a szemed! Aki a szegénységét szégyelli, attól
félni kell. Mert az kérkedõ, püffeszkedõ és irgalmatlan lesz, ha meggazdagodik egyszer.
Összeszorult a szíved, amint végignéztél szûkmarkúan választott ajándékaidon? Hát akkor ne nevess, ne üsd el tréfával a dolgot. Nézz a
fiadra, görbül a szája, de téged figyel. Férfit akar látni, nem bohócot. Egyenes, nyugodt pillantásodat nem fogja elfelejteni. Mostantól a
férfi nevelkedik benne, nem a keserû komédiás.
Túloldalon egyszerû az ünnepi asztal? Sok a teríték, hosszadalmasak az imák, kevés az étel? Látjuk elõre, hogy itt ma senki sem fog
igazán jóllakni? Lehet. De azért ugye nem fogunk rárohanni a karácsonyi kalácsra? Nem fogjuk szétmarcangolni. Keresztet rajzolunk
rá a kés hegyével, aztán megszegjük, és mindenki elveszi a részét. Aki utoljára vesz, azé a legnagyobb szelet, apánk így tanított. Tegyük
el jó helyre a gondolatot, a következõ években még nagy szükségünk lehet rá.
Nem vagyok képzett magyarozója a Szentírásnak, de van egy apokrif elképzelésem arról, hogyan lehet néhány hallal és néhány
kenyérrel ezreket jóllakatni, hogyan lehet kifogyhatatlanná tenni a laposhasú boroskorsókat.
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Ketté kell törni a kenyeret, a bort pedig gondosan kétfelé kell tölteni. Ha még mindig több a vacsoravendég, mint az adag, akkor meg
kell ismételni az osztozkodást. Aztán megint és még egyszer. Nincs olyan kicsiny darab kenyér, amit ne lehetne még egyszer kettétörni.
Végül mindenki enni fog.
Nem állítom, hogy akik így vacsoráznak meg, rogyásig fognak telni hallal, kenyérrel és borral. De azt tudom, hogy csendes
nagyszerûségükben boldogok lesznek. Mindegyiküknek lesz, akire hálával gondolhat a nagyobbik adagért. És mindannyian érezni
fogják, hogy õk egymásnak nem ellenségei a kenyérharcban, hanem társai és sorsosai.
És az lesz majd a gyertyagyújtás pillanata. Akkor ablakot nyitunk, bebocsátjuk és magunk közé fogadjuk a vacogó angyalt.
Megmelengetjük a kezét, szép haját a fenyõ ágaira terítjük óvatosan.
Aztán elolthatjuk a villanyt.
A politika görögtüzei után nyugtatni fogja szemünket a csillagszórók apró, ezüstös fénye.
Aztán átölelhetjük egymást, térdig állva a reménytelenségben, de érezve egymás homlokának melegét.
Aztán azt mondhatjuk egymásnak tiszta, könnyû szívvel: Boldog karácsonyt, kedveseim!
III.
Nem tudom, milyen karácsony lesz idén Temesvárott, Aradon, Brassóban, Bukarestben. Nagyon valószínû, hogy azon a napon Jézus
maga sem jut át a nagylaki határállomáson. Nagyon valószínû, hogy a gyertyagyújtás órájában is lánctalpasok gördülnek az elsötétített
ablakok alatt Erdélyben és Románia szerte mindenütt.
Nehezen viselhetõ szívünkben a feltartóztatott, eszköztelen szeretet. Mégse hagyjuk múlni! Idén decemberben még a svájci
havasokban is beköszöntött az olvadás. Valami ismeretlen eredetû meleg kószál Európa testében. Ceausescu diktatúrája sem fog neki
ellenállni.
Lapzártakor hallom a hírt, hogy a várakozás beigazolódott. Jézus útja Erdély és Románia városaiba, falvaiba szabad. És mi is
üzenhetünk a szabadság zuhatagában élõ románoknak, magyaroknak, szászoknak, szerbeknek, zsidóknak: Boldog karácsonyt,
testvéreink!
IV.
Jövõre elosztjuk Magyarországot. Ebben csendes kérlelhetetlenséggel egyetértünk. Ez a haza a miénk. Szegénységben, szabadságban.
Szeretetben?
Nem árt, ha az osztozkodásig magunk között marasztaljuk az angyalt. Kisegíthet minket jó tanáccsal egy-egy szenvedélyes
pillanatban.
Sok lesz a teríték. Igen hosszadalmasak, igen átfûtöttek lesznek az imák. És nagyon kevés lesz, amin végül megosztozunk.
Senki követelései nem fognak teljesülni. Látjuk elõre, hogy senki nem fog igazán jóllakni.
De azért nem fogunk rárohanni Magyarországra. Nem fogjuk szétmarcangolni.
Ugye?
Keszthelyen, az 1989. év karácsonyának elõestéjén
Megjelent: Magyar Hírlap, 1989. dec. 23.

Alföldi Géza: A cigány így is él
Tegnap az árokparton
egy cigányasszony kettõs
ikreket sült. Mid a kettõt
maga szülte a vézna asszony.
Rájuk csavart egy piszkos kendõt,
azután felállt, mintha
mi sem történt volna,
s elballagott. Tiszta
fekete szeme rámvillant, amikor
rászóltam, várjon, elviszem
egyik orvos barátomhoz.
Nem jött: minek gondoz
maga engem? – Támadt rám még. – Ha én valakire várnék,
hogy segítsen rajtam,
rég nem volna cigány!
A gyerek a fontos, az meg itt van,
itt vannak a karjaimban!
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S jól vannak! Az egyik, lássa, szopik.
A gondhoz, bánathoz mási szokik,
mert nincs tejem! De mit érdekli ez magát!
Maguk gazdagok, maguké a rózsafák
virágja, a mienk a tövis,
maguké a nyár, miénk a tél:
de a cigány így is él!
Otthagyott. Kis alakja
fáradtan, de gõggel vitte terhét.
Én alázattal néztem a földet,
ahol ez az asszony szült.
Valami úgy húzott az árokpartra ülni:
mivé lehetnénk, ha minden magyar asszony
ennyi szívvel, hittel tudna szülni!

Erdélyi József: Fedezékek

Garai Gábor: Honalapítók

Jó fedezék ez itt, Budán,
a harmadik emeleten;
késõ éjjel, mikor a város alszik
s az ég sötét még keleten,
írogathatok lámpám mellett,
ily áldott csendben csendesen;
nem zavar gondolataimban,
nem akaszt senki, semmi sem.

István király lovas-szobra alatt,
a föld mélyén, a várfalak tövében
õsi katona-csontok nyugszanak:
karok s lábak mészváza, koponyák,
és kéz- és láb-fejek ízekre hullott csonkjai;
és rozsdás ember-patkók:
a talpasoknak
– kik az utak kövén lóhalálban kocogtak –
kellett a bocskoron ily vasat hordani…

Jó fedezék volt az is, ott, künn,
a Zbrucs felett; volt asztalom,
asztalomon kisorosz szõttes;
kívül maradt az unalom:
tûzhelyem, lámpám, tintám, tollam,
írópapírom, könyveim;
gránát ha robbant a közelben, – mi tagadás? – meghalt a rím.
De a helyt jól választottam;
szántott ahol már a halál,
oda már aligha lép többet,
oda már aligha talál;
egy macska be-belesett hozzám,
fedezékem kis ablakán, –
talált az elhagyott házakban
egeret és megélt magán.
Hívogattam hazai szóval:
cicuskám! cicc! de elszaladt;
akadt volna pedig számára
vacsorámból egy-két falat, –
szemében idegen, ellenség,
nem voltam falusi legény;
mégsem õ volt, mégsem az állat, –
az ember: én voltam szegény.

Így hát a szobor méltó helyen áll.
Mert még a végitélet harsonái
sem terelhetnék össze a király
hamvait úgy, hogy ráismerne bárki:
íme, a honalapító – õ az, kétségtelen.
De a bocskorosok csonthalma: bizonyosság.
Általuk élt és rajtuk állt az ország,
s holtukat túlélte a türelem,
hogy megtartja majd, aki alapozta
a hazát – házat rakván a romokra…
Fent a jelkép megrendülhet: lehet
kiválasztott tehetség, hõsiesség
szobra, bölcs szigor s változó szerep
emlékmûve, – istenült õrület –
de lent, kik az eszménynek testet adtak,
testbõl csonttá lettek és fennmaradtak
utódaikban; kik a lényeget
õrzik, a megtartó titkok tudói,
az örökös kezdetek folytatói,
a hon folyton ujjá-alapitói:
rendületlenek a névtelenek.
1968.

Jó lett volna a tûzhely mellett
hallgatnom a dorombolást;
jobb mint odakünn néha-néha
robbanást, puskaropogást;
otthonná tette volna durva,
földalatti lakásomat;
hiába hívtam: cicc! cicukám! –
megijedt tõlem s elszaladt.
Simogattam volna gerincén
a szikrázó fekete szõrt…
Rég volt; hány éve? – Olvassuk csak:
ötvenkét évvel ezelõtt;
hány ember nem élt annyit s én még
élek hetvennégy évesen,
ha betegen is; de nem reszket, –
verseket ír még jobb kezem.
Volna bár puskám az írószer:
agyonlõném a háborút,
ha tudnám azzal… Bármilyen volt,
messzérõl, megszépült a múlt;
regény, költemény lesz belõle,
szép álom s betölti az éjt,
melyben ez az emeleti szoba
egy eleddig még rám nem ontott,
rám nem szakasztott fedezék…
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Márai Sándor: Versciklus 1-63
Az emberek elmúltak, mint az álom,
A házak elrepültek könnyû szárnyon.
A földre néztem. Jeleket kerestem.
Így éltem a bombázott Budapesten.
/Részletek/
Huszonhét
Ez volt a híd. Itt mentél teleholdkor.
– Félúton a konflis lefékezett –
Clark Ádám építette s a reformkor.
Sirályok lengtek ívei felett.
A korláton sok öngyilkos hajolt át,
Vízben hever most öngyilkos, s a korlát.
Az Alagúton hûs szél szalad át,
Tapogatja a halottak haját.
Huszonnyolc
Vigyázz, itt vérbe lépsz, ez itt a sáros
Bástya, a hullák még az égre néznek,
A mélybõl füstjel üzen fel az égnek,
Lenn ég valahol a Krisztinaváros.
A „Baltá”-ból a citerás cigánynak
Nyoma veszett, csak bûz maradt s az árnyak
S a Vár-templomban összefekszenek
Döglött lovak és halott hercegek.
Huszonkilenc
Itt most pihenj meg, ülj a járdaszélre,
A Gránit-lépcsõ itt zuhan a mélybe.
Az ablak elõtt, nyári reggel, boldog
Fényben itt lengtek a gesztenyelombok.
Az ablak mögött regényt írtál, ájult
Másodpercekben az ég is kitárult. –
Itt készültél egy messzi, messzi útra,
Nézz jól körül. Ez volt a Mikó utca.
Negyvenhét
Játszol és álmodsz. Hõ véred nem alvad,
Kaland nem hûti lázad, mint kevés,
Mint a hajópadlat, dobog alattad
A föld, s nem szûnik ez a remegés.
A férfikor dereng már, renyhe csend les,
Nem vagy kíváncsi többé, csak figyelmes
S népek zsivajából, mely bábeli,
Egy hang cseng ki… s nem tudsz felejteni!
Negyvennyolc
Egy hang… Hívását idegen nem érti.
Mint az anyatej, édes és fanyar,
Zengõ és zord, mint a magányos férfi,
Vijjogó, mint az izzó zenekar. –
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Franciául suttogsz szerelmet, angol
Jelzõt dadogsz… De most, mikor a hang szól,
Megérted, mint aki hazatalál:
Ez a hang sorsod lesz, mint a halál.
Negyvenkilenc
Csak magyarul érted e szót: „Szeretlek.”
Pillangó, hattyú, csillag, angyalom
E nyelven lesz csak t ö b b, mint fogalom
S ez a t ö b b l e t halálos végzeted lett.
A világ fénylik, nem vár senki, kába
Irammal mért vágtatsz hazafele?
A nyelv üzent s a végzet szól vele,
Dajkád tárt karja ne várjon hiába.
Ötven
Magyarul akarsz szólni magyarokhoz,
Beszélni Világról és Értelemrõl,
Könyveket írsz (akad közötte sok rossz),
Kürtöd nincs és Jericho össze nem dõl,
De hangodra felel néha egy lélek.
Szavad zavaros porfelhõket ver fel
S amíg kutyáddal sétálsz és öregszel,
Csivog s vinnyog az irodalmi élet.
Ötvenegy
Otthon vagy? Hol van „otthon”? Csak a nyelvben,
Minden más fonák, zavaros, homályos.
Mint egy barokk képen – arany keretben
Egy férfi –, idegen vagy és magányos.
Sikered van és tudod: félreértés, Gáncsolnak, s nem tud fájni
semmi sértés.
A „Krisztiná”-ban polgár vagy, honos
Szerkesztõ úr s házrésztulajdonos.
Ötvenkettõ
Élsz, „úr ír” – s már ideges tûzzel fénylik
A világ, mint vihar elõtt a táj.
Villanásokat zord zörej kísér itt,
A távol zúg, zsong, harsan, kiabál.
Mellékmondatot kalapálsz kerekre
S egyszerre mintha görcs állna kezedbe,
Felnézel és iszonyodsz: mint akit
Álmából tûzvész ébreszt s elvakít.
Ötvenhárom
Az Értelem torz vigyorral kísért meg,
A Haladás lárvát visel, halott
Álcát, a sátán vigyoroghatott
Így a Hegyen, mikor Embert kísértett.
Nagy vásárt csap – hisz marad is meg jut is –
S a piacon ugrál, visít a bugris,
Árul, mint régen a züllött papok,
Búcsút, kötést és mézesmadzagot.

A szabadság szent jelvénye
Lehanyatlik, óh jaj, újra!

Ötvennégy
És a haza? Mit válaszol? A drága
Hangszer, az anyanyelv, most mit felel?
Visszhangzik-e, mint Petõfi szavára?
Vallja-e, hogy most „élni, halni kell”?
Felel – s hátrálva, megborzongva hallod:
Hazám, Arany hazája, ez a hangod?...
Teli tüdõvel árul és tagad
Mindent, mi örökségbe rámaradt.

Ott terem egy másik honvéd
A Damjanics seregébõl – Kiragadja a lobogót
Hõs bajtársa holt kezébõl.
„Szuronyt szegezz és utánam!”
Zúg Damjanics riadója…
S gyõzelmesen leng fölötte
A szabadság lobogója.

Ötvenöt
A nemzet?... Ez a hangja? Eszme, hûség,
Igazság hangja?... Nem feledted el:
Ez a hang súgta: „mint ha pásztortûz ég…”
És: „…lassan szállj és hosszan énekelj”?
Ez sírt, hörgött a döblini szobában?
Anyanyelved volt: hitted, hogy anyád van,
Hallgatod, s nem hiszel többé soha:
Nem anya ez. Rút, rideg mostoha.
Ötvenhat
Lúdbõrzöl, hátrálsz. Hang bõg a sötétben,
Gépi hang, szûkölködõ, õsemberi –
Mene, tekel, ufarsin ég az égen.
Írták fényszórók szellemkezei.
Székesegyházak s jogrendek omolnak,
Ezer év emelte, szemétdomb holnap,
S mert az Értelemnek nincs szava több már,
A nagy díszlet szétesik, mint egy ködvár.
1944-45.

Pósa Lajos: A szabadság lobogója
Elesett a zászlótartó
Haláltosztó ágyúszóra:
Lehanyatlott a gyõzelemnek
Véráztatta lobogója.
Ott terem egy piros sipkás
A Damjanics seregébõl…
Kiragadja a lobogót
Hõs bajtársa holt kezébõl.
Meglengeti, megmutatja
A szabadság Istenének…
S még riadóbb harsogással
Harsog fel a harci ének.
Megy a sereg megbûvölve,
Amerre a zászló lobog…
A csatának viharától
Még a föld is reszket, lobog.
Egyszerre csak egy golyótól
Meginog a zászló rúdja…

Vas István: Keselyû idõ
Gyanútlanul mosolygó, szõke Bécsben
Találkoztam elõször teveled,
Ott hallottam, keringõs, könnyû éjben
Mongol zenével édes nevedet.
A két karod ragyogott meztelen,
Kamasz szívemnek oszlott már homálya,
Hogy belenézett téveteg szemem
Bogárszemednek bölcsebb bársonyába.
Éreztem én, hogy hangodnak, szemednek
Szép sugarán sötétség suhan át,
Árván mosolygott bátor, ifjú kedved:
Sem istened, sem apád, sem anyád.
Nem volt meleg kabátod, kalapod,
A téli szél, mint ostor, arcbavágott,
Födetlen fejed, lenge alakod,
Hevített mégis engem ifjúságod.
Gyümölcs voltál te, hamvas, árva, édes,
Amelynek szívtam rejtett jóízét,
A lángoló perc elsõ öröméhez,
Hullám hullámra, hömpölygött tíz év.
Az öröm tarka szigetét neked
Már megköszönte néhány lassú ének,
De hadd daloljak most köszönetet
A szenvedések mélyzöld tengerének.
Mert engem régesrég valamely áldott
Folyóba márthatott az én anyám,
Vagy tán egy isten. Szenvedés nem ártott,
Nem is hatott át közönyöm falán.
Úgy jártam, új Achilles, félszegen,
Trójához érte, megpillantva téged,
Bástyád fokáról intett már nekem
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A dicsõséges és fekete végzet.
Magányos, szegénység nem sebezhet engem,
Se mérgezett nyíl, csak teáltalad.
Hogy megremegtem, amikor a tenger
Elsõ hulláma rajtam átszaladt!
A bronzkapukon zölden zörgetett,
Betört a kertbe rohanó dagállyal,
Panaszoljam, hogy szennyet, szörnyeket
És vad tritonokat sodort magával?
Hiába már, hogy felövezve vérttel
A mindenséget vígan nézem én,
Valaki, aki engem sosem ért el,
Rajtad keresztül közeleg felém.
Eszem, iszom még, nevetõ bolond,
De már az áldozatra kifaragtál,
Te szenvedések szobrásznõje, mondd,
Tudod-e hát, hogy engem kinek adtál?
Csak bábjátékot játszunk itt mi ketten?
Már akkor is valaki vezetett?
Tudod-e, mondd, te gyönyörû hitetlen,
Ki húzza drótján drága kezedet?
Tán mosolyogva tervet tervre szõtt,
Hogy megalázza páros büszkeségünk.
Nem hittünk benne. Most már látjuk õt,
Ha egymás megzavart szemébe nézünk.
A világban, e kotyvasztó fazékban,
A történelem gõzölögve fõ,
Fölöttünk, egyre keskenyebb karéjban,
Keringve száll a keselyû idõ.
Mi vár reánk ezen túl, ne keresd,
Ne gondolj már, csupán a jelen évre,
A többit pedig bízzuk egyenest
A szenvedések árva istenére.

Csighy Sándor: Magyaroknak egy a bérük
Nagy ívelés hová eljutottunk:
egy Isteni imádunk, hiszünk.
Nem szúrunk már fehér lovat,
de azért ha áldozat kell,
ma is csak vért, csak vért viszünk.
Vérrel áldozunk ma is, szüntelen:
ha az ekénk földet forgat,
véres a rög, mit kiemel…
Vér nélkül e csonka földön
nem találsz egyetlen holdat.
Adjuk életünk ahogy kérik, veszik,
korszerûen áldozzuk vérünk…
Mindegy Alpár, Muhi, Mohács,
régi, avagy újabb csaták,
magyaroknak egy a bérünk.
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Igen, nekünk egy a bérünk:
vállunk súlyos kereszt nyomja,
hit és szabadság harcában
elõ és utóvéd vagyunk,
s vér, ha lángol csaták szomja.
Árad a vérünk szüntelen,
bánat a hulláma, habja…
Van-e még a nagyvilágon
egyetlen nép, avagy ország
ily árván magára hagyva?

Gyóni Géza: Ének a Gránicon
Idehallom a rónák pihegését.
Vad hegyek orma vérrel tarajos.
Rab népek átka: rettentõ pribékség
Fegyverünk útján rongyként szakadoz.
Idehallom a világ lihegését.
Vajúdó méhe szüli a jövõt.
Szabadság, nagyság, szerelem és szépség
Magját érlelik messzi vérmezõk.
Fölszállok hozzád, Világ Magvetõje,
Ki sziklákat, mint pelyheket sodorsz,
Fölszállok hozzád – népek hegedöse – Idõk és népek nagy
istene: Sors.
Életemet, e drága pohárt, zengõt,
Csordultig vérrel kézedbe adom:
Öntözd vele a boldogabb jövendõt,
Fövõ virága nyíljék gazdagon.
Jövõ magyarját minden ág ne húzza;
Rémlátás réme ne háljon vele.
Csodára keljen áldott magyar búza:
Aki vetette, az arassa le.
A gyermekért, kit anyja méhe hord még;
A testvérért, ki rémületben élt;
A drága nõért (csókja ajkamon még)
Fogadd el tõlem e pohárnyi vért.
Fogadd el tõlem, Világ Magvetõje,
S ha kezdõdik a boldog aratás,
Engedd Uram, hogy nyílhasson belõle
Hazai rónán egy áldott kalász.
/Lengyelország, augusztus/

vitéz Somogyvári Gyula: A kocsmajáró
magyarokhoz

Wass Albert: Ki a magyar?
Ki a magyar hát, cimbora? Te, vagy én? Vagy a harmadik?
Nosza döntsük el szaporán, míg el nem süllyed a ladik!
Ragadjunk hát lapátot, csákányt, evezõt! Ebura fakó! Igy
csináljuk már ezer éve, ez hát nekünk való!
Aztán, ha majd holt tetemünket kiveti a víz a partra: magyar
leszel Te is, én is, a harmadik is, mind, mind, kit halva, bevert
fejjel, némán, gyászban fektethetünk a ravatalra.

Hallgassatok, figyeljetek fel néha,
vidám fiúk a kocsma mámorában!
Hát nem halljátok, hogy zúg kavarog
körülöttünk egy szörnyû hangzavar?
Valahol sírnak gyerek-magyarok,
valahol most muskátlis ablakot
zúz be a részeg, durva puskatus,
valahol hosszan sikolt most a jaj.

1947.

Hallgassatok hát! Kurjantás se szóljon,
pohár se csengjen, hej, most csönd legyen!

Zas Lóránt: Kõre ülhetsz
Idehallik, hogy völgyön, hegyeken
magyar rabok csapatja vánszorog.
Koppan a léptük és szünetlenül
csattog a korbács hajlott hátukon – ki nem bírja: az hörögve
kidül
és ottmarad a golgotás úton…
Hallgassatok, ne húzza a cigány,
hiszen nem hallom így a hangokat…
Nem hallom, hogy a börtönajtó nyekken
valahol, komor pincebolt alatt.
Nem hallom, hogy a puska zára csattan
s halálbogár a csõben meglapul,
nem hallom jaj, hogy eldörren a sortûz
s valaki nyögve, holtan földrehull…
Hallgassatok, figyeljetek fel néha
s tudom: keserû méreg lesz a bor,
ha meghalljátok, hogy az éjszakában
hányan halódnak mindig valahol…
Hallgassatok, figyeljetek fel néha!

/Újkori táltosainknak/
Kõre ülhetsz, lehetsz zarándok,
a földeken érnek kalászok.
Bokor tövén a kicsi gyíknak
szemei az égre nyílnak.
Üldözhetnek, ütést is várhatsz,
a zsoltárokban hit van, válasz.
A fõbe-lõttek vére ébreszt,
tenni készülsz : még azt, még ezt.
Gúzsba kötnek és megtaposnak,
fia vagy sokszáz apostolnak.
Keresztjeid az alvó falvak,
Krisztus felkelt, Õ meghallgat.
Neved nem õrzik díszes könyvek, érted nem ejt a világ
könnyet.
Mégis te vagy az, aki támaszt
virágot, fát, fecskét, már sast.
Lelked lobog, ahogy az éjben
a fáklya sercen, és a szél nem
oltja ki azt, ami lángol :
szavak szállnak szerte a szádból.
Ezertölgy,/ Thousand Oaks, California, USA/
2010. április 17.

Vörösmarty Mihály: Az átok
„Férfiak!” Így szólott Pannon vészistene hajdan,
„Boldog földet adok, víjatok érte, ha kell.”
S víttanak elszántan nagy bátor nemzetek érte,
S véresen a diadalt végre kivítta magyar.
Ah de viszály maradott a népek lelkein: a föld
Boldoggá nem tud lenni ez átok alatt.
1832.
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Márai Sándor: Hatezer nyomorék tiszteleg
Ennek a hónapnak tizenegyedik napján Párizs hatalmasan felcicomázta magát; a fegyverszüneti szerzõdõs hatodik évfordulóját
ünnepelte. Parádé. Katonazene. Magas és legmagasabb méltóságok lépkeltek sorban, tartottak beszédeket, ültek a bankettasztalok
körül. Az Ismeretlen Katona sírjánál Gourand generális meggyújtotta az „Emlékezet Szövétnekét”. Doumergue úr, a köztársaság
elnöke beszédet tartott a sírnál, és fogadta a 250 zászló tisztelgését. Senki nem tudja, ki fekszik ebben a sírban, amit ennyire s ilyen
gyakran megtisztelnek: lehet, hogy egy francia, az is lehet, hogy egy magyar baka. Az „elesett hõst” tisztelik benne.
A nap ünnepélyeit egy különös menet zavarta meg, amelynek felvonulására tulajdonképpen senki sem készült kellõen fel. Délután
három órakor Párizs nagy sugárútja, a Champs-Elysées, különös apró kocsikkal kezdett megtelni, a „petites voitures”-ökkel, ezekkel a
szörnyû gyerekkocsikkal, amik gumikerékre járnak és könnyen kormányozhatók… Egyszerre jöttek, egy jeladásra, az összes
mellékutcákból kiömlöttek, átláthatatlanul, hang- és zajtalnul, hirtelen ellepték az úttestet, ami fekete lett tõlük. Ezekben a nesztelen
kocsikban emberek ültek, mindegyikében egy ember – vagy legalábbis ahhoz hasonló valami. Ez volt a rokkantak parádés menete.
Zajtalanul, csöndes vezényszavakra, rendõrök és csõcselék sorfala között gurultak ezek a kocsik akadálytalanul végig a ChampsElysées-n, befordultak a Place de la Condorde felé, átdolgozták magukat a hídon, és legurultak sorban a Quai d’Orsay felé. Künn az
utcán a külügyminisztérium palotája elõtt, a palota kertjében állottak föl. Elöl ezek a kiskocsik állottak, nyomukban fekete pápaszemes
emberek, vakok, egy kis hadsereg vakokból, emberek fél karral, félig ellõtt arccal, reszketõs fejûek és némák. Nagyon nagy csöndben
voltak. Tíz nyomorék kivált az elsõ sorból, és Herriot miniszterelnökkel akartak beszélni. Egy titkár elment, s rögtön hozta is a választ,
hogy Herriot azonnal jön.
A nyomorékok nem tartottak hosszú beszédet. Egy kérvényt nyújtottak át, abban adták elõ kívánságaikat, panaszaikat, több penziót,
könnyebb munkalehetõséget követeltek. A beszélgetés szófukar volt, ijesztõen egyszerû.
Herriot mintha zavarban lett volna – végre is nem mondhatta, hogy „jertek ide hozzám”, vagy „nézzetek, hallgassatok rám”, vagy
„beszéljük meg a dolgokat”, mert az egyik nem látta õt, a másik nem hallotta, a harmadik nem tudott volna hozzájönni, és a negyedik
egyáltalán nem értett semmit az egészbõl, csak a fejét rázta és hülye volt.
A miniszterelnök néhány szót intézett hozzájuk, s aztán – életében valószínûleg és utoljára – lelépdelte ezt az irtózatos frontot, a hatezer
nyomorék frontját.
A nagy kertben hûvös volt, kicsit szemelt az esõ, és sötétedett már. Végiglépdelte a néma nyomorékok frontját. Üdvözölte a vakokat, a
reszketõsöket, a némákat, a kiskocsisokat. A novemberi sötét délutánban nem lehetett jól látni az arcokat, egy sötét massza volt az egész
gyülekezet, s Herriot imbolygott közöttük a kíséretével, itt-ott beszélgetett velük. Aztán megígérte mindannyiuknak, hogy teljesíti, amit
akarnak; s visszament a tábornokai közé szegény az ünnepélyekre.
A nyomorékok elvonulása rendezett volt és hangtalan. Nem zavarta meg ezt a kéretlen demostrációt senki. A fegyverszünet napja óta
nem volt még Franciaországban pacifista ünnepség, ami ékesszólóbban protestált volna a háború ellen, mint a néma embereknek ez a
néma parádéja.
1924. november 19.

Endrõdi Sándor: Turulmadár

Gyulai Pál: Ne hozd a bort!

Turulmadár, turulmadár,
Hatalmas, nagy mesemadár,
Ha feltûnsz a fellegek közt
S megzúggatod barna szárnyad:
Megyünk, mint a veszedelem,
Kavarogva mind utánad.

Ne hozd a bort, nem ihatnám!
Miért innám? Nem iszom.
Könnyemtõl méreg lehetne,
És a méreg megölhetne,
De nem ölné bánatom'.
Hol vagytok, vidám barátok?
Ami mult, vissza nem tér.
Ittunk egyért, ittunk másért,
De legtöbbet a hazáért,
H'jába folyt a bor, a vér.
Ide mégis, iszom egyet,
Meg se' mondom, hogy miért.
Tudja azt az én Istenem,
Aki magyar, iszik velem,
Hosszan iszik és megért!

Félig ébren, félig alva,
Szárnyalunk fel a magasba,
S beleködlünk, megfürdünk ott
A vakító égi fénybe, –
Álomhintõ képzelõdés
Délibábos tengerébe…

1850.
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Rakovszky József: Egy nagy vers
Egy nagy vers a világ,
hatalmas, õsi ritmus.
Ég s föld belereng,
mikor sorait szavalja
a Sátán és a Krisztus.
Rím rímre cseng,
mint a csillagszerenád,
s röpül, száguld a dal
ezüst holdakon,
gyémánt napokon,
ködfoltokon át,
meg túl a te tejúton,
és itt lenn
e bús rög fájdalmas ölén,
ahol mint parányi fény,
körömet én is befutom.
Példásan záró sorokban
mindenütt õs rend muzsikálgat.
Oh csengõ-zengõ végtelenség,
hatalmas vers, csodállak!
De Te Mester,
kinek a nevét nem is tudom,
ki tán egyszerû vándor vagy
a föld porában és a tejúton,
ki magad nem rohansz,
de sohasem késel,
s dalolsz, verselsz
ájultszép örök zengéssel,
mennyire nagy vagy,
nagy, hatalmas,
végtelen költõ, diadalmas,
kinek ha kedve lángra lobban,
csoda csendül a csillagokban,
szerelmet szül a szív a szívnek,
s fáradt költõket föld porából
ihletszárnyak az égbe visznek,
hogy õk legyenek
a betûk és a pontok,
ha nagy versedet
Mester, kioltod,
ha felzendül az õsi ritmus,
és ég a földdel összecsendül,
mikor soraidat szavalja
a Sátán és a Krisztus!

Bolyongok a Hargita gerincén.
Köröttem az élet megint szép.
Nevet rám a zöld hegykoszorú,
Alszik bennem ami szomorú.
Állok, mint az Isten fenyõje,
Nem gondolok múltra, jövõre.
Elcsituló kisgyerek szívemmel
Békességet kötök a jelennel.
Fejem fölött sasmadár kerengél.
Te madár, ha értem lejönnél!
Megtanítnál szárnyat bontani!
Most kellene ament mondani.
1941. július

Vas István: Ének a félelemrõl
Kökörcsin a földbõl alig bújt ki, szegény,
Alig nyílik virág az almafa hegyén,
Késõn jött a kikelet.
Felhõkön át alig süt az arany évszak,
Vadvizek áradnak, idelehel Észak,
Fáznak az új levelek.
Gyümölcsbõl, búzából idén se lesz bõven,
Benne járunk a hét sovány esztendõben –
Talán hét se lesz elég.
Vadvizek áradnak, seregek dobognak,
Föld és ember érzi a csillagzatoknak
Rosszhatalmú delejét.
Csak félni nem félek. Már nem is szégyellem.
Hánykódó rettegés nappalom, éjjelem –
Vonulnak a katonák.
Lidérc-álom kínál kígyó-kosarából:
Esélyek villanak – börtön, munkatábor
Tekergeti iszonyát.
Zokog, vacog, fél a tavaszi természet,
Nem készíti ágyát gyönyörû termésnek
E sátáni vetésen.
Lesz még jó sugárzás, lesz, hogy újra örül?
Hány fog visszatérni a mieink közül
Helytállni a sötétben?

Budapest, 1950. május 4

Sík Sándor: A Hargitán

Esõ zuhog. Ágyúk, lovak és katonák
Vonulnak kifelé a Kárpátokon át –
Bár félni ne félnének!
Föld, víz, ég, siratja õket minden elem.
Szívemre, agyamra zuhog a félelem,
S pusztulnak a vetések.
1942.
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Veres Péter: Ha nem lehettél szálfa

pusztai szelek.

Kapaszkodj meg ebbe a földbe erõsen, magyarom,
ha nem lehettél szálfa, legyél hát cserje, vagy legyél csak
gyom.

Vagy nézd a szíksalátát,
a lekaszált rét ájult füvei közül kiugrik hirtelen,
s ehetetlen kórójának öröklila virágával
fenntartja az életet a halott mezõk felett.

Nézd a tarackot,
nem árthat annak se aszály, se árvíz, se fagy, se tûz,
hiába perzselik az t fönt, s hiába vagdalják alant.
Tavasszal nem mozdul, azt hinnéd, kihalt,
pedig azalatt, ott lenn a mélyben ágakat ereszt,
acélhegyû gyökereivel bejárja a sívó homokot, a zörgõ
kavicsot;
s sovány agyagot éppúgy, mint a buja televényt,
szorgosan furkál, terjed, telepít,
s mire a tavasz virágzó füvei száraz avarrá válnak,
õ vígan zöldel újra, s buja sûrûségét felmutatja a nyárnak.
Vagy nézd a perjét,
hiába fordítja ki az eke, hiába tépi szét a
kegyetlen borona,
ahova kerül, ottragad, gyökerei mindjárt új szálakat eresztnek,
lekötnek, tanyát vernek,
s holnap a gazda szemébe nevetnek.
Ez a föld itt a tiéd, tartsad hát erõsen, magyarom,
ha nem lehettél szálfa, legyél hát cserje, vagy legyél csak
gyom.
Nézd csak a tippant,
a szikes puszták apró bokrait.
Nyár végén kiégnek,
s még torsaikat is porrá veri ezernyi birkaláb.
Tavasszal mégis kibújnak,
S pici magvakkal telt zászlóikat vígan lengetik a sovány

Nézd a töviseket is:
a gyengészúrót, a cigánymogyorót,
a gelicetövist és az ördögszekeret.
Nézd a messzire virító bogáncsot s a ravaszul lapuló
királydinnyét.
Hiába irtja ezeket csõszök, kerülõk serege,
hiába röpködnek ellenük az írott parancsok,
nem engednek, újra és ezerszer újra visszajönnek
– és szúrnak, emrt egyebet nem tehetnek.
Szúrj hát te is, de ne engedd ezt a földet, magyarom,
ha nem lehetsz szálfa, legyél hát cserje, vagy legyél csak gyom.
S hogyha nem élhetsz magadnak,
virágod legyen mérges, mint a kutyatej,
ágaid legyenek tüskések, mint a vadrózsa,
legyenek görbék, mint a galagonya,
gyümölcsöd legyen fanyar, mint a vadkökény,
vagy legyen keserû, mint a farkasalma,
csak bõven termõ bamba diófája ne legyél senkinek.
Ez a föld itt a tiéd, tartsd hát magadnak, magyarom,
ha nem lehetsz már benne szálfa, legyél cserje, vagy legyél
csak gyom.
1939. március

Bálint Sándor: Boldogasszony vendégségében 4. rész
– Egerszalók –

E

gerszalók a tisztaság és egyszerûség felejthetetlen képeivel, valami paraszti klasszicizmus nemes ízeivel, egy artisztikus világ
igézeteivel fogad bennünket. Süt a nap, ragyogás és derû mindenfelé. Mintha állana az idõ felettünk. Kocsmát, boltot nehezen
találnál. A házaknak nincs kerítése. Minek a csendõr, minek a kerítés? Nem elég a tisztesség? A falu valami csodálatos
fehérségben, s menyegzõs ruha színében oldódik fel. A nép kinn dolgozik a földeken, a templom fönt õrködik a magasban. A Szalóki
Szûz innen vigyázza, vezérli híveinek életét és álmait.
A falu XVIII. századi német telepítés. Ma már csak néhány családnév utal az idegen múltra. A nép gyökeres palóc tájszólást beszél.
Házatája, életmódja sem tér el a környezõ falvakétól. A magyarrá azonosulás tökéletes. Érdemes volna egyszer a szokványos
frázisokon túl is elidõzni annál a kérdésnél, hogy a katolicizmusnak: egyházmegyéknek és szerzetesrendeknek, búcsújáróhelyeknek és
kolostoroknak milyen szerep jutott vidékenként a magyarság megtartásában és erõsítésében. Egerszalók esetében könnyû a
helyzetünk. A magyar XVIII. század nagy népi vajúdásaiban, faji és mûveltségi zûrzavarában a települések lelki, szellemi, sõt olykor
gazdasági organizációja kizárólag az Egyház munkája és faladata volt. A szalóki németséget bizonyára nem ösztönözte senkisem arra,
hogy magyarrá legyen. A kényszerítés hiábavaló is lett volna, elég volt a földrajzi és szellemi környezet hatása. A Fájdalmas Szûz
jellegzetes délnémet-barokk kultusza, amely a bevándorlók lelki összetartozásának volt eleinte szimbóluma, hamarosan széttöri a
szûkös törzsi kereteket, meghódítja a táj magyar népét, közben azonban mag is misztikus magyar illatokkal telik el. Telekesy István és
Esterházy Károly egyházmegyéjében, ahol a katolicizmusnak legmagyarabb élményei nyilatkoznak meg, ez a folyamat természetes.
A búcsú napja Mária nevenapja, régebben nagy vidékeket mozgatott meg: 30-32 helység népe, 30.000 lélek is eljött megtisztelni
Máriát. Nemcsak a környezõ palóc falukból, hanem a Jászságból is, szinte az egri egyházmegye egész területérõl. Így érthetõ meg,
hogy a kiskunfélegyháziak, akik jász földrõl vándoroltak ki még a XVIII. század folyamán, kegyeletes régi szokásból még ma is
elzarándokolnak ide. A kultusz régi ragyogását a sekrestyében látható fogadalmi képek és tárgyak végtelen sora, páratlan hazai
gazdagsága is bizonyítja. A régi egri fõpapok körében valósággal jámbor divat, a lelki felfrissülés és erõsödés alakalma volt az
egerszalóki zarándoklat. A szalóki Szûz elõtt Habsburgok is többször térdepeltek, amikor a napóleoni idõkben Eger volt a
rezidenciájuk. Ma már e ragyogó múltnak jóformán csak az emléke maradt meg. A XIX. század jozefinista józansága és
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kényelmessége sokat ártott Szalóknak. Ma már csak „tudatlan” parasztok rajonganak és vezekelnek a Kép körül. Itt szégyenkezem
elõtte magam és egész „mûvelt” társadalmunk miatt. Mária hiába vár bennünket itt Szalókon és Szentkúton, Szegeden és Pócson:
szépsége hervadozik, siratja kétes okosságunkat, siratja szegénységünket, hogy az elragadtatásról és bûnbánatról, életünknek e
mennyei adományairól annyira megfeledkeztünk.

Féja Géza: Legendák és példák

A

félig keresztény, bár már látszólag teljesen megtért,
de pogány visszaüt ésre még mindig hajlamos
töme gekn ek szem lélt etni kell ett a kere szté ny
életstílust. Ez a szükségérzet a középkor vallásos epikájának
és drámájának a szülõje. A középkori epika nagy mûfaja a
legenda, melyben a kor egész világképe a föld, az ember és az
ég viszonya kibontakozott.
A legendát rendesen a prédikációhoz csatolták. A pap
felolvasta a bibliából a leckét és az evangéliumot, a felolvasott
szöveget megmagyarázta és azután legendával, vallásos
elbeszéléssel tette érzékelhetõbbé, hatásosabbá tanítását.
Többnyire arról a szentrõl prédikált, akinek éppen ünnepe volt,
s a szent legendájához bizonyára a hallgatóság figyelmének
felfrissítése céljából példát is mondott. A példa a vallásos
irodalom legérdekesebb mûfaja: teljes írói szabadsággal
alkotott erkölcsi célzatú mese.
A középkor legendák legszebbdarabjai az ókeresztény életbõl
erednek. A keresztény hõsiesség ekkor lépett tetõpontjára:
eg és z vi lág ga l, ell en sé ge s er õk da nd ár áv al ke lle tt
megküzdenie. Az õskeresztény nyilvános gyónások tiszta
nyíltsága él ezekben a régi legendákban, szinte naturalista
szabadsággal beszélnek az emberi élet és lélek mélységeirõl.
Az Érsekújvári kódex közöl egy ókeresztény legendát, az
Egyiptomi Máriáét. A legenda Mária nyilvános gyónásával
kezdõdik: „Mondanája, mondá az asszonyállat: én egyptomba
születtem a világra. És tizenkét esztendei ember volnék
alexanriába jövék és otogyal tizenhét esztendeig nyilván való
belendességre adám magamat. És soha senkinek magamat
meg nem tagadtam, hogy kedig mind ez sok gonoszság után
némikoron az vidékbeli emberek fel mennének jeruzsálembe,
szent kereszt imádnia, kérem az hajósokat, hogy engemetis
velek hannának mennem. Hogy kedig engemet a hajó bérrõl
kérdenének mit annék nekik, mondék én nekik, nincsen
énnekem atyámfiai, egyéb hajó bért mit annom, hajó bérért
legyen nektek én testem, ezenképen võnek engem velek. És én
testem volt hajó bér nekik.” Jeruzsálemben bûnbánatot tart, s
kimegy a pusztába, a belsõ kereszténység hõsi földjére.
Negyvenhét évig lakozott a pusztában, ekkor találkozik egy
apátúrral, akit megkér, hogy nagycsütörtökön áldoztassa meg.
Az apátúr el is jön a Jordán partjára: „És im más felõl az víz
partján egy asszony embert láta, állván ki a jordán vizére szent
kereszt jegyét veté. És rajta átal mene, mint kemény földön.” A
következõ esztendõ nagycsütörtökén ismét kijött az apátúr, de
már halva találta Máriát, levél feküdt mellette, melyben ez
állott: „Temesd máriának testét, adjad meg földnek, porának”.
Az apátúr ásni kezdett, de nem bírt a kemény földdel. S ekkor
„láta egy nagy oroszlánt a szent asszony teste mellett. És õ
talpát nyalja vala. Látá azt is, hogy az vad bestye nagy
szlidséggel vóna ott. Mondá neki az vén ember: Ez szent
asszony parancsolt, hogy õ teste eltemettessék. És azt hallván
az oroszlán kezde ásnya. És az szent asszonynak mérték
szerént való vermet avagy sírt csinálta, a meg lévén az oroszlán
mint szelíd bárány onnan el mene”. A megtisztult keresztény

lélek kisugárzása tehát megszelídíti a „vad” természetet;
Assziszi Szent Ferenc világképe, az átszellemült keresztény
Kozmosz itt fogant meg az õskeresztények pusztájában. Szent
Ferenc késõbb kibontotta, kivirágoztatta az elsõ remetekeresztények komor kozmikus élményeit.
Az alkotószellem szabadsága a legendákban tört ki. A
legendaíró olykor még a szentírás anyagával is szabadon bánt,
így Ádám és Éva bûnbeesésének történetét tovább fejlesztette.
A paradicsomból kiûzött õsszüleink bûnbánatot tartanak.
Ádám a Jordán vizében áll, Éva a Tigrisben, így bõjtölnek
naphosszat, s az örök hullámok mossák tisztára õket. De Éva
ismét gyönge, másodszor is bûnbe esik, hallgat a sátánra, s a
bûnbánat betelte elõtt kilép a folyóból új bûnhõdés és
szenvedések felé.
A legenda olykor a bibliai életet is középkori életté alakítja át:
„Mária eleredvén Jeruzsálem felé megyen vala. Nem a világi
népeknek módja szerint, mikoron vendégségbe mennek más
városba. De mint illik vala, mennynek-földnek királyné
asszonyához alázatosan lefüggesztvén õ szemeit. Nem nézvén
tétova, fejét lehajtván. Nem drága öltözetbe, mezítelen lábbal.
Nem aranyos csizmában, mint a mostaniak, olvasója is
kezében lévén, olvasván és imádkozván, mint alázatos
szerzetes.”
A középkor végén még jobban kitágul a kolostori irodalom
látóköre. Az emberi elesettség, a bûn, a lélektani realizmus
egyre határozottabban elõretör, olykor már a reneszánsz
testisége is felcsillan; az egyház sem vonhatta el magát a
reneszánsz elemi hatásától. A kolostori író szinte beleszédül a
nagy újulás élményébe, a következõ percben azonban
megbotránkozva megtagadja: látomássá oldja a valóságot, az
ördög szemfén yveszté sének hiteti az élet termész etes
„kísértését”; világképének töretlenségét mindvégig megtartja.
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Németh László: Mathiász János
Ki kn ek a ke cs ke mé ti ho mo k
szõlõskertje nemcsak ampelológiai
látványosság, hanem nemzeti példa
is, szép könyvet kaptak Kecskemét
vá ro s fõ is pá nj át ól s po lg ár mesterétõl. Nálunk életükben csak a
poli tiku sokn ak és szín észe knek ,
haláluk után pedig az íróknak van
ném i hal hat atl ans águ k. Aki k a
földünket elborító életet változtatták
meg merész, mezõgazdasági vagy
ipari kezdeményezéssel, a
szakkönyvek koporsóiban foszladoznak. Épp ezért örülünk
Váry István kecskeméti fõügyész Mathiász-életrajzának,
melyet a futóhomok elleni harcról szóló sorozatban (A
kecsk eméti homok míves ei) a nemze ti jelsz óvá lett
kertészváros ad ki.
Mathiász János élete azt is érdekelheti, aki a Muscat Lunelt
alig tudná a Chasselas Queen Victoriától megkülönböztetni. Õ
szoktatta az alföldi homokba a csemegeszõlõk sok száz faját;
nemes keresztezései világhírével õ készítette a kecskeméti
szõlõ útját a világba. De ha elfeledkezünk arról, hogy a
kecskeméti szõlõ nemcsak gyümölcs, hanem világnézet s a
jövõre ígéret: Mathiász még mindig vonzani fog. Egy
mezõgazda Kruif, aki a szõlõtõkéi közé zárt lángész titkát
akarja kilesni (mint az amerikai orvos-történetíró a nagy
orvosfelfedezõkét): rendkívüli tanulsággal forgathatná ezt a
gondosan összeállított könyvet.
Mathiász Sáros m egyei volt. Apja, a Bornem isszák
gazdatisztje az egyetlen magyar a picurka faluban, melynek
még a tájékán sem marad meg a szõlõtõke. Mathiász élete
azonban egyetlen lassú délre vándorlás: a szõlõ és minõség
nyomában. Kassán lesz fõispáni titkár, igen korán nõsül, s itt
ismer meg egy idõsebb amatõrt, aki a kor szokása szerint
cserépben nevelgette szõlõit s gyümölcsfáit. Elõbb csak az
apósa kertjében utánozgatja; azután egy kétholdas telepet
rendez be a Rozália-hegyen. A hivatalból kenyérkereset lesz, a
szõlõbõl szenvedély. A lángész önzésével és önfeláldozásával
áldozza rá minden pénzét és idejét. Levelez, könyveket
vásárol, apósa utazásait használja fel, hogy vesszõkhöz jusson.
Néhány év múlva már ezerhatszáz szõlõfaj van a kertjében,
pedig egyik-másiknak a vesszeje négy-öt forintba került. A 73as bécsi világkiállításon éri az elsõ nagy siker: cserepeivel elsõ
díjat nyer. Ekkor harmincöt éves. Negyvenkét éves korában
határozza le, hogy otthagyja hivatalát, s Kassa alkalmatlan
klímája alól a Hegyaljára költözik. Elõbb a mag gazdája akar
lenni; Mádon vesz öt holdat, aztán elfogadja Andrássy Gyula
lemondott külügyminiszter meghívását; a szõlõskei száz hold
mégiscsak nagyobb tér kísérletre. Ekkor még javában pusztít a
szõlõtetû. Tokaj vidékérõl egész falvak szóródnak Amerikába.
Mathiász megmenti a szõlõskei gazdaságot, a szõlõtetû
azonban mint atra cura ott marad mögötte. Túl van az ötvenen,
amikor Kecskemétre telepíteni kezd. A homokon nincs
filoxéra, a homok „kieszi a tetûnek a szemét”. De még kilenc
éven át Szõlõskérõl igazgatja a katona-telepi birtokot.
Hatvanéves, amikor végképpen odaköltözik. Ekkora már
összenyert egy csomó diplomát, köztük a pétervári
világkiállításét, bebizonyította, hogy Kecskeméten is lehet
elsõrangú csemegeszõlõt termelni, s híres keresztezései közül
is leírta az elsõt: az Ezeréves Magyarország emlékét. Igazi
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munkássága azonban ezután kezdõdik. A Kecskemét és
Nagykõrös közt fekvõ harminc holdból egyetlen élõ
laboratóriumot csinál: új híre fajtáit itt állítja elõ.
A keresztezések rendkívüli gondot, kitartást és leleményt
követelnek. Mathiász háromezer-hatszáz fajt állított elõ.
Ebbõl száznyolcvan állapodott meg, nyolcvan terjedt el, s
nyolc-tíz az, ami a nevét örökre fenntartja.
Hány bibét kellett eközben nagyító alatt beporozni; hány
magoncot felnevelni. A mag elültetésétõl az elsõ termésig hat
év telik el. Ezalatt látta meg, hogy kísérletével mit hozott létre.
S Mathiász irodalmi remekmûvei: az árjegyzékek évrõl évre új
vívmányokról számolnak be. Köztük olyan közismertekrõl,
mint az Erzsébet királyné emléke, a Mathiász Jánosné,
Csabagyöngye, Homoki tartós. Utolsó nagy alkotását, a
Szõlõskertek királynéját 1916-ban, hetvennyolc éves korában
„publikálta”. Ennek mind a két alkotóeleme, az Erzsébet
királyné és a Csabagyöngye is az õ keresztezése, sõt az
Erzsébet királyné egyik alkotóját is õ keresztezte már ki. Mint
a változatok öreg Prosperója jár tõkéi és csemetéi közt,
azoknak a vidámságával és öntudatos szerénységével, akiknek
a ter emt ésb e sik erü lt Ist en mel lé tár sul sze gõd ni.
Nyol cvan háro m évet élt, telj es munk aked vben . Egy
decembe ri este még vesszõs zállítá sokat intézet t, éjjel
köhécselt, s hajnal felé abbahagyta a köhögést.
S ez a teremtõ aggastyán nemcsak a napi gondokból fölnyúló
örök alkotások örömét kapta szõlészszenvedélyétõl, a rafia
kötötte hozzá családját, barátait, az terelte köré a kisnemes
szívét melengetõ patriarkális vendégségeket. Ötvennégy éves
volt, amikor másodszor nõsült. Szõlõsként még egy
felügyelõnõre s egy levelezõre volt szüksége a nyári
szállításokhoz. Egy Pécs vidéki szõlõbérlõ özvegye s lánya
vállalta a munkát. Amikor két hónap múlva hazautaztak, az
igazgató levelet írt Pécsre: megköszönte a segítséget, és
megkérte a lányt. Harminc évet éltek együtt, s négy
gyermekük született; az elsõ házasságából is négy maradt
életben. Az asszonykitûnõ német-francia-olasz levelezõ volt, s
nemcsak mint kereskedõ egészítette ki az alkotót, hanem mint
farmer is. Tyúkjai és almái díjat nyertek. Az országban aligha
volt harminc hold, melyen a minõség szebben mutatta meg,
hogy milyen kevés anyagra s milyen sok lélekre van szükség
csodáihoz. Csak az utolsó évek voltak nehezek: földrengés,
háború, kölcsönök, forradalmak, két gyermek halála – no meg
a vendégszeretet következményei.
A vendégkönyv szerint megfordult Katona-telepen Kossuth
nõvérétõl Thallóczy Lajosig majd mindenki; csillagkeresztes
hölgy, miniszter, zenész. Egy maradt el kitartón: a magyar
kormány elismerése. Udvari szállítója volt Európa majd
minden udvarának; Ferenc József az ablakba kötötte fürtjeit, s
onnét csipegette; kiállítási érmeinek az étéke több ezer
pengõre rúg; a minisztériumokban azonban nem tudtak róla.
Éppen csak a gazdaságát vették meg, hogy emléké t
fenntarts ák, az osztálype rben tönkremen t özvegytõl –
egyharmad áron. Az özvegy most harminc pengõ kegydíjat
kap. Nem azért, mert munkatársa volt egy nagy magyar
teremtõnek, hanem mert a férje fõispáni titkár volt a tizedik
osztályban.
1941.

Endrõdi Sándor: Rorate Coeli
Hordozom a bús igát
Mély keserûséggel,
Nappal durván, dacosan,
Átkozódva éjjel.
Elgyötör kegyetlenül
Szívem nagy keserve:
Harmatozzatok, egek,
Balzsamot sebemre!
Új élethez kezdenék,
Haj, de bánt a régi!
Szeretném és nem tudom
Jobbal fölcserélni.
Nem találok gyógyfüvet
Utamon semerre:
Harmatozzatok, egek,
Balzsamot sebemre!
Nyomorom csak hordozom
Roskadozó hittel,
Sebemet csak öntözöm
Sûrû könnyeimmel.
Földi harmat mit sem ér,
Lágyabb hulljon erre:
Harmatozzatok, egek,
Balzsamot sebemre!

nyalja bajszát a macska.
Bölcsõjében, türelme-fogytán,
bömböl az istenadta.
Derekára tekerve farkát
ott leskel a kemencelyuk
sötét zugában Belzebub,
homlokán sûrû felhõ – mardossa gyáva nyugtalanság:
Mi lesz ebbõl, ha megnõ?
Rõt fénnyel fölvacog a hajnal.
Heródes dúl-fúl: Én vagyok
a bölcs vezér, a Legnagyobb,
s õk egy koldusra néznek?
Száz zsoldos, vérgyöngyözte karddal,
ím kezd új évezredet.

Mentes Mihály: Szent Ferenc karácsonya
I.
Grecció. Sötét éj. Erdõ. Szabad ég.
Karácsony. Jászol. Éjféli mise.
A jászol mellett Ferenc prédikál.
Szegény nép. Most nem fázik senki se.
A jászol mellett Ferenc prédikál:
Valami édes madár csicsereg.
Itt nem ámulnak semmi új csodán –
Karácsonyt játszik a sok nagy gyerek.

Lakatos István: Karácsony
Mini bölcsõben mini Krisztus.
Szól József vígan: Mondhatom,
nagy nálunk most a forgalom,
kint három bölcs beszélget
– egy paphlangon, egy szír, egy indus – mind királyi
személyek.
Az indus elefántot ült meg,
teve hozta ide a szírt,
a paphlangonnak egy balzírt
málhásszamár jutott csak.
Szerencse, hogy rizst, pulykasültet
és bort ebédre hoztak.
De serlegét üríti Menyhért,
vaksi szeme a kisdeden:
Egészségedre, Istenem,
élj soká, drága Jézus!
Tudj bajt-bút elkerülni egyként,
nõj nagyra, mint a cédrus.
A boldog Boldizsár galambot
s egy szép kis glóriát hozott,
pulikutyát a pásztorok,
majd Gáspár bontja a zsákját:
abból aranydió, narancsok,
füge hull ki s nyalánkság.
Mária csirkét vág a konyhán.
A tálalóasztal felett
a fénylõ üstökös rezeg,

Itt nem ámulnak semmi új csodán:
Jászol fölött mond miség egy barát,
A kicsi Jézus csak most született:
Hallani még az angyalok karát.
A kicsi Jézus csak most született;
Futnak évek gyors évek után,
Karácsony egy van, áldott és örök;
Pásztorok, bölcsek változnak csupán.
Karácsony egy van, áldott és örök –
Míg te a szent éj titkán elmerengsz,
A jászol mellett Istent prédikál
Víg szegényeknek a koldus Ferenc.
A jászol mellett Istent prédikál,
Akié minden: föld, ég, csillagok,
De csak a lélek fénye kell Neki,
Amely a Gyermek szemében ragyog.
Gyermeki lélek fénye kell Neki…
Ó koldus kincsek, gyémánt és arany,
Bársonyok, selymek, márványok, kövek,
Nagyok sok kincse: mind haszontalan.
Bársonyok, selymek, márványok, kövek:
Egyetlen koldus sokkal többet ér…
Grecció. Karácsony. Hideg éjszaka.
A szegényeknek ma Ferenc beszél.
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II.
És én?
Állok a fényben, boldog melegben:
De az éjszaka besurran a lelkem
Csöppnyi résén:
Sötét, dohos pincék,
Nyomortanyák,
Üres mellû szoptató anyák,
Gyötrött apák, éhes gyerekek:
Ezeknek nincs még
Karácsonyuk. Fázva reszketek:
A tél a lelkemig didereg.
Ajkamról furcsán lázasan pereg
A prédikáció:
Gazdagnak lenni jó.
Gazdagnak lenni, mint az Isten,
De csak azért, hogy kiüresítsem
Magamat én is egészen,
Kicsi Jézussal lenne részem
Szegények palotájában: ez az istálló,
Szegények takarójában: ez a pólya,
Szegények lakomájában: ez a böjt,
Szegények italában: ez a könny,
Szegények reménységében: ez a hit,
Szegények melegében: ez a szeretet,
Szegények gazdagságában: ez az Isten.
Ó koldus Ferenc!
Szívembe hasítnak kínzó miértek,…
Isten Szegénykéje, Te megérted,
Hogy minden szomorú szem ma csupa vád…
Az én prédikációm nincs tovább.
Te beszélj! Te beszélj! Te beszélj!
Hogy a szegények szemén mosoly fakadjon,
Hogy a szívemrõl felszakadjon
Az éjszaka: a vád, a fagy, a tél.

Szécsi Margit: Karácsony
Nem voltunk spórolós szegények,
olvadt az izzadt erõ ára.
Anyámék mindent ráköltöttek
tornyos, csudás karácsonyfára.
Fehér lepedõ titkot rejtve
feszült elõtte, mint vitorla,
s huncutul hittem, hogy a talpfát
barkácsoló árny József volna.
S a Boldogságos dús kezétõl
ingott a nagy fenyõfa lombja.
Nagy, áhítatos árnyékokkal
népesült be a mûhely-konyha.
A forgács angyalhajként zizgett,
a fûrészfogak fényt haraptak, fényét a mécses szép szelíden
csobbantotta a gyalupadnak.
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Tollas Tibor: Fekete karácsony
Kis Horváth Pascal atyának
Karácsonyéjen, a börtönmélyben
Érzem, ma hozzád eljutok.
Harminc évig te jöttél hozzám,
Ma Betlehembe én futok.
Három királyok kincse után
Uram üres a két kezem.
Három koldusnak szegénysége,
Amivel hozzád érkezem.
Aranyaimat szerteszórtam,
Évek súlya a vállamon.
S tömjén helyett e tömött zsákban
Feketéllik a bánatom.
Királyaid csillag vezette
S nem állta útjuk senkisem.
Engem hét falon át hozott hozzád
Parányi mécsem: a hitem.
Pásztorok útját angyalok mondták
S ki megtalált, az oly kevés.
Engem négy éve ûz utánad
Bús angyalok: a szenvedés.
Véresre jártam már a lábam.
Fagy járta át a csontomat.
Fáj az éhség és senkim sincsen
Rajtad kívül, ki befogad.
Sose vágytam így szeretetre,
Sose voltam ily elhagyott.
Zörgetek Uram, jaj, eressz be,
A régi énem már halott.
Nem kérek fényes karácsonyfát,
Egy gyertyaláng elég nekem,
Ha kigyúl majd a te csillagod,
Börtön felett a Betlehem.

Tûz Tamás: Ádventben ónpohárból szeretnék inni
ádventben ónpohárból szeretnék inni
szürcsölni a végtelen magas Rorate Coeli-jét
csigákat lesni ahogy behúzódnak rejtelmes
kastélyukba ahol paradoxon módon egyedül érdemes
élni elmondanám a rékviemet egy-egy bogártetem fölött akárhol urbi et orbi talán
az Ar4a Coeli tengernyi lépcsején
megáldanám a frkast is és Marcus Aurelius-t
holtában halhatatlan lova hátán
megáldalak téged is emlékeimben álmaimban
ahogy a kórházi ágyon fekszel s eredbe
méregölõ harmat csorog honnan hát desuper
s a felhõk az igazat esõzik villámrepüléssel teremnék nálad hogy deáki szóra
tanítsalak mert bár mindent tudsz de még szebb

hogy mégis mindig többet akarsz tudni
született kutató elme hallod hogy RORATE
hallod hogy NUBES PLUANT JUSTUM

Vagyunk nagy ínségben;
Tatárok kezekben,
Szörnyû ínségekben.

nagy csendünkben
karod lágy hajlatában
harmatoznak az egek dús füvek édenét
teríti hajad a párna dérlepte mezejére
ébredj emeld föl szempilládat

Nyolcszázat hajtottak
Az Vörös-tengerre,
Mint ártatlanokat
Az veszedelemre.
Kérjük szép Rákóczit,
Mint kedves urunkot:
Szánja meg gyermekink,
Özvegy feleségink.

Kölcsey Ferenc: Drégel
Fellegi bérceiden ó Drégel vára kereslek,
M erre valál? tornyod honnan emelte fejét?
Szondi hol állt? repedõ kebelén hol csorga le vére?
N yughelye hantjai közt hol nyög az estveli szél?
Puszta vagy ó kiomolt vér szent helye! néma homály leng
Vad bokor árnyaiban szirteid orma felett.
Ah de romod tetején az örök hír égi virága
C sillagi fényében századok óta virúl.

Bízzunk az istenben,
Hogy még jövendõben
Kiszabadít minket,
Könyörül népein.
1657.
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Vörösmarty Mihály: A búvár Kund
Sárközi Máté: Tatár rabságban lévõ erdélyiek dala
Menj el édes szolgám,
Tekéntsd meg szép hazám.
Akarja tatár khám:
Csak hozz választ hozzám.
Mondd meg szép Erdélynek,
Búban borult népnek,
Fõ-fõ vármegyéknek,
Az széköly községnek.
Ha kérdik, mint vagyunk?
Mondd meg: rabok vagyunk,
Térdig vasban járunk,
És csak sarcoltatunk.
Kezeink bilincsben,
Tömlöc fenekében
Vagyunk, nagy ínségben – Tatárok kezében.
Megsarcoltam volna
Húszezer tallérban;
De az pogány tatár
Csak meg sem hallotta.
Idegen országra
Hordoz szerteszéjjel,
Sûrû számú pénzen
Ád török kezében.
Kemény János urunk
Ország hûségére
Egyaránt közli vélünk
Az rabságnak terhit.
Tizennyolcezeren

Túl a mezõn, túl a hazán,
S a part fölött, a nagy Dunán
Ki népe zajlik ott?
Föl Endre! Béla! föl magyar!
Ellenhad az, mely vészt akar,
Ellenség zajlik ott.
Õ az, ki partidon halad
És száz hajót és száz hadat
Hoz, oh hon ellened,
A gõgös Henrik az, ki rád
Hoz háborút, és hoz halált,
S bízik, hogy eltemet.
Föl Endre! Béla! föl magyar!
Pozsonyhoz kell a férfikar:
A vítt Pozsony remeg. – S melyik magyar nem megy, ha
kell?
Utánok a hon puszta hely:
Mind harcon termenek.
De a király bús, s Béla szól:
„Csaták miatt ha nyughatol
Oh ifju szép hazánk?
Teremt-e Isten több magyart,
Míg a világ, míg napja tart,
Ha mink is elfogyánk?”
S fellázad a bú, a harag
Busult szivekben háborog,
Mint tenger és vihar;
Még inkább vért, hadat kiált
S hírért, hazáért száz halált
Kész halni a magyar.
Csak barna Kund nem háborog;
De bátor szíve feldobog,
Mint hegyben a tûzár;
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„Halld, Béla, majd ha éj jövend
S a part fölé száll néma csend,
Ott Kund egy szóra vár.”

Ady Endre: Rohanunk a forradalomba
Utólszor raktak katonákat,
Pandurt s vérebeket nyakunkba:
Végig-kacag vidám testünkön
Gyõzedelmes tervünk: a Munka.
Mi megmunkáltuk, hajh, jól a lelkek,
Rabságok, sebek, búk és keservek
Izzadtságos, rossz magyar földjét
S ha most támadunk, le nem vernek.

Csekély a szó, köz a vitéz,
De úgy van mondva, oly merész,
Hogy nem lehet hazug.
Hõs Béla parthoz tart legott,
Hol vészben a megcsapdosott
Dunának árja zúg.
Járása, mint a rémeké,
Éjfélig le és fölfelé
Dobog magányosan;
S még semmi hang, még semmi jel:
Kund nem jõ, távol és közel
A puszta szél rohan.

A csúf Halált itt vetették el
Soha-soha ki-nem-kelésre
És ma mégis a Duna-tájon
Legbujább a harag vetése
S itt liheg a Halál virradatban,
Mint szabadulás hite a rabban,
Ez a legkülömb élet-sejtõ
Ma nálunk jár-kél legvigabban.

Ki az, ki a víz szörnyekint
A förgetegre föltekint
S meg habba öltözik?
Ki vagy te, aki jársz alatt
S ijeszted a futó halat,
Mely mélyeken lakik? –

Néztek bármerre, sorsot láttok
És isteni robbantó kedvet,
Élettel-kínáltak aggódnak
S buta haldoklók lelkesednek:
Nép készül az ó selejtes bûnre
S mielõtt a régi mód letûnne,
Már összefogva az új itt áll
Glóriásan és fölkészülve.

Vésztûzben néha vízen át
Henriknek látni táborát,
S Pozsony kivillanik;
S ím a Dunából szirt gyanánt
Egy ember, kit mély árja hányt,
Sötéten felbukik.
„Hah Kund te vagy?” s még nem hiszi;
„Hah ember!” õt így kérdezi:
„Mi dolgod ott alant?”
„Hej Béla! víz hullámiban,
Míg rajta zúgó vész rohan,
Jó lenni ott alant.”

Bécs, babona, gróf-gõg, irigység,
Keletiség, zsandár, alázat,
Egy Isten se tudná lefogni
Ereinkben ma már a lázat.
Ma még tán egymást összetévesztjük,
Holnap egy leszünk, észre se vesszük.
Ölés s tisztítás vágya gyult itt,
Tegyünk a tûzre, ébresztgessük.

Szó Kund – és õ az – „Nézz oda,
Hol Henrik felriadt hada
Tolong a víz iránt!
Nézd, táborában mint remeg:
Hajóit e kar fúrta meg;
Hadd vesszen, aki bánt.”
S villám tüzénél Béla néz,
Túl parton minden habba vész:
A zászlók hullanak,
Özön fut rajtok el vadon,
És száz hajón, és száz hadon
Hullámok omlanak.

Hallgassátok az esték zümjét
S friss sóhaját a reggeleknek:
Budapestnek futós utcáin
S falvak csöndjén, dühök remegnek.
Süpped a föld, ha súlyosat hágunk,
Olyat látunk, amit sohse láttunk:
Oldódik a nyári melegben
Fagyos, keserves magyar átkunk.

Kund hol van? félre költözött,
De ollyat száz ezer között
Hõs Béla feltalál.
S fúl a mezõn, túl a hazán,
Fut, búsong Henrik vert hadán,
S Pozsony végvára áll.
1829.
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Minden a Sorsé, szressétek,
Õt is, a vad, geszti bolondot,
A gyujtogató, csóvás embert,
Úrnak, magyarnak egyként rongyot.
Mert õ is az Idõk kiküldöttje
S gyujtogat, hogy hadd hamvadjon össze
Hunnia úri trágyadombja,
Ez a világnak nem közösse.

Eljött hát végre a pusztánkba
Isten szent küldöttje: a Sátán.
Szûzek voltunka forradalmak
Magas, piros, hõs nászi-ágyán.
De bõrunk alól kisüt lobogva
Már vérünk, e bús, mindeddig lomha.
Csönd van, mintha nem is rezzennénk

S rohanunk a forradalomba.

Hallgassátok meg, vitézim, amit beszélek...

A magunk szerelme, 1913

Hallgassátok meg, vitézim, amit beszélek,
Tanácsoljatok, vitézim, mitévõ legyek?
Jön a német: öl, vág, éget,
Dúl-fúl, kerget, rabol mindent.
Jaj! Már mit tegyek?

Mécs László: Sírnak a magyar háztetõk
Még nincs tavasz, de már a Nap
szerelme szétcsapong.
Sírnak a magyar háztetõk
a sok-sok jégcsapon.

Tanácsoljuk felségednek, meg se is vesse,
Ezüstjeit, aranyait rudakba veresse.
Rakassa fel, vitesse el,
Hordassa el és menjen el,
Merre szeme lát…

Az országos mocsár felett,
mely a mohácsinál
boldogságunkra éhesebb:
a Tél jeget csinált.

Megcselekszem, elkövetem, mondja valaki,
Sõt szeretem, meg sem vetem, oktasson bárki,
Mi az oka? – minden látja.
De megtudja, hogy megbánja, Spion Károlyi!

Nem látszik mostan a mocsár,
amelybõl Trianon,
Mohács lidérce száll, kísért:
ünnep van, vígalom.

Sok pénzembe, sok kincsembe kerültek váraim,
Hazám, népem és pompásan épült palotáim.
Itt hagylak már, ecsedi vár,
Nem látlak már, munkácsi vár,
Isten megáldjon!

Nem látszik most még a mocsár:
egy nemzet áll jegén,
s cirkuszt cégérez hangosan
pár felbérelt legény.

Óh Úristen, viseld gondját az utazónak,
Te légy erõs kalauza most a bujdosónak,
Kik búsulnak és bujdosnak,
Mennek Istenhez, míg meg nem
Vigasztalódnak.

Tél van, parancsolt fegyelem,
fagy-kommandójú rend,
vidám vivátok mélyein
alvadtvér színû csend.

Gyûjtötte: Veres Adél; adatközlõ: Bíró Gyula; Nagyecsed

Én Istenem, ne adj nekünk
tavaszt, ne még, ne még:
egy híres nemzet süllyed el,
ha szétolvad a jég!

Petri Mór: Rákóczi

Más ünnep volt Dunánk jegén,
midõn a nép kiállt,
s vivátoznak viharszerû hangon Mátyás királyt!
Két part nyújtott jég-tenyeret,
s egy nemzet virtusa
találkozott, míg lent zenélt
egy hõs nép ritmusa.

Hazajön Rákóczi
Messze idegenbõl,
Megszánt an agy átok.
Kurucok, kurucok,
Szóljon a nótátok!
Gyúljon fel, gyúljon fel,
Örömtûzben égjen
A Beszkidek orma.
Hogy a mi jó Urunk
Útját beragyogja.

A jég elolvadt s lüktetett
tovább a vén folyam,
bent egymást rontó õserõk
békültek boldogan.

Hogy a mi jó Urunk
Ránk visszataláljon
Régi zászlajával,
A magyar szabadság
Égi jelszavával.

Most milliónyi háztetõn
egy nemzet lelke sír:
ha most elolvad itt a jég,
elnyel mindet a sír.
1942.

Hozza vissza nekünk
Nagy lelke világát,
Nagyszíve fényárját;
Örök idõk örök
Tüzü ideálját.
Hazajön, hazajön,
De nem bosszúállón
A magyar hazába.
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Kibékülõ szívvel
Mindent megbocsátva.

Baka István: Szárszói töredék
Városaid bogok a hálón,
mit kivetett reám az Úr.
Vergõdtem hát benned, Hazám,
boldogan-boldogtalanul.
Hozzámnõttek cseréptetõid:
ne hántsd le pikkelyeimet!
Tarts meg - a semmibe ne ússzam,
ha benned szomjan is veszek.

Akit kitagadtak,
Kiûztek, kivertek,
Hogy érezze, lássa:
Mit ér eszményi nagy
Önfeláldozása.
Visszajön, visszajön
Üdítõ haramtul
Alélt kurucoknak.
Újuló reményül
Szegény magyaroknak.

…………………………………..
Úgy halok meg, hogy igazi
szép arcod nem láttam soha.
Vagy arcod volna címered:
e felpuffadt bankárpofa?
Pénz kell? Mint halott koldus szalmazsákját, feltépem az eget;
fogadd el: zsugori kezedbe
csillag – a vashatos – pereg.

Hazajön, hazajön
Mindent megbocsátva,
Feledve bús végét,
Nézvén csak a haza
Üdvét, dicsõségét.
Jó öreg királyunk
Tûnt idõk gyászával,
Bánatával várja.
Századok bújával
Borul a sírjára.

Bartalis János: Kós Károlyhoz
Kedves Testvér! ötvenév küszöbén,
Most üdvözölnöm kellene Téged.
De lásd! leborult lelkemben – – én ki távol vagyok –
vén Duna mentében,
sírva írom Neked e Levelet:

Tûnt idõk gyászával,
Századok bújával,
Sok bús emlékével.
Összefoly a könnye
Bujdosók könnyével.

„Már nem szántom az erdélyi földet!
vérem nem hullatom, könnyem nem ejtem
a rögre. Nem sóhajtok és
nem imádkozom kétségbeesetten:
Jaj! nagyra nõ-e a vetés?”

S fölérez a holt szív…
– Te látod, nagy Isten,
Fönn a magas égben,
Hogy itt a jövendõ
E szent szövetésben.
1904
Pesti Hírlap, 1906. okt. 21.

Rajta kuruc, rajta!
Rajta kuruc, rajta!
Ne nézd ki az apja,
Ne nézd ki az anyja!
Sarabold-darabold,
Pusztuljon a faja!
Egy szálig, halálig,
Neki a labancnak,
A kutya labancnak.
A labanc, a labanc
Csak zsoldjáért labancol.
Az igaz kuruc Egy szálig, halálig
A hazáért harcol.
A labancság rabság,
Velünk az igazság!
Isten a vezérünk,
Vár ránk a szabadság!
Gyûjtötte: Srágli Piroska; adatközlõ: Bíró András

22.

Ketten voltunk a pecsétes seregben,
kik a vészben, Erdély éjjelében
fogtuk az ekeszarvát,
közben ittunk vers-bort.
(Így szedtük rá a keserû sorsot.)
Eszembe jut a kis sztánai kerted s a pár
kas méh, melyet ott találtam, a „Varjúvár”
puszta kis lakod – míg Erdélyt teleültetted zengõ
templomokkal.
A sok bérc közül most ötvenéved napján
kikel a sok harang szava, hozzád szállván.
Édes Testvér! valami van benned: Csoda!
Hogy meg tudtál Erdély földjén állni vers és
bús templomok között, az Istenre várván.
Állsz-e még a régi hittel?
Látom arcéledet.
Én törzsem elrágták láthatatlan férgek.
Csak gyökerem maradt ott, mélyen, a földben.
Talán kihajt újra jövõ ezerévben.
Csak szívem maradt ott, –
a testem itt kószál,
láthatatlan úton
mindennap „hazatalál”.
Reátok gondolok, rólatok álmodom.

Itten sokszor sírja el magát kislányom.
Kérdve: hol vannak a drága hegyek, erdõk?
Hol van Kosály? A nagy kert?
Hol a szép lucernás, ahol õ szaladgált?
Csikókat neveltem és tenyésztettem
angol telivéreket, szép nóniuszokat,
és törtem a követ. A bús
rögbõl magamnak teremtettem hitet.
Most minden odalett.
Az én tornyom ledõlt.
(Tán homokon épült.)
Az erdélyi földbõl,
a nagy gondolatból
semmi nem maradt meg.
(De van egy marék föld,
egy virágcserépben,
a rózsatõ alatt,
amit féltve õrzök.)
Az én tornyom ledõlt.
Nem volt idõálló?
Egekbe felnyúló?
Viharral dacoló?
Az én tornyom ledõlt:
Merészen állasz Te!
Téged le nem dönthet
efféle vihar se
mely engemet sujtott.
Megmaradsz erõsnek,
szikladerekunak,
Erdély hegyei közt
végig-apostolnak,
mindvégig-mártírnak.
Néznek a szent hegyek,
(sírva nézek vissza)
fejükön glória.
Ott állsz Te közöttük,
egyetlen Kós Károly!
mint élõ, nagy csoda.

Szécsi Margit: Kondor Bélának
Ó, ripacsos gyémánt-szobor!
Átlátszó-tiszta életed,
hibáid is tündöklenek.
Vigyázzon ránk kettõs erõd:
az igazság, s a képzelet.
Bontsd ki fekete szárnyadat,
rajzold föl látomásodat,
a fuldokló élet s halál
egyivású jelenéseit,
hogy az igazak lássanak.
Legyen végre becsülete
a tudásnak, a játéknak,
s a szigorral, gyönyörûen
megvalósitott szándéknak.
Hogy képeidrõl tanuljuk
minden dolgoknak új nevét,
s akarjuk is kimondani,
akarjuk, s legyen is miért.

Ajánlás:
Hajrá Samu, gyúrd az ipart,
amíg a Szent Lélek kitart.
E világ tiszta és rohadt.
s ha átsugárzod mint a nap,
szívedre szennye nem ragad,
hajrá Samu, ne hagyd magad.

Kálnoky László: Találkozás
Még néha megjelensz az ingoványos szürkületben.
Arcod sárgán világító holdudvarában
elhalnak a fényérzékeny növények.
Nem látható drótakadály borzolja tüskéit közöttünk.
Az asztalon lassan elvérzik a vörösboros pohár,
és jeladás reccsen a bútorokban.
Elindulok, az esõ tengerzöld hullámai arcomba csapnak,
a léten túli navigációt próbálgatom, ügyetlen tengerész,
akit mindig tévútra visz valami gúnyos szélroham,
és küzd ereje fogytáig a rosszindulatú áramlatokkal.
Vagy mint aki koromsötét szobában ébred,
s találomra botorkál valamerre,
székekbe ütközik, és tapogatózó keze
az asztalon az apró tárgyak rendjét megzavarja,
s az ajtót keresi, mit régen befalaztak...

Kerényi Grácia: Könyörgés a kedvesért
Te segítsd, Uram
bocsásd meg érte szívem nagyralátó
bizakodásait
Te tanítottál: teremtõ csodára
képes a szeretetbe fogódzó
gyermeki hit
Te tanítottál: országod az
erõszakosaké
engedd hitem a Te kezedbe adnom
mert nincs már nékem akaratom
csak a Te sugaradé
Szívem aláztak kínba-vágyba
bocsásd meg, hogy örül
fogadd könyörgésem az Emberért,
kit szeretek – gyermekedül.
Segítsd, Uram, hisz Te is férfi-testben
jöttél világra, embert-játszani:
férfiúság nékem érthetetlen – segítsd e csetlõ-botló keresést,
idegenséget, mit vállalok Benne,
megbocsátani
Segíts, hogy értsem nagy, sötét szobában
keresgélõ kis ember-másodat,
hogy lásson, bár nem gyujt fényt – csak azért sem! – villantsd
szemébe Te-világodat
Hogy egyedül jár – add, hogy ne akarjam
erõszakkal vezetni másfelé
mert nincs bukás tisztább, mint egyedül
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járó gyermekeké
Add, hogy sötétben arcát-tapogatva
fölismerje képmásod: Ó, be szép
add Néki a bízó önismeret
élvezetét
Ismeri a szoba bútorait,
minden szöget, falat
add, hogy saját fényével sugarazva
szeresse érte-lett világodat
Könyörgök Érte – de engem se ejts el,
bocsáss meg, Uram, nekem:
ki férfi-testben jöttél földre,
embert-játszó én Istenem,
asszonyt kerestél, ki világra-szüljön,
mert nincs ember, csak asszonytól-való
bocsásd meg, hogy hiszem a szerepemben:
mitõlünk származik a JÓ
Almával Ádámot mi etettük: igaz
de bûn nélkül nincsen erény
s a férfi marad mindig az Isten
életünk feszületén
A Te képmásod minden férfi-ember,
az emberiség mégis mibennünk
életté-testesülõ
minden férfi egy lehetséges Isten,
minden leány – Isten-szülõ
Bocsásd meg hát, ha káromlom az Arcod,
Téged keresvén benne, s Benned – õt
mert nékem egy a férfi, mint az Isten,
s miként Tebenned: Urat s csecsemõt,
szeretem úgy, hogy meghajlok elõtte,
kit értetlen is elfogadok
s becézném, mint szülöttem-kisdedet,
kinek forrás és tenger – én vagyok
Tõlem fakad, s száz durva férfi-szóval
meg kell tagadnia
miként anyját és atyafiait
megtagadá az Emberfia
de szabadon kanyargó folyama
végül belém-szakad,
hol eggyé válik cél s keresés,
kívánság és akarat
Uram, ki minkert kárhoztattál
megszülni az emberiséget
hogy lefelejtünk teremtményedért,
bocsásd meg e gyengeséget
Ki a teremtõ férfi-erõt
ember-egésszé bennünk áldod,
bocsásd meg ez egy-Emberért könyörgõ,
magam-kelletõ imádságot
Bocsásd meg, hogy Rád hárítom a vétkem,
tagadva, hogy önmagamért szeretlek,
s hiszem, hogy emberségre én szülöm meg
férfi-arcú gyermekedet
Az emberiségért bocsásd meg,
hogy így legyen, Te akartad:
fogadd könyörgésem miértünk,
hisz mi vagyunk a Te hatalmad.
Budapest, 1957. október 9.

Petri Mór: Porladó szerelem
24.

Hát van-e még tavasz, a föld vidul, ébred,
Hát van-e még benne fölpezsdülõ élet,
Fakad-e még virág a május diszéül,
Tavasz-e a tavasz az õ szíve nélkül?
Kékszemû nefelejts, pirosarcu rózsa
Egy aranyvilágnak nemcsak hírmondója?
Szívek tavaszának drága virágéke,
Porladó szerelem feljáró emléke.

Pilinszky János: A naphajú királyleány
A hóba-fagyba dermedt ország
négy éve nem látott napot,
a koromsetét éjszakában
fáznak az árva csillagok.
Didergõ tájak csontkeményen
derengenek a holdsütésben,
s az éjszakai ég alatt
sötéten világít a fagy.
Ember csak néha-néha mozdul,
gyereknép csúszkál a havon,
kóbor kutyák árnyéka surran,
kering, megáll, továbboson.
Meggyújtják odabenn a gyertyát,
remeg a gyenge világosság,
nagyokat pislogat a láng,
sehogy se látja a szobát.
Öreg király a palotában,
ezernyi ránc a homloka,
mécse mellett ül egymagában,
hideg verem a trónszoba.
Csak rá se érez illatára,
belefagy kanala a tálba,
befagy a zsíros-fûszeres
aranyszegélyû tyúkleves.
Pedig valaha dõlt a napfény,
rég volt, igaz se volt talán,
hogy itthon élt a palotában
a szépséges királyleány.
A várfalat szapora repkény,
melegen lepte be a napfény,
király leánya amikor
végigsétált az udvaron.
Gyönyörû volt a király lánya.
Hosszú a haja, lobogó,
amerre ment, úszott utána
örökös aranyfolyosó.
Akadt is kérõje temérdek,
elébe mind oda se fértek,
távol hazából érkezett,
poros cipõjû hercegek.
Aztán egy forró délutánon
az árnyas kerti fák alatt
pihentek épp a fáradt kérõk,
mikor heves zajt hallanak.

Beront, a kertkaput kitárván,
bezúg egy óriási sárkány,
s kérõi közt a zöld gyepen
a királylány elõtt terem.
Vasveretû markába kapja,
és máris száguld el vele.
Sokáig zúg villámló szárnya,
mint távozó vihar szele.
Éjfél borult akkor a földre,
veszve a királylány örökre,
elszállt vele, eltûnt a nap,
hó fedi az országutat.
S tán még ma is éjszaka volna,
örökös tél, hó és sötét,
ha erre nem veti a sorsa
Áront, a vándorló legényt.
Ez, mikor hallja a királynak
búbánatát, okát bajának:
percig se búsuljon tovább,
visszaszerzi õ a leányt!
Azzal megy is a tengerpartra,
nézi Áron a nagy vizet,
holmi kis palló, azt kutatja,
hajlik-e át a mély felett.
S íme, nem messze a homokban
egy alvó óriásra bukkan;
mint mozdulatlan kõhalom
hever a puha homokon.
„E fiú éppen arra termett,
hogy átvigyen a tengeren”
– s már rázza is, nógatja Áron,
hogy kelne, hogy támadna fel.
Akár a városháza tornya,
oly árnyékot dob a habokra,
midõn haraggal homlokán
az álmos órjás talpra áll.
És odaüt!... Azaz csak ütne,
ahol a legény állt elébb;
akkorra már elkapja Áron,
a földre is teremti rég.
Majd szolgálatába fogadja,
vinné által a túlsó partra,
a mérhetetlen vízen át,
mint paripája a huszárt.
Fölzúg a víz, fölcsap a tenger,
az órjás térdeit veri,
mély álmából hogy fölzavarják
a roppant szolga léptei.
Ámulva a sok furcsaságon,
így ér a túlsó partra Áron;
álmodja csak, nincs is talán,
olyan különös az a táj.
Feneketlen gödörre lelnek;
fon az órjás egy kosarat,
sodor hozzá embernyi nádból,
kötöz rá erõs fonalat.
Beleül nyakig a kosárba,

indul Áron az alvilágba,
s hogy épp kifogyna a fonál,
földet ér, íme, a kosár.
Ballaghat most már egymagában,
mérföldes itt a némaság,
magányosan suhog a lépte
a szótalan mezõkön át.
Majd meg egy aranyerdõn által,
rézszínû lombok árnyékában
vezet az útja, amikor
feltûnik egy aranytorony.
Aranytornya az aranyvárnak,
hol a királylány fogva van.
Mindenik szeglete a várnak,
minden téglája színarany.
Arany a pincéje-padlása,
ablakain az ablakráma,
arany a rács az ablakon,
hol a királyleány fogoly.
Belül is csupa aranytermek,
aranyfolyosók és szobák
Siet Áron a folyosókon,
a lángarany szobákon át.
Arany csigalépcsõn kopogva
szalad fölfele a toronyba:
négy éve idezárva már
rabként a szép királyleány.
Rányit Áron a bús fogolyra,
ágyán ül az és sírdogál.
Megáll a legény szeme rajta,
percre a szava is eláll.
Aztán elõadja sietve,
miért is jött, vetõdött erre,
s már szöktetné is a leányt,
mikor zajt hall a kerten át.
Féltékenyen a szárnyas sárkány
sétájáról most ér haza.
Vágtat a torony tetejébe,
remeg bele a palota.
De föl se érkezhet lihegve,
föl se az elsõ emeletre:
állván a lépcsõ tetején,
derékon kapja a legény.
Megdönti, mint hatalmas sziklát,
mintha fatörzset döntene:
inog a roppant sárkány törzse,
a torony is inog vele.
Reszketnek a picinyke hangok,
torony hegyében a harangok,
midõn a sárkány súlyosan
a lenti mélységbe zuhan.
Szabad az út! Szabad hazáig!
A dermedt alvilágon át
sietve menti, hozza Áron
karján a szép királyleányt.
S már szállnának is a kosárba,
de szûkös nagyon a kosárka,
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annyi annak a belseje,
elébb a lány fér csak bele.
Vigyázva húzza föl az órjás
a kis kosárban, és midõn
megpillantja a szép királylányt,
Áront dehogy segíti föl.
Akár a nap, haja a lánynak,
gondolja, megtartja magának,
pusztuljon oda a legény
Gödör-ország legfenekén!
S bizony hiába topog Áron,
szabadulást hiába vár;
tüzes egével rásötétül
lassan az alvilági táj.
Haragos felhõk magasából
meredeken csap le a zápor,
mérkõzik a nehéz vihar
zúgó erdõ lombjaival.
Lombok között fedetlen fészek,
hányódva rínak, inganak,
áznak benne a kis fiókák,
a pelyhedzõ griffmadarak.
Áron, hogy szél, esõ ne érje,
köpenyét borítja fölébe,
fészek fölébe köpenyét,
ne ázzanak a csemeték.
De nem is marad el a hála,
hogy megjön a nagy griffmadár,
készséggel tüstént fölajánlja,
segít õ a fiú baján.
Csak üljön hátára nyugodtan,
hazaviszi õ akárhonnan,
s már indul is, röpül vele
a Sárkány-gödrön fölfele.
Villámként szeli át a tengert,
a mélység fölött biztosan
röpül a kékszínû magasban
a szárnyas griff a fiúval.
S már látni is a túlsó partot,
karéjban a hazai halmok,
föltûnik az otthoni táj;
földre lép akkor a madár.
Mindenfelé jószagú nyár van:
itthon a szép királyleány,
meghozta a napot magával,
megérkezett vele a nyár.
Könnyeit mégis egyre ontja,
ma is fogoly, az órjás foglya,
ma is csak szótlan rabmadár
a naphajú királyleány.
De mikor híre fut, hogy Áron
a város fele közeleg,
szökik az óriás, szepegve
pucol, akár egy kisgyerek.
Szalad mezítláb, szívszakadva,
tolvaj, zsivány, midõn a gazda
hazatalál, fut így a házból.
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Fut az órjás a palotából.
Király leánya akkor sírva
a legény vállára omol;
szól a madár, azt mondja, nyár van,
nyár a fákon, a pázsiton,
hogy süt a nap, süt földön-égen,
minden és mindenki szivében,
s nem is válnak el soha már
Áron s a szép királyleány.

Utassy József: Ökölbe szorított kézzel
Ökölbe szorított kézzel alszom,
de kedves, rád én nem haragszom:
ökölbe szorított kézzel alszom.
Tündöklik, rezeg, ráng roskadozva
idegrendszerünk mimózabokra:
tündöklik, rezeg, ráng roskadozva.
Így élünk. Tetõtõl talpig fényben.
Sem Isten, sem ember elõtt térden!
Így élünk. Tetõtõl talpig fényben.

Weöres Sándor: Asszony-ballada
Milyen szép a kastély! Kristály
benne mindegyik szoba – Jaj, csak én nem vagyok ott már
s nem leszek többé soha.
Minek vittek férjhez engem
a várba, hol vaslakat
kaján szarkamód csörögve
õrzi mind a kapukat.
Benn a termek mind sötétek,
alig hat be napsugár,
tanyázó undorító vétek,
lélekre és testre kár.
Jaj, csak egyszer haza mennék,
várna apa és anya – de mi lennék? megtûrt vendég,
kinek nincsen otthona.
Megkérdeznék: – Hát az urad
mért nem jött hozzánk veled? – Szégyenkeznék és az utat
vissza járnám, meglehet.
Nem szökhetek az otromba
várból haza sohasem.
Felszököm a vártoronyba
s madaraim etetem.
Röppennek a négy égtájba,
síkon, hegyen, tengeren,
bár a vágyam velük szállna,
szabadon, szerelmesen!

Ábrányi Emil: Mi a haza?
Egy élénk fiúcska, a kiben a lelket
Isten már növeszti; a ki már figyelget,
És kezd számot adni arról, a mit érez,
Így szólott apjához, édes szülejéhez:
„Kedves apám, lelkem, valamit nem értek;
Ha ti a hazáról, ti nagyok, beszéltek,
Szemetek – jól láttam – majd könnyekben ázik,
Majd kigyúlad, lángol, tüzesen szikrázik.
Kedves apám, töröm a fejemet régen:
Mi hát az a haza? Magyarázd meg nékem.”
„A haza: ez a föld, hol világra jöttünk,
A haza: ez az ég, mely ragyog fölöttünk –„
„De hiszen az ég nagy s mindenütt egyforma!”
„A haza: e tájék, kéklõ hegyek orma,
Minden, a mi itt van és szívünknek drága,
levegõje, napja, vize, rónasága,
A virág a réten, a madár az ágon –„
„De hiszen van szebb is e kerek világon!
Ha te, én, meg anyám, messze vándorolnánk,
Mindenütt megélnénk, boldogok is volnánk.
Van madár mindenhol, mely magasba lebben,
Úszdogál mindenhol kis hal a vizekben,
Mindenütt van szép ház, mindenütt van bõség –„
– „Több a haza ennél: nagyság és dicsõség,
Öröm és gyász együtt! Nyomorulttá válik,
A kitõl elvették s megsínyli halálig.
Nappal nincs nyugalma és éjszaka rémek
Veszik el az álmát! –„
– „Én nem sínyleném meg!
Mindenütt van játék, mindenütt van lepke!”
– „A haza, fiacskám, szívünk legszentebbje,
Oltár, mely elõtt csak fejlehajtva, térden
Áldozik az ember!”
– „ Jó atyám, nem értem!
Magyarázd meg jobban!”
„Hallgass ide gyermek!
Apuka mesét mond… Hallgasd s jó figyeld meg!
Egyszer volt… régen volt… Üldözõbe vették
És addig bántották, addig sértegették,
Míg átokkal ajkán elhagyta hazáját.
Elküvel fogadta: Magyarország táját
Többé sohse látja, nem kívánja látni,
Ezután idegen Istent fog imádni,
A magyart gyûlölni és utálni fogja,
Ha keresztre húznák, nézné mosolyogva,
Hallgatná gyönyörrel zokogását, jajját!
Szólt és ment haraggal s ádáz gúnykaczajját
Gõgös üldözõknek vitte a fülében.

Az idõ homokja pergett lassan, szépen.
Költözõ madárka, mély vágyát követve,
Tízszer is, húszszor is útját arra vette,
Hova fecske, gólya híven visszajárnak
Nyíló kikeletkor: a magyar határnak.
Pergett az idõnek halk homokja szépen,
És az, a ki látta lobogó dühében
A haragos embert ezelõtt sok évvel:
Most bámulna rajta, vagy nem ismerné fel.
Grófokkal komázik és hajlong a lába
Idegen királynak fényes udvarába’.
A kegyelmes Isten úgy fölvitte dolgát,
Hogy sürögve járnak körülötte szolgák.
Tündöklik a napfény aranyos ruháján,
Serleg a kezében és mosoly a száján.
Heczegek, bárók közt oldódik a nyelve.
Íme most is ott ül a poharat emelve
Szól a társasághoz harsányan, kevélyen:
– „Bor, paripa, mámor, kártya, koczka éljen!”
Éljen a szerencse és a szivetelenség,
Hogy a koldus erkölcs czondráit nevessék
S hatalomban, kincsben járjanak bokáig!
Éljen az okosság és éljen sokáig
Minden a világon… csak a haza vesszen!”
Mikor ezt kimondja, sáppad, összerezzen,
Szemei forognak, kábult agya szédûl,
S mintha el akarna válni az eszétûl,
Fölkaczag, kikelve rettentõn magából,
Azután a könnye omlik, mint a zápor.
Mint a tüzes villám, úgy csap a szivébe
A lenézett, gunyolt távol haza népe,
S õrült szerelemre gyúlad meg iránta,
A kit úgy gyûlölt, hogy pusztulásnak szánta!
Ittas czimborái lassan szétoszolnak,
Dünnyögik magukban: Majd jobban lesz holnap!
És õ maga, rémült inasokkal szemben,
Ott zokog sokáig az üres teremben.
És másnap a szolgák, kik parancsát lesték,
A hatalmas embert hasztalan keresték.
Átkutattak várost, kapukat elállták,
De hiába minden… többé nem találták.
*
Hova ment? Nem sejtik! Csak az Isten tudja,
Hogy a bujdosónak merre visz az utja,
Csak az Isten látja, mi van a szivében,
Mi az, a mi hajtja napfényben, sötétben,
Mi az, a mi hajtja, hogy menjen elõre
Zúgó fergetegben és dõlön a kõre,
Ha tovább nem bírja s meg kell hogy pihenjen…
Mi az, a mi hajtja, hogy csak menjen, menjen,
S ne legyen elõtte se folyó, se árok,
Míg nincsen a czélnál, mely uátn sovárog.
Ott halad a vándor… vérnyomot hagy lába,
Sár, hó-víz betódul tépett sarujába,
Kikopott mezének nincs már semmi éke.
De szivében több lesz, mindig több a béke,
A mint közelebb jön a magyar határhoz.
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Kikelet van ujra. Daru, fecske szálldos
Kurrogva, csevegve a tavaszi égen.
Hamarabb ott lesznek ama szép vidéken,
Mint õ, a ki fáradt! Hogy irigyli õket,
A sugárzó légben vígan lebegõket!
Egy pár jámbor ember, kis tanyák parasztja,
A szegény bolyongót szívesen marasztja,
Pihen is a kunyhók nyájas belsejében,
És az apróságot tanítgatja szépen
– Rejtélyes mosollyal húzva õket félre – Isten neve mellett a
haza nevére!
De fölriad aztán, mert nyugtot nem adhat
Idegen föld néki, – mert itt nem maradhat.
Végsõ erejével tolja magát, tolja,
Elcsigázott testét már alig vonszolja.
Néha le-leroskad; ekkor összeretten
És fölnéz az égre szomorún, ijedten,
S kérleli az Istent nagy szótlan keserve:
Még szüksége van rá, még ne hagyja cserbe!
Ah! azok a béczek! Mintha látta volna!
Ah! az a kis erdõ! Mintha rá hajolna,
Oly közel van hozzá…! És ott az a vár-rom!
Porba hullt a vándor a magyar határon.
Úgy van! Ez a föld az! Ez az õ hazája!
Odaroskadt hozzá hidegûlõ szája,
Mozdulatlan karja a rögöt ölelte,
És hosszu csókban elröpült a lelke.
Visszajött meghalni ahhoz, kit imádott!
*
Sírsz fiacskám! Jól van! Ez a haza, látod!
1892.

Ányos Pál: A régi magyar viseletrõl
A nagyszombati nemes ifjusághoz
Ó! szegény urfiak, kik azt gondoljátok,
Hogy boldogtalan volt üstökös atyátok!
BARCSAYkapitány
Mit hallok, barátim, Mátyus mezeirõl,
Iszonyu havasok kies vidékirõl,
Onnan, hol Minerva pusztult templomain
Baglyok huhogatnak Tyrnava partyain?
Hát még vagyon olly sziv, melly rég õseinknek
Emlékezetével áldoz eleinknek,
Melly hazafiuság szentelt oszlopánál
Teményt mer füstölni dicsõ oltáránál?
Gyönyörü tisztelet, szerencsés ujságok,
Boldog érzékenység, áldott buzgóságok!
Ti, ifju magyarok, hazánk reménségi,
Sok bajnok atyáink érdemes vérségi,
Szép tudományoknak látlak udvarában,
Látlak benneteket Pállás templomában,
S ami több, az igaz magyar öltözetben,
Fejeteken csákó, hajatok perecben.
Ideje, hogy egyszer megnyilik szemetek,
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S megunnya idegen majmozást szivetek.
Utálom oroszlányt szelid juh gyapjában,
Nem illik a tigris rókák adujában.
Alcides csudákot nem tett erejével,
Mihelyest az orsót pergette kezével.
Sándor borostyánit világ tengelére
Aggatván, puhulni kezdett volt végtére,
Mikor feloldozván kemény páncéllyait,
Magára ruházta perzsák patyolatit.
Ó szerencsés Spárta Likurgus atyáddal,
Ki mennyei lelkét közlötte hazáddal,
Nem hordtad te szomszéd nemzetek ruháját,
Azért követted ugy õseid példáját.
Nem kedvel az erkölcs szagos keszkenõket,
Pipes ruházatot, nyakakon kendõket.
Fátyol, nagy ezüstgomb, párducok bõrével,
Jobban öszveillik magyarok szivével.
Tudjátok, barátim, mit érzünk lelkünkben,
Ha még oly aggottat látunk nemzetünkben,
Kinek a nagy idõt olvassuk képérõl,
S õszbe csavarodott csomó függ fejérõl.
Nézzünk egy kevéssé érdemes mellyében,
Nem találunk ennek hibát erkölcsében.
Együgyü öltözet, csinos tisztasággal,
Mértékletes élet, igaz jámborsággal,
Erkölcsök szállása, nem pedig gõgösség,
Mellyet vétek követ, s végtére szegénység.
Kedves leányzóink, már alig esmérlek,
Annyi abroncs, fodrás, csipkék közt szemléllek
Hát leszaggattátok már szüz pártátokat?
Fejeteken tornyot csináltok s várokat?
Azt is lószõr s csöppü viszi magosságra..
Utálva tekéntek az illyen hivságra!
Akkor szerettem én ékes nemeteket,
Mikor még szemérem lakta sziveteket,
Mikor arany kötõ fénylett kezeteken,
S természeti rózsák nõttek képeteken!
Fussatok, barátim, mai szüzeinktõl,
Fussatok álorcát hordó szépeinktõl,
Kik csak a tükörnek köszönik szineket,
S hivsággal mulattyák alacson lelkeket.
Ne higgyétek, hogy mit mondanak, buzgóság;
Nincsen ott szerelem, nincsen állandóság.
Csak aztat kivánnyák, hogy ti imádjátok,
Hogy képek festékét rózsáknak mondjátok,
S szüntelen beszélvén szép alkotásokról,
Reszketve lopjatok csókot ajakokról.
Ez nálok az erkölcs! csipkefõkötõkben
Korzikány kalapban, párizsi cipõkben.
Igy tehát, barátim, kik scytha vérünknek,
Tisztelõi vagytok dicsõ nemzetünknek,
Áldom sziveteket, hogy még atyáinkról,
Tudtok emlékezni régi szokásinkról.
Ha hozzátok jövök, s magyar öltözetben
Látlak benneteket, csákóban, övekben,
Még meg is ölellek!...

Kél arcomra örömsugár.
Nézd, mint széled amott a buta vak homály,
A sok század alatt megrögösûlt hibák
Bújós tömkelegét irtani lelkesen
Törnek nagyjaid, ó hazám!
Kezd már hajtani fõt a születési gõg,
Jobbágyához az úr emberileg simúl,
Nem sújt a hatalom hajdani kénye, s az
Önzés mételye gyéren öl.
Méltán szálla reád, nemzetem, egykoron
A bûnsújtogató Isten erõs keze;
Mert tenvéreidet, pórnemü népedet
Sebzéd orvosolatlanúl.
Vittél Isten elé áldozatul imént
Gazdag birtokaid némi gyümölcsibõl;
Bízzál, nem feled õ áldani érte, csak
Jót folytatni tovább siess.

Bartalis János: Ne bántsatok
Ne bántsatok.
Bartalis falun él
és kenyeret keres.
Kaszál, kapál, fúr, farag.
Csillagokat néz és holdat vár.
S egy tölgyfatönkön ülve
esténként
szerelmes partnerével
várakat épít, magasat, magasat.
S mint selymes fû a kasza nyomán,
a munkahajsza után esténként
ú gy esem én is el.
D e reggelre kelve újratámadok
és vígra stimmolom hegedûm.
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kaszacsengés!
Kapapengés!
Víg aratási dal!
F ürj! Pitypalatty!
Engem csak a párom segít.
Ó , meddig élsz még így, barátom?

Dutka Ákos: Versek Órája
Messzi fákon halkan hárfázik a szél ma,
Eltemetett kinok lopva hazajárnak...
Ilyenkor érzem meg szomorú nagy titkát
Dalfakasztó bús harmoniáknak...

B úza, árpa leszakad.
S usogjatok, szõke kukoricaszárak.
H arsogj, boldog kukoricaerdõ.
I ngj, hajladozz...
F acsard kunkor bajuszod
a bajusztalan költõ elõtt.

Idegen mezõknek friss illata csap meg
Szavam messze századokból hallom:
Valami fekete vén bizánci hárfán,
Rózsakoszorúzott bús római lanton.

C söved letépem
és zsákba teszem.
Vörös-sárga millió meg millió
kedves szemed megõrölöm.
Lesz liszt belõled...
M ajd csöpp kis konyhában
p árolgó, meleg puliszka
az asztalon.

Idegen mezõkrõl két nagy ismerõs szem
Szomorún, merõen néz a ködön által.
A szemem: e nedves két zöld krysolit gyöngy
Kék tüzü lobogó könnyes sugarával.
Pogány örömöknek vad gyönyöre perzsel
Krétai hetejrák buja csókja éget
Lelkembe megpendül szomorúan búgva
Valami vérszító ódon görög ének.

N e bántsatok!
B artalis falun él
és kenyeret keres.
K apál, kaszál, fúr, farag.
1923. július 10.

Messzi fákon halkan hárfázik a szél ma
Eltemetett kínok felsajognak, fájnak.
Ilyenkor érzem meg szomorú nagy titkát
Dalfakasztó bús harmoniáknak.

Czuczor Gergely: Korunk ócsárlóihoz

Hajdan vert-e csupán hõn a magyar kebel?
S eltûnt a nap alól nemzeti szellemünk?
A polgári erény cserkoszorúit õs
Eldõdink letörék-e mind?
Nem! Szent hamvaikon sarjazik újra föl
A nyers zsenge növény, száz aszu év után;
Látom küzdni korunk bajnokit érte, és
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Gyurkovics Tibor: Éli teste

A magyar nyelv bûvölõ csodáján.

Ideg a hing és
örög a porsó
emeg a rúton
árom horosz ló

Állsz az ormon: onnan zeng az ének
Bút, szerelmet, harcot és hazát,
A kifáradt s megcsüggedt reménynek
Fölriasztja mélységek szavát,
S már reményt is bús bilincsbe verve
Száll a Szózat fenséges keserve.

Illagász cséri
ezével kel
ikor a mégi
ap négre kel
Gyalszik az ermek
tugrik az áj
tegy izedesnek
szõr alutál

– Ó, e földön egy a gyász s a nemzet,
Két ikerszál, egy tõrõl fakadt;
Ez virraszt itt, tört kupája mellett,
Sorvadozva átoksúly alatt,
És a költõ lángborának gyöngye
Árván hull a bús magyar göröngyre.

Sajó Sándor: Vörösmarty szelleméhez

Irt dalolni néped száz sebére
Jó mulatság, férfimunka volt;
De vihar jött és a magyar égre
Dúlt felhõk közt sápadt rá a hold,
S följajdult a hit kétségbeesése:
Odalett a magyarság vetése…
– Költõ! mintha most sírnád zokogva
Nemzetednek ádáz végzetét
S mint fajodnak búval átkozottja
Minden kínját százszor érzenéd:
Ugy kesergünk most a szennyes árban, –
Háború volt ujra a világban.

Zengj nekem dalt, hangok nagy tanárja,
Fáj a szívem, – húzd rá vén cigány!
Hömpölyögjön hangjaidnak árja
A magyar sors a bánat lakziján, –
Jajduljon be zúgva-búgva, zengve
Bús haragtól szilajult szivembe!

Megindult az õsi föld alattunk
És gurultak hantok és kövek;
Isten is, kit hitlen megtagadtunk,
Bánatában õsz lett és öreg;
Nincs visszhang a jajveszékelésre:
Odalett egy ezredév vetése!

Húzd, – ki tudja, kinek húzhatod majd,
Ha, kik élünk, mink is elfogyunk…
Húzd, – sirasd el szivünkrõl a sok bajt,
Mert nekünk már sírni sincs jogunk;
Meggyávultan sír szélére hullton
Andalogjunk legalább a multon.

– Van-e láng még zengõ fájdalomban?
Szívet gyujtson dermedt ég alatt,
S mindenütt, hol magyar sírhalom van,
Porló hõsök mind mozduljanak
És az égre csontkezükkel írják
Prometheüsz halhatatlan kínját!

Õs idõknek álmait regéld el,
Ó, ott szép még ember és világ:
Fölrobognak hadvész-ülte képpel
Diadalmas büszke daliák,
S biztatón ül gyõztes nap sugára
Hazaszerzõ Árpád párducára.

Jöjj költõ, – s bár könnyeid fakadtán, –
Nézd e szörnyû földi látomást,
És dörömbölj az ég boltozatján,
Ugy kérd Istent, tegyen vallomást:
Lesz-e még e bús világon ünnep,
Ébredése alvó nemzetünknek?

Zord harcok közt, hajnalfényt sugárzón,
Szõke fürtû Hajna képe leng;
Liget-esti panaszos madárszón
Édes búval titkolt vágy mereng;
Rózsa nyílik hajnal bíborában,
Liliom hull Vérte vadonában…

Ó, ha lesz még s tán szebb útra lendül
Ez a véres, fáradt földgolyó:
Uj dal gyúljon zordonult szivedbül,
Jobb jövõbe hittel lángoló,
S a magyar sors örökölt bújába
Csorduljon meg az öröm kupája!

– Dalaidnak orgonás zenéjén
Halk szellõ és száguldó vihar
Gyötrött szived hangjait cserélvén
Sírva nyögdel s harsogón rivall, –
S mi – merengünk, ringatózva árján,

Akkor én is, árnyékodban ülve,
Míg a multak búját ringatom,
Ott mögötted, ujjá lelkesülve,
Dalba kezdek ama szent napon, –
S míg szemünkbe édes könny szivárog:
Együtt húzzuk – boldog vén cigányok…

Kisten eményre
ogta a forsót
billanni elõle
ár noha mincs sód
Az ák finognak
núgy szúj az agy fél
ár a kokosnak
kelhalni az oncért!

30.

Verseghy Ferenc: Bacchus dicsérete
Borozó ének.
A' KAR.
Nincs Bacchusnál a' nagy égben
emberségesb istenség.
Nálla nélkûl nincs inségben
szivtágitó könnyebbség.
Zevsz apjoknak nagy vendégi
ásítoznak, alszanak,
még Bacchusnak nedvességi
jó kedvet nem gyújtanak.
Õ a' földi vigságoknak
lelkesitõ gyámola,
õ a' társos asztaloknak
gondszéllesztõ angyala.
1. SOLO.
Mérges Zevsznek mennydörgése
csak rémiti szivünköt,
tûznyilának vak lökése
gyújtya, rontya földünköt;
még kegyetlen Marsnak karja
tûzzel, vassal látogat,
's itt az emberséget marja,
ott meg trónust irtogat.
Farsangszõrû maskarákban
üldözvén a' szépeket,
nyögni haggya rút igákban
a' leghûebb népeket.
A' KAR.
Nincs Bacchusnál a' nagy égben 's a' t.
2. SOLO.
Júnó asszony tûkörénél
arra tûzi gondgyait,
mint forgassa fel férjénél
a' világnak dolgait?
Öszve fûzvén eggy igába
a' kétféle sziveket
dúzsnak, pórnak hajlékába
hinti a' keserveket.
Vénus addig szétcsábittya
a' szerelmes párokot,
's búval bajjal nyomorittya
bajnokinn a' bájokot.
A' KAR.
Nincs Bacchusnál a' nagy égben 's a' t.
3. SOLO.
Ámor sákba rejtett szemmel
lõdözvén szét nyilait,
meg vegyíti gyötrelemmel
a' szerelmek' bájjait:
itt eggy szépet meghódítván,
jó nevére fótot tûz.
Ott eggy vénet elbódítván
langy tüzébûl csúfot ûz.
Még Vulkánus mûhelyében

sokkal rosszabb nyilt kohol,
mellyel minket vak mérgében
Zevsznek kénnye járomol.
A' KAR.
Nincs Bacchusnál a' nagy égben 's a' t.
4. SOLO.
Bölcs Apollo szûz húgával,
fényt akarván gyujtani,
ép eszünköt nagy lángjával
agyon szokta fojtani.
Agg músái tar dalokkal
koldúlgattyák pénzünköt,
's jól lakhatván, bölcs harczokkal
háborgattyák kedvünköt.
Plútó addig ásogattya
földünkbûl a' kincseket,
's rút bûnökre csábitgattya
velek a' kis lelkeket.
A' KAR.
Nincs Bacchusnál a' nagy égben 's a' t.
5. SOLO.
Szép Diána hüs berkekben
ûzögetvén vadgyait,
mûkerûlõ rejtekekben
tölti túnya napjait.
Lesre küldvén sok kutyákkal
a' faluknak szépeit;
a' honõrzõ Pásztorkákkal
titkon ûzi kéjjeit.
Még friss Hermes várasinkot
orcsürhével lepgeti,
's kinnal szerzett tárjainkot
éjjel nappal véseti.
A' KAR.
Nincs Bacchusnál a' nagy égben 's a' t.
6. SOLO.
A' mit e' sok istenségnek
fel nem dúlnak kénnyei,
nem haggyák az emberségnek
azt Szaturnus' bélei.
Felfalván a' nagy tölgyfákot
kõszirtekkel birkozik,
's megrontván az érczmunkákot
országokkal töltözik.
Végre legszebb Szépeinknek
ránczba szedvén arczait
bajjal töltött életinknek
felkonczollya napjait.
A' KAR.
Nincs Bacchusnál a' nagy égben 's a' t.
1807.
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Áprily Lajos: Vadludak

Sántha György: Disznóölés

Az ablakom a szürkületbe tárom
s szemem kiáltó hang után kutat,
de pára-kendõs égen nem találom az éjszakába szálló
vadludat.

Ködös-közömbös
karácsonykörüli
decemberreggel,
fél hét.

A templom omló szürkeségbe ormol,
borzong az ákác, mint a nagybeteg,
s átrémlenek a szomszéd utcasorból
a lenge leplû ház-kísértetek.

A nemvárt Krisztusajándék
fényes álmával
megvert gyermek
nyüglõdve kel fel
a szalmazsákról.
Gyertyával ûzött kamrasötétség
szomorún, ridegen kérdez,
de Sajó,
meg a kisajtó
már rég
nyitva
figyel – –
s egyszercsak
íme
egy szörnyû, pokoli pogány sírás
hasítja
ketté
a szürkeséget
és a városvégi szomszéd velõket:
„Ölnek!”

Hogy visszatér e régi, bús igézet – mindig ilyen volt erre a
világ:
a Holt-Marosból puszta ködbe nézett
vadlúdszavára a tógás diák.
Tán látomás e felleg-szürke torlás
s mi álmodunk köd-óceán alatt
s fejünk fölött egy félelemes vitorlás:
horgonytalan mulandóság halad.
S be jó a csöndes óceán-fenéken
e félálomba zsibbadt öntudat,
ha vágya fenn a láthatatlan égen
vadludat ríkat, újra vadludat.
Ó, hányszor hittem, szárnyamat kibontom,
ha hívó szél jön, messze tengeré,
és átrepülök túl a horizonton
távol derengõ tengerek felé.

S a ködben
hördülve szökken
máris
vastagpirosan
vidoran
gõzös-melegen
a vér, a vér:
a minden hazugság-frázisfölötti
életvalóság.
„Hamar a tálat!”
(ha agyag, ha porcellán, ha
jászpis) –
S a féltve rejtett,
éhezve becézett jószág,
az egyetlen
szent
áldozati állat
hörögve így áldja végét:
Röff-röf
no
jól van
jól van
vigyetek
és egyetek…

Késõ. Meddõ csatán a szárny kifáradt,
tél jön, fojtó, didergõ homály.
S a pince torkán édes illat árad:
sötét mámort kínáló muskotály.

Rakovszky József: Téli ének
Hol van a régi, copfos kisleány,
kirõl még most is dalban álmodom,
aki csak lopva pillantott reám,
míg ott ültünk a szõlõdombokon?
Hol van a perc, a múló pillanat,
a hirtelen jött csókos lázadás?
Meg sem kérdeztem akkor, hogy: szabad?
Csak hullt, csak dúlt a bódító parázs.
Hol van a nyár, a kismadárka hol,
mely fölzengette lelkem hangszerét?
S a téli szél süvöltve válaszol:
– Kemény szívében zárta mind a jég!

Egy perccel múlt ép fél hét.
Pilis, 1955.
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Köd reggel köd a rózsán
Talán a pára fölszáll
Talán nap süt ki újra
Nap kurta õszi útja
Talán talán talán még

Simon István: Téli ablaknál
Oda Buda, – nem láthatom,
nem látok a tetõkre.
Pára ragadt az ablakon,
s jégvirág lett belõle.

Bella István: Négy legszebb
Kertésze sincs, mégis kikelt
a szirmok tarka bokra,
mint nemrégen a nyári kert
földjére és sírokra.

1.
A legszebb sakkvers
Szabadság, szerelem!
E 2 kell nekem.

Az égõ nap s a téli fagy
a szépért így csatázik,
de letarolja egyik azt,
amit nevel a másik.

2.
A legszebb verssor

Ez is az élet összege,
s kínzó, mint minden rejtély.
Jól van, világ, csak küzdj vele,
hogy mindig új lehessél.

El hulla! Virág! El iram! Lik az élet!
3.
A legszebb költõ
1953.

Tompa László: Tél jöttével
„Porba havak hulladoznak”…
Kedv elõre alig mozgat.
Cél, s reménység mécse nélkül
Nemsokára rám sötétül.

Burokban született?!
Hurokban!
4.
A legszebb nemzedék
Egy ívásúak?
Egyivásúak!

Illyés Gyula: A szomszédleány
Talán jobb is, ha megállok – –
Odább csupa bokor, árok.
Talán jobb, ha visszatérek – –
De arra se visz a lélek.
Pedig ott – kis alku árán – Pihenhetnék puha párnán.
De hiába! Vissza nincs út,
Aki ilyen útnak indult.
Így – se künt, se bent – : csüggedten
Tévelygek a szürkületben.
Merre menjek, mihez fogjak?
…Porka havak hulladoznak – –

Vas István: Korán sötétedik
Korán sötétedik már
És hirtelen hideg lesz
Mikor beáll az este
Két fenyõ feketéll csak
Majd az is elmosódik
Az általános éjbe
Ideje ágyba bújni
Az ágyban meleg ágyban
Csak míg telik erõnkbõl
Kis ideig mulatni
Ha tudunk elaludni
Tán holnap újra nap lesz

A szomszédleány –
Egy fiatal parasztleány a kedvesem, mit tagadjam,
Hátán hátrakötött kendõben lép el ablakom elõtt,
hordja a vizet
S rám nevet együgyûn, mint ez a téli nap,
Dió-szemében ökreim bizalma,
Barna, szelíd arca maga a föld, szülõföldem derûs
folyóival.
Õ tetszik nékem, néki tetszem én,
Estelente elüldögélünk az istálló küszöbén,
Fecseg, rám-rámnéz, fürkészi arcom, én hallgatok,
Mit is mondhatnék néki a hánytorgó hegyekrõl, melyeket
megjártam.
Pislog, karomba hajlik, bárányfogai közt jóízûn ropog a
nyers sárgarépa.
Hallgatok hát, hallgatom s hallgatom hogy süllyed
Bennem egy vidék, lebuknak a tornyok, serceg, kihúny
a gõg,
Mit is akartam én, mit míveltem, amit elmondhatnék
Világosan mint a patak, érthetõen mint a kasza suhogása,
Hallgatok, köröttem átmelegszik a csend.
Szerencse, hogy kemény legény vagyok mégis,
megpörgetem a kút kerekét,
Hányom az almot, elbirkózok a béresekkel, Anna húg
kacagása
Itatja izmaim, fehér szoknyájával megtörli homlokom,
Leheletétõl kivirágzik álmomban egy kert,
Míg friss mellein fejem elpihen, mint egy állat.
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Oravecz Imre: Azokról a nõkrõl

A

zokról a nõkrõl szeretnék most beszélni neked, akik voltak az életemben, arról a sok terõl, akibõl egy szép napon mind õ lett, és
akinek egy szép napon tebõl õvé lettem, mielõtt veled találkoztam, és beléd szerettem, és megpróbálni, nem annyira neked,
mint inkább magamnak, számot adni az eltûnt idõrõl, amely most egyszeriben megint megjelent, nem nevekre, évszámokra,
helyekre vagy arra gondolok, kinek mit adtam, és ki mit vett tõlem – te sem ezt firtattad, mikor firtattad –, hanem arra, ami a neveken,
évszámokon, helyeken vagy az érzések adás-vételén túl van, arra, ami a múltból megmaradt, és a jelenben is érvényes, de akárhogy
erõltetem emlékezetem, a vak kényszeren kívül nem jut más eszembe, mert te mindent érvénytelenítettél, mikor utánuk nekem adtad
magad, és magad hasonlóságára kezdted alakítani õket, és minél hasonlatosabbakká váltak hozzád, annál hasonlatosabbá váltál te
önmagadhoz, mialatt nem eszköze, hanem célja lettél szenvedélyemnek, amely a sok nõn át utat tört magának, és végre eljutott hozzád,
és úgy változtatott õbõl tevé téged, hogy te vagy már nekem minden nõ, aki volt, és minden nõ végleg elhagy, ha te elhagysz.

Takács Zsuzsa: Sötét és fény kora
Sötét és fény kora a félhomályban:
a felnõttkor szívében félidõ.
Gyönyörûtõl kihûlõ száj, nyári nap,
mellünkön araszolsz,
könnytõl lángoló szem, nyári nap,
szemünkbe nézel, láthatod,
a megakadt rög és ujjongás között,
az árnyékot, a vékony mutatót.
Jó nekünk, hogy ruhánkat levetve
majd heverhetünk a földben, elõtted, sötét.
A félelem eltávozott belõlünk,
mert homlokunk õrült lázától félt.
Képeink között lakunk, mi boldog festõk.
Szemhéjunk mögé szorítja kezünk,
a hártyás falra szögezi a látványt:
A régi zászlót, átlõtt kezünkben a vért – Hibátlan
fogsorunkon a nevetést – Az elszabadult tárcsák táncolását,
a szélvédõ szétrobbant üvegét – A mérgezett folyót, úszó ezüst
halakkal – Az örökzöld kertre hasaló teraszt – Felnõttkorunk
vakító lepedõin a napot,
a végigszántó, izzó vasalót – Ha nem tudnánk, hogy egyszer
elsötétül,
szemünket kiégetné a fény.
Forradás rágná szét a képeinket.
De így a lassan forduló falakon
van még idõnk végigtekinteni.
Egymás mellett állunk, mi boldogok,
egyetlen nemzedék.
A süllyedõ napon kiállításunk készül.

Takáts Gyula: Mely bennünk él
Ragyog az óriás tükör.
Magát adja s világomat,
mint hajdanán, a nád között
ma ifjú tündöklés fogad.
Egy bronz szobor a mély öböl
rejtett zugában… S mennyi év!
Állok a síkos zöld kövön
mélyen s az édes-vízi ég
felhõi már hattyúcsapat
s verset, horgonyt, szigonyt dobál
egy rejtett, álmos indulat,
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mely bennünk él, mint a halál.
Bontva s örökbe lopva át
a napban fénylõ éjszakát.

Weöres Sándor: Késõ-délután, kora-este
Amint a Nap az égi pályán
hegyek közé gurul,
sugarak közelgõ apályán
mindinkább sötétül a látvány
s a völgyben elszorul.
Az alkonyt érzik a virágok,
kinyitják szirmaik,
nem perzselik csillagvilágok,
tág messzeségtõl hideg lángok;
harmat ereszkedik.
A lomb rezeg s hajlong a fákon,
mert föltámadt a szél.
Erkélyen felöltöm kabátom,
míg árny suhan a szikla-háton,
mint nagy lapulevél.

Férj és feleség
Magyar népballada
Amely leány sokat szert,
Jámbor asszony soh’ sem lehet;
Mihelyt kontyát félre csapja,
Az urát mindennek mondja.
Nevezi az urát lónak,
Hol deresnek, hol fakónak,
Magát pedig mondja jónak,
Nem embere a jó szónak.
Mindig szalad az ablakra,
Mint a csikó az abrakra.
Ha az ura kérdi mit néz,
Már arra a felelet kész:
«Ugyan férjem, mit kérdezed?
Egy jó barátom érkezett.

Eredj hamar a konyhára,
Gondod legyen vacsorára.»
– Ha eztán is így fogsz tenni,
Hát szépen el fogunk válni.
Tudom, asszony megsiratod,
De késõ lesz a bánatod!
Látod, asszony, hogy nyergelek,
Mégsem hiszed, hogy elmegyek,
Lovam lába indulóra,
Magam szája bucsázóra.
«Jaj Istenem, mit csinálja,
Olyan vén embernek adtok!
Annyit adok a szavára,
Mint a szomszéd kakasára.
Ha mégegyszer lány lehetnék,
Majd megnézném, kihez mennék!
Megválogatnám a legényt,
Mint a piaczon az edényt!»

Mit sírsz?
Magyar népballada
«Mit sírsz, mit keseregsz, édes feleségem?
Van nékem jószágom, sok szép gazdaságom,
Sok szép gazdagságom, szép szántóföldeim,
Szép szántóföldeim, jó termõ szõleim,
Jó termõ szõleim, három gulya marhám,

Három gulya marhám, négy szép hintós lovam,
Négy szép hintós lovam, kõbõl rakott váram,
Kõbõl rakott váram, szép eladó lányom!»
««Verje meg az Isten sok szép gazdaságod,
Hordja el az árvíz szép szántóföldeid,
Jégesõ verje el jó termõ szõleid;
A menykõ csapja meg négy szép hintós lovad,
A dög eméssze meg három gulya marhád,
Szakadjon hegyibéd kõbõl rakott várad,
Magam se érjem meg a holnapi napot:
Hogyha nincsen néked ifjú legénységed!»»

Szegény Bíró Jancsi
Magyar népballada
Szegény Bíró Jancsi
Beh sokat szenvedett,
Hej, mikor a ladikból
A Dunába esett!
Eleget kajdászott,
De senki nem hallá,
Hej, csak egy molnár legény
Malomból siratá.
Engem, szõke habok,
Csöndesen vigyetek,
S hej, osztán, oda alá,
Oda kitegyetek!…

Béla herceg párviadala
– A Képes Krónika nyomán –
Eközben András, Béla és Levente hercegek, akik Csehországba menekültek, ott nagy szegénységre jutottak, ezért elmentek
Lengyelországba. Ott Miska lengyel fejedelem jól fogadta, megbecsülte a hercegeket.
Ekkor történt, hogy a pomeránok, akik évi adóval tartoztak a lengyeleknek, a fizetést megtagadták. Ekkor a lengyel fejedelem fegyveres
kézzel kezdte behajtani a tartozást, s ebbõl villongás támadt. Ezért a pogány pomeránok és a keresztény lengyelek együtt azt határozták,
hogy a döntést a fejedelmek párviadalára bízzák. Ha a pomerán fejedelmet legyõzik, akkor megfizeti a szokásos adót, de ha a lengyel
fejedelem marad alul a viaskodásban, ám sirassa a maga kárát.
De Miska fejedelem és a fiai visszariadtak a párviadaltól. Ekkor Béla herceg elõlépett, és tolmács útján ezt mondta:
Ha nektek, lengyeleknek és a fejedelem úrnak tetszik, megvívok én az ország javáért és a fejedelem becsületéért.
Tetszett ez a pomeránoknak meg a lengyeleknek is.
Amikor lándzsával összecsaptak, Béla herceg olyan erõvel taszította meg a pomerán fejedelmet, hogy az leesett lováról, elterült a
földön, és mozdulni se bírt helyébõl. A herceg kardjával földhöz szegezte a pomerán fejedelmet. A fejedelem beismerte, hogy õ a
vesztes.
Amikor a pomeránok látták a fejedelem vereségét, a lengyel fejedelemnek alázatosan meghódoltak, és a szokásos adót ellentmondás
nélkül megfizették.
A lengyel fejedelem pedig büszkén tért vissza a gyõzelemmel, amelyet Béla herceg szerzett. Mindenki elõtt magasztalta a herceg erejét
és bátorságát. Gazdagon megjutalmazta: lányát hozzá adta feleségül és megajándékozta a pomeránok egész adójával. Ezenfelül
bõségesen ellátta minden jóval, mindenképpen megtisztelte: hercegséget adott neki, és hatalmas földbirtokkal is megajándékozta.
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Csanád
– Szent Gellért legendája nyomán –
István király uralkodása alatt történt, hogy Ajtony vezér nagy várat építtetett a Maros folyó partján, és ezt elnevezte Marosvárnak.
Ebben a várban élt hatalmas udvarával: hét feleséget tartott, mert a keresztény vallásban még nem volt tökéletes.
Ajtony vezér elnyomta a nemeseket, és zsarnokoskodott fölöttük, István király hatalmát pedig rút szavakkal becsmérelte, nyíltan
ócsárolta. Nem érte be a jogos jövedelemmel, hanem a Maros folyó kikötõiben õrséget állított, és megvámolta a sószállító hajókat.
Sok vitéz, sok derék katona élt Ajtony vezér udvarában, de ezek közül is kitûnt vitézségével Csanád, akinek nem volt párja a seregben.
Amikor Ajtony látta Csanád vitézségét, parancsnokká tette, és gyakran megjutalmazta. Ezért aztán az udvariak fondorkodni kezdtek
Csanád ellen. Addig fondorkodtak, addig vádaskodtak, míg Ajtony elhatározta, hogy Csanádot alkalmas idõben megöleti. De egyszer
vigyázatlan volt, elárulta magát, és Csanád elmenekült Marosvárból.
Egyenesen István király udvarába tartott, s ott a királynak elmondta, hogy mi járatban van.
A király pedig kinyomozta Ajtony titkait, és amikor meggyõzõdött róla, hogy Csanád nem csalfa szándékkal menekült hozzá, akkor
megtérítette és megkeresztelte.
Ezután Csanád híven szolgálta a királyt, és sok csatában kitûnt vitézségével.
Amikor ennek ideje eljött, a király összehívta a fõembereket, és így szólt hozzájuk:
Készüljünk fel az én ellenségem, Ajtony ellen, és foglaljuk el a földjét harccal és csatával.
Amíg a király ezeket mondta, erõsen figyelte Csanádot. De Csanád arcán csak azt láthatta, hogy a vitéz erõsen örül a hadjáratnak.
Ezután a király így folytatta a szót:
Válasszatok magatok közül egy vitézt, és az legyen a vezéretek!
A fõemberek pedig közös akarattal ezt mondták:
Ugyan kit találnánk különbet Csanádnál? A király helybenhagyta a választást.
Csanád pedig azt mondta a fõembereknek:
Új keresztény vagyok, újonnan kereszteltek, új csatát akarok megvívni. Induljunk hát, és gyõzzük le a király ellenségét!
Ez a beszéd mindenkinek tetszett.
Ezután Csanád seregével a várból kivonult, és átkelt a Tiszán. Ott már várta Ajtony katonasága.
Mindjárt egymásba roppant a két sereg, hullottak a vitézek innen is, onnan is. Amikor már sok vitéz elesett, Csanád serege hátrálni
kezdett, aztán egészen megfutamodott, és Szõregig meg sem állott.
Késõ este Csanád vezér tábort ütött: egy domb mellett táborozott. Ezt a dombot késõbb Oroszlánosnak nevezte el. Az elnevezésnek
pedig érdekes története van.
Csanád vezér holtfáradtan tért álomra, de elalvás elõtt ájtatosan imádkozott. Imájával Szent György vértanúhoz fordult, tõle kért
segítséget. Azt is megfogadta, hogy ha gyõzelmet arat, akkor azon a helyen, ahol imádkozott, templomot épít Szent György vértanú
tiszteletére.
Nemsokára álomba merült a vezér, s hát álmában egy oroszlán jelent meg elõtte, és odaállott melléje. Azt mondta neki az oroszlán:
Ember! Miért alszol? Kelj föl hamar, fújd meg a kürtöt, kezdj új harcot, és ellenségedet legyõzöd! Az álomkép elszállt, Csanád
vezér felébredt, és úgy érezte, hogy két ember ereje szállta meg. Megértette, hogy Szent György, vértanú látogatta meg oroszlán
képében, ezért mindjárt hozzáfogott a terv végrehajtásához.
Csanád vezér a kürtöket megfúvatta, a király seregét csatára indította, és maga elöl vágtatott, hogy Ajtonyt és katonáit elpusztítsa.
Ajtony serege Nagyõsz mezején táborozott. Senki sem gondolt éjszakai támadásra, ezért nagy volt a táborban a riadalom.
Maga Ajtony vezér futásnak eredt. Sebesen vágtatott paripáján, de Csanád vezér nyomába szegõdött, és kardjával levágta.
Amikor a vitézek megtudták, hogy Csanád levágta Ajtony vezért, nagyon felbátorodtak, és még keményebben aprították az ellenséget.
Abban a csatában Csanád és vitézei nagy zsákmányt szereztek. Amikor hajnalodott, a holttesteket összeszedték, bevitték Marosvárba, s
ott valamennyit tisztességgel eltemették.
Amikor a csata hírét meghallotta, István király nagy örömmel örvendezett. Szívesen köszöntötte Csanád vezért, de fõképpen Gyula
vitézt dicsérte, mert õ vitte el az udvarba Ajtony vezér fejét.
Csanád vezér pedig odafordult Gyula vitézhez, és azt kérdezte tõle:
Ha Ajtony fejét elhoztad, a nyelvét ugyan miért hagytad el? A király ekkor kinyittatta Ajtony száját, és megkérdezte:
Megvan-e a nyelve? Mondták a vitézek:
Nincsen, király atyám.
Persze hogy nincsen, mert én már elõbb kivágtam – mondta Csanád vitéz, azzal felmutatta a nyelvet, amit már elõbb a
tarsolyába tett.
A király Gyula vitézt az udvarból kivetette, aztán Csanádhoz fordult, erõsen dicsérte, és azt mondta neki:
A mai naptól fogva ezt a várost nem hívják többet Marosvárnak, hanem nevezik Csanádnak. De még ezt az egész tartományt is
a te nevedrõl fogják nevezni. Te leszel a tartomány ura és birtokosa, amiért az ellenségemet megölted.
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Szilágyi Mihály fogsága
– Heltai Gáspár krónikája nyomán –

E

gyszer Mátyás király levelet írt Szilágyi Mihálynak, és abban megkérte, jöjjön el a Tisza mellé, mert igen fontos dologról kell
egymással szólniuk.

Szilágyi Mihály pedig elment a mondott helyre, nem tartott semmitõl, s hát egyszerre a király katonái kezdik kötözni. Igen
elcsodálkozott ezen Szilágyi Mihály, de felháborodott rajta a nép is. Mind azt mondták, mondogatták:
Mi patvart cselekedik a király? Így kell-e fizetni a jámbor rokonának az õ nagy jótettéért? Ördög vigye el ezt a dolgot!
Szilágyi Mihály pedig nagy bánattal önmagában így panaszolkodott:
Ó, balgatag ifjú! Nem látod-e, milyen nagy szégyenbe visznek ezek a gonosz, irigy és áruló fondorlók? Nem bánkódom én a
saját veszedelmemen, mert én immár eleget éltem, elég tisztességem vagyon. De terajtad bánkódom, mert királyi nevedet szidalomba
hozod minden embernél. Én semmi gonoszt nem cselekedtem, méltatlanul mûvelted ezt rajtam.
Hírül vitték Mátyásnak, hogy mit mondott Szilágyi Mihály, azért erõsen meghagyta a katonáknak: úgy ügyeljenek rá, mint a szemük
világára.
A király Világos várába záratta a nagybátyját, és két porkolábot rendelt az õrizetére. Ezek a porkolábok ügyeltek Szilágyira, de meg is
becsülték, ahogy illett. Étellel-itallal jóltartották, s a tiszteletet mindenképpen megadták neki. Egyszer azt mondta nekik Szilágyi:
Idõs ember vagyok, nagyon megszoktam a szakácsom fõztjét. Hozassátok már el, hadd lakjam jól kedvemre.
Hogyne hozatták volna, hiszen egy szakácstól nincs mit tartani. De ez a hûséges szakács nem érte be azzal, hogy gazdáját jóltartotta,
mindig azon járt az esze, hogyan tudná megszabadítani Világos várából. Aztán mást gondolt, s egy reggel kinézett a konyha ablakán, és
így kezdett kiáltozni:
Rajtunk a török! Hamar, hamar, minden ember fegyvert fogjon!
Meghallják a szót a porkolábok, riasztják a katonákat, s már vágtatnak is kifelé a várból.
A szakács meg Szilágyi három inasával szépen leballagott, és a nagykaput utánuk jól bezárta. Akkor a fogházra törtek, Szilágyi Mihályt
onnan kihozták, és a várat mindjárt a kezébe adták.
Eközben a porkolábok észrevették, hogy a török füstté válott, és nagy zsörtölõdéssel jöttek hazafelé. Igende a kaput zárva találták, és
most már Szilágyi Mihály parancsolt kifelé a várból.
A porkolábok rohamot indítottak a vár ellen, de Szilágyi Mihály ágyúlövéssel felelt nekik, így hát szégyenszemre a vár alól
elpironkodtak.
Most már Szilágyi Mihály vette kezébe Világos várát: parasztnépet hívott oda, és a várat élelmiszerrel jól megrakatta. A katonaságot
Mátyás király ellen soha fel nem használta, annál inkább a török ellen: a kontyosok mindig véres fejjel mentek el Világos alól.

Fekete István: Sinyi

A

mikor én megismertem, már öregember volt. De csak
korára. Kedve fiatal maradt, és halkan fütyörészett,
akár az órák javításával bíbelõdött, akár a kályhákat
foltozta, ha kiesett belõlük a sározás. Õ volt az a bizonyos
„rossz” a családban, és nagyapám – akinek testvére volt –
nagyokat sóhajtott úgy tavasz tájon, amikor Sinyi vidám
kékszemével a felhõket nézte, melyek idegen országokból
jöttek.
Sinyi, Sinyi, sose nõl be a fejed lágya…
Nem bánt az, testvér, senkit – felelte Sinyi –, ha én már
csak ilyen vagyok. – És ilyenkor éjjel is felkelt néha, hogy a
holdat is megnézze, mellyel – mint a széllel és a felhõkkel –
szinte atyafiságot tartott.
Sinyi csavargó volt. Az utak szerelmese, a távoli horizontok
reménytelen imádója. Jogásznak indult, de egyszer csak
megszállta a kóborlás szelleme, és hazatalpalt az akadémiáról
– egy nap és egy éjjel egyhuzamban –, holott vasúton is jöhetett
volna. Ettõl kezdve Sinyi, a családra nézve, elveszett. Ha jött a
tavasz, különös,idegen fények gyúltak ki szemében, és
hallottuk, hogy éjjel óvatosan nyílik az ajtó, be is zárul, mert
Sinyi már nem bírta ki a négy fal között. Fulladok a
szobában… – mentegetõzött, pedig sohasem köhögött.
Késõbb néha eltûnt estefelé, és csak a hajnal vetette haza.
Ilyenkor már sûrûn érkeztek a csomagok a rokonságtól Sinyi
szám ára, megp akol va „ali g hasz nált ” fehé rnem ûkke l,
ruhákkal, lábbelivel. Készült Sinyi stafírungja… Nagyapám a
fejét csóválta: Ennek a Sinyinek van legjobb dolga a világon!

Mi gondja van ennek? …
Nem sokára kizöldellt az erdõ. Visszhangja volt már a
madárfüttynek, és Sinyi Bátyánk botot faragott a kõpadon,
hova odatûzött a nap, és megcsillant az öreg legény õsz
bajuszán.
Mikor mégy, Jancsi? – kérdezte nagyapám, ki csak
komoly esetekben szólította így a régi nevén, melyet már csak
az öregek tudtak.
Nem tudom még – esett zavarba Sinyi –, üzenetet
várok… – és nem nézett fel a világért sem, pedig mindenki
tudta már, hogy valamelyik éjjel csendesen kisurran, titokzatos
jeleket rak a küszöbre, és búcsúzás nélkül köddé válik…
De azt is tudta mindenki, hogy ha jön az õsz, úgy András-nap
táján, egyszer csak megzörren az ablak, és Sinyi betoppan,
rongyosan, éhesen, de vidáman, és kék szeme betölti
nevetéssel az egész szobát.
Néha már a hó szállongott, és Sinyi még mindig nem jött meg.
Ilyenkor nagyapámmal elmentünk túl az erdõn, és elnéztünk
messze, messze a tar mezõk között futó nyárfás úton, hogy nem
jön-e Sinyi?
Még valami baja esett… – aggódott nagyapám, de
Sinyit nem kellett félteni, mert mire hazaértünk, már ott ült a
kerek asztalnál, és nagy nevetés volt körülötte.
Beszélt minden elfogadható nyelven, és amikor karácsonyi
vakációra hazakerültem, öt perc alatt elkészítette német házi
feladatomat, amelyre azt mondta: – Semmi az, öcsém, csak
nekem szólj… – s amelyre Antóni tanár úr akkora szekundát
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adott, mint egy kútágas. Ebbõl látszik, hogy miféle alakok
tanítják nálunk a német nyelvet, mert Sinyi bátyám tökéletes
németségében egy pillanatig sem kételkedtem.
Egyik õsszel vásárra mentem nagyapámmal. Hideg hajnalon
indultunk, amikor még szikrázva égtek a csillagok, és a hold
sarlója álmos sárgán hullt az erdõk ölébe, és késõ délután
kocogtunk hazafelé, amikor már a vetésekrõl a síkvizekre
húztak a vadludak, és a varjak károgva gyülekeztek éjszakára a
nyárfákon.
Ballagtak a lovacskák, és én odasimultam öregapámhoz, mint
a hajtás a vén fához. Talán arra gondoltam, hogy évek múlva
hozzám simul majd így valaki, aztán meg õhozzá, de el nem
fogyunk soha-soha az õszi utakról… – talán arra, hogy nekem
adja nagyapám karja melegét, mellyel átkarolva tartott, hogy
tovább adhassam annak, aki utána m jön… – amikor
megszólalt: - Te, nézd csak! Nem a Sinyi megy ott?
Biztasd egy kicsit a lovakat!
Hamarosan elértük a két vándort. Bizony az egyik Sinyi volt.
Isten hozott, öcsém – mondta nagyapám Sinyinek –
hazafelé jössz?
Sinyi zavarban volt.
Haza… hogyne… de itt van a barátom Krakkóból…
nem hagyhatom… – és Nagyapám, miután megölelte Sinyit,
kezet adott a lengyelnek, és a kocsira mutatott.
Üljetek fel! Jut még hely a barátodnak is…
Sinyi recsegve magyarázott valamit a lengyelnek, aki vidám
kis szalmakalapban pompázott, fittyet hányva a divatnak,
novembernek, és én szájtátva hallgattam az idegen szavak
áradatát, ismét elítélve német tanáromat, aki szekundát mert
adni Sinyi bátyám dolgozatára, aki ilyen folyékonyan beszél –
lengyelül. Mi ehhez a rongyos német? …
A lengyel azonban csak fejét hajtogatta, melybõl kiérzett, hogy
a kocsi intézményét nem tartja az õ szabad pályájával
összeegyeztethetõnek.
Sinyi zavartan mondta: - Nem akar kocsira ülni…
Nagyapám felmérgedt:
Hagyd a pokolba a nyavalyás polyákját… Sinyi újból
kapacitálta a lengyelt, és úgy éreztem, mélyen szégyellte, hogy
velünk összeakadt. Ilyen rokonság! Kocsijuk, lovuk van,
meleg szoba otthon… talán még a ház is az övék… –
gondolhatta a lengyel – és Sinyi széttárta karjait, hogy sajnálja,
de õ errõl nem tehet.
A lengyel mosolygott, és nagy grandezzával – melybõl nem
hiá nyz ott biz ony os gún yos fel sõb bsé g – meg eme lte
szalmakalapját, és elfordult egy gyalogútra, mely a szántások
közt pántlikázott végig.
Sinyi megdöbbent.
Csak menj etek , báty ám… nem hagy hato m…
Krakkótól jöttünk együtt… majd elérlek benneteket… – és
utánatalpalt a lengyelnek, ki meg-megállt a gyalogúton, és
fonnyadt virágot dugott a kalapja mellé, mintha az fontos
lenne, pedig csak Sinyit várta, akirõl tudta, hogy nem hagyja
cserben.
Nagyapám megrántotta a gyeplõt: – Gyû, Bogár… ha
kedvesebb neki a lengyel… – és elnézett messze a ködjárta
úton, melyen õszi álmossággal zörögtek a vásáros szekerek.
Mire hazaértünk, Sinyi már ott vidámkodott a nagy asztalnál,
és éppen azon derült a család, hogy Sinyinek ministrálni kellett
némely lengyel klastromokban, hogy enni kapjon. Már félórája
otthon volt, de ezen nem is csodálkoztunk, mert Sinyi ismerte
az összes gyalogutakat… Rómától – Lembergig… - N e m
hagyhattam a kamerádot – mentegette magát… – Útba kellett
még igazítani…
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Mi összenéztünk és mosolyogtunk, de Sinyi ezzel nem
törõdött…
Amikor karácsonykor hazakerültem, már az összes órák
pontosan jártak, a kályhák vígan égtek, mert Sinyi rendbe tette
õket.
És hajnalban õ rakta meg a tüzeket, mert aludni nem tudott
sokat. Néha felébredtem, amint végigcsoszogott a szobákon,
leguggolt a kályha elé, és hosszasan nézte a lángra lobbantott
tüzet, mely vörös világot dobott Sinyi arcára. Szemei ilyenkor
merengõk lettek, és dúdolni kezdett valami öreg pásztordalt…
…a nyáron
Csõsz leszek én a nyáron…
Kedves, öreg hangja vágyódón, álmodó melegséggel zengett,
és benne volt a nyár napsugara, távoli utak aranyos pora, a
hegyek messze kékje, lekaszált rétek édes, szomorú illata és
hûs patakok csobogása, melyek felett szitakötõk táncoltak, és
hajló bürök vittek keresztül…
Ilyenkor jó lett volna odamenni, és megölelni öreg bátyámat,
akit nagyon szerettem, mert egy vér voltunk mi a nyár, a felhõk,
a szél s az õszi másnapok szerelmében…
De múlt a tél is. A hosszú jégcsapok letöredeztek az eresz alól,
puha, lucskos lett a hó, és a patakok sárga ágya felzavarodott,
mintha rosszul lett volna a teméntelen hólétõl.
Aztán jöttek a böjti szelek, szomorúan dúdoltak a kéményben,
és kísértetiesen zörgettek meg valamely nyitva hagyott
padlásablakot, melyet nappal soha nem lehetett hallani.
Mikor húsvétra hazakerültünk, Sinyi bátyánk már készülõdött.
Korán jött a tavasz. A som már rég elvirágzott, és a
mogyoróbokrokon úgy döngtek a méhek, mintha vasárnap lett
volna.
Sinyi ült a kõpadon, faragta a vándorbotot, és ha fecskék
suhantak el felette, utánuk nézett, s szólt, mint régi
ismerõsöknek:
No, madárkák, megjöttetek?
Nagyapám pipálva nézte Sinyi faragcsálását.
Mikor mégy, Jancsi? – kérdezte komolyan, régi nevén
szólítva, mely furcsa volt nekünk és idegen, és Sinyi is
meghökkent ilyenkor…
Nem tudom még… üzenetet várok… – és nézte a
felhõk járását, melyek ezen a tavaszon nem hozták a hírt, hogy
hova is kellene menni az öreg vándornak.
Sinyi csak faragta a botot nap nap után a napsütésben; már
régen elkészült vele, ki is cifrázta titkos jelekkel, mint öreg
pásztorok, kik sok éjszakába belesekedtek – de az üzenet egyre
késett.
És egy fáradt délután, amikor a vadkörtefa fehérbe öltözött, és
a réten már kis libák jártak, mint sárga virágok, Sinyi bátyánk
megfeszítette térdén reszketõ kezével a szép botot, mely
sóhajtva hajlott, és jajdulva elpattant.
Aztán egymásra néztek szomorú csendben nagyapámmal,
ahogy csak az öregemberek tudnak nézni, és Sinyi sápadtan
felkelt:
…nem… nem várom már az üzenetet – mondta, és
befordult az ajtón, amely mögött sötétség volt, mert elment
már a nap.
És elaludt azon az éjjelen – örökre.
De azért – így õsszel –, amikor öregesen sírdogál a szél a nyár
után, és vándor baktat az úton, akit nem szabad elérnem soha:
tudom, Õ jár elõttem…
Sárga tölgylevél van a kalapja mellett, és én lassan ballagok
utána.

Makkai Sándor: A nagyobb igazság
Jó, hogy az idén is van Karácson. Ebben a sötét decemberben néha már attól remegtünk, hogy a béke angyala ebben az évben nem fog
leszállni a földre, talán mert nincsenek „jóakaratú emberek”, akiknek „nagy örömet” hirdessen.
A félelemre és megfélemlítésre alapított világrendben nem is lehet csodálkozni azon, ha az ember nem bízik az angyal eljövetelében. De
azért az angyal mégis eljött és szállást keres az emberek szomorú szívében az isteni Gyerek számára. A Karácsony itt van. Lehet, hogy
csak hangulat, csak külsõség: mégis nagyon nagy és áldott alakalom, talán az utolsó alkalom arra, hogy mélységes igazságára
ráébredjünk és a hangulatból valóságot, a külsõségbõl lelkiséget teremtsünk.
Alig volt Karácsony, amely érdemtelenebb emberséghez jött volna, mint a mostani. Végzetesen hiányzik korunk egész közszellemébõl,
kormányzatából, nevelésébõl és kultúrájából az a lelkiség, mely föl tudná fogni a Szeretet valóságát. Nem lehet szomorúbbat
elképzelni, mint azt a tényt, hogy a mai ember nem akarja megérteni és elfogadni azt, ami az övé és ami érette jött e világba.
Az a nagy bizalmatlanság, amellyel nemzet nemzetre néz, az a vak sovinizmus, mely nemzetet nemzet ellen bõszít, az a sötét önzés,
amellyel a nagy a kicsit meg akarja enni, az ellentétek serege, melyek miatt egy nemzeten belül is százfelé szakadnak az emberek,
csüggesztõ bizonyítékai annak, hogy a világ nem akar, nem tud az ijesztgetés, fenyegetés és büntetés módszerébõl a nagylelkû bizalom
és engesztelõ szeretet szabad, boldog, föloldó útjára térni.
Pedig az utóbbi években minden nemzet olyan súlyos megpróbáltatásokon ment át, hogy az emberiség jövõjének útja minden
mélyebben gondolkozó ember elõtt sötétségbe borult és mindenki érzi, hogy maga a legnagyobb érték, az ember méltósága és
önmagába vetett bizalma rendült meg az egész világon. Mindenki várva-várja, hogy történjék valami nagy és áldott fordulat, ami
visszaadja azt a hitet, hogy lehetséges és érdemes embernek lenni s hogy az életnek van értelme és célja.
De a Karácsony éppen azt hirdeti nekünk, hogy minden külsõ változásnak lelki feltételei is vannak s belsõ változás nélkül igazi
eredményt várni nem lehet. a népek lelkületében kell a jobb igazságnak kifakadnia ahhoz, hogy jobb világrend szülessék.
Lehetséges-e ez? … Legalább most, a szent ünnep hangulatában próbáljunk gyermeki bizalommal igent mondani reá. Az
evangéliumnak egykor megvolt a belsõ, lelki hatalma ahhoz, hogy nagyon egyszerû emberek áthevült lelkén keresztül egészen új
világot teremtsen a földön. Ma ne volna meg ugyanaz a belsõ ereje és igazsága? Hiszen az igazság tegnap és ma és mindörökké ugyanaz.
De mi is ez az igazság? … Nem a jog, az érdem és az érdek igazsága. A karácsonyi evangélium ezeknél sokkal nagyobb igazságot jelent.
Ez az igazság abban nyilvánult ki, hogy az isteni Szeretet önként leszállott a gyûlölet világába, eljött megváltani azokat, akiknek ehhez
semmiféle joguk nem volt, akik ezt egyáltalán nem érdemelték meg, sõt éppen az ellenkezõjét érdemelték volna. Eljött, hogy
meggyógyítsa és megbocsássa a bûnt, hogy megbéküljön azokkal, akik õt megbántották és kitaszították a világból. A Szeretet
ingyenvaló, nem jogszerinti, nem érdemet jutalmaz.
Nem érdekeket szolgál. Ajándék, kegyelem.
Ez a nagyobb igazság ma a templomi szószékek igazsága s talán még ott is egyre ritkábban és halkabban hangzik fel. Éppen ez mutatja
az emberiség igazságainak belsõ hazugságát, hogy kettéválasztották az egyetlen és oszthatatlan életet, templomra és piacra, kegyes
szólamokra és kegyetlen cselekedetekre. Pedig ez a nagyobb, azaz valóságos igazság az élet, a gyakorlat számára született, s ma,
ránknézve azt a létparancsot jelenti, hogy az emberi viszonylatokat csak egy módon lehet igazán és gyökeresen megjavítani: a
kölcsönös nagylelkûség és méltányosság lelki hatalmával.
A keresztyén világközösségnek, mely annyi nemzetet és felekezetet foglal magába, csak éppen igazán és õszintén kellene
keresztyénnek lennie ahhoz, hogy a külsõ módokon elképzelhetetlen megoldás bekövetkezzék és meginduljon, mint a földet elborító
meleg áramlat, a lelki megengesztelõdés és kibékülés új érája nemzetek és nemzetek, emberek és emberek között.
De ez az igazság õszinte lelkeket keres minden nemzetségbõl és ágazatból. Az õszinteség az, ami leginkább hiányzik ma a világból és
amire a legnagyobb szükségünk van. Csak az õszinte lelkek lehetnek elég bátrak ahhoz, hogy õsi, egyszerû tényeket, a lélek természetes
alapmeggyõzõdéseit szembe merjék szegezni az emberi életet megrontó hazugságok seregével. Az õszinte lelkek vannak hivatva arra,
hogy A Karácsony szent, õsi, gyermekies igazságát, mely elrejtetett a bölcsek elõl, de megjelentetett a kicsinyeknek, ismét az élet
fundamentumává tegyék.
És a nagyobb igazság, nem törõdve semmi emberi igazsággal, megszólal: Mihelyt lélek keresi a lelket, a találkozás békességben és
szeretetben fog megtörténni.
Sem emberek, sem nemzetek között, soha nem vezetett és nem is vezethet a kölcsönös nagylelkûség és méltányosság szelleme egyébre,
mint békességre és jobb életre.
A jóakaratú megismerés vágya mindig testvérre talált a másikban.
A nemzetek emberekbõl állanak, akik valamennyien rá vannak szorulva a bocsánatra és valamennyien képesek a szeretetre.
Ha aszeretet zörget, az ajtót mindig testvérkéz nyitja meg.
… Nehéz ezt az igazságot befogadni a külsõ világban annyi csalódástól megsebzett és elidegenített lelkeknek. Nehéz, de nem lehetetlen
és mindenek felett szükséges. Nem fog varázsszóra, egyszerre menni, az bizonyos. De ahol megpróbálják és állhatatosan követik, ott
megtermi csodálatos gyümölcseit.
Kétségtelen, hogy az út, melyre a Karácsony fénye esik, lelki és egyéni.
A világ pedig egyetemes rendezéseket vár és sürget. Az a felfogás vált úrrá a nemzeteken, hogy az egyetemes megoldásokat csak
terrorral és tömegekkel lehet elérni. A nagyobb igazság világosságában ez szomorú tévedés. Egyetemesen rendezni valamit, mindig azt
jelenti: lelkileg és egyénileg rendezni. A lélek és az egyéniség az egyetlen egyetemes kategória. A bizalmat, mely minden közeledés
alapja, nem lehet parancsszóra, erõszakkal és tömegesen kikényszeríteni. Erre a jóakarat önként meginduló emberei, lelkek,
egyéniségek kellenek. Ilyenek minden oldalon sokkal többen vannak, mint ahogy a látszat csüggesztõ hatása alatt gondolni mernõk. Sõt
egészen biztos, hogy lénye legmélyén minden ember ilyen.
A maga helyén, hatáskörében és módján mindenki lehet és legyen is a jóakarat embere, akinek a karácsonyi angyalok a békességet
hirdették.
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A Karácsony szimbolikusan is, hagyományosan is a gyermekek ünnepe. A nagy, bölcs és erõszakos felnõttek ilyenkor
megajándékozzák a kicsinyeket és bár elõzetesen ezt az ajándékot mindenféle feltételhez kötötték, végre is nem különböztetnek jó és
rossz gyermeke közt, mindenik megkapja az angyalfiát. Talán eszükbe se jut az ajándékozóknak, hogy ebben van a Karácsony nagyobb
igazsága az emberi igazságokkal szemben.
Az emberek és nemzetek tovább fogják vitatni jogaikat és igazukat, hivatkozva érdemikre és létérdekükre mindenféle kis és nagy fórum
elõtt. De amelyik ember, amelyik nemzet mindezek dacára is a nagylelkû kibékülés és a fáradhatatlan építõmunka útját választja a maga
jövendõje útjául, azé lesz a nagyobb igazság és a gyõzhetetlen élet.

Móra Ferenc: Szánkóút
Tekintetös úr, möhetünk, – kocog be a hályogos szemû
tanyaablakon a kocsis és egy miatyánknyi idõ múlva már
benne ülök a kis parasztszánkóban. Csak éppen hogy
belegyûröm még a lelkem legfelsõ fiókjába ezt a tanyai
délestet: a nádas házat, e régi kalendáriumi fametszetet; a
havas udvart a bundással, meg a Bogárral; a kis szobát a
búboskemencével, amely nekem mindig a nagymamákat
juttatja eszembe kedves, tartós, szelíd melegével; a szerecsen
Máriát a falon és az ösztövér cicát a padkán, ahol hunyorgó
pillái mögül asszonyszemmel nézi és finom kis orrával
kellemetlenül szimatolja a városi szagú urakat; a rubintszínû
bort a vastag poharakban; a nagy sétálójú schwerzwaldi órát a
kanapé fölött, ahol szörcsögve nyeli az idõt – s a lovacska már
vígan poroszkál a dûlõút bepillédzett pocsolyáin.
Megállj! – szól utánunk a gazda és odacsúszkál a
ködben a kocsihoz. Gyanakszik, hogy élhetetlen ember vagyok
én, csöndes gyámoltalan öreg gyerek, azért maga csavar bele a
lábzsákba, beletemet a bundába és zsebembe csempészvén egy
marék rövidszivart, felhatalmazza a lovacskát a megindulásra.
A rövidszivar, igen hát az jó, mert a nélkül nagyon hosszú volna
az élet, de mi az ördögnek a bunda, meg a lábszák? Másfélórai
útra, olvadásos nap estelén, mikor langyos déli szél fekete
párducfoltokat pettyezett már a búzamezõk havába. Mindegy,
no. Ha már benne vagyunk, mégis nagy úr vagyok én most, –
mondom magamban. Filozopter-korom jut eszembe, az akkori
téli vasárnapesték, mikor a gyöngytyúkutcai odumban a
petróleumlámpán kellett melengetnek az összegémberedett
kezemet, hogy írni tudjak szívem forróságáról a kis szõke
lánynak. S lám, most itt ülök egy igazi bundában, mint egy úr és
alázatos szelídséggel érzem, hogy mégis csak szép az élet. A
bor teszi, vagy a bunda? – kérdem magamtól, lehúnyt szemmel
szédelegvén az álom és öntudat határmesgyéjén. Azt hiszem,
inkább a bunda. A bor, a kedves, rubintszínû bor is megtette a
magáét, áldom érte: elfelejtette velem egy délutánra a napok
keresztjére szegzett nyomorult voltomat. De a nagy varázsló
mégis csak a bunda, amely nem tudom hány állat melegével
veszi körül minden porcikámat és elhiteti velem, hogy én most
nem én vagyok, hanem egy muszka herceg és nem 1924-et
írnak, hanem 1824-et. Már az arcom is egészen belesüppedt,
csak a szemöldökömre tudnak rászállni az éjszakában libegõ
dérpillécskék – és mentül lejjebb kushadok az ülésben, lelkem
annál fennhéjázóbban emeli fel a fejét. Gõgös és brutális
vagyok, mint egy valóságos Vasziljevics Iván és biztatom az
insik-et ott a bakon, hogy sebesebben gyerünk, mert már
szeretném hallani a korbácsok csattogását szûz lányok fehér
vállán. Szamárság, – rezzenek fel – hiszen ez irodalom, ez
Puskin, ördög vigye a könyveket, utálat, hogy még a pusztai
éjszakába is beletolakszanak. De azért ahogy a bakterház
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mellett elsiklik a szán, félre billenõ fejjel arra gondolok, hogy
abban a kaukázusi hercegnõ lakik, most ott vár a jegenyék alatt
és ajkával olvasztja föl a jeget a malachit-padon, amelyiken az
ölembe fogom ültetni és akkor addig sírunk egymás vállán, a
kaukázusi hercegnõ, meg én, míg mind a ketten meghalunk és
… Tekintetes úr, van-e nála valami lüvõ szerszám?
A kocsis kérdezi ezt és ijedten vágom föl a fejem a bundából.
Állunk a puszta közepén, tüsszög a lovacska és furcsa
árnyékok imbolyognak a havon.
Van – mondom haragosan és nyerseségemtõl megriad
a kocsis és trappol már megint a lovacska.
Azt hiszem pedig, hogy én most nem is haragszom, csak félek.
Mért kérdezte a kocsis, hogy van-e nálam revolver?
Megkérdezzem tõle? Nem, az nem jó lesz, mert akkor
kikottyantom, hogy a bicskám is kint felejtettem a tanyán és
olyan védtelen vagyok, mint a bárány.
Pedig csakugyan sivatag vidéken járunk. A’, hogy vihog a szél,
porka havak at vágvá n az arcom ba, mint betyá rkodó
inasgyerek! Rózsa Sándorék lelke kacarász benne, tán
valamelyik õsömé is köztük? Összébb húzom magamon a
bundát, de már nem melegít. A szél mindenütt befurakszik
rajta. Haramiák módjára rázzák fekete karjaikat az akácok.
Valahol riadt paripa horkol, lovacskánk hegyezi a fülét.
Furcsán zörgõ nádas mellett futunk, a kocsis megcsípi az
ostorvéggel lovacska hasát, – miért sietteti, Istenem? Vonyítást
hallok messzirõl, de közelrõl érzem valaminek a lihegõ futását.
Ha megmernék fordulni, megláthatnám, mi az. Farkasfalka?
Robinsont látom az öreg Vasárnapi Könyvtárban, ahogy
kapaszkodik a fára a bestiák elõl. Félcipõben vagyok, tudnék
benne mászni, – ej, de ez az átkozott lábzsák, meg ez a bunda! A
hold véres ostyája felbukik az ég alján, kicsike, betöredezett
szélû és úgy libeg, mintha a Gulliver brobdignakbeli óriásai
fújnák rá a szelet.
Megborzongva ágaskodom fel és elõrehajolva belenézek a
kocsis arcába. Olyan, mintha eltorzult volna a rémülettõl. Látja? – mutatok rá a holdra.
Látom – mondja ásítva. – A körtöltés lámpája.
Úgy. Hát akkor itthon vagyunk. Megnyugodva igazgatom el
magamon a bundát – milyen könnyû vele bánni! –
elõkaparászok két szivart, rágyújtok és mosolyogva kérdezem:
Igaz ni, hát mit akart odakint a lövõszerszámmal?
Hát a Setét Veronék tanyája mellett gyöttünk el.
Gondoltam, jó lönne egyet durrantani, hogy önné Veront az
avas. Biztosan bombának hitte vóna.

Rákosy Gergely: Gombó kinn van
/II. rész/
Költõi lelkek olyasmiket szoktak szövegelni, hogy ki kell
feküdni egy augusztusi estén a rétre, felnézni a végtelen
csillagos égre, s az embert szinte porba sújtja hangya léte. Én
meg azt mondom, nem kell ahhoz sem augusztus, sem végtelen
csillagos ég, kerüljön be a tag a sittre, s majd megtudja, milyen
kis pont õ a világban. Nem akarok alányalni a rendõrségnek és
a bíróságnak, meg, mint mondtam már, értelme se lenne, de
annyit mondhatok: isteni szerencse, hogy vannak. Ahogy
például az a Vár-lak villa tulajdonosa nézett ránk amiatt a zerge
vagy az istennyila tudja, milyen agancsos miatt, hát nem sok
fantázia kellett hozzá, hogy az ember kitalálja: ha módja és
lehetõsége van rá, ott helyben kinyiffant bennünket. Meg hogy
a dicsõ házmesterünk úgy leégett, s ezentúl majd jobban fékezi
a nyelvét, az is annak köszönhetõ, hogy a rendõrségen a
nyomozás befejeztével minden tanúvallomásba betekintést
engedtek. Ott az alak ezt mondta a jegyzõkönyvbe: „Elõadom,
hogy én fenti házban házfelügyelõ vagyok, s ennélfogva Veréb
Pétert mint lakót ismerem kisgyerek kora óta. Nevezettrõl el
tudom mondani, hogy már kisgyerek korában rossz kisgyerek
volt. Rohangászott a gangon, kergette a macskákat, s
nemegyszer a porolót is tönkretette. Virágcserepeket is
összetört, például nekem egy muskátlis cserepemet
felborította. Az ismételt figyelmeztetéseket semmibe vette, az
egyik fülén be, a másikon ki. Özvegy Klumák Vendelné
ablakát labdával - meglátásom szerint szándékosan – betörte, s
a minden szempontból tiszteletre méltó asszony
kétségbeesését lefitymálva, ilyesfélét kiabált oda neki: »Ne
majrézzon, mama, a föld forog tovább!« Nevezett gyakran járt
haza közvetlenül kapuzárás elõtt, ami megítélésem szerint
éppen annyi, mintha kapuzárás után jár haza. Egyszóval züllött
életmódot folytatott, minek folytán nem is csodálkozom azon,
mikor tudomásomra jutott, hogy kifosztotta társbérlõjét.
Politikai beállítottságáról nem tudok mit mondani, de hogy –
amint hallom – megkísérelte a határt átlépni, nyilvánvalóan
amellett szól, hogy nem felel meg részére ez a rendszer. Mást
az üggyel kapcsolatban elõadni nem kívánok.”
Aranyos házmester bácsi, mást az üggyel kapcsolatban nem
kíván elõadni!
Ilyen fölényes persze csak most vagyok, akkor rettenetesen le
voltam sújtva, csak ültem, s nem tudtam továbblapozni. A
borzasztó az volt, hogy az apró kis tényekben majdnem
mindenben igaza volt a házmesternek, de egészében véve
mégis pokoli hazugság volt a vallomása. Például az
öregasszony. Igaz, hogy betörtem kis srác koromban az
ablakát, az is igaz, hogy az öregasszony sápítozott, de már az
idézett mondatom a majré szó kivételével hamis, mert ezt
mondtam: „Ne tessék majrézni, elboronáljuk!” De nem is a
lényeg, nem a szavak, hanem hogy valóban elboronáltuk. Az
öregasszony nem is szólt az anyámnak, megcsináltatta az
ablakot, én pedig vágtam neki három kosár gyújtóst. És a
házmester errõl éppúgy tudott, mint az ablaktörésrõl, csak
valahogy „nem jutott eszébe”.
Mi van, Veréb? – kérdezte a fõhadnagyom, a
szomszéd asztalnál ült, cigarettázott és figyelt.
Felállt, odajött, megkínált cigarettával.
Na, látja – mondta – már csak ezért sem volt érdemes,
ilyesmik miatt. Érdemes volt?

Dehogy volt – mondtam. Mélyeket slukkoltam,
remegett a kezemben a cigaretta. – Dehogy volt. Hülye lázálom
volt az egész, soha többé…
Szavamba vágott: – Ez a lényeg, semmi más. Ne is beszéljünk
többet róla… Ami pedig ezt illeti – rápöccentett a házmester
tanúkihallgatási jegyzõkönyvére –, ne szívja mellre.
Nagyon rossz idegállapotban voltam abban az idõben, azt
hiszem, majdnem elbõgtem magam, vagy valami ilyesmi. –
Rohadék házmester – motyogtam –, én cipeltem a bolhás
macskáját az állatorvoshoz… Na! Veréb! Az istenit! –
mondta a fõhadnagy, a keze a vállamon, rázogatott. – Azt hiszi,
mi komolyan vesszük az ilyen „vallomásokat”? No, mondok
valamit: én is rossz gyerek voltam, mint az ördög.
A tárgyaláson meg így vallott a házmester, miközben hol
énrám pillogott, aki közvetlenül mögötte ültem, hol anyámra
sandított, aki valahol hátul helyezkedett el. A bíró is rászólt,
hogy ne toporogjon, hanem forduljon egyenesen a bíróság felé,
s úgy tegye meg a vallomását.
„Vádlottak közül Veréb Pétert ismerem, nem tudok róla, hogy
valaha is lett volna vele valami baj. Tisztességtudó gyerek volt,
mindig köszönt, nem tudok róla semmi rosszat mondani,
kimaradozni nem szokott. Meglepett, hogy itt kell vele
találkoznom.”
Engem meg az lep meg – mondta a bíró –, hogy a
rendõrségen merõben mást mondott.
Hogyhogy me-rõ-ben? Hogyhogy, mérem, tisztelt
bíróság. Nem értem.
Figyelmeztettem magát, hogy a hamis tanúzás milyen
következményekkel járhat, nem?
Igen, kérem, tetszett. És én nem is tudom… Me-rõben? – Közben felpislogott a pulpitusra, még mindig remélte,
hogy a bíró blöfföl, és nem is tud a rendõrségi tanúkihallgatási
jegyzõkönyvrõl. De, Úristen, most a bíró felemel egy
papírlapot, s azt mondja: – Na, talán majd így megérti, hogy
mirõl van szó, ha felolvasom a rendõrségen tett vallomását.
Nem, ne tessék. Ugye a rendõrségen a légkör meg
minden, egészen megzavart. Ne tessék! Mindent visszavonok.
– Nagy szám volt, nem láttam még mókust jobban begazolva,
szinte elõttem telt meg a lógó fenekû nadrágja.
A bíró – vén róka volt – összenézett ülnökeivel, lecsapta a
papírlapot, és rettenetes mogorván így szólt: – Jó, most az
egysze r elmehe t, de hasonl ó körülm ények között ne
találkozzunk még egyszer, mert akkor érvényesíteni fogom a
megfelelõ törvényt. – Majd jegyzõkönyvvezetõhöz fordult: –
Tanú ellentmondó vallomásait a bíróság nem veszi figyelembe.
– A nagy, buggyos nadrág még az ajtóból is meghajolt, és
pánikszerûen távozott.
Akkor már biztosan tudtam, hogy nem fognak felakasztani.
(Persze ezt csak viccként mondom, de azért van valami
kormoly háttere is, csak nem tudom megmagyarázni.)
Annyi minden jár a fejemben, s annyi minden jut az eszembe,
hogy már a rendõrségrõl beszélek, a tárgyalásról, s a
tulajdonképpeni bulikról még nem is mondtam semmit. Hát
most nekikezdek, s igyekszem túl lenni rajta minél elõbb, mert
szégyellem, utálom, unom, és tényleg oltári hülyeség volt az
egész.
Szumi nem kapta meg az útlevelét. „Kérése nem teljesíthetõ.”
Kész. – Legalább valami biztatás lenne itt zárójelben, hogy
majd ekkor és ekkor próbálkozzon újra – mondta. – De így örök
érvényûnek hat. Közben százezrek megkapják, akiknek
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nemhogy az anyjuk, de senkijük sincs kinn. – Talán éppen ezért
– mondtam –, tartanak tõle, hogy kinn maradnál. Egyébként
frászt örök érvényû. – De nem maradnék kinn. – Nekem
mondhatod. És most mit csinálsz? – Megfellebbezem.
Megfellebbezte, s utóiratként ráírta a fellebbezésre: „Nem
akarok disszidálni!” Ezt a mondatot kétszer alá is húzta.
Elutasították a fellebbezést is, visszakapta a befizetett pénzét.
Ekkor feljött hozzánk, a konyhába vittem, leültünk a heverõre.
Mi a nagy helyzet?
Búcsúzni jöttem.
Na, látod, megkaptad?
Fenét, elutasították. – Benyúlt a zsebébe. – Itt az
ötszáz forint is. Visszaküldték.
Néztem a pén zt, nekem ak kor három fo rint volt az
összvagyonom. – Csapunk egy jó hepajt, s majd túl leszel rajta.
Jövõre majd újra megkérvényezed.
Nem érted mit mondtam?
Mit mondtál?
Hogy: búcsúzni jöttem.
Azt hittem, marháskodsz.
Nem marhásodom. Holnap disszidálok.
Óriási izgalomba jöttem. Már tudtam, hogy nem marháskodik.
Olyan érzés volt, mint amikor az ember a sötét utcáról nézi,
hogy a tánciskola párás ablakai mögött homályos árnyékok
hajladoznak, s tudja, hogy õ nem mehet föl, mert nincs egy
büdös grandja sem. Már letárgyaltuk százszor, hogy Izrael
meglehetõsen lepra hely, jóformán csak narancsa van meg
grape fruite-ja, de annál több munkanélkülije, s az ország
jövedelmének jó részét könyöradományok teszik ki, és se
testem, se lelkem nem vágyakozott utána, de most egyszerre
Tündérországnak tûnt.
Megyek veled – mondtam. Nem duma volt, úgy
éreztem magam, mintha be lennék rúgva. – Hétszentség. –
Máris a semmibe tûnt Sas Andor, Libál Aranka s ez az egész
kégli.
Klassz. Kicsit gondoltam is rá.
Hétszentség – mondtam. – Hogyan megyünk?
Hát Gyõrig egy sima vonattal, s onnan délután Wiener
Walzerral tovább, aztán Bécsben jelentkezünk az izraeli
nagykövetségen. Gyõrben flegmán felszállunk, s majd egy
óránk van Hegyeshalomig, hogy szépen elhelyezkedjünk
valami tuti helyen, ütközõ, tetõ, millió van. Hát nem egyszerû?
Csuda egyszerûnek tûnt, amint ott ültünk a testre szabott
heverõmön, nem is gondoltam másra, csak a pénzre, csak az
izgatott.
De Gyõrig sima vonaton megyünk, jeggyel, nem? Nekem három forintom van – mondtam. Kivettem a
nadrágzsebembõl, mutattam két egyforintost, öt húszfillérest.
Ez elég baj – mondta Szumi. – Akartam vinni néhány
dolgot, barackpálinkát, cigarettát, egy-két konzervet, az ember
sosem tudja, hol és meddig kell rostokolnia. Hm?
Kétségbeesetten töprengtem, a távolban már közelgett a
Wiener Walzer, kék volt, sejtelmes, ringatózó kocsikkal – még
sose láttam. – Nem maradhatok le. Nem maradhatok le! NEM
MARADHATOK LE!
Már tudtam mindent, mindennél egyszerûbb volt, nem is
értettem, miért kellett egyáltalán töprengenem. E g y
nappal halaszd el a dolgot. – Egy nappal el kell halasztanod a
dolgot.
Miért?
Mindegy. Egy nappal el kell halasztanod. Rendben?
Rendben.
Másnap reggel anyám ébresztett, de azt mondtam, cefetül
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érzem magam, biztos influenza, ilyesmi, és nem keltem fel.
Aztán, mikor elmentek mindannyian, felkeltem, felöltöztem,
bementem anyámék szobájába – még magamban sem
mondtam, hogy a mi szobánk, ez anyám és Sas Andor szobája
volt –, kerestem egy papírt, felírtam rá: Isten veled, Anyu,
sokszor csókollak, majd írok: Péter – s letettem az ovális nagy
asztal közepére, a nagy halom Turf-köteg mellé. Ismét
kimentem a konyhába, levettem a kredenc tetejérõl a
szerszámosdobozomat, s a legnagyobb csavarhúzóval
nekimentem Libál Aranka („Akirám!”) ajtajának. Kétszárnyú,
nagy, fehér ajtó volt, mintha rugóra járna, szinte azonnal és
minden különösebb erõfeszítés nélkül kipattant. Csuda fura
érzés volt a tulaj nélkül tartózkodni egy idegen szobában. De
akkor nem értem rá az érzéseimmel foglalkozni, lázasan
turkálni kezdetem a fehérnemû között. Tudtam, hogy sok
pénze van takarékban, a takarékkönyv nem is érdekelt, azt
reméltem, hogy valami készpénzt is találok. Jól reméltem, a
párnahuzatok között találtam száznegyven forintot, szép új
húszasokban, mintha az éjjel gyártották volna, Libál Aranka,
úgy látszik, még erre is pedáns volt. Mindent megnéztem, de ez
volt minden. Kitártam az akasztós szekrényt, s némi habozás
után kivettem egy boás kabátot, ebben Libál Aranka pontosan
úgy nézett ki, mint egy galléros pávián, kész tervem volt, ha a
bizományiban kérdeznek valamit, azt mondom, hogy szegény
megboldogult nagyanyámé volt. Kezdtem visszarakosgatni
mindent a helyére, egy csomó összerakott újságot is
szétdobáltam, kalapok, kesztyûk, lepedõk hevertek a magas
támlás ágyon „munkám” eredményeként, de aztán mégis
hagytam mindent úgy, ahogy volt, az ajtót se próbáltam
visszacsukni, valahogy még nagyobb aljasságnak éreztem
feltüntetni, mintha semmi se történt volna, s különben is hol
leszek én már holnap.
Kétszáznyolcvan forintot kaptam a kabátért, nem kérdeztek az
égvilágon semmit, s ez végeredményben egy ilyen kopott
majomkabát esetében nem is volt csoda, de mellettem egy
hapsi egyszerre két pár vadonatúj bakancsot és egy pufajkát
tett le a pultra, s már írták is neki a blokkot.
Felme ntem Szumi hoz, már három napja ottha gyta a
munkahelyét. - Tessék, itt a lóvé. Te leszel a pénztáros. –
Majdnem ezer forintunk volt. Kérdezte, honnan szereztem a
pénzt, én sejtelmesen mosolyogtam.
Van.
Este elmentünk a Jerevánba, a tengerrõl beszéltünk, meg hogy
közös vitorlásunk lesz, s ha más nem akad, legfeljebb
unatkozó, milliomos hölgyeket fuvarozunk jó pénzért, minden
elintézettnek tûnt. Narancslevet ittunk ginnel, és vermutot
kehelyszerû talpas poharakból, elõkelõ citromkarikákkal;
szerény ki vitorlásunk hamarosan kétkajütös, hófehér motoros
jachttá alakult, matrózokkal, szakáccsal, mi a hajó tatján
feküdtünk, gyönyörûen sütött a nap, zúgott a tenger. A gines
narancslevet váltogattuk vermuttal. Késõbb azon vitatkoztunk,
de bonyolultan és hosszasan, hogy vannak-e Izraelben
majmok, s ha igen, akkor milyenek, de hogy ez miért volt
nekünk olyan lényeges, azt semmiképpen nem tudnám
megmondani.
Négyszázhatvan forintot fizettünk ki, majd szûk és hajnali
némaságba burkolózó belvárosi utcákon bolyongtunk. Az Old
Man Rivert dünnyögtük, s mikor a Jordánra vonatkozó részhez
értünk, egymás iránti szolidaritásban így módosítottuk a
szöveget: „… that’s the old stream that we want to cross…”
Minden szempontból meg voltunk elégedve magunkkal, már
talán csak egy hajszál választott el bennünket attól, hogy
„menõ fejek” legyünk, lényegében ott és akkor már azok is

voltunk. A Wesselényi utca táján a tenger hullámzása
meglepetésszerûen a gyomrunkba költözött, s ekkor különféle
kételyek merültek fel mindkettõnkben, szinte egyidejûleg.
Behúzódtunk egy kapumélyedésbe, s nem sokkal késõbb,
minden eshetõségre felkészülve, véd- és dacszövetséget
kötöttünk zsidók és arabok, az egész világ ellen.
Gyõrben még be sem futott a Wiener Walzer, és máris kiszúrt
bennünket két határõr. Sétálgattak fel-alá, egyelõre még csak
lopva pislogtak ránk, de már biztos volt, hogy kiszúrtak.
Háromnegyed öt volt, még öt perc a vonat érkezéséig. A
hár omó rás sze mél lye l érk ezt ünk , vet tün k cig are ttá t,
barackpálinkát, néhány konzervet, ott volt minden a
sportszatyorban elõttünk, egy piros padon ültünk.
Kiszúrtak – súgtam oda Szuminak.
Frászt szúrtak ki, ilyenkor az ember képzelõdik. –
Néha Szumi olyan naiv volt, hogy a falra tudtam volna mászni.
De akkor már oda is lépett a két pók, a szokott szöveggel:
„Szabad az igazolványokat – és a többi.”
Nem is mertem ránézni a sportszatyorra, már gondoltam, ha
firtatják, rácsodálkozom, s azt mondom: „Jé, hát itt van egy
szatyor, nem is vettem észre!” – de persze nem tartottam
valószínûnek, hogy ilyesmit bevegyenek. Nem
kockáztathattam a lebukást, ott volt a háttérben a Libál-ügy is. Megyünk vissza ezzel a személlyel Pestre – mondtam
hanyagul. A harmadik vágányon egy hosszú szerelvény
várakozott.
Akkor szálljanak be, mert befut az expressz, s ez
máris indul!
Megragadtam a sportszatyrot, és nyomás. Beszálltunk, abban a
pillanatban már be is futott a Wiener Walzer. Egy vágány
távolság volt köztünk, de semmit nem lehetett tenni, a két pók,
mi nt a s as fi gy el t b en nü nk et , m ég in te ge tt ek is .
Visszafordultunk letörten az ablaktól, hát ott áll a kalauz. Még
büntetést is fizettünk, mert persze nem volt jegyünk.
Este kilenckor érkeztünk meg a Keletire, összvagyonunk nyolc
forint és a sportszatyor. Ráadásul én haza se mehettem, most
már nem húzattam tovább, elmondtam Szuminak mindent. El
volt képedve, tartottam tõle, hogy faképnél hagy, s akkor
mehetek egyedül a nagyvilágnak. - Vedd figyelembe, hogy
veled akartam menni – mondtam.
Végre megszólalt: – Mondanám, hogy gyere fel hozzám, de
olyan nincs, hogy a nyanya belemenjen, azt se nagyon jó
szemmel nézi, hogy én ott alszom. - És így mit mondasz?
Azt, hogy veled maradok, megalszunk itt egy
váróteremben.
És aztán?
Majd kieszelünk valamit.
Barackpálinkát vacsoráztunk vagdalthús-konzervvel, aztán
összekuporodtunk egymás mellé egy padon.
Tegnap, amikor kiszúrtak, már nem láttam a
vitorlásunkat sehol. Talán elsüllyedt.
Nem süllyedt el – felelte Szumi. – Köd szállt a
tengerre, azért nem láttad.
Másnap a következõket határoztuk el. 1. Pénzt szerzünk. 2.
Megkíséreljük a disszidálást Jugoszlávia felé.
Anyám és Sas Andor szóba sem jöhetett, mert ugyan, mondjuk
kimehetnék anyámhoz a gyárba, ha a szeme elé mernék kerülni
(a Vörös Október Ruhagyárban dolgozott szalagon, millió
munkatársa volt tehát, s ha nagyon akar, bizonyos, hogy össze
tud kaparni néhány forintot, de az után a bizonyos cédula után
úgyis tudná, hogy mire kellene, s nem kaparná össze – érdekes,
elsõsorban a cédula miatt féltem a szeme elé kerülni, s csak
messze másodsorban a Libál-ügy miatt), Sas Andorral meg mit

kezdhetnék: Február tizedike volt, csütörtök, elõzõ nap szerda,
azaz ügetõnap. Sas Andor minden valószínûség szerint
testileg-lelkileg feldúlva most kezdi meg a tarhálást kettõ, öt és
tíz forintonként a szombati versenynapra, mert szerdán
„megfigyelt” egy lovat, amellyel hamarosan – talán már
szombaton – „nagy húzást” csinálnak, s abban õ, ha az inge
rámegy, akkor is „benne lesz”. Maradt volna utolsó lehetõség
Libál Aranka, még a majomkabát ellenére is, ha már
hónapokkal azelõtt össze nem balhézom vele, amikor is
levénkancáztam meg ilyesmi, és határtalan gyengédsége
feneketlen gyûlöletbe csapott át (megjegyzem, számomra ez
utóbbi sokkal kellemesebb volt).
Hiába, mégiscsak muszáj egy kis kitérõt tennem. Libál Aranka
a rendõrséghez és a bírósághoz is írt különféle beadványokat. A
rendõrségit láttam. Ez volt a címzés: Veréb Péter letartóztatott
galerivezér ügyében Libál Aranka kifosztott megjegyzései. És
aztán a megjegyzések … vandál módon… szegény, nyomorult,
egyedülálló asszony kabátját… kicsinyke pénzét… elrettentõ
ítéletet követelek… Az én megjegyzésem: Negyvenkétezer
forintja volt a takarékban, persze ez számomra nem mentség,
csak megjegyzés az õ megjegyzéseire. S még valami, akármi és
akárhogy történt, s akárhány beadványt írt is, ilyen-olyan
túlzásokkal, én nem tudok haragudni az öreglányra, mert a
körítésbõl kihámozott tényekben mindenképpen igaza volt:
igenis elvittem a majomkabátot, igenis elvittem a száznegyven
forintot. És függetlenül a galerivezérségtõl, akármitõl, mást
nem is állított. Mert mi van akkor, ha azt mondja, hogy két
kabátot vittem el és ezernégyszáz forintot, mondjuk? Akkor mi
van? Nem mondhatta volna? Dehogynem, mondhatta volna.
Egyszóval: nem vagyok pipás az öreglányra, s meg is kértem a
börtönparancsnokságot, hogy a munkabérembõl legelõször a
Libál-féle számlát egyenlítsék ki, már réges-rég összefontam
azt a pénzt, el is ment. Most a rohadt büfésnõ számláján
dolgozunk, de ez hosszú munka, rengeteg demizson kell hozzá,
talán még kettõnknek is egy évnél tovább fog tartani, de ha
rossz vesszõt kapunk, nyugodtan eltarthat két évig is. A
szemétláda! Hozzáképest még a zergeagancsos pofa is csak
szerény kezdõ, és rajt csak Gombó Dénes, a siófoki
bringavásárló tett túl, de az, hogy Sas Andor szavaival éljek
még fölényesen le is körözte. Nem tartozunk neki semmivel,
nem is követelt rajtunk semmit, de azt mondom, ekkora
szarházival én még nem találkoztam, pedig hát fiatal korom
ellenére, börtön, fogda, minden, összejöttem már néhány
emberrel, akikre még a legnagyobb jóindulattal sem lehetne
ráfogni, hogy a társadalom színe-java, de ehhez a Bombóhoz
mérhetõ szarházival még nem találkoztam. Néha, ha el vagyok
kenõdve – mert azért elég sokszor el van itt kenõdve az ember,
ez az igazság –, arra gondolok, hogy Gombó nincs itt benn,
vagyis hogy kinn van, s akkor valahogy könnyebbek még a
nehéz pillanatok is. Mostanában kezdtük el, egyikünk nagyon
hervadt, a másik észreveszi, s azt mondja: – Gombó kinn van! –
s már vigyorgunk. Most már valami varázsereje van ennek a
mondatnak kettõnk között, én nem is tudom, miért, de így van.
Állítom, hogy ha az akasztófa alatt állnánk – az pedig,
gondolom, elég szomorú szitu –, s egyikünk odasúgná a
másiknak: „Gombót nem akasztják!”, hát még akkor is
elvigyorognánk magunkat. Tulajdonképpen olyan kevés kell
ahhoz, hogy elvigyorogja magát az ember.
Visszatérve a pénzszerzésre, utolsó lehetõségként eszembe
jutott, hogy talán Szumi kérhetne az apjától. Bemé sz
a kávéházba, s lehetetlen, hogy ne adjon.
De Szumi hallani se akart róla.
Akkor inkább betörök – mondta. Persze ez csak afféle
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beszédfordulat volt, dehogy gondolta komolyan.
És éjjel mégis betörtünk abba a rohadt angyalföldi büfébe.
Magános pavilon egy palánkkal körülvett üres telek sarkán,
valahol a Szent László út és a Béke mozi között, ismertük
mindketten. Hiába, mindenképpen pénzt akartunk szerezni.
Délután megnéztük a büfét, éppen mûszakváltás lehetett
valamelyik környékbeli üzemben, mert legalább húszan
féldeciztek a bódé elõtt. Jó hideg volt, igaz. De hát bennünket
fõleg csak az érdekelt, hogy van ám itt forgalom, tehát akkor
pénz is lesz. Két háromforintos jegyre még éppen tellett,
végigültük a Béke mozi utolsó elõadását (tényleg csak
végigültük, nézni alig néztük, olyan nagy izgalomban
voltunk), utána egy jó órát kóvályogtunk, s végre, úgy fél egy
tájban, besettenkedtünk a telekre, hátulról közelítettük meg a
bódét, azt már tudtuk, hogy ott kell lennie a bejárati ajtónak.
Megtaláltuk, a lakatot Szumi zsebkésének kispengéjével fél
perc alatt kinyitottuk, de az ajtó ezenkívül is be volt zárva.
Körül néztünk valami után. A telek tele volt tócsákkal, s egyik
tócsában, félig a jég alatt, találtunk egy lécet. Megfogtuk ketten
a lécet, az ajtó hasadékába illesztettük, s a harmadik
nekirugaszkodásra sikerült feltörnünk az ajtót. Eddig szinte
csak tapogatóztunk, mert jó sötét volt, de benn, a pavilonban
már az utcai világítás fényénél lehetett mindent látni. Meg
voltunk gyõzõdve róla, hogy hamarosan tele leszünk
dohánnyal. Három fiók volt a pult alatt, két kis láda, s oldalt egy
sötét függönnyel elkerített rész. Mindent átkutattunk, még a
szendvicstálak alá is benéztünk. Semmi. Egyetlen fillért sem
találtunk. Elkeseredésünkben nekiláttunk a szendvicseknek,
szárazak voltak eléggé, de nagyon éhesek voltunk. Talán kéthárom szendvicset ehettünk meg fejenként, mikor a telek túlsó
végén, a palánkkapu felõl lépéseket hallottunk. Hirtelen
odakaptam a csokoládéhoz, s egy marokkal belevágtam a
sportszatyorba, aztán kiugrottunk az ajtón, és egyenesen fel a
palánkra. Állj! … Megállni! – kiáltotta egy hang,
futólépések közeledtek, mi akkor éppen a palánk tetején
voltunk, aztán mindjárt egy súlyos test puffanását hallottuk,
nyilván elcsúszott a jégen. Leugrottunk a palánkról, és sokáig,
három utcán keresztül futottunk, szinte a végkimerülésig.
Óriási félelem volt bennünk. Aki ott, a hátunk mögött
elpuffant, rendõr volt, nem kétséges, Szumi esküdött rá, hogy
látta is: egyenruhás, nahát ez most dühében bizonyos, hogy
mindent riadóztat, mindjárt riadóautók százai és rendõrkutyák
ezrei indulnak nyomunkba, átfésülik az egész várost, ott és
akkor azt sem tartottuk kizártnak, hogy minden egyes lakást
átrazziáznak, a pályaudvaroktól és egyéb nyilvános helyekrõl
természetesen nem is beszélve. Mindenre felkészülve és
mindenbe beletörõdve eszegettük a csokoládét. Öt darab volt,
öt Tibi csokoládé. Meg is ettük mindet.
Az a rendõr – mert tényleg rendõr volt, õrmester –, aki ott a
befagyott tócsán elpuffant mögöttünk, mellettünk volt a
tárgyaláson. Hát nem furcsa? Azaz hát nem mellettünk, hanem
a büfésnõ ellen. Mert mi volt a helyzet? A rendõr azonnal
értesítette az ügyletet, az ügyletrõl kijöttek, nyomozókutya,
nyomfelvétel, ilyesmi. Egy autóval kimentek a büfésnõért. a
büfésnõ kijött, körülnézett, s kijelentette, hogy nem észlel
semmi jelentõs hiányt. Az õrmester meg azt mondta, hogy nem
is nagyon észlelhetett, mert a tettesek egy könnyen himbálózó
szatyorral menekültek, ezt jól megfigyelhette, mikor a palánk
tetején voltak. Még folyt a szõrözés jó sokáig, körülbelül
reggel fél hétig, nyomozókutya elindult, megakadt, újra
indították, és így tovább, technikus ujjlenyomatokat keresett,
ilyesmik. Akkor aztán a rendõrök mindannyian elmentek.
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Közben már megjelent a büfésnõ férje is, rendezkedtek.
Reggel nyolcra kiderült, hogy mégiscsak van ám hiány.
Méghozzá óriási, 25 liter cseresznyepálinka és 18 liter szilva.
Csokoládé nem hiányzott. – Hogyhogy ilyen jelentõs hiányt
nem vett mindjárt észre? – kérdezte a bíró. – Ugye, tisztelt
bíróság, akkora volt akkor afejetlenség, hogy a nagy
demizsono kat meg se néztem, ott v oltak, gon doltam,
megvannak, aztán késõbb, mikro mégis megnéztem, alig
kotyogott valami az aljukon. – Egy ülnök megkérdezte: –
Maga, kérem, ha italt akarna lopni egy üzletbõl, akkor üres
üveget vagy demizsont vinne magával, s az italt áttöltené? –
Mire a büfésnõ: – Én erre nem tudok felelni, nekem ilyesmi
még sosem fordult meg a fejemben. Isten õrizz még a
gondolattól is! Elég hiba, hogy ilyen csibészek az ember
becsületes munkáját… – itt elcsuklott a hangja, s nagy
zokogási jelenet következett. Állítom, senki nem dõlt be neki.
És mégis õ gyõzött. A rendõrség, a bíróság, mindenki ellenére.
Hihetetlen? Így volt. A büntetõbíróság elõtt elakadt az ügye,
semmit nem ítéltek meg neki. Akkor nekiment a vállalatnak,
munkaügyi döntõbizottság, polgári per, mit tudom én. Ez volt
akkor a szöveg: „Lehet ugyan, hogy a tettenérés pillanatában
valóban nem vittek el semmit a tettesek, de elõtte akár órákig
pakolhattak.” Megnyerte a pert. Akkor a vállalat polgári úton
nekünk jött. Ez hónapokkal késõbb történt, ugyanebben a
vidéki börtönben voltunk már, minden tárgyalásra szinte az
egész országot végig kellett utaznunk személyvonaton,
bilincsben, szóval nagyon lepra dolog, esküszöm, az ember
vágyakozik, hogy visszatérhessen a viszonylag nyugodt
cellájába, s a fûzfavesszõ szagú, hosszú folyosóra. És akkor
már nem a büfésnõvel álltunk szemben, hanem vállalattal,
jogtanácsossal. Ez volt a jogtanácsos szövege: „Igen tisztelt
bíróság, nem értem, nem érthetem meg, hogy miért alapoz,
hogyan alapozhat az igen tisztelt bíróság olyan személyek
szavára, akik a velük egy házközösségben élõ, tisztességben
megõszült lakótársukat minden gátlás nélkül, akár az utolsó
kabátjuktól is megfosztják, akik annyira notórius bûnözõk,
hogy villákat nem két-három, hanem tucatszám dúlnak fel és
rabolnak ki, akik nem férnek meg saját édesapjukkal,
odahagyják iskolájukat”… és így tovább, a végtelenségig. Ez
már egy álmos bíró volt, láthatóan az egész ügy nem érdekelte
– tulajdonképpen meg is értettem, te Úristen, mennyi ilyen
süket, fellengzõs dumát kellett neki még végighallgatnia
életében –, de azért, azt hiszem, ítéletnapig nyomhatta volna a
sót a jogtanácsos, ha mi végül is be nem adjuk a derekunkat. „A
vádlott megtört” – azt hiszem, így mondják ezt.
Mikor harmadszor utaztunk Budapestre csíkosban, bilincsben,
fegyõrökkel, minden, Szumi azt mondja nekem, úgy Agárd
felé: - Te, Veréb, ma beismerjük.
És mit csináltunk vele, he?
Mindegy, kiöntöttük, elégettük, megittuk, akármit.
Beismerjük, megfizetjük, kész.
Még a fegyõrök is vitatkoztak velünk, hogy ne, meg hülyeség,
ismerték már tövirõl hegyire ezt a büféügyet, de hát nekem is
elegem volt már belõle, elvállaltuk.
Dél utá n, vis sza fel e jöv et, egy cso mó adó ssá gga l a
nyakunkban, annyira meg voltunk könnyebbülve, hogy már a
vitorlásokat is észrevettük a Velencei-tavon.
Látod, felszállt a köd – mondta Szumi.
A zergeagancsos pofa tulajdonképpen szót se érdemel, kisstílû
kis csóró volt szegény a zsíros hajú, zokogó büfésnõhöz
képest. Nem is osztozkodtunk vele, pedig meg lehetett volna
vakartatni a dolgot. Ha írásszakértõt kéretünk, hogy nézze meg

azt a bizonyos agancseladási jegyzéket, nagyon hamar kiderült
volna, hogy nem nyolc-tíz éves, hanem aligcsakhogy
megszáradt rajta a tinta. Ez állt a jegyzéken: Alulírott a mai
napon eladtam egy darab fél (így!) zergeagancsot XY-nak, 300,
azaz háromszáz forintért. õsrégi dátum, két tanú, mifene.
Vállaltuk – már törlesztettük is. Mert volt egy alapvetõ dolog:
agancs valóban volt, ésén saját kezûleg le is törtem, mikor
harmadszor beleakadtam. Az más kérdés, hogy egy értéktelen,
elhullajtott õzagancs volt, találtam én is eleget az erdõben a
nagyanyámnál.
Folytatom.
Miután megettük a Tibi csokoládékat, utolsó filléreinken
elmentünk villamossal a Szép Ilonáig, s onnan gyalog fel a
Budakeszi úton egy mûemlék kápolnáig. Nem mertünk most
már pályaudvaron aludni. Még végtelen kószálásaink korából
ismertük ezt a helyet. Bemásztunk az ablakon – az ajtó bevolt
falazva –, magunk alá tettük egyikünk kabátját, a másikba
be le bu rk ol óz tu nk , és má sn ap dé lu tá ni g al ud tu nk
egyhuzamban.
Összefagyva, és rettenetesen éhesen ébredtünk. Most már
aztán végleg tenni kellett valamit. Már nem is a disszidálást,
hanem azt tartottuk legfontosabbnak, hogy Pestrõl elhúzzuk a
csíkot, így hát begyalogoltunk a Déli pályaudvarra, s felültünk
a félhatos nagykanizsai gyorsra. Fehérvárig megúsztuk, de ott
az egyik kalauz elõtt gyanússá válhatunk, s láttuk, hogy tõlünk
két kocsira erõsen figyel, mikor az utolsó pillanatban
felugrottunk. Mindjárt jött is, hogy megnézzen magának
bennünket közelebbrõl, mi meg mentünk elõle, mindig egy
kocsival tovább. Lepsénynél az ellenkezõ oldalon szálltunk le,
hogy a kalauz ne vegyen észre, de úgy látszik mégis
megláthatott bennünket, sõt, a kollégájának is szólhatott, mert
mikor újra megkezdtük az ingázást, már a második kocsi
átjáróajtaját zárva találtuk, a folyosó végén meg már
imbolygott is felénk kaján pofájával a muki. Felrántottam a
kocsi ajtaját, s le a lépcsõre, onnan pedig átugrottam elõre a
másik kocsi lépcsõjére. -Gyere, nyomás, ne félj – kiáltottam
Szuminak, egy kézzel kapaszkodtam, a másikat nyújtottam
feléje.
Így jutottunk elõre három vagy négy kocsin keresztül. Aztán az
utolsó alkalommal Szumi annyira kiállt a lépcsõ szélére, hogy
még mielõtt elkaphatta volna a kezemet, megcsúszott, és
le ve sz ke lõ dö tt . Né há ny pi ll an at ig mé g gö rc sö se n
kapaszkodott a vasfogantyúba, közben a cipõsarkait, mintha
óriás smirglifutószalag rohanna alatta, levitte a töltés, aztán
elengedte a korlátot, és lezuhant. Ez Világos és Szabadi között
történt, nem sokkal világos után, ahol lassított a vonat, s még ez
volt a szerencsénk.
Mikor láttam, hogy Szumi leesett, én is mindjárt leugrottam, de
akármilyen lendülettel is ugrottam elõre, ahogy kell, azért csak
elestem, és kegyetlenül megütöttem magam.
A vonat elrobogott, Szumi vagy kétszáz méterrel mögöttem a
töltés oldalán hevert. Nem történt komolyabb baja, de csak
nehezen és rám támaszkodva todott járni. Fél nyolc lehetett,
természetesen sötét volt, hideg szél zúgott a Balaton felõl,
fenn, a magasban sírtak a telefonhuzalok. Talán háromszáz
métert tehettünk így meg, s akkor Szumi azt mondta, egyelõre
nem bírja tovább, leült. Én leereszkedtem a töltés oldalán, s egy
kis fenyõerdõn túl elém bukkant a Vár-lak. Akkor érett meg
bennem az elhatározás, lesz, ami lesz, itt töltjük az éjszakát. A
Balaton felõli oldalra kerülve bebújtam a néhány szál drót
között, a külsõ, fatáblás ajtót kifeszítettem kézzel, a belsõ
üveges ajtó egyik kockáját betörtem könyékkel, benyúltam,

belülrõl benn volt az ajtóban a kulcs (nem ez volt a fõbejárat), s
már benn is voltam a villában. Benyitottam a konyhába, egy
kisebb szobába, majd egy nagyobba, s itt gyufa fényénél
láttam, hogy van ágy, pokróc. Ekkor visszamentem Szumihoz,
s fától fáig támogatva a meredek töltésen, lehoztam a Várlakba.
Két napot töltöttünk itt, míg Szumi úgy-ahogy rendbe jött.
A további hat villából háromba még az éjjel egyedül törtem be.
A Vár-lakban ugyanis egy szem kekszet, semmi ennivalót nem
találtunk. A harmadik villában végre találtam kb. háromnegyed
kiló kristálycukrot.
A másik három villába két nappal késõbb közösen törtünk be.
Szándékunk az volt, hogy valami könnyen értékesíthetõ
tá rg ya t ta lá lv a be vi ss zü k Si óf ok ra , el ad ju k, ho gy
visszautazhassunk Pestre, s aztán lesz, ami lesz. Akkor már
nagyon elegünk volt mindenbõl.
Végre találtunk egy nagyon jó állapotban levõ kerékpárt. Nem
lehetett több egy-két évesnél, teljesen fel volt szerelve, lámpa,
pumpa, szerszámok, minden. Felpumpáltuk, kitoltuk a mûútra,
Szumi felült elém a vázra, s bekarikáztunk Siófokra. Siófok
határához érve leszálltunk, s a kerékpárt magunk között tolva,
megindultunk a város központja felé. Itt még olyan falusias
jellegû az utca, a járdán toltuk a kerékpárt. Ha olyasvalakivel
találkoztunk, akiben esetleg vevõt szimatoltunk, kissé, de nem
feltûnõen megemelve a hangunkat, és persze egymáshoz
intézve a szót, ilyesféle dumát vágtunk le: - Eladom én akár
két-háromszáz forintért is!
Megvagy õrülve, hisz nyolcszázat úgy megér, mint
egy fillért!
Nem érdekel! Ezen a dög bringán senki sem fogja
összetörni magát, elég, ha az öcsém kikészült… – és így
tovább, variálva mindenféleképp.
Már jó benn jártunk a városban, mikor valaki utánuk szólt.
Láttuk a pofát, amint a kerítésével szöszmötöl, le is adtuk elõtte
a szövegünket, de már száz méternyire elhagytuk, mikor
utánunk kiáltott.
Fiatalemberek! Egy szóra!
Ez a pasas volt Gombó Dénes.
Kék kötény volt rajta, feszült mint a bõr a pocakján, s igen
jellegzetes mozdulata volt, hogy majd minden lassan
elmorzsolt mondata után a keze fejével megtörölte a száját,
mintha valami jóféle italba kortyintott volna bele.
Nagy, hosszú tornácos háza volt. A tornácon megálltunk, de
beljebb nem is jutottunk, ott álltunk akkor két és fél óra hosszat
egyhuzamban. Ha visszagondolok rá, magam sem hiszem el.
Hiszen február közepe volt, cudar hideg, és mi már két napja
kristálycukron éltünk. Pontosan február tizenharmadika,
vasárnap. Nem azért mondom, mintha babonás lennék, bár ha
azóta az lennék, az sem lenne csoda.
Hát eladó lenne az a kerékpár? Nem lenne,
hanem eladó – mondtam.
Igen? – Végiggusztálta a bringát. – Mert én vevõ
lennék rá akkor.
Nosza –, csúszott ki Szumi száján.
Vevõ bizony – mondta Gombó. Megragadta a
kormányt, felszerencsétlenkedett a bringára, és fordult egyet a
hatalmas udvaron, nyögött, percegett alatta a megnyomorított
nyeregrugó. Egy pillanatra letette a földre a fél lábát, megállt
elõttünk. – Hát igen – mondta, és végighúzta a keze fejét a
száján. Aztán fordult még egyet, még egyet és még egyet.
Végre megállapodott, leszállt, s akkor azt mondta: – Hát akkor
nézzük meg közelebbrõl!
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Megpengette a küllõket, megpörgette a kerekeket, nincs-e
bennük nyolcas, megvizsgálta a dukkózást, a nyerget,
kipróbálta a dinamót, a pumpát, levétette a láncot, és
szemenként átvizsgálta. Semmi hibát nem tudott felfedezni.
Akkor kibontotta a szerszámostáskát, s minden egyes
szerszámot nemcsak hogy tüzetesen megvizsgált, hanem ki is
próbált. Utoljára maradtak a gumik. Le kellett szerelnünk
mindkettõt, mert Gombó látni akarta, nincs-e agyonfoltozva a
belsõ, s nem vászontöréses-e a külsõ. Mert ugye,
almában is van olyan, hogy kívülrõl olyan, mint az élet, belül
meg csupa rohadt – mondta, és heherészett, nagyon meg volt
elégedve böcsességével. Na és persze törölgette a száját – nem
is mondom többet.
A gumik is kifogástalanok voltak, halálbiztos, hogy a kerékpár
legkevesebb nyolcszáz forintot megért.
Na és mennyi lenne az ára? – Akkor döbbentem rá,
hogy eddig még meg sem kérdezte, pedig az lett volna a
legtermészetesebb, ha azzal kezdi.
Háromszázötven – mondtam ennyi meló után.
Hûha – így Gombó –, az sok pénz. Rengeteg pénz.
Háromszáz – mondta Szumi.
Há-rom-száz?! Három darab százas?!
Mért, talált rajta hibát, akármit is?
Sok! – A kérdésemre nem is felelt.
Dél felé járt, megdöglöttünk az éhségtõl.
Legyen kétszáz – mondtam.
Nagyon sok – mondta Gombó.
Hát akkor mennyit akar adni érte? – kérdezte Szumi,
de már ingerülten.
Gombó hosszasan elgondolkodott, már azt hittük, ránk
esteledik, mikor megszólalt: – Száznegyvenet! Száznegyvenet
adnék érte. Egy kicsit meditáltuk, aztán azt mondtuk: legyen,
odaadjuk száznegyvenért.
Álltunk a tornácon, vártunk, gondoltuk, most már végre
megmozdul, és bemegy a pénzért. Dehogy ment. Azt mondta: Hát jó, de én nem tudom ám, hogy mi a módja egy
ilyen kerékpár-vásárlásnak.
Mi a módja? Maga ideadja a pénzt, mi meg itt hagyjuk
a bringát.
Ugye, papírra, ilyesmire gondolok.
Csinálunk egy adásvételi szerzõdést – mondta Szumi.
– Jó lesz?
Jó lenne – mondta Gombó. – De ki tudja, milyennek
kell annak lenni?!
Mondtuk, hogy mi tudjuk, be kell írni a vevõ és eladó nevét,
lakcímét, két tanút kell keríteni és kész.
Hát én nem tudom – mondta Gombó. Hosszú-hosszú
ideig elgondolkodott, majd hozzátette: – Tán legjobb lenne
mégis bemenni a rendõrségre, s ott megkérdezni.
Én már olyan idegállapotban voltam, hogy rávágtam: –
Gyerünk! De azonnal.
Nem volt messze a rendõrség, én mentem be Gombóval, Szumi
kinn várt, a kerékpárt nem is hoztuk magunkkal, ott maradt a
tornácon.
Bementünk az ügyeletesi szobába, s Gombó elõadta, hogy
mirõl is lenne szó. Egy törzsõrmester ült az asztalnál, különféle
jelentéshalmazokba elmerülve. - Már, ugye, azért jöttünk
be, törzs elvtárs, mert az ember nem akarná, hogy akármibõl is
baj legyen. Ami valaminek az útja-módja, hát az az útja-módja.
Csináljanak egy adásvételi szerzõdést, kerítsenek két
tanút… - ugyanazt mondta a törzsõrmester is, mint mi.
Végre ott ültünk a zsírfoltos konyhaasztalnál, megírtuk az
étvételi elismervényt – Gombó ragaszkodott hozzá, hogy
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mindkettõnk személyi igazolványának számát beírjuk, hiába
mondtam, hogy a kerékpár csak az enyém, „írjuk csak be,
biztos, ami biztos”. Gombó átkiabált két szomszédot, megvolt
hát a két tanú aláírása is. A két szomszéd elõtt Gombó
szükségesnek tartotta kijelenteni: – Benn voltunk a
rendõrségen, s ott mondták, hogy így kell megcsinálni! Az a
fekete törzs, ismeritek.
Elmentek a tanúk. – Hát akkor talán – mondtam. Gombó meg
így felelt. Százhúsz nem lenne elég érte?
Hát már száznegyvenet írtunk be – mondta Szumi.
Az nem baj – mondta Gombó. A papír az csak papír.
Sóhajtottam. – Fizesse ki! – mondtam. – Adja a százhúsz
forintot!
Igen ám – mondta Gombó –, de jelen pillanatban csak
száz forintom van.
Adja! – mondta Szumi, majdnem sírva fakadt.
Bement Gombó az utcai szobába, az ajtót nyitva hagyta, láttuk,
amint hosszan kotorász a szekrényben. Aztán egyszer csak
odamegy az ablakhoz, kitárja és kiszól:
Tegye meg már, alhadnagy elvtárs, jöjjön be egy
pillanatra, valamit szeretnék megmutatni.
Nyikordult a kapu, egy rendõr alhadnagy jelent meg,
valahonnan ismerhették egymást Gombóval. Gombó felvette
az asztalról az adásvételi szerzõdést, s átadta az alhadnagynak.
Jól van ez, minden szempontból?
A rendõr átfutotta a papírt, nyilvánvalóan szemet szúrt neki,
hogy mindketten fel vagyunk tüntetve eladóként, s felénk
fordulva megkérdezte: – Melyikõjüké a kerékpár?
Szumi pedig, teljesen kiborulva ezt felelte: - Egyikünké sem.
Loptuk.
Késõbb döbbentem csak rá, hogy Gombó talán már az elsõ
perctõl kezdve tudta, hogy lopott kerékpárról van szó, és szó
sincs róla, nem akart õ feladni bennünket, dehogy akart,
egyszerûen príma árut akart, ingyen, de ráadásul meg akarta
szerezni a hivatalos szervek jóváhagyását is.
Ültünk a hosszú folyosón, kegyetlenül meghuzigáljuk a
vesszõket, ég az ujjunk, de halad a munka, õszi szag van, de
tulajdonképpen nem is kellemetlen, megszoktuk.
Eszembe jutott valami – szólal meg az agronómus, s
mi már tudjuk, most újra a Noé bárkájáról lesz szó. – Figyeljen
rám egy percre, szeminarista elvtársam! Mondjuk, Noé
minden egyes állatot kibolhászott, s valóban csak kettõt
hagyott meg, amelyeket, mondjuk, Isten nevében, betett a
gatyakorcába, hogy ott vészeljék át a vízözönt. Na, mondjuk,
hogy így történt, de azt mondja meg nekem, szeminarista uram,
hogyan állapította meg Noé, hogy a közül a bizonyos két
kiválasztott közül az egyik bak, a másik meg nõstény?
Megáll a kezünk, nevetünk, a velünk levõ õr sem bánja.
Rápillantok véletlenül Szumira, itt ül mellettem, fon
rendületlenül, meg sem rezdül az arca. Odahajolok hozzá: –
Szumi! – Rám néz. Halálos komoly. Halkan mondom: –
Gombó kinn van! – Már mindketten vigyorgunk.
/Vége/
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itûnt, hogy ternót csináltam ezzel az Anikóval. Megfelelt kinn, benn egyaránt. Eleinte kissé féltem, hogy nem való nehéz
munkára, de már másnap olyan szekeret rakott, hogy férfinak is számot tenne. A térde ugyan megpirosodott, de olyan tûréseket
csavarintott, hogy ropogott bele, s nem kellett sokat izgatnom alulról, hogy hava tegye a „szeglet”-et, s a „folt”-ot. Úgy
nekitüzelt a munkának, hogy csókkal se lehetett volna lecsalni a szekérrõl és mikor feladtam neki a kötõrudat, csak végigfutott rajta,
mint a könnyû madárka. Nem az a fehérnép volt, akit szájba ver a mezõn a gereblye, ha rálépik. Kinyílott egészen, mint a piros virág.
Leginkább a kedvét szerettem. Soha semmi el nem keserítette, s mikor nem is szólott, akkor is tele volt a szeme tréfával. Az õ szájából
senki se hallotta: – „Most nincs idõm!” – mert mindenre ráért, a marka pedig valóságos pénzforrás volt. Ember, állat a kedvét kereste.
Szépecskén gyarapodni is kerdtünk.
Ez a te feleséged még a semmit is megtojatja! – ismerte el apám is, aki különben az öregasszony halála után nagyot
csendesedett.
Hiába! Nehéz a halottszagot az ember lelkébõl kiszellõztetni! Nélküle is végeztünk mindent rendesen.
Annál nagyobb csudám volt, mikor aratáskor azt mondja:
A búzához veletek megyek!
Még untattam is, hogy ne törje magát, elvégezzük nála nélkül is, de az én öregem elkomolyodott:
Mindenkinek magának kell levágnia a száráról a maga kenyerét, mert csak így lesz jussa hozzá!… A régi idõkben még a nehéz
beteget is kivitték a mezõre, hogy – ha többet nem – legalább egy kalászt leszakíthasson. A búza a mi életünk koronája…
Hát ezt nem tudtam, de nem is törõdtem sokat az apám meghatottságával. A szemem káprázott a gyönyörûségtõl, olyan búzám volt. A
mezõ sárga lobot vetett a fényétõl. A verõ napnak minden aranya, tüze benne volt s a szárak meghajlottak a viaszérésben levõ szemek
súlyától. Az a pár szál virág: pipacs, szarkaláb, ami közte nyílott, inkább csak diszítette, mint rontotta a tisztaságát. Az idén különben
egyformán érett mindenütt a gabona, a mezõ maga volt az égbõl leszállott áldás. Apámnak minderrõl azonban nem szóltam, hogy annál
nagyobb legyen a meglepetése.
A por még aludtaz úton, mikor hármasban elindultunk. A falu közt még váltottunk pár szót, de ahogy kiértünk a mezõre, egyszerre
elcsendesedtünk, mintha idegen világba léptünk volna, s csak a szemünk itta a föld gazdagságát. Apám szemlátomást délcegedett tõle, s
a kévekötõ zsúpot, – hármat-négyet egy istránggal egybekötve – a hátunkon magasabbra rántottuk a büszkeségtõl, mert úgy ítéltük,
hogy senkinek sincs szebb búzája, mint a miénk. Ilyenkor a szemünk némán összejádzott. Anikó a rongyba csavart sarlókkal a vállán
némán aprózta mellettünk a lépést.
A sarlók miatt különben vitám volt apámmal, mert én azt tartottam, hogy csak cigány arat sarlóval, haladottam ember kaszálja a búzát.
Apám azonban nem engedett a negyvennyolcból. Mocskolódjék, akinek tetszik a kávás kaszával, – aszondja. – Sok szem
kiverõdik vele, s tán nem ment el a szépeszed, hogy a más lúdját hizlalad a drága búzáddal! Nem is igazi aratás kaszával és sohasem tied
egészen az a búza, amit a markodba nem fogtál.
Így aztán én is belenyugodtam a véleményébe.
Az apám nehéz megpróbáltatása azonban akkor következett be, mikor már ott állottunk a búzaföld fejénél, s végig nézett a tengeren.
Elsõ pillanatban megdöbbent tõle, elkomorodott és lihegni kezdett.
Tán nem tetszik? – húzódott el a szájam széle, mert örömet, dícséretet, s nem ezt a viselkedést vártam tõle.
Túlságosan is szép! – hajlott a tábla fölé sárga orcával.
Akkor mi a fene lelte kendet?
Semmi, semmi! – zárkózik el. – …Te is megtudod majd, ha eljön az ideje.
Csak nem leve hirtelen beteg? – ijedek meg.
Valami afféle – húzódozott az egyenes választól. – Jobb lesz, ha haza megyek… Nem is kellett volna kijönnöm.
De apám! – kérleli csudálkozva Anikó is, mert az öreg kezdete visszavenni a levetett kurtáját, hogy menjen.
Igazán nem értem, mi ütött a vén bolondba.
A Pilátusát! Nyögje ki már, mi a baja!
Ne kérdezz! – hárít el ismét magától. – Mindjárt elmúlik.
Mi múlik el: Emberi gyengeség az egész! – vigasztal, de a teste reszket, ábrázata beromlott.
Még az hiányzik, hogy itt üsse meg a guta a szemünk láttára – nézünk egymásra Anikóval.
Az öreg félrevánszorog, mint a beteg juh, leül a földre, s a két hegyes térdére könyökölve néz maga elé szomorúan. Anikó tisztességesen
kerülgeti, dédelgeti, tudakolja, de õ csak int, hogy: – „Velem ne törõdjetek! Lássatok dologhoz!”
Hogy lássunk a dologhoz, ha nincs, aki intézkedjék? – mondja Anikó.
Apám hirtelen felveti a fejét.
Hogy mondtad?… Hogy én… intézkedjem?
Igen hát! – unszolja Anikó. – Apám az érdemes, hogy vezesse az aratást. Ez a szokás!
Szemmelláthatólag változik meg az öreg. Öröm, kétség, bizonytalanság, reménység cikázik át rajta, s úgy néz rám, szinte félve: Megtehetem?… Te is azt mondod, Dani?… Hogy mégegyszer az életben… intézködhetem?
Hogy a temerdektûzbe ne intézkedhetnék!
Csak azért mondom, mert látom, hogy örömet okozok neki. Az öreg úgy tesz, mintha nem hinne a füleinek.
Nincs… nincs kifogásod ellene, hiszen te vagy a gazda?
Miért volna? – mondom, de most még kevésbé értem az öregemet. Elõször azt hittem, hogy beteg, rosszul lett, de most látom,
hogy kutyabaja, sõt keményen kezd rendelkezni, mintha mi csak a napszámosai volnánk.
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Mit tátjátok a szátokat! Neki kell látni az aratásnak, mert az magától ne lesz meg… Itt kezdjük a pászmát, mert ez a fele
valamivel érettebb! Ez a sürgõsebb. A felsõ rész addig hadd sárguljon… Mit piszmogtok? Más el is feledi az aratást, mire ti
hozzáfogtok. Az én idõmben nem délben másztak ki az emberek a mezõre, mint ti.
Anikóval egymásra nézünk, s csak bámuljuk az apám nagy pálfordulását. Arca kigyúlt, mint a pipacs, görbe háta kiegyenesedett, öreg
inai nekifeszültek, a markában ropog a kéve, egészen megfiatalodott, nekidélcegedett, s olyan büszkén néz végig a határon, mintha az
egész falu neki dolgoznék napszámba.
Természetesen mindent jobban tud, mint mi. Egy kévét sem tudok úgy felütni, hogy neki tetszedjék. A szeme mindenen rajta van. Ha
kicsi markot fogunk, az a baj, ha nagyot, az nem tetszik, ha kurtára vesszük a tarlót, amiatt szid, ha magasra, azzal fenyeget, hogy velünk
fogja lelegeltetni. A félhatár odafigyel, olyan hangos, de õ se nem lát, se nem hall, minden érzékével az aratásba merült. Csak bámulni
tudjuk Anikóval, ahogyan forgódik. a verejték sûrûn hull a homlokáról, szemei megvérmesedtek a nagy kánikulában, a száján dõl a
forróság, de számba se veszi. Sem magának, sem nekünk nem enged megállást, pedig a hajszolt munkától olyan kábultak vagyunk már,
hogy rogyunk össze a búza tövében, s lángoló aranytûznek látjuk az egész búzahatárt. Esem orra a fáradtságtól, s a derekamban
elszakadt az erõ, de mikor nagy kínnal megpróbálok kiegyenesedni, odainti a szomszéd búzaõrzõ gyermeket, madárijesztõ kolompját
az én kezembe adja, s elküld veréb-riasztani, ha már a komoly munkának nem vagyok embere. Haragudni sem tudok, mert úgy zúg a
fejem, mintha az egész nyári mezõ benne zengene, s újra visszaroskadok a sarló mellé.
Valóságos megváltás a déli harangszó. A kezemháta tele van tövissel, de mikor ki akarom szedni, az én öregem azzal példálódik, hogy
aki ennyire kényes, az menjen püspöknek, s a tövist nem a kezembõl, hanem a földbõl kellett volna kigyomlálni, mikor annak ideje volt,
de én csak arra való vagyok, hogy leüljek a kész mellé, s hallgassam az üres hasam korgását. Mondj, bolond, mondj! –
gondolom, s mohón nekilátok az ebédelésnek, mert szikráznak a beleim, olyan éhes vagyok.
A láttára a pléhkanál kiesik az apám kezébõl.
Ha úgy tudnál dolgozni, ahogy enni, elsõ gazda lennél a faluban! – fohászkodik fel.
Anikó hunyorít a szemével, hogy ne vágjak vissza, de nincs is kinek, mert apám felugrik, s ökölrázva fut a búzára szálló verébraj felé:
„Há-háj!”
Az Isten se látott ilyen gazdát, mint te! – mérgelõdik, dohog vissza. – A szemeláttára veri el a veréb a búzát, de õ a hurkáját tölti
kényelmesen, ahelyett, hogy megmozdulna! Semmitek se lesz, ha behúnyom a szemeimet! Cigánynak is dög vagy!… No, meddig
beleltek?
Újra a búzához riaszt, s kiveszi belõlünk az utolsó szuszt is.
Nincs miért lázadozni miatta, mert maga sem pihen. Csak bámulom az erejét, kitartását. Hetvent elrúgta, de minél többet dolgozik,
annál acélosabb, fáradhatatlanabb. Kemény fából faragták ezeket a régi öregeket.
Egymásután visszük ki a pászmákat, s a föld lassanként tele lesz a napon aranyló, száradó kévecsokrokkal. Olyan gyönyörûek, hogy
pohárba lehetne tenni mindeniket, ahogyan a nehéz fejek súlyától körbe hajlanak a sárga búzaszálak. A Paradicsomot fel lehetne
díszíteni velük. Szemem, lelkem megnyugszik a látttukra.
Csak ez az én vénbolond apám ne locsogna, példálódnék annyit! Minden szavával engem szurkál, döföd. Anikót kíméli, de
szegénykének jobban fáj, mint nekem. Nem szól, de látom rajta. Ettõl aztán még jobban szeretem. Nem bírom megállani, hogy közel ne
húzódjam hozzá, s a búza szép árnyékában meg ne csókoljam az orcáját.
Ti mit csináltok! – röffen az öreg. – Most van az ideje a nyalakodásnak?… Az éccaka mirevaló?…
A hajnalát kiednek, ne ordítson, ne húzza le az orcám bõrét! – csitítom, de már késõ, az egész mezõ rajtunk kacag, apám pedig
se lát, se hall, bõgi bele a mezõbe, hogy: „Mindjárt békötöm a szájatokat, ha ti itt aratás helyett csókolóztok! Ki hallott effélét? A
szerelömnek nem most van az ideje! Nem nászoltatok, dologtalankodtatok leget? Nekem arató kell, nem bakkveréb!”…
Mindjárt magába vágom a sarlót, ha nem hallgat! – fenyegetem, hogy elhallgattassa, de apám erre olyan cifrákat kezd
mondani, hogy szégyenletünkben még az egérlikba is bebújnánk.
Mi az? Mi történt? – kíváncsiskodik a mezõ, s pillanatok alatt végig fut az, hogy: „Bojzás Küs Ignác szerelmön kapta a
fiatalokat”.
A jókedvbõl aztán újabb erõt merítenek az aratók.
Bojás Küs Ignác azonban nem törõdik az efféle szamárságokkal, hanem a kalangyáláshoz lát, mert estre hajlik az idõ, s a nap melegével
kell összerakni a búzát.
A kalangyarakás a gazdaember büszkesége, munkájának beteljesülése és megnyugvása, mert végre annyi aggodalom, bizonytalanság
után a kenyerét és áldását biztonságba helyezi. Olyan komolyan és áhítattal végzi ezt minden tisztességes ember, mint az imádságot a
templomban. Apám különösen, mert utoljára csinálja az életben. A meghatottságtól még az ing is reszket a hátán, titokban a könnye is
kiszivárog a szem szögletébe, s olyan hajlott, alázatos, mintha minden kéve szentség volna a kezében. Szinte félve töri meg a fenéknek
szánt kévét és nagy gondossággal, óvatossággal rakja keresztbe fölötte a többit, s borítja rá végül a „papot”. A szája habaróján látom,
hogy közben mond is valamit, de hiába fülelek oda, nem tudom értelmét venni a beszédének, maga pedig olyan tiltóan szent és
magános, hogy nem merek közel menni hozzá.
Nem csodálnám, – mondom a feleségemnek, ha a végén igyenesen az égbe emelkednék!
Nem vagyunk olyan szerencsések! – sajnálja Anikó, akit még mindig bánt az elõbbi méreg, én azonban számba veszem az
efféle fehérnép-locsogást, titokban a búzakereszteket számlálom, s már abból látom, hogy legalább másfélszeres termésre számíthatok
az idén. Nem mutatom, de az örömbe úgy belemerülök, hogy alig is veszem észre, ami körülöttem történik. Közben szépen
bealkonyodik, az ég zaja megszûnik, méhek, bogarak elülnek, az emberek megcsendesednek, s az est szótalanságába merül körülöttem
a világ.
A nagy hõség után támadt esti szellõcskében felüdülve minden fáradságunk eltûnik és szinte mohón vágjuk a búzát, hogy minden
pillanatban többet mentsünk meg magunknak, az áldásnak szaporodjék, a vagyonunk gyûljön. Senki s e siet haza. Most csak az aratás a
fontos. Minél inkább sötétedik, annál fényesebb világ nyílik ki a lelkünkben. A kezünk dolgozik, de az eszünk tervez, építgeti a
jövendõt, az elõhaladást, az álmot, az életet, mit a búz lehetõvé tett. Ha az áldás bejön a falu egyik végén, a baj, nyomorúság kimegy a
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másikon.
Anikó is egészen megpendült. Úgy kapkod, markol a búzaszálak után, mintha csuda-madarakat akarna megfogni. Õ is érzi, amit én, s
csak egymásra nézünk, s kitaláljuk egymás gondolatát, pedig még friss házasok vagyunk. Hamar kiismertük egymást, ami nem is csuda,
mert ugyanannak az életnek a farkát fogjuk mind a ketten.
Ha apám azt nem mondja, hogy „Hagyjátok abba!, még ma is aratnánk, úgy nekimelegedtünk. Olyan könnyûek, frissek vagyunk,
hogyha nem szégyelnõk másoktól, bizony-bizony még cicét is jádzanánk a kalangyák közt. Anikó titokban még csipked is, hogy
nekihevítsen, de intek a szememmel, hogy nyughassék, szégyelje magát legalább apám elõtt, bár tõle akár a fejünk tetejére is
állhatnánk, annyira el van merülve önmagában. Komoly és szent, mintha maga Szent Péter hívta volna meg komájának.
Hazamenet az úton is egy lépéssel elõttünk jár, szótalan, esett, kedvetlen, s csak otthon látom, amikor Anikó a lámpát meggyujtja, hogy
ezen a napon legalább tíz esztendõt öregedett. Az õ dolga. Ilyen kicsinységekkel nem töltöm az idõt, mert le kell feküdni, hogy holnap
idejében a mezõn lehessünk, s amíg a szépidõ tart, az áldást bétakaríthassuk.
Másnap alig pitymallik, apám már készen van, s sürget, zaklat, fordítja fel a házat, hogy igyekezzünk. Dohogunk, morgunk, de szót
fogadunk. Annál nagyobb a csudám, hogy mikor indulni kellene, egyszerre elváltozik, elérzékenyedik, összeroppan, máskor derûs
szemei beborulnak, s aszondja: „Menjetek csak magatokban, én itthon maradok!”… Anikó is, én is meglepetten kérdezgetjük, hogy
ismét mi a fene lelte, biztatjuk, szidjuk, kényeztetjük, még káromkodom is, hogy több foganatja legyen, de az öreg hajthatatlan marad, s
csak azt dunnyogja, hogy: „Velem ti ne törõdjetek!… Velemi ti ne törõdjetek!”…
A mezõre menet Anikó még találgatja, hogy mitõl bogarasodott meg apám, s szépen rájövünk, hogy a vénember csak arra való, hogy
mindentõl elvegye a kedvét az embernek. - Csak adósság, s vénember ne volna! – sóhajtok fel.
A tegnapi nap azonban újra kezdõdik, s ma mintha még nehezebb kévéket arattunk volna.
Vagy csak a karunk lett nehezebb, s a lelkünk melegebb?…
Akárhogy van, mindenképpen jól van így. Az bizonyos, hogy minél többet fáradtunk, annál erõsebbek lettünk, s kedvünk megjött, s a
szájunkon kihasadt a nóta. Még apámmal se törõdtem sokat, mikor az este haza vetett a mezõrõl. Éppencsak odahajítottam neki a szót,
hogy mondjak valamit: - Kied mit csinál?
Magamon csudálkozom, hogy még életben vagyok! – üti fel a fejét.
Azon mért csudálkozik?
Erre aztán elárulta a titkát.
Aki elszakad a földtõl, annak megszakad a szíve!… Hosszasan még bólogatott is utána.
Hát ilyen futóbolond az én apám.
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Korán örvendtem a búzának. Igaz, hogy jól eresztett, a gép alig gyõzte ontani, szép is volt, súlyos is volt, három szemmel meglehetett
egy madarat hízlalni, a zsákok hasadtak ki tõle, s a molnár a malomban sérvést kapott az emelgetésétõl; de alig takarítottuk be, jött a
rendelet, hogy egy szemet se szabad kivinni a faluból. Egyszerre elnehezedett az idõk járása. A háború miatt az államnak úgy kellett a
pénz, hogy még a tojó tyúk mellé is két fegyveres fináncot állított, nehogy kárrá menjen a drága tojás. Abból se lehetett megélni, ami
volt, mert még az ember tíz körmére is pecsétet ütött a kincstár. Szavamat ne feledjem, apámnak késõbb újra megjött a kedve, s a fuzsitos
természete és csak kacagott a mérgemen, bajomon. - Most mutasd meg, hogy mit tudsz! – biztatott. – Könnyû világban könnyû nagy
legénynek lenni!
Mi az istenharagját mutassak meg, mikor a fát még a lábán letiltották, a marhának nem volt ára, a sarjút az Isten vette el, a
feleségem mérgében fejszével verte vissza a murkot a földbe, mert csak csúfolódtak vele a piacon; de az adót, a sok rovatalt kétszeresére
emelték, a pap is szorított az árendáért, s olyanok lettünk õszire, mint az egyszeri bolha, amelyik addig szökött egyik emberbõl a
másikra, míg éhen döglött. Az újságok a „világhelyzettel” magyarázták az állapotunkat, de ki hisz az újságnak! Némelyek a zsidókat
okolták, mások a politikát, de inkább hiszem, hogy a tanító úrnak van igaza, aki titokban megsuttintotta, hogy a búzatörvénnyel a
kisebbségeket akarják megfojtani. Meg is kérdeztem a fõszolgabíró urat, ki éppen a községházát vizitálta:
Ez esment miféle bolond törvény?
Nem bolond törvény ez, Dani, – magyarázza – hanem a legáldásosabb szóciális intézkedés, melyet a földmívelésügyi
miniszter úr a közegészségügyi miniszter úrral egyetértésben hozott a pénzügyminiszter úr bevonásával, hogy a falusi nép jóléti és
egészségügyi szintjét emelje!
Erre olyant találtam mondani, hogy a jegyzõ úr három napig félre röhögött tõle, mert – szavamat ne feledjem – egy kalán vízben
megfojtotta volna a fõbíró urat, aki viszont a jegyzõ urat tette volna át szívesen a német határon, ahol, – mint hallom – nem állhatják a
fajtáját; de szerencséjükre, – mint mindenki tudja – a jegyzõné, ez a szép, fiatal asszony összetartotta õket.
Idegennek feltûnt volna, hogy a fõbíró úr olyan gyakran jár a falunkba áthelyezése után is, de a gazdája, a belügyminiszter úr
megmentette a becsületét, aki szintén nem akart hátrább maradni a kormány többi tagjánál, s – ha ti így, én úgy – béhozta a közigazgatási
törvényt. Fifikus, ágas-bogas törvény volt, az Isten nyugtassa. Még a mi róka-jegyzõnk is értetlenül állott elõtte, de az ilyen burokban
született embernek könnyû, mert a tekéntetes úr jóformán mindennap eljött, hogy magyarázza.
Közben a városi nép panaszkodott, hogy nincs búza, kifogyóban a kenyere, mi pedig itthon éjjel-nappal lapátolhattuk a drága áldást,
hogy ott ne pimpósodjék a szuszékban, ha nem akartuk árán alól elvesztegetni Fränkel úrnak, akinek most exportõr volt a becsületes
neve. Néhányszor megpróbálták belopni a városba a gabonájukat, hol háromszoros árat is megadtak érte, de nemcsak a drága búzát
vették el a fináncok, hanem a tetejébe úgy meg is birságolták, hogy szinte a föld is ráment, amelyik termette.
Hát így emelkedett a falu „szóciális szint”-je.
A kárvallottak hol búsultak, hol káromkodtak, én azonban csak kacagtam. Mondtam is Tóth Ferinek, aki szintén megjárta és pénzt kért
tõlem interesre, hogy a büntetést kifizethesse.
Pénzt nem adok, komám, mert az nekem sincs, de észt adhatok, mert ehhez az kell!
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Azt fújjam fel, – így Tóth Feri – s addig ne járjon a szájam, amíg az én búzám is itthon dohosodik. Tudom-e, hogy a román fináncféle
nem olyan, mint a régi jó idõkben? Megvannak ezek kenve minden hájjal, s még a belemben is megkapják az õrletlenül lenyelt
búzaszemet. Akármibe megfogadja. Ne fogadj, – csitítom – mert én fogadás nélkül is megmutatom, hogy holnap búzát viszek a
városba, s nem loppal az erdõkön, mezõkön, hanem fényes nappal a vert úton.
Megeszem a saját fejemet, ha baj nélkül megúszod! – hitetlenkedik Feri.
Akkor hozzá kezdhetsz! – vágok vissza.
Csak mikor elment, gondoltam meg, hogy mire vállalkoztam, de ha már kimondtam a szót, szégyenben nem maradhattam. Szidott,
marházott apám, s Anikó is, de éjféltájban reájöttem a helyes útra.
Te,Anikó! – döföm fel álmából. – Kerekítsd a pendelyt a nyakad köré, s hozz fel a pincébõl tíz-tizenöt pityókát!
Azt minek?
Azzal te ne törõdj, csak hozzad!
Az asszony lemorog a pincébe, én pedig neki az ágynak, s kezdem kiüríteni a szalmazsákot.
Te mit csinálsz? – képped el apám is.
Helyet a búzának, amit a városba viszek.
Szalmazsákban búzát? – kerekedik el az Anikó szeme is.
Ne tudakolózzál, hanem készülj, mert velem jösz te is!
S azzal nyersen enni kezdem a pityókát.
Az asszony szegény elkezd bõgni, hogy az este még semmi bajom se volt, de mikor megtöltöttük a szalmazsákot olyan búzával, mint az
arany, elkezdettem magyarázni, hogy mit akarok.
Én ráfekszem betegnek a búzára, te jól bétakarsz a piros csergével, s béhajtasz a városba, mintha doktorhoz vinnél.
Nagy eszed van, Danikám! – kezd csókolni örömében.
Ne szökdöss az arcám körül, – utasítom – hanem siess, hozd ki a szilvóriumos üveget!
Azt nem! – köti meg magát az én fehérnépem. – Attól maga mindig beteg lesz!
Szen éppen az kell, te bolond!… Hogy kipirosodjék az arcám, mintha az egész fejem tûzben égne.
Apám is biztatta a szilvórium miatt. Erre nagynehezen belátta, hogy így kell.
Míg apám a lovakat befogta, hogy az idõt mentesem, kortyolgatni kezdtem a szilvóriumot. Meg is fáztam, míg levetkõztem, s
béfeküdtem betegnek a szekérbe.
Közben Anikó is felkészülõdött az útra.
Csak azt nem értem, – hajlik fölém nagykendõsen – hogy minek az ángya térgyinek kellett megenni éhomra azt a sok rossz
pityókát!
Hogy lázam legyen, te tudatlan!… A katonaságnál, ha be akartunk kerülni az ispotályba, mindig így csináltuk.
Akkor minek a pálinka? – kap a szilvóriumos üveg után.
Hogy meg ne haljak a pityókától, te bolond!
Ez ellen se szólhatott semmit, de amilyen akaratos újabban az én feleségem, mégis elvette volna az üveget, ha Fõdi Káruj szomszéd a
kerthez nem lépik egy kézbeli lámpával. Ti mit csináltok?
Ja, ne is kérdezze? – kezd sápítozni Anikó. – Vége a drága uramnak! Viszem a városba a doktorhoz.
Nocsak! – ijed meg a szomszéd is. – Hiszen tegnap még semmi baja se volt!
Az éccaka jött rá a nyavaja – beszéli az asszony. – Arra ébredtem, hogy félrebeszél az ágyban… Jaj, beh megvertél minket
Úristen!
Hunyorítok, hogy: „Jól van, Anikó!”
Baj, baj! – sopánkodik Fõdi szomszéd, de mindjárt vigasztalást is kíván, mert hidegek már az õszi éccakák, s félcsórén sokáig
nem állhat a kedvünkért a kerítésnél.
No legalább tudom, hogyan fogsz siratni, ha meghalok! – csípem meg az asszonyt, s búcsúzóul jót húzok a szilvóriumos
üvegbõl. – Ki a kaput! – kurjantok apámra.
A falu közt még jól viseltem magamat, de a mezõn énekelni kezdtem.
Ha bé nem fogja a száját, mindjárt visszafordulok! – ijesztgetett Anikó.
Csak ne volnék ilyen nagybeteg, megmutatnám, hogy ki az úr a háznál! – kacagtam vissza, mire mérgesen rávágott a lovakra.
Az is bolond, aki férjhez megy!… Így figurázgattunk végig az úton a város felé. Hol betakartattam, hol kitakartattam magamat,
s kicsi híja, hogy a sáncba be nem dõltünk, annyit kapkodtam az asszony dereka után.
De ez csak az elején volt, mert aztán – úgy látszik – elaludtam, mert arra ébredtem, hogy a szekér oldalába hengeredtem, s a kerék
boszontja az orromat.
Jobban ügyelhetnél a beteg uradra! – morgok elé az asszonynak, s hát látom, hogy édesdeden alszik õ is.
A város már ott volt az orrunk elõtt.
Hó! – kiáltok az asszonyra. – Nagy baj van.
Mi a baj?
Az, hogy a pityóka nem hatott, s a szilvóriumot kialudtam!… Neked kell a helyembe feküdnöd, feleség!
Ha hallotta volna valaki, amit erre mondott, most kereshetném a becsületemet. Aztán tapogatni kezdte a homlokomat, orcámat, hónom
alját, de annyi lázat sem kapott rajtam, mint egy légyen.
Tisztességesen beteg sem tud lenni, mikor kell! – szidott, kesergett, s végül a ló farához rejtõzve, szemérmesen gombolni
kezdte a réklijét.
Megvártam, míg a pendelyig ér, s akkor mondom neki:
Ne vetkezz tovább, mert most jut eszembe, hogy az én gúnyámat otthon felejtõk, a tiedbe pedig ekkora bajusszal nem
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öltözhetem!
Erre újból nyilatkozott rólam, de a hideg hamar lecsillapította, s úgy reszketett a fehérben, hogy a jómeleg cserge alól tiszta
gyönyörûség volt nézni.
Most mit csinálunk? – didergi oda nekem. – …Hogy az a betegség se tud akkor jönni, mikor kellene!
Ne keseregj – vigasztaltam – hanem az árokban kapsz vizet, s hintsd meg vele az arcomat jó bõvön, hogy olyan legyen, mintha
a halálos verejték ütött volna ki rajta!
Ahogy tudott, kikészített az asszony, s újra nekibátorodtunk az útnak.
A vámnál lépésben hajts, s jól tétesd a keserûséget! – súgom elõre.
A figyelmeztetésre azonban nem volt szükség, mert mikor odaértünk, az asszonyt a félelemtõl úgyis rázta a hideg, s az orra úgy
megnyúlt, mintha a koporsóm fölé tartaná.
Én is behúnytam a szemeimet, mikor a fináncok körülvettek, a két orcámat beszívtam, elerõtlenedtem, s olyan nehezen nyögtem, hogy
még a fináncok szeme is könnybe lábadt a részvéttõl.
Lenyugszik a nappal! – biztatott a horgasabbik.
Jaj, árva gyermekeim! Jaj, árva gyermekeim! – siratott Anikó.
Kínosan köhögtem, hogy én is csináljak valamit, s fújtam a szájamba lógó bajuszomat, hogy úgy mozogjon, mintha a szõrszálakon
keresztül a lélek készülne lehagyni.
Magának is kijutott! – társalgott a másik finánc is a feleségemmel.
Ne tartóztasd! – figyelmeztette a horgas. – Minden perc késõ lehet!
Gyí, ne! – sírta oda a feleségem a lovaknak.
A nagyobbik finánc még doktort is ajánlott, s úgy tett, mintha már a Miatyánkot mondaná a lelkem üdvösségért.
Ilyen papnak való embert se láttam többet az életben.
Éppen arra gondoltam, hogyha annyira távoztunk tõlük, lelkemre kikacagom magamat, mert már alig birtam tartóztatni, mikor a hátunk
mögött felcsattant a dühös kiáltás: - Állj! A törvény nevében!
Lesek vissza a cserge alól, s hát a két finánc reánk fogta a puskát.
Ezeket mi lelte? – tudakolom a feleségemtõl, de az árvának már csak a szájaprémje rebegett az ijedtségtõl.
A lovak maguktól megállottak. A két finánc mérgesen reánk tör: Mi van a szekérben?
Ebben jelenleg egy nehéz beteg! – felelem tisztességesen.
Gazember van a szekérben! – kezd döfõdni a puskájával a papnakvaló. – Csempészel, mi? Túl akartál járni az eszünkön?…
Ne keserítse meg az utolsó perceimet, fõvigyázó úr! – kezdem tagadni. – Hogy is lehet effélit egy haldoklóról feltételezni?
Hát ez mi? – mutat a szekér alá a finánc.
Akkor látom, hogy a szalmazsákból szép vékonyan csurog a búza, mint a méz, s egy egérke a likon dugogatja a fejecskéjét.
A Pilátusát a szemeteknek! – esem neki a feleségemnek. – Szépen beletöltöttétek az egeret is a szalmaszákba! Semmit se lehet
reátok bízni! No, ti megcsináltátok nekem a nagy bajt!… Hocci valami spárgát, mert ebbe helybe kárré megy a drága gabona!…
Legalább kacagjanak no! – biztatom a fináncokat, míg a likkal bíbelõdöm, de azok úgy megmerevedtek, mint Lót felesége, mikor
visszanézett volt.
Közben az egér kiszökött.
Fogják meg! – uszítom a két fináncot, hátha elmennek onnan, de õk engem fogtak meg.
Kinek viszed a búzát?
Én igyenest a fõszolgabíró úrnak!
A fõszolgabírót azért említettem, hogy nagyobb urat mondjak nálunknál, s bíztam is benne, mert mint tudják, egyetlen jóemberem volt a
városban.
Õ rendelte az éhezõ fináncok számára! Ne hazudj, mert lehúzom a bõrödet! – bömbölt a papnakvaló.
Ha nem hiszik, kérdezzék meg tõle!
Míg mi imígyen incselkedtünk, szegény Anikó se élõ, se holt nem volt a rémülettõl, csak szepegett a ló utajához dõlve.
A fõszolgabíró említésével – úgy látszik – mégis szeget üthettem a fináncok fejébe, mert egyenesen hozzá vittek, mihelyt kibújt az
ágyból.
Mondják a fináncok, hogy mi történt.
Elõször jóízût kacagott a fõszolgabíró, de aztán elõvette a hivatalos eszét, s reám húzott kétezör lej büntetést.
Csak azért ilyen keveset, mondja, mikor a fináncok elmentek, mert jóembere vagyok, s rég ismerjük egymást.
Tisztességes ember, annyi szent, mert még az udvarra is kikísért, s még õ vigasztalta az asszonyt, hogy rosszabbul is járhattam volna, ha
nem eleibe kerülök.
Közben megakad a szeme a két lovamon.
Nem eladók? – kérdi. Annyi pénze nincs a fõbíró úrnak, s egyelõre nem es lesz! – rázom a fejemet.
Tudtam, hogy nagy lóbolond, s az ilyen a megszeretett lóval úgy van, mint a fehérnéppel. Addig nem nyugszik, míg meg nem szerzi.
Akkor én már tisztában voltam, hogy mit akarok.
A jegyzõ úr is mindenképpen meg akarja venni – említem meg. – A felesége egészen beléjük bolondult. Szárad ki a szája, úgy
kívánja õket.
Szereti a szép marhát! – hitelesíti a szavaimat az asszony is.
A fõbíró szeme megvillámlott.
Akkor adja csak a jegyzõ úrnak!… De siessen, mert a jövõ héten lósorozás lesz!
Csak legyintettem.
Ezek a korhatáron alul vannak. No, Isten megáldja, fõbíró úr!
Várjon!… Mi az ára a két lónak?… Jobb lesz, ha eladja nekem! – merkelt rám.
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Úgy tettem, mintha inamba szállana a bátorságom.
Ha törvénytelenül rákényszerít a fõbíró úr, akkor nincs mit csinálnom.
Mi az áruk?…
A jegyzõ úr huszonötezret megígért értük…
Az ár hallatára nagyot nyelt a fõbíró, de nem maradhatott alatta a jegyzõjének. - A lovak az enyémek!
Valahogy létre jöttünk.
Most már csak az van hátra, hogy az én béremet is megállapítsuk, mert ezekhez a lovakhoz tisztességes, lelkiismeretes ember
kell, aki gondozza, ellássa, ahogy dukál! – juttatom eszébe.
Ló nélkül otthon úgy sincs mit csinálnom. Tavaszig szívesen kisegítem.
Még õ köszönte.
Az asszonnyal megérttettem, hogy mi a szándékom, s pár nap mulva helybe is álltam.
A városban laktam, de jóformán mindennap otthon voltam, mert a közigazgatási törvénynek megjött a végrehajtási utasítása, s legalább
két hétig arra oktatgattuk a jegyzõnket.
Ezalatt az összes eladó búzámat behordogattam a városba. A fõbíró nem is álmodta, hogy egyik zsák fölött õ õrködik, a másokon én
feszítek hivatalosan.
A fináncok a vámnál már nekem is szalutáltak.
Közben az asszony kéz alatt felvásárolta a lovak árából az összes búzát a faluban.
De ha kétannyi lett volna, azzal is bírtam volna, mert akkortájt kezdõdött a nagy „román nemzeti megújhodás” kora, s egyik intézkedés a
másikat követte. Hol a községi választásokat bonyolítottuk le, hol kisajátítási ügyben szállottunk ki, vagy a közbirtokosságot vizsgáltuk
felül. A fõbíróval szépen összemelegedtünk. Úgy tisztelt, mint az apját. Nem is volt soha olyan közigazgatás a járásban, mint az én
kezem alatt. A tél farkán már az irodában is én parancsoltam. Már-már azon gondolkodtam, hogy végleg beköltözöm a városba úrnak,
mikor beütött a nagy baj.
Az a vadszamár jegyzõ egy éjszaka lepuffintotta a feleségét.
Két hétre rá a fõbíró urat is büntetésbõl áthelyezték magasabb állásba, s azzal az én jódolgomnak is vége szakadt.
Az egészbõl az a hasznom is megvolt, hogy a lovakat féláron visszavettem, de azt hiszem, tovább kell adnom õket, mert a nehéz
munkától elszoktak, s csak kényesen nyerítenek, mikor húzni kéne.
Azt is számigáltam, hogy legalább két napig a lovak helyett én rúgok ki a hámból, de apám cédulát küldött, hogy minden dolgomat
hagyjam el, mert az asszony elromlott, s ha apa akarok lenni, hát siessek haza.
Erre se nekem, se a lovaknak nem kellett biztatás. Repültünk, mintha a szemünket kivették volna.
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Elkéstél, – csendesít apám – mert már megszületett. - Mi lett? – hebegtem szemérmesen és bizonytalanul.
Onoka! – dülleszti ki büszkén apám a hasát.
Nem azt kérdem! – türelmetlenkedtem. – Fiú-e, vagy leány?
Vizsgáld meg, ha kíváncsi vagy! – Nekem elég annyi, hogy o-no-ka! – s kevélyen végigsétált az udvaron, mintha õ volna a
kakas.
Én is furcsán éreztem magam, s nem tudtam hirtelenében, hogy hányadán vagyok. Jól is esett, szégyeltem is, hogy apa vagyok, mintha
azzal valami bûnt követtem volna el. Kissé bizonytalanul indultam be a házba, hogy tisztázzam: fiú-e vagy leány, s éppen a lépcsõre
emelem a lábam, mikor felpattan az ajtó, s a bábaasszony a feresztõ vízzel szembe loccsint. Még õ haragudott.
Mért nem szólsz, hogy te vagy?
Így állott bosszút, hogy még nem kínáltuk meg pálinkával, mikor pedig olyan egészséges, erõs fiút „fogott”, mint a bikaborjú.
Zavaromban meg is feledkeztem a szokásról, de mindjárt megbékítetem a vénasszonyt, s úgy elláttam, hogy fejével lefelé nyomta a
karjaimba a kölyköt:
Ezt nézd meg, ha legént akarsz látni!… Egészen te vagy, mintha a szájadon pökted volna ki! Erre nem lehet mondani, hogy a
jegyzõ urat csudálta meg a feleséged!
Jaj, azt a példa-csúfot? – háborodik fel Fõdi Kárujné, a szomszédasszony. – Ha utánam hajítanák, akkor se kellene!
Elég szegénynek a maga baja, ne bántsátok! – védi Ficzkóné, a másik szomszédasszony.
Csak most veszem észre, hogy a nyomomban négyen is begyûltek a házba. Látni akarták, mikor birtokba veszem a fiamat, de annyi idõt
se engedtek, hogy a feleségemhez szóljak. Hol a gyermeket pökdösték: – „Pü, pü, meg nem igízlek!” – hol azt hajtogatták, hogy meg
sem érdemlek egy ilyen nagy kincset, hol Anikót faggatták, dajkálták, dicsérték, jósolták, hogy bõ teje lesz, oktatták, hogy mit egyék,
mit ne egyék, megvizitálták a pelenkát, fáslit, találgatták a gyermek haja-színét, vagy engem pirítgattak, hogy most „borjú-kötélre”
kerültem, én pedig állottam idegenül, zavartan, azt se tudtam, mit csináljak kezemmel, lábammal, csak idétlenkedtem, míg apám
megsajnált, s a rozsólisos üveggel kicsalta õket a konyhába.
Ketten maradtunk Anikóval, de eleinte õ se mert szólni, én se, csak néztünk szemérmesen magunk elé. Õ se tudta, hogy mit kell ilyenkor
mondani, én se. A bensõnk is háborgott a nagy izgalomtól, elfogódottságtól, s úgy lihegtem, mintha egyfuttában gyalog tettem volna
meg az utat a városból hazáig. Gondolkodni se tudtam, s csak homályosan rémlett, hogy legalább három napig nem merek emberek
szeme elé kerülni. Egészen ki voltam forgatva magamból. Avégén Anikó sírva fakadt, s kibuggyant belõle a zokszó: - Meg sem csókol
engem?
Én hogyne csókolnálak! – mozdulok az ágyhoz, s kíméletesen eleget teszek a kötelességemnek, pedig se testem, se lelkem nem
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kívánja acsókot ilyen állapotban. Valami affále érzésem volt, hogy ez a fehérnép nem az én régi feleségem, de errõl nem merek szólani.
Úgylátszik, mégis észrevette, hogy kihûlt a szájam, mert panaszosan nézett fel rám:
Nagyon megcsúfultam?
Hogy is mondhatsz ilyet! Még tán szebb is vagy, mint amilyen voltál!
Õ szegény lehitte, de én tudtam, hogy hazudok. Nem mondom, hogy csúf, de más… más, mint amilyen volt. Megfonnyadt,
elvékonyodott, laposodott, az arca fehér, mint a párna, vértelen, szája fakó, haja erõtlen, kezei gyengék, homloka, mint a halotté, sárgás
fülei vékonyak, s feketés árnyék játszik az egész alakján. Csak a szemében van valami, amit eddig sohasem láttam benne. Nem a
korábbi szerelem tüze, hanem különös, mély ragyogás, mintha túlvilági tóba nézne az ember. Ha a fejemen volna a kalap, – úgy érzem –
hogy le kellene vennem elõtte, s ködlik bennem, hogy én ezt az asszonyt többé nem merem úgy megölelni, mint eddig. Kissé bánom is,
kissé büszke is vagyok rá.
A gyermekkel még cudarabbul vagyok.
Ugye, milyen szép? – bódul el a boldogságtól Anikó, s egyszerre olyan lesz az arca, mintha a szent ostyán sütne át a fényes nap.
Én ugyan fel nem foghatom, hogy mi szépet lát ezen a duzzadt, veres semmiségen, akiben az élet éppen csakhogy pislákol, de
ráhagyom, hogy szép. Minek rontsam a kedvét, örömét. A kölyök azonban nem törõdõk vele, hogy mi a véleményem róla. Alszik, mint a
tej. Ez az én szerencsém, mert õt legalább nem kell megcsókolnom. Gyalázatos ember vagyok, hogy ilyeneket gondolok, de nem
tehetek róla. Várom, várom az apai érzéseket, de hiába várom. Külsõleg mégis úgy teszek, mintha én volnék a legmelegebb, s
legbuzgóbb apa a világon. A asszony a hetedik mennyországban érzi magát a láttára, mert szegényke elhisz mindent. Én, gyalázatos
pedig ravaszul lesem az alkalmat, hogy valamiképpen kihúzhassam a lábam a szobából.
A ház is, a környezet is mintha megváltozott volna. Ugyanaz minden, ami volt: az asztal, székek, pad, a rúdon az Anikó innapi gúnyája, a
csizmám, a vásárnapi harisnyám; – mégis idegenek, mintha semmi se volna az enyém.
Kicseréltek engem, vagy mi a fene lelt?…
A szorongásom valahogy elmúlik, de alig bátorodom hozzá a helyzethez, feltámad a régi bolond természetem, s kacagni szeretnék
mindenen. Elsõsorban magamon, hogy mibe cseppentem bele. Nem adnám egy százasért, ha tükörbe nézhetnék, hogy lássam, milyen
vagyok, de az asszony le nem veszi a szemét rólam. Odaadóan néz, mint a hû kutya. Közben apám is bebilleg a szobába. A torkomig
szökik a röhögés, mikor látom, hogy a boldogságtól õ se bírja összefogni a száját, s a tekintetével szinte falja ezt a szendergõ apróságot.
Ignánc lesz, mint a nagyapja! – harsan fel kevélyen az asztal mellett.
Anikó azonban azt szeretné, hogy az apja nevét viselje.
Kicsi Dani! – ízleli az édes szót.
Elég egy sütetbõl egy kenyér! – tiltakozik az öreg. – Hogy olyan semmirevaló tekergõ legyen, mint az apja? Azt má nem!
Ignánc lesz! Kikötöm!
Mind a ketten rám néznek, hogy döntsek. Én azonban csak legyintek:
Tõlem akár Nápóleonnak is nevezhetik!… Bojzás Küs Nápóleon! – röhögök.
Megütközve néznek rám, s az Anikó ijedt, erõtlen feje lemerül a párnában. Apám is elsetétedik, s a ráncok megélesednek az arcán. Ná-pó-elon? – lõ meg a szemével, de többen nem mond, csak legondolkodva nézi a két öklét.
Tisztában vannak mind a ketten velem. Anikó elfordított arccal belül sír, hogy ne lássam, apám töpreng és elszáll belõle minden jókedv.
Nehéz, fekete felhõ borult a házunkra.
Magam is elhalványodom, és szidom, gazemberezem magam titokban, a sárga földig mocskolom, mert érzem, bizonyosan tudom, hogy
most, mindjárt jóvátehetetlenül megszakad köztünk valami, de már nem tudok segíteni rajta, minden erõm, minden gondolatom
kifogyott, s csak az ujjával kellene mutatnia apámnak, hogy örökre elmenjek a háztól.
Õ azonban még mindig töpreng, küzd, s olyan emésztõen gondolkodik, hogy belesorvad a sárgás homloka. Kissé félve, de azért aljas
konoksággal lesem a szemem szõre alól, hogy mire végzi a vivódását. Szeretném, ha haragudnék, dühöngene, megütne, kivetne a
házból, hogy ezzel megkönnyítse a lelkiismeretemet, megszabadítson belsõ kötöttségembõl; de – úgylátszik – az én öregemnek nincs
ilyen szándéka. Kézhosszra ül tõlem és én mégis úgy érzem, hogy véghetetlen messzi távolodott, már õ se az én apám, aki volt, hanem
valaki ide idegen, bölcs és tisztelnivaló öreg ember. A pillanatok súlyosak és hosszúak. Hármat se lendül az óra rózsája a falon és mi
azalatt mégis világokat járunk be. sajnálom, bánom már, ami történt és kétségbeesetten akarom szeretni ezt a porontyot, aki az én fiam,
de nem megy,süket szívem nem akar magától megdobbanni és addig úgyis hazugság, áltatás minden. Azzal is vigasztalom magam,
hogy ezzel így van kezdetben minden férfi, csak nem mutatja s majd, késõbben megszokom és szeretni fogom a gyermeket; de alig
gondolom el, mindjárt meg is tagadom az ártatlant, pedig vér a vérembõl, hús a húsomból. Nem így képzeltem el. Csalódtam benne.
Talán az az oka, hogy túlságosan vártuk. Amíg Anikó a szíve alatt hordozta, egész életét elterveztük, s nem gyõztük lesni, hogy a világra
jöjjön. És most?…
Apám azonban – úgy látszik – döntött. Felmozdul a székrõl és egész magasságában kiegyenesedik. Indulatnak nyoma sincs az arcán,
inkább szomorú, fájdalmas. Szája nehezen mozdul és csak annyit mond gyászosan:
Legyen mégis Dani a neve!
Megsajdulok, mintha a szívemnél fogva rántottak volna fel a székrõl és úgy nézek apámra, mintha maga az Isten állana elõttem.
Egyszerre megvilágosodik elõttem az áldozat, amit értünk hozott. Inkább lemondott fényes álmáról, öregségének nagy boldogságáról,
az utolsó valamirõl, amiért még érdemes egyideig cipelni az évek terhét, csakhogy a névadással is hozzám kösse gyermekemet,
közelebb édesítse szívemhez és megmentse a házasélet örömét, nyugalmát és zavartalanságát. Elõször mindenét, házát, földjét,
vagyonát, most pedig a lelkét, utolsó örömét is odaadta értünk. Elszédülök és megrendülök, mintha vihar korbácsolná fel teljes valómat.
Harag gerjed bennem a gyermek iránt és nézésemmel éppen lesujtom, mikor alvó kis szeme felpattan és arcocskájának alig bomló
mosolyával rám néz.
Ekkor… ekkor… nem tudom mitõl… nem tudom hogyan, egyszerre a szívem megdobban és áldott melegség önti el a mellemet. Ingok a
lábamon, mint a részeg. Anikó, s apám egyszerre bámulnak fel, de már õk is látják, hogy felhúzta bennem az angyal a csizmáját. A
kezem kissé bizonytalankodik, mert szégyenlem a gyengeségemet, de kíméletesen mégis felmarkolom az anyja mellõl az apróságot és
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– egye fene – megcsókolom. A könyök elfintorítja az ábrázatát, mintha szõrös erdei majom nyúlt volna hozzá, de én úgy érzem, hogy a
tavasz elsõ tiszta virága ért az ajkamhoz. Az asszony örömében bõgni kezd az ágyban, apámnak is süt a megilletõdött, meleg képe, s
magam is elnyálasodtam ettõl a szamárságtól; de hirtelen friss patakok csergedeznek át bennem, ujjongó, büszke kiáltás csendül a
fülembe, s észre sem veszem, hogy már ütyörgök, csücsörgök, pattogtatok a fiamnak, kacagok, mint a bolond a jóidõnek, a bajszom
szára rángatódzik, mint az egerészõ macska farak, s rápruttyantok az anyja csicsére tapadó emberbimbócskára: Fel az ágyból,
Ignánc! Miféle legén vagy?…
Apám mindkét kezével belém markol és vastag a liheégse a lelkétõl:
Hogy mondtad? Hogy… mégis… Ignánc?
Én mondtam? Én? – lepõdöm meg ravaszul.
Te! – reszket elõttem a vénember, mintha a halálos ítéletét várná.
Titkon Anikóra hunyorítva várok, hogy egy-két pillanatig kínlódjék, de aztán mégiscsak vállat vonok. Ha már kimondtam, hát
kimondtam! Az apám orra hegyesen a magasba emelkedik. Olyan büszke és nagy, mintha a keze hátával éppen most legyintette volna
félre az útjából a halált.
/Folytatjuk/

Tömörkény István: Hühü

A

mi a kártyajátékot illeti, elég komoly kártyajáték a
hühü, ami pedig a zsöllért illeti, elég szegény ember a
tanyai zsöllér. Õ az a valódi „nincstelen szögény
embör”, aki úgy él a nagy darab földek és mezõk között, hogy
jóformán semmi sem az övé. Családos ember a zsöllér,
felesége és gyermekei is vannak lehetõsen. Éltetõje a napszám,
maga is, az asszony is dologra jár, ha van munka, míg télen át az
ember robotot teljesít a lakásért a gazdájának. A zsöllér ugyanis
ingyen lakik valamely tehetõsebb ember tanyáján. A tanyákat
nem építik akkorára, hogy azokban külön kiadó lakás is
legyen, hanem ez másként van. Ha valamely kisbirtokról
elpusztul a tulajdonos, a földet megveszi egyik vagy másik
gazdaember, aki ott a környéken lakik. Az az öreg tanyáról
intézi az új földön is a gazdálkodást, s az erre épített tanya így
üresen marad. De csakhamar jelentkezik bele lakónak a zsöllér,
mert ez az ember, akinek semmi földje és háza nincsen, ott
született kint a mezõkön, s ott akar maradni. Jobb sorsa volna,
ha a városszélre húzódik, mert ott többször kap munkát, és a
napszám is nagyobb, de hát õ ezt nem szándékolja, hanem
odakünn marad az ingyen lakásban.
Ez azonban mégsem egészen ingyen, hanem robotjai vannak.
Így a gazda földjeire felügyelettel tartozik lenni, a tanyát is
rendben kell tartani, azonfölül télen át, mikor napszámba
úgyse járhat, a gazda hívására köteles megjelenni az öreg
tanyában dologra. Tesznek még más kikötéseket helyenkint.
Így van hely, ha a gazda tanyáján bármi olyan ünnepség,
lakodalom vagy gyászeset történik, hogy sok kocsi fordul meg
a tanyán, a zsöllér köteles átjönni oda, és a kocsik között rendet
és tisztaságot tart. Ennek ellenében a gazda a földben való
dologhoz napszámosnál elsõsorban a zsöllért és a feleségét
tartozik fölfogadni rendes napszámba. A zsöllér tarthat két
malacot is a kis tanya körül a mezõn, de csak pányván. Továbbá
ha télen a gazda az öreg tanyába feleségestül dologra rendeli,
gyermekeit is viszi, s amíg a dolog tart, mindnyájukat a gazdi
tartja élelemmel. Ez a berendezés nem nagy baj. Télen úgyse
kap napszámos munkát, s megy szívesen a szegény zsöllér,
mert arra a napra megtakarítja az eleséget.
Hosszú és unalmas napokból áll ilyentájban odakünn az élet.
Csak téblábolnak az emberek. Némely rész a kemence körül ül
naphosszat. Van, aki elõveszi a fia toktollát és dirib-darab
papirosokra, irkák hátuljára az ablak mellett történeteket
szerkeszt, és nem riad vissza attól sem, hogy verset készítsen.
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Ahol közel a tanya egymáshoz, átjárnak kártyázni a nagy
havakban. Rettentõ ócska a kártyájuk, új talán sohase volt. Pár
esztendõ óta játszanak vele, így nem csoda, ha a színek nem
valami tiszták, s a makk királyra rá is van írva nagyobb
bizonyosság okáért, hogy az a makk csikó. A király neve
fölöttébb kímélendõ, és nem arra való, hogy a neve a kártya
közt emlegettessék. A kártyakirályok neve ezért nem is ez,
han em csi kó azo n lov ak utá n, ame lye ken raj tuk a
kártyakirályok ülnek. Jól meg van kopva a csikó is, meg
valamennyi. Régen volt az, amidõn alakjuk a tégla formáját
mutatta, a szegleteik az asztal igénybevételével alkalmazott
keverés közben észrevétlenül letöredeztek, és idõvel még
kerek lesz minden lapja, mint a pogácsa.
Ezzel játszanak aztán egy furfangos játékot, amelyik különféle
nevei vannak, egy neve a hühü. Alighanem egészen külön
tanyai kitalálás az egész játék. Olyanforma letevõs és
fölszedõs, mint a közismeretû „bornyú”. Csakhogy amíg a
bornyúban egy kártyával megy a letevés, a hühüben egyszerre
öttel, és ehhez képest szélesbedik a játék furfangja. Ügyes
játékosok között sokáig eltart, amíg valamelyik
gyõzedelmeskedik, s akkor aztán a nyertes az úr. Ez a mulatság
sohase megy pénzbe, mert ez csak olyan száraz, víz mellett
való foglalatoskodás. Hanem nyerõ azért tökéletes úrrá vált a
vesztes fölött, mert most már ahhoz van joga, hogy
parancsokat adjon a vesztesnek. A pénzben játszott kártya után
származó adósságoknak nem erõsebbek a törvényei, mint
amilyen a hühünek van a tanyák között. Azt a parancsot
követni, amit a nyertes mondott, kötelesség. Ellenkezni nem
lehet. Híre mehetne, s mit szólnának hozzá az emberek?
…Megy át az üzenettel a béresgyerek Fekete Sós Mihály
tanyájáról a zsöllérhez. Nagy havakat lépdel odáig, mert rövid
utat választott, küldetése sürgõs lévén. Beköszön Szekeres
Pálhoz, ki is ül bent a szobában, és új nyelet farag az ócska
baltának.
- Jó napot adjon Isten!
- Adjon Isten. No, elgyüttél?
- El ám - mondja a gyermek. – Azt üzente a gazda, hogy gyüjjön
kend elõ.
- Elõ? – kérdezi Szekeres Pál. – Tán valami dolog van? Tán
disznótorra készültök?
- Nem a’! – mondja a gyerek megint. – Csak azt mondja,
gyûjjön kend elõ.

Szekeres újból faggatózik:
- Hát mit csinál a gazda?
- Sömmit – feleli a fiú. – Ül a szobában a melegön.
- Te mög – neveti Szekeres – künn vagy a jószágnál a hidegön,
ugye?
- Úgy ám – szól amaz a szûrbõl komolyan. – Künn.
- Jaj, fiam – sóhajt rá a zsöllér –, mind így kezdtük, majd ülsz
még te is a szobába, így, ahogy én e.
Nem sok vigasztalás, a gyerek nem is felel rá, leginkább azért,
mert nem tudja, hogy mit. Fölkészül Szekeres, mi annyiból áll,
hogy a dohányzacskót a zsebbe teszi, mert minden egyéb
gúnyája rajta van. Amint a hideg növekszik, úgy szokta egyik
mellényét a másik fölé szedni a szegénység, s még
asszonykendõt is kötnek fölé, melledzõ gyanánt. Szól Szekeres
az asszonynak, hogy elmegy, mert hívatja a gazda, s avval
azután csakugyan útnak is erednek. Szekeres megy elül, õ
vágja a hóban a nyomot, s azokra lépked a gyerek.
- Mi dolog löhet hát a gazdánál? – kérdezi a zsöllér.
- Én nem tudom – mondja a gyerek. – Nem tudok én most
sömmi dógot.
Tûnõdve lépdel Szekeres, s hogy az öreg tanyába érnek, benyit
a gazdához. Már csak úgy alázattal, mint zsöllérhez illik.
- Adjon Isten - mondja. - Elgyüttem, de nem tudja mögmondani
a gyerök, hogy mi dolog vóna.
Fekete Sós Mihály szól az asztal mellõl, mint gazda:
- Azért hívattalak, hogy gyere kártyázni, mert én már nem
tudok mit csinálni magamba.
A zsöllér is gondol valamit magába, de olyfajta gondolat ez,
hogy elmondani nem lehet. Hát: hogy nini, hát ehun e.
Szolgaságának a tudata a fejébe vágódik: lám, aki gazda, még a
maga mulatságára is így rendeli ki a zsöllért. Szólni azonban
ellene nem lehet, a kártyázás a meleg szobában mégiscsak
jobb, mintha szõlõvenyigét apróztatna vele a fagyon. Szekeres
az asztalhoz ül, és keveri a kártyát, ki is osztja, és megkezdõdik
a tudósjáték, a hühü. Lassan és meggondolva dolgoznak. Hol
Szek eres véte t föl a gaz dáva l egy -egy csom ót, h ol
megfordítva. Komoly munka ez. A gazda felesége is bejön, de
nem nagyon mozog, „hakkal” (halkkal) van, mert nem kell
háborgatni a kártyázók eszét a számításokban. Fekete Sós
Mihál y, ha amazt befon ta, és Szeke res szede getés re
kényszerül, nagyot nevet. Ha Szekeres amazt megfogja,
semmit se szól, nem is illendõ zsöllértõl az ilyesmi. Az esze
azonban keményen fogja a játékot, és csataterve ellen amaz
hiába dolgozik. Egyre szaporodik a kártya Sós kezében, már
tartani se bírja valamennyit, hanem némely részét maga elé
teszi. És nem is nevet, ellenben apránkint elfutja az arcát a
mérgelõdés piros haragja. Hát töretik, már látja, hogy töretik. A
ménkû ebbe a zsöllérbe, ugyan hogy nem tud... ó, Uram Isten.
Szekeres Pál leteszi a kezébõl az utolsó kártyát Fekete Sós
Mihály elé, és azt mondja:

- Hühü.
Ránéz a gazda, de nem tehet semmit, miután tökéletesen
sarokba van állítva. A kártyát leteszi. Szekeres Pál szól.
- Mönnyék kend féllábon a sarokig, mög vissza.
Ez nem kellemes munka, de nem lehet ellenkezni itten. Már
ahogy bír, eltáncol a sarokig Fekete Sós, s vissza is jött hasonló
módon, közben majd fölbukik, mert nincsen szokva effajta
mesterséghez.
- No - szól. - Egy mögvan.
Újból szól Szekeres:
- Mönnyék kend négykézláb az ajtóig.
- Én? - hördül fel Fekete Sós Mihály.
- Kend - mondja szelíden a zsöllér.
Nincs mit tagadni rajta, hogy nyög egyet a gazda, míg
négykézlábra bír állni, s még az asszonya is szája elé tartja
kötõjét, mikor a haladását látja az ajtó felé. Biz éppen csakhogy
el bírt odáig jutni, s már fölállása közben is az ajtó kilincséhez
folyamodik. Testében a vér minduntalan kavarog. Rekedten
szól:
- Kettõ.
Azt mondja ismét Szekeres Pál:
- Vessék kend három bukfencöt.
Úgy néz rá Fekete Sós, mintha nem értené.
- Én? - fakad ki haraggal. - Én? Bukfencöt hányjak? Hát
komédiás vagyok én? Ki meri azt énnéköm parancsolni?
És az asztalra üt az öklével, hogy táncnak indul a vizes kancsó.
- Ki az, aki ezt neköm röndöletbe adni meri?
A foltos kabátból felel a kérdésre Szekeres Pál:
- A hühü.
A hühü! A hühü nagy úr. Ez itt már becsület dolga, tisztesség
dolga. És a munkába Fekete Sós Mihály belefog. Megvet egy
bukfencet, s azután térden álltából Szekeres Pálra tekint.
- Egy - szól ez.
Veti a másikat. Verejtékcseppek vannak már a fején, és amint
tarkóján keresztül fordulna, az oldalát az ágy sarkába meg is
üti. Tökéletesen elmérgesedve hirtelen fölugrik, és remegõ
kézzel összekapkodván a kártyát, a zsöllér elébe vágja az
asztalra:
- Nem kártyázok veled többet! Ereggy innét haza!
Szekeres Pál zsöllér szótalan alázattal el-kiindul a szobából.
Szava nincsen neki, a dühös gazdával szemközt nem is lehet.
Csak mikor a tanyából kiér, akkor mosolyog. Függõ sorsában,
így haladván hazafelé, mire gondol? Nem tudni. Gondolatait a
néma tájnak mondja el, és az nem felel semmit, hideg
világjával ez idõ tájt oly igen nagyon hallgatag. A gondolatok
bent vannak a koponya mögött, kívülrõl nézve Szekeres Pál
csak egy rongyos pusztai ember, aki halad az olvadó havon.
1902.
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Bágyoni Szabó István: Sorok egy EU-kalaphoz
/Arany János kedvenc fejfedõjére/
Bejártam keletet megjártam nyugatot
Egyik rám kelepelt másik rám ugatott
Családfát ígért de bitófát mutatott
Megjártam keleten megjártam nyugaton
Utamban háromszáz nótafa virágzott
Napkeltén éneklõk hidege kirázott
Ágyékom bizsergõ rángásba imázott
Párnámon három szál nótafû virágzott
Hûtelen útitárs vigyázó védtelen
Nem is én nem is te földtelen égtelen
Kit az út tart csak meg sáncában végtelen
Keréknyom kanyarog kereke féktelen
Út mentén fogadók mindahány fogadott
Énekkel fizettem nem adtam fog-adót
Él még a haverség mi a szösz fogadom
Fogadós leszek majd Budán lesz fogadóm
Jussak csak odaát nótáim kiadom
Lesz dohány cimborák nyomdászom kiadóm
Útját a besúgó tetûknek kiadom
Jussunk csak odaát nuku ott irgalom
*
Hercegem, ki ébreszt? A 'ffenét! Nyugalom...
Hol is volt Keletem? Hol lészen Nyugatom?
S kié lesz tintatoll-süvegem, kalapom?
Dardzsiling-keletem, párizsló nyugatom...
Ha adom, eladom. Hogyha nem, kiadom...
Egyetlen kalpagom! Egyetlen kalpagom!

Finta Gergõ: Kinek kell?...
Kinek kell ma e fájó líra:
Ez árva dallam, mely zokog
Vigasztalan
És hasztalan? - Óh, boldogok,
Akik hittel szólnak, ha szólnak
S kiknek rongyolt ruhára
Friss folt a holnap!
De én, de én,
Kinek bánatkút forr a lelkem fenekén
S ez kiapadhatatlan,
Az örömöt kiáltók
Közibe én mi jogon álljak?
"Hurráh, az élet szép!"
Emigyen én hogyan is kiabáljak? - Már maradok,
Aki vagyok:
Magamban síró hegedû
S tán nem maradok egyedül!
Lesz egy-kettõ, ki ráfigyel
Lelkem elárvult dallamára:
E fájó líra el-elcsukló szavára!

Kabós Éva: A Föld messze volt
Nem éghez voltam közel - Isten-név nem jutott eszembe -, a
Földtõl voltam elszakadva már, levegõt keresve...

Balla Zsófia: Ne légy se víg, se szomorú

Huszonnégy órát fuldokoltam, -- kint a szél ágakat mozgatott,
de én hiába néztem, megváltásából nekem nem jutott...

Ne légy se víg, se szomorú,
A kedv: az égiháború.
Megjön, eláll. S csak az marad,
amit a perced átharap.

Semmi sem fájt úgy elmenõben, csak levegõt kerestem, -- a
Föld volt messze és nem közel az Isten.
Aztán... újra itt vagyok - és ujjongva csodálok besütõ napot,
szobámban tarka szõnyeget... - az isten most itt lehet! a falon árnyak és képek... a képen apám van és távolabb kis
keresztfiam...
Fáradtan csak ülök a széken, - s mint ínyenc, levegõt ízlelve, a
mindent nézem...

Pörgess parazsat, perecet.
Amíg fölérsz a meredek
úton, a bátyád szembefut.
Nyiss emléket, fakó kaput.
Anyád a küszöbön tanyáz,
levelektõl hemzseg a ház;
kérleled, jöjjön már haza, suhog az utak atlasza.
A fényes szél, a téli, majd
Elhozza, mint az ünnepet. Így járkál derûre ború.
Ne légy se víg, se szomorú.
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Jánosházy György: Már félig odaát
Már félig odaát lakom,
kísértetek közt. Éjjelente
kicsusszanok az ablakon,
kisurranok a Végtelenbe,
hol régvolt játszótársaim
várnak türelmesen a lenge
fantázia csapásain,
s beszõ a Semmi égi csendje.
Nincs gyûlölet, gáncs és szitok.

Mosolygó meteoritok
sietnek szép jó éjt köszönni.
Jó ott, a holtak oldalán,
egy téli hajnalon talán,
el is felejtek visszajönni.

a hegy oldalán acélszürke festett tincs, szerpentin,
hajtû-kanyar…
hosszú haja ezerszínben pompázó avar.
Jóna Dávid (2013.10.23)

Gazduram
Toldalaghy Pál: Anyám
Torony-fenyõk lándzsája
üt sebet a lágy azúron.
Zöld pázsit ásít mindenütt.
A kis kaput behúzom
s a kert varázs-hálója fog:
suhognak nyúlt bozótok.
A fény a lombon átcsorog.
Anyám tûnõdve bólog.
Haját a bánat hópehelyfehérrel rég befújta.
Nyolc gyermekét temette el.
Szótlan nyolcszor borult a
kihûlt szemekre. Egyre nõtt
tûnt évekkel a gyásza.
Az új év újabb szemfedõt
hozott a sárga házba.
Lassan meghajlott háta. Kis
alakja összeroskadt...
Zörren a kerti, zöld kavics.
Ó, bús, csodálatos nap!
Anyám ámulva nyitja föl
szemét. Kicsit körülnéz,
A csend a hûs pázsitra dõl.
A nap sárgán kihûl és
már tompa-kék árnyékban áll,
az udvaros veranda.
Anyám dalol s szíven talál,
fáradt madárka-hangja
s a szív-harang, mit félrevert
a lázas, esti bánat,
rikolt s a csillagok a kert
fölé, szõkén kiszállnak!...

Barátom, a tollam: sétabotom,
gyere, odaadom neked,
akkupunktúrás pontjain gyógyítsuk meg
vele a hegyet,
költõ-jetik vagyunk, úgy élünk ebben
a világban, mint suhanó árnyak,
mondd, belõlünk miért csak
lábnyomokat látnak?!
A fák: óriás betûk, elbújunk bennük….dehogy is,
a hegy: csenddobogó,
onnan nézzük, hogy versenyzik - hogy a tengerhez
jusson- két folyó.
Gazduram… (a hegy: kúp a végtelen fenekébe),
mert kit érdekel a Mindenség fájdalma?
Mikor szegény, Tejút-beleit összecsavarja.
Szentjánosi Csaba
(2013.10.23)

Gazduram!
mert van, hogy nem elég a csend sem, hogy belülrõl nincsen…
mert, hogy dézsában fürdenék néha, mezítláb járnék aznap, és
szabadon állítanám a sorköz távolságot az igaznak, és duplán
szórnám a mákot – gondolom;
a világot egyensúlyozná a homlokom.
hasonlatom egy acélingre sem elég, mint a bort, az okokat
fejtjük,
gesztenyéinket, tobozainkat, színes leveleinket gyûjtjük,
kidobjuk, újakat
hozunk, ábrándozásról ábrándozunk, belevetjük mag-unkat a
fél-telekbe, mert jók a

Jóna Dávid-Szentjánosi Csaba Gazduram-december
A hegy koponyájában......a kimondhatatlan szavak
nálunk nem alusszák téli álmukat....

Gazduram!
a hegy koponyája
a búbján kopaszodik már,
a kis patak – folyik a szirt nyála,
szikla-orra kopár…
homlokán egyensúlyozik a vár,
nem akármilyen mutatványt ad elõ,
a völgy-gribedlijében telepített erdõ – paróka,
alagút szájában vonat fogkefe jár.

verseink lelki élvezetre.
fogadják is, nagy szemû esõ jéggel, egy kapuoroszlán
érdeklõdésével,
kényelmes nyárson tartott középszerûségek, a közöny
tábortûzében Veled
együtt égek (el), minket leköt az árnyék és a fény, a kortárs
hátat fordítva mozgalmi dalokat énekel, hisz erre van igény,
tûzön-vízen át, a számlatömböm viszem át,
gyõzelmes idény… azt markolássza.
Jóna Dávid (2013.10.24)
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Gazduram
Nemcsak nekünk fontos a vers,
a versnek mi is fontosak vagyunk…
Nem azért írok verset, hogy eszköze legyen életemnek,
mikor írok: élek—és akkor más nem számít….
Rajtunk kívül hány emberi lelket fogdos össze a társadalom,
néha kiszáradó folyók vagyunk….de a tenger hívása van
bennünk…
A szó: a csöndajtó nyitása, két világ fényét látjuk így
Én érzem mikor a kocsiban zörögnek velem a betûk, mikor
a napfelkeltében párolognak, mikor az esõben a csatorna
halántéka
alá szorulnak,
mintha az irodalom oldalkocsijában ülnénk…de nélkülünk
nem tudna
a magyar nyelv egyensúlyozni….
Föld alatt vagyunk, mint a kút: de legmélyebben ezért belénk
tud
nézni az ég…
A vers nem vigasz, nem, nem----minden költemény
GYÕZELEM!
Mi igazi krónikások vagyunk a lelkiismeret-királyságában!
A vitorlába beletörüli szélarcát égtájunk.
A lapokban megjelenõ versek: sokszor kifogott halak, mi még
mindig úszhatunk…
Gondolatom láthatatlan kenyerének megtört morzsája a pont.
Betûútjainkon, soraink- sztrádáin sokan közlekednek,
és Õk jó utasok…
Szentjánosi Csaba
(2013.10.24)

Gazduram!
mindkettõnket ugyanaz bánt, tudom…
találkozunk „betûútjainkon”
ugyanazon pocsolyákba lépve, ugyanazokat a kört futom,
majd eléd hozom, van, hogy belõled táplálkozom…
ilyenkor átadom a kormányt, Te vezetsz, akkurátusan, lassan,
csukva a szemem, hallgatlak, az utolsó gyalog a sakkban
a remény:
az általunk írt gazduram-regény.
nem lehetek én õk, és õk én,
a fürtök rajta maradnak a tõkén…
s ott fonnyadnak el,
az ember nem takarhatja le a lelkét csak a szeretteivel…
Jóna Dávid (2013.10.24)

Gazduram
Igen, mindkettõnket
ugyanaz bántja,
hogy de sokszor nincs
versünknek papírruhája,
Igen, mindkettõnknek
ugyanaz fáj,
hogy Afrikából származunk,
a gólya mégis tovább száll.
Igen, mindkettõnket mindennap
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ugyanaz éget,
hogy akikre vigyázunk,
az mind ellenünk béget.
Igen, már egyikünket
sem az bántja,
hogy miért marad
légzsák nélküli a Skodája.
Szentjánosi Csaba
(2013.11.07)

Gazduram
4-napja utazik hozzám egy vers,
4-napja csöndben vagyok,
este van, koromsötét,
a lap ablaka mégis ragyog?
4-napja messze járok,
4-napja elkerül a világ,
4-napja hiába keresnek,
nem találnak a statisztikák.
4-napja nincs 4-napja,
ez csak az idõ aktusa,
ahogy a csend dallamára jár
az óramutató taktusa.
4-napja ülök a világ szélén,
4-napja, mint a kacsa nézem a tavat,
betûesõben, ázott szavakkal,
Radnóti verse hozzám tapad.
4-napja nem tudok írni,
4-napja nem tudom, mi az írás,
Te tudod barátom milyen,
mikor csak a falra firkálsz.
4-napja áhítat van bennem, rend,
4-napja új nyelvet tanulok,
4-napja vedlem versbõrömet,
talán magamból kijutok.
4-napja látom: a versek a lélek
röntgenleletei,
4-napja csak lélegzem,
nézem- a vesszõ a pontot, hogy szereti.
4-napja nem csinálok semmit,
hogy végre tehessem, amit Isten akar,
4-napja óceánnyi dalt írtam,
míg a csend hulláma, mindenki elöl eltakar.
4-napja látom amit nem írtam meg,
4-napja hallom, amit olvasóink mondanak,
4-napja térdepelek mindenki elõtt,
hogy átöleljenek a kimondhatatlan szavak.
Szentjánosi Csaba
(2013.11.13)

Botz Domonkos: Akar beszélni róla?
- Persze hogy akar, hiszen azért jött ide, igaz? De mondja, miért hiszi mindenki azt, hogy nekem kell megoldanom a nyavalyás kis
problémáját? Végtére is minek néznek maguk engem? Na, jöjjön beljebb, jöjjön már, jöjjön, ne ácsorogjon ott az ajtóban, foglaljon
helyet – folytatta békülékenyebb hangon Dr. Kahn, miközben határozott mozdulatokkal terelgette látogatóját a nappali irányába. - Ne
oda, ha kérhetném, a fotel az én helyem, tudja, együtt öregedtünk meg. Oda üljön, arra a másik kerek székre. Elöljáróban azt azért
szeretném elmondani, hogy nem vagyok vevõ az „elvált szülõk gyermeke”, vagy „a társadalom a felelõs értem” dumákra. Én sem
ezüstkanállal a számban születtem. A feleségérõl pedig – már, ha van –, említést se tegyen. Én is voltam nõs. Próbáljon meg elõrukkolni
valami hihetõ, életszerû történettel – mondta, miközben húsos, tömpe ujjaival állát masszírozgatta és divatos, vékony keretes
szemüvege mögött mélyen ülõ, csillogó gomb szemeit le sem vette páciensének zakójáról, melynek felsõ zsebébõl egy spagetti darabka
csüngött alá. - Most pedig kérem, lazuljon el egy kicsit, ne feszengjen, és fõleg ne nagyon mocorogjon azon a zongoraszéken. Az egy
igazi békebeli darab. Még a nagyanyámtól örököltem.
- Drága doktor úr, én azt szeretném mondani, hogy… - Ne, ne is folytassa! Tudom, mirõl van szó, mindenki így kezdi. Most bízza magát
rám, és engedje, hogy vezessem. Elõször talán térjünk vissza azokba a felhõtlen, boldog gyermekévekbe. Ez már önmagában is felér
egy terápiával.
A gyermekkor említésének hallatán hirtelen összerándult a szénhidrátokban gazdag zakó, majd felemelkedett, és megindult az ajtó
felé.
- Most meg hová megy? – kérdezte Dr. Kahn. - Azt tetszett mondani, hogy térjek vissza a gyermekéveimbe.
- J ó, na, jöjjön vissza,
próbáljuk megközelíteni máshogy a problémát, és ha kérhetném, ne szorongassa, tegye el már azokat a csekkeket. Ez nem egy
postahivatal. Szedje össze a gondolatait, mindazt, ami nyomasztja, és zúdítsa rám a világ összes dühét. - Drága doktor úr, én csak azt
szeretném mondani, hogy… - Na, ide figyeljen ember – vágott közbe Dr. Kahn , én most nem a pszichiátere vagyok, félre az
udvariaskodással! Maga most egy olyan kis szürke Jankóval ül szemben, aki megkeseríti egy másik kis szürke Jankó életét. Elõ a
farbával, támadás! – ordította a végén.
Ez a fajta biztatás úgy tûnik hatott, mert a zakó megtelt levegõvel és némi önbizalommal, de pillanatokkal késõbb a külsõ jelek
ellenére megadóan roskadt vissza korábbi állapotába, és erõtlenül csak annyit mondott: - Doktor úr, én képtelen vagyok elmondani,
hogy… - Jó, szóval én mondjam el maga helyett? Rendben. - Na, ide figyelj Te kis tetû! Egyszer szállok fel nosztalgiázni a villamosra,
és akkor is a jegyemet firtatod, máskor a villanyóra leolvasása ürügyén törsz be a lakásomba, telefonon zaklatsz, az utazási szokásaim
felõl érdeklõdsz, a repülõtéren a poggyászaimban turkálsz, adóbevallás köntöse alatt a sameszaidat küldöd rám. Mi jöhet még?
Miközben megszakadok, mint százkarú Shíva matat zsebemben az állam, és nem veszi észre, hogy lassan felkopik az állam! – hörögte
dühödten, átélve páciense vélt helyzetét. - Mondja, maga jobb, vagy baloldali? – szegezte váratlanul a kérdést, az elõadást követõen
láthatóan jobb hangulatba került zakónak. - Én a folyosó végén lakom, doktor úr, ami a bejárattól nézve … - Jó, felejtse el, amit
kérdeztem, az analízis szempontjából ennek nincs is jelentõsége, legalább is remélem. - Doktor úr, könyörgöm, engedje már meg, hogy
elmondjam… - Ez az, ezt szeretem, ha nem nekem kell kihúzni a szavakat a pácienseimbõl! Félre a nyavalygással, legyen férfi, álljon a
sarkára! Érdeklõdéssel hallgatom. - Szóval én csak annyit akartam mondani – hadarta a szavakat a kopott zakó –, hogy én is a folyosó
végén lakom, csak egy emelettel a doktor úr alatt, és a postás tévedésbõl megint hozzám dobta be az ön csekkjeit. - Tudom fiam, tudom.
Már az elsõ pillanatban észrevettem, amint ott lobogtatta a kezében. Mondja, van magának családja?
- Van doktor úr. Egy fiam és egy lányom van. - Az jó, mert legalább van kihez szólnia. Felesége is van? - Van az is. - Mindjárt láttam én.
Mindenkinek megvan a maga keresztje. Azért jót beszélgettünk, jöjjön el máskor is, nem kell elõre bejelentkeznie – fejezte be a
beszélgetést, és az ajtóig kísérte látogatóját. - Mondja doktor úr, ha már úgyis tudta,… szóval érti,… a csekket, akkor miért hívott be? Tudja fiam, olykor a legmagányosabb ember is érzi, hogy szólnia kell valakihez – felelte, miközben két vékony ujját csipeszként
használva megfosztotta a zsebet a spagettitõl, majd barátságosan megveregette a zakó vállát. - Aztán ne késlekedjen ám, ha valami gond
van, én várom soron kívül – tette hozzá végezetül, és becsukta látogatója mögött az ajtót.
Szálkás keresztek, Hungarovox Kiadó, 2013
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T. Ágoston László: Keresztelõk

N

agy útr a kés zül õdö tt Fül öp apo sto l Sam ári a
városában. Miután Péter és János elvitte hozzájuk a
Lélek ajándékát, alaposan megszaporodott a
gyülekezet létszáma. Nemcsak zsidók, hanem görögök és más
népek fiai is sorra megkeresztelkedtek és Jézus követõivé
váltak. Nagy szerepe volt ebben Fülöpnek, aki Jeruzsálembõl
érk ezv e hir det te köz tük Ist en igé jét , meg Kri szt us
cselekedeteit. Hatalmat adott neki az Úr ahhoz is, hogy
felmutassa a jeleket, amelyek õt Istenhez kötik. Tisztátalan
lelkeket ûzött ki a megszállottakból, sántákat, vakokat,
bénákat gyógyított, s beszéde örömmel töltötte be a város
lakóinak szívét. Úgy gondolta, hogy ha a városban ilyen nagy
megértéssel és hittel fogadják Jézust, a többi samáriai
helységbe is el kell vinnie, s hirdetnie kell az emberek között az
evangéliumot. Izrael Istenét, és az Õ törvényeit ismerték a
samáriaiak. Jézust, a Messiást kellett felmutatni nekik, az
üdvajándékot és az újszövetséget, melyet az Úr az emberekkel
kötött. Ös sz er ak ta út ip og gy ás zá t, s bé ké s lé le kk el
nyugovóra tért. Álmában éppen a cezáriai piactéren prédikált a
köré gyûlt tömegnek, amikor megjelent elõtte az Úr angyala és
így szólt hozzá:
– Kelj fel, és menj dél felé a Jeruzsálembõl Gázába
vezetõ Útra!
– Pont most, amikor ennyi ember gyûlt körém, és
hallgatja a szavaimat? – berzenkedett Fülöp. – Ott hányan
várnak rám?
– Most éppen üres az út – felelt az angyal –, de mire
odaérsz, lesz o tt egy ember, akinek s züksége van a
segítségedre.
– Egyetlen ember? – méltatlankodott az apostol, de
nem vitatkozott tovább. Tudta, hogy Isten üzenetének nyomós
oka van, még ha az emberi ész képtelen is követni a logikáját.
Gyorsan magára kapta a felsõ ruháit, és kiment a Gázába
vezetõ útra. Valóban néptelen volt a környék, ahogy az angyal
mondta, csak egyetlen hintó haladt Gáza felé. A reggeli
harmatban vígan poroszkált a két fényes szõrû arabs telivér. Az
utas ezüstsújtásokkal kivert, arany csatos kaftánban ült a
párnákkal bélelt ülésen, és fennhangon olvasott valamit egy
tekercsrõl.
– Menj oda hozzá, és szólítsd meg az utast! – mondta
az angyal. Fülöp odalépett a kocsihoz és ráköszönt.
– Isten óvjon utadon, uram! Mit olvasol ilyen buzgón,
hogy a kocsisod is hallja? – Hangosan olvasom, hátha õ
megérti, amit én nem. – mondta az ismeretlen. – Messze földrõl
jöttem. Gugsza vagyok, az etióp királynõ kincstárnoka.
Minden évben egyszer eljövök Jeruzsálembe, a templomba,
hogy imádjam Izrael Istenét, mert hiszem, hogy Ö az igaz
Isten. Hosszú az út, olykor hetekig is eltart, mire hazaérünk.
Megvettem hát Ézsaiás próféta tekercsét, ezt olvasom az úton.
– És mondd, uram, érted is a szavakat, amelyeket
kimondasz?
– Hogyan érthetném én, az afrikai, amit egy zsidó
próféta mond? De te idevalósi vagy, biztosan megérted a szót,
és a próféciát is, amit Ézsaiás hirdet. Kérlek, ülj ide mellém, és
magyarázd el nekem is, ha nem sürget az utad!
–
Szívesen tartok veled, kincstárnok uram. Mondd, mit nem
értesz a próféciából!
– Például ezt – mutatta a tekercset az udvari ember, és
olvasni kezdte. – Amint a juhot levágni viszik, és amint a
bárány néma a nyírója elõtt, úgy nem nyitja meg a száját. A
megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét ki
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sorolhatná fel? Mert élete felvétetik a földrõl. Kérlek, ezt
magyarázd meg, ha te érted! Kirõl mondja ezt a próféta,
önmagáról, vagy valaki másról?
– Jézusról, Isten egyszülött fiáról, aki magára vette a
világ bûneit, és meghalt érte, hogy az emberiség bûnbocsánatot
nyerhe ssen. Ézsaiá s megjöv endölt e, hogy Isten az õ
megalázott, és emberek által elítélt szolgáját igazolja és a
földrõl a mennybe fölviszi, hogy ily módon számtalan utódot
találjon azokban, akik benne hisznek.
– Gondolod, hogy mindez megtörténhet? – kérdezte
Gugsza a fejét ingatva.
– Nem, uram, ez már meg történt, még ha tagadják is a
zsidók . So kan látták , ha llottá k Kr isztus cso datéte leit,
vég ign ézt ék sze nve dés ét és meg alá zta tás át, maj d a
megdicsõülését. Magam is ott voltam a tanítványai között, és
megkaptam a Lélek ajándékát, hogy hirdethessem Isten
országát, és gyarapíthassam gyülekezeteit.
– Kérlek, uram, beszélj nekem Jézusról, meg a
Szentlélekrõl! Mondd el, hogyan köttetett az Újszövetség, és
ez vonatkozhat-e rám, az idegenre? A zsidók gyülekezetének
nem lehetek tagja, bár imádom az Istent, mert látod, sötét bõrû
vagyok, pogány, és eunuck. Az sem segít, ha körülmetélnének.
Fülöp letette a tekercset, és beszélni kezdett Jézusról,
a Golgotáról, a kereszténységrõl és Isten országáról. A
kincstárnok csak hallgatta és itta magába a szavait.
A hintó lassan haladt a poros úton Gáza felé. Egyszer
csak egy patakhoz értek. Rajta fából ácsolt híd, alatta tiszta,
friss víz csörgedezett. Gugsza megállította a hintót, és ekképp
szólt Fülöphöz:
– Íme itt a víz, amirõl beszéltél. Mi akadálya van
annak, hogy megkeresztelkedjek, és keresztényként induljak
tovább?
– Ha teljes szívedbõl hiszel, akkor semmi –
válaszolt az apostol, s mindketten kiszálltak a hintóból. Az
udvari fõember begázolt a vízbe, és intett kísérõjének is, hogy
kövesse.
– Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia –
mondta, Fülöp pedig bemerítette õt. Aztán mindketten kijöttek
a vízbõl. Az etióp a hintó lépcsõjére hágott, s visszafordult,
hogy köszönjön Fülöpnek. Õ azonban már nem volt sehol. Arra
eszmélt, hogy Azótoszban áll a fõtéren, a sokaság közepén, és
Isten országáról beszél. Aztán ment tovább, végigjárta az
összes várost egészen Cezáriáig, és hirdette az evangéliumot.
*
Varga Pist át affél e falu ross zána k isme rték a
környéken. Az apja, meg a nagyapja is mihaszna, részeges
kocsmatöltelék volt, miért éppen õ lett volna más? Már
gyere kként is azzal bossz antot ta a felnõ tteke t, hogy
jancsiszöget szórt az útra, és lesbõl figyelte, hogyan
pukkannak ki az arra járó biciklisek kerekei. Idõnként egy-egy
autó is arra tévedt, s nem kerülhette el a sorsát. Szentségeltek is
becsülettel a kárvallottak. Olykor az Istent is szidták. Õ meg
csak mosolygott magában, és egyetértõen bólogatott, amikor
az elkövetõ édesanyja került szóba, meg a kezét szerették volna
eltörni a mocskos disznójának.
Aztán egy nap – talán nem figyelt eléggé – éppen
akkor csípte fülön egy nagydarab, kigyúrt pasas, amikor
eldobta a szögeket.
– Hinnye, az anyád hétszentségit! – kezdte az
ismerkedést egy jókora pofonnal. – Hát te vagy az, aki miatt
naponta hordom az autóm kerekeit a gumishoz? Kitaposom a

beledet, te szemét!
– Én, én nem... – hebegte Pista az arcát tapogatva. – A
gumis, meg a fia, azok...
– Ne beszélj nekem, te csirkefogó, láttam, hogy te
tetted! A zsebeid is tele vannak szöggel. – S mielõtt még
kereket oldhatott volna, kiürítette a fiú zsebeit. Persze, hogy
tele voltak szöggel. – Honnét szerezted? –kérdezte, de maga
adta meg a választ is. – A vasboltból loptad, ugye? No, gyere
csak, megkérdezzük a boltvezetõt!
– Nem is én loptam, az apám hozta...
A boltvezetõ elmondta, hogy valóban lába kelt
néhány doboz szögnek, miután ez a Pista gyerek keresgélt
valamit a polcok között. Föl is jelentették a rendõrségen bolti
lopásért, az autós meg külön a rongálásért. Ráadásul még az
apja is jól elverte a csatos szíjjal.
Miközben a sarokban ülve duzzogott, eszébe jutott,
hogy az autós ember csirkefogónak nevezte õt. Nem is rossz
ötlet – gondolta – és másnap reggelre két tyúkkal kevesebb
kapirgált az autós udvarán. Az anyja meg sem kérdezte, honnét
valók azok a csirkék.
Úgy nõtt föl, mint kertben a dudva. Az iskolát nagy
ívben kerülte. Eleinte megbüntették érte a szüleit, azok meg jól
elverték õt. Késõbb már örültek a tanárok, ha nem zavarta a
többi gyereket. Meg amúgy is rosszul festett a nagy, langaléta,
tizenkét éves fiú a hét-nyolcévesek között. Egyik alkalommal,
amikor az apja eltörte rajta a söprûnyelet, úgy megsértõdött,
hogy hetekig nem ment haza. Már a rendõrség is kereste. Attól
tartottak, hogy vízbe fulladt, de rábukkantak a vadászok a
szomszéd falu erdejében. Éppen egy meglõtt nyulat akart
megnyúzni, amikor rátaláltak. Elvették tõle a kést, meg a
nyársat. Hazavitték. Két nap múlva újra megszökött. Így ment
ez mindaddig, míg tizennyolc éves nem lett. Azután már senki
se kérhette számon, hol, és mivel tölti az idejét. Idõnként a
körzeti megbízott rendõr megfenyegette, hogy lecsukatja, de
nem lehetett rábizonyítani se a vasúti kábellopást, se a Nagyék
malacainak elrablását. Azért meg nem lehet lecsukatni, hogy
minden este tökrészegen botorkál haza a kocsmából, és közben
a lehetõ legtrágárabb szavakkal köszönti a szembejövõket. A
férfiak nevettek rajta, a nõk elkerülték.
Egyszer mégis majdnem sikerült elkapnia az õrmesternek.
Segélyosztó nap volt az önkormányzatnál. Az anyja el is ment,
fölvette a pénzt, Pista meg már várta otthon, hogy vigye a
kocsmába. Nem akarta odaadni. A fia meg addig verte, míg az
utolsó fillért is le nem tette az asztalra. Akkor jöttek a
szomszédok, és kiszabadították a kezei közül. Hívták a rendõrt,
följelentették. Az orvos is kiadta a látleletet. A rendõr
kihallgatott mindenkit, aki láthatta, mi történt. Szép, vastag
akta lett belõle. Aztán másnap bement hozzá az asszony, hogy
õt ugyan nem bánt otta sen ki. Maga s a vérny omása.
Megszédült és nekiesett az ajtóképfának. Az õrmester nyelt
egy nagyot, káromkodott egy huszárosat, és összetépte az
egész aktát.
– De azért egyszer mégis elkaplak, te csirkefogó, és akkor a
Jóisten legyen irgalmas hozzád, mer én biztosan nem leszek az
– fogadkozott. Pista meg csak vigyorgott, mint akinek nincs ki
mind a négy kereke, és egyszerre két nagyfröccsöt rendelt a
kocsmában.
Ez is okozta a vesztét. A fröccs. No nem egy, hanem a többi,
amit a városból hazafelé jövet még hozzá ivott. Meg a városi
haverok, akik megkínálták valami új mosolytablettával, amitõl
úgy érezte, hogy a föld fölött lebeg. Búcsúzóul még kapott is
tõlük néhány adagot – utólagos elszámolásra –, hogy
árulhassa faluban. Ott lapult a zsebében az is, amikor

szóváltásba keveredett a gumis fiával, meg a haverjaival. A
jancsiszöget emlegették, és röhögtek rajta. Az õ zsebébõl meg
elõkerült a bicska.... Jött is az õrmester a gumibotjával. Kiverte
a kezébõl a kést, aztán kiürítette a zsebeit. Aztán jött a mentõ a
gumis gyerekért, érte meg a többi rendõr. Voltak vagy négyen.
Megbilincselték, beültették a kocsiba, és egyre csak azt
kérdezgették, hogy kitõl kapta a kábítószert, ki a dílere. És
ekkor jutott eszébe, hogy be se mutatkozott az a bõrdzsekis
srác...
Három évbe telt, mire újra hazamehetett. Halkan köszönt a
csaposnak, és csendben letelepedett a nagyfröccse fölött
búslakodó harangozó, Kiss Józsi mellé. Az öreg szegrõl-végrõl
a rokona volt.
– Kiengedtek? – kérdezte Kiss.
– Ki – válaszolta Pista. – Harmadoltak jó magaviseletért.
– Akkor becsüld meg magad, mert különben rád sózzák a többit
is! Felejtsd el a piát, meg azt a kábító izét, és nagyokat köszönj
a rendõröknek! Szerezz valami állásfélét is, hogy hasznodat
lássák! Új papunk van, fiatal ember. Már többeket is elvitt
ehhez az iszákos misszióhoz, ahol leszoktatják õket. Beszéljek
vele, hogy téged is?...
– Ugyan, nem bízom én ezekben a hókusz-pókuszokban, meg a
csinálóikban sem. Csak kihasználják az embert. Odabent is
volt minden vasárnap istentisztelet. Jelentkeztem én is a
reformátusokhoz, mert a többiek is oda mentek. Azzal is telt az
idõ... Itt viszont mindenki tudja, hogy meg se vagyok
keresztelve.
– Másokat is megkeresztelt már ez a pap. Azóta is ott vannak a
templomban minden vasárnap. Meg elvitt néhányat ebbe az
iszákos misszióba. Én nem tudom, mit csinálnak ott velük, de
azóta egyiket se láttam a kocsmában. Elvitte ezt a Jó Bálintot is.
Ismered...Olyan részeges volt, hogy sehol se fogadták be
dolgozni. Most meg fõápoló a lovasiskolában.
– A ló, az jó – gondolkozott el Pista. – Szép állat, okos állat, és
nagyon tud szeretni, nem úgy, mint az emberek. Odabent volt
egy ló, amit én gondoztam. Nagyon jó ló volt....
– Jól van, akkor majd megemlítelek a papnak.
Nem tudni, mit mondott, vagy mit nem mondott a papnak a
harangozó Varga Pistáról. Az azonban tény, hogy néhány nap
múlva találkoztak az utcán, és a fiatal pap meghívta magához
egy baráti szóra. Hamarosan a jövõrõl kezdtek el diskurálni.
– Elmegyek én innét valahová, ahol nem ismernek – mondta
Pista. – Rossz kölyök voltam, még rosszabb felnõtt lettem,
senkinek se fogok hiányozni. Annyit bosszantottam a
falubelieket, hogy az õ helyükben én se tudnék megbocsátani.
– Tudja, hogyan imádkozott Jézus a keresztfán a halála elõtt? –
kérdezte a pap, s választ se várva folytatta. – Atyám! Bocsáss
meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek! Azokért
imádkozott, akik õt keresztre feszítették. Aki megbánja bûneit,
annak meg is bocsát az Úr.
– Na látja, tisztelendõ úr,ezért nem hiszek én az egészben. Az
az ember, aki állítólag az egész világ ura, hagyja magát
megöletni néhány nagypofájú vénembertõl, meg féllábú római
katonától? Fél kézzel világgá zavarhatná az egész bandát...
– Valóban, Pista, az ember nem képes ekkora áldozatra, csak az
Isten. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát
adta, hogy aki hisz õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.
– Nekem ez magas, tisztelendõ úr. Odabent kaptam egy Bibliát.
Sokat kerültem az iskolát, de azért olvasni tudok. Volt rá idõm,
elolvastam, de nem értem. Nem értem, hogy ha ereje, meg
hatalma van hozzá, miért gyõzködi az embereket? Odacsap,
ahogy mi szoktuk, és nincs visszapofázás.
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– Manapság valóban ez a divat az emberek között. Isten
azonban maga a szeretet. Tudom, ez magának most még
furcsán hangzik, de jöjjön el holnap is, olvassuk együtt a
Bibliát!
Úgy jött el a paplakból, hogy oda ugyan soha többé be nem
teszi a lábát. Ennyi zagyvaságot összehablatyol ez a pap,
amibõl õ egy kukkot se ért... Két füles, meg egy hasbarúgás, és
nem pofázik vissza a pógár. Ennyi. Ilyen a világ és kész.
Imádkozni, megbocsátani... Hol él ez? Jött ezzel a Jézussal,
meg az asszonnyal, aki megcsalta a férjét. Rajtakapták. Pech...
Menj haza, és ne vétkezzél többé... Na ne!... Ha legalább egy
fülest lekeverne neki...
Egész nap ezen járt az esze. Bezzeg ha õ ott lett volna, majd
rendet rakott volna abban a Jeruzsálemben... Este se volt kedve
bemenni a kocsmába a sok hõbörgõ részeg közé, pedig volt
még a zsebében legalább két liter borra való. Még a tizet se
verte el a toronyóra, úgy aludt, mint a tej. Álmában megjelent
Jézus. Messzirõl jöhetett, mert fáradtnak látszott, meg poros is
volt a köpönyege. Leült az ágya szélére és kinyújtotta felé
szögektõl átvert kezét.
-– Szóval te nem hiszel ebben az egészben – mondta
fejcsóválva. – Nézd, neked, meg Tamásnak megmutatom! És

azt se hiszed, hogy az igazán erõsek fegyvere a szeretet?
– Nem tudhatom, uram – húzódott a takaró alá Pista – engem
még soha nem szeretett senki. – Ne félj, én azért jöttem hozzád,
hogy megbocsássam a vétkeidet, szeresselek és segítsek
neked. – De hiszen engem meg se kereszteltek, Uram!
– Épp most van a keresztelõd, fiam – bólintott rá az Úr. – A víz
ráér reggelig.
– És nem fognak kigúnyolni az emberek, mert börtönviselt
vagyok? – A szentek többsége is börtönviselt volt. Te is
dolgozni fogsz, mint a többi ember. Elkerülöd a kocsmát, meg
a kábítószeres haverokat. Én meg segítek neked, hogy
megtarthasd a szavadat.
– Én mindent megteszek, Uram, de a ló...
– A ló már vár rád a Nefelejcs tanyán. Beteg gyerekeket
lovagoltatnak ott. Gyógyterápia. A legszelídebb kanca, a Sára
lesz a tiéd. Õt fogod pucolni, etetni, itatni, s a te lovadon ül
majd a legsérültebb gyerek, akit semmi más nem gyógyít, csak
a szeretet. Reggel a pap fog várni a ház elõtt. – Ezzel fölállt,
intett Pistának, és választ se várva eltûnt az ajtó mögött.
A kutya csaholására ébredt Varga Pista. Szokatlan hang volt ez
a számára háromévi csönd után. Kiugrott az ágyból, elhúzta a
függönyt. Az ablakkal szemben, a kertkapuban állt az anyja, és

Bíró András: Szabálytalan himnikus ének a
szívben

Botz Domonkos: Kötõdés

Érzed-e az ízeit Kedves, annak a régi tavasznak?
Frissen esett hó takarítatlan buckái közt menetelve
Micsoda tüzet gyújtottál föl a szívemben akkor!
Amerre néztünk, tekintetünktõl repedt a jég s a hó is Elolvadt.
Föld szaga szállt a Nagykörút fekete fái közt,
S én, már minden ízemben érezni véltem a diadalmas
Élet-igenlést. Véled az élet sugaras nap és tavaszi mámor!
Véled az élet könnyû, akár a pille a nyári virágon, amikor
Érzi a balzsamos illatú kelyhet. Így éreztem én akkor, a
Tavaszi télben: veled, csak veled, csak veled teljes az élet, De
jó is lesz majd, tevéled és csakis tevéled, élni örökké!
Most, hogy az ólmos tél takarodna ki végleg a kertbõl,
Most, hogy a kertben innen is, onnan is dugja fejét föl a
Tavaszi fényt oly sóváran áhító, buján kibomló bimbó,
Lám, ez a csoda, mi megkoszorúzza kertünk s a házunk!
Tán észre se vetted, hogy ez a csudaszép kert most, éppen a te
Lábad elé hinti smaragdos kincsét: léte a létnek, minden
virágzik!
Mondd: te is érzed az ízeit annak a régi tavasznak a mostanival
Keveredni? Mondd, csak, ha érzed! Lásd még csak nyitni se
kellett A szádat, hisz látom, arcodra van írva a válasz: - Érzem,
hisz egy nap
Sem múlt el az évbõl, hogy az a régi tavasz sugara ne érje
napjában
A szívem! - Add a kezed hát, s menjünk az úton, merre a
szívünk
És lelkünk vezényel, hová a boldogságunknak Kék Madara
Már oly réges régen kiszabta a harmónia csúcsára ívelõ pályát!
Érdliget, 1985. március 6.
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Utak, keresztutak,
hóban, sárban, esõben, elõtted és mögöttem;
csak tapossuk egymást
(vadul tapossuk egymást)
Hiába a kés, a vérzõ seb,
az ezernyi szálka, az utak
mégis mindig vissza - visszakanyarodnak egymásba.

Czigány György: Cirkusz-pillanat
A terülj-asztalkámra gyors keringõt
csiholnak a görkorcsolyák – megint õk –
lány-fiú, lány-fiú körhinta-létre
szánt teste – mint e forgás tengelyére
csavarodó színes futószalag – száll, s míg taps-felhõben fölsüt
a nap:
puha-láng-lobbanással épp a szolgák
kitárt kezébe röpülnek a szoknyák –
úgy látszik, most a rég-ismerõs lányok
trikóban havas idegenek, mások,
mintha a messzi nyár után tél
hozná el akikért epedtél,
azok õk: más-voltukért is konok
a szívdobbanás (ó, tél-nyár kisasszonyok!)
fölizzik köröttük a bíbor szõnyeg,
napernyõként kinyitva, összecsukva õket
nevet a két fiú, a lányok haja folyton
ott suhog el a parányi porondon,
hátrafeszített fej köröz, a fogsorok
szikra fénye körbeforog,
fényszeletelõ kerék küllõin lát
a szem ilyen veszett iramú trillát –
kört, kereket, karokat és keringõt.

Mert harmonikusak az okkal játszott, a véletlennek hitt vétkek.
Mert minden hangjegynek bérelt helye van a kottában,
Ott van minden mosoly és grimasz a trillában, az oktávban.
És ha elhallgat egy pillanatra a száj, ha elapad a ripacsok ricsaja
Hallható lesz az Égi kórus, az Élet, a Fény és mindenség zenéje,
melynek hangszere az emberi szív szerelmének dobbanása.

Fülöp Kálmán: Áhítat
Van mikor
angyalok vetnek
ágyat jázminkehelybõl
s arcomra õszi esõk
hideg mosolya dermed.

2010. január 18, Las Vegas

Van mikor
párás szemébõl
könnyet legel a
változó idõ s csak
Istentõl kér kegyelmet.

William Shakespeare: Ahogy tetszik
Részlet a vígjáték új magyar szövegébõl
JAQUES:
Színház ez a világ,
A férfi és nõ itt csupán szereplõ:
„Bejönnek” õk mind, azután „kimennek”
És közben egy személyre több szerep jut.
Életkoruk: hét felvonás. Elõbb
A csecsemõ picsog, hány a dadánál.
Majd kisdiák, ki táskával nyafogva,
Friss hajnalarccal mászik iskolába,
Lassan, mint a csiga. Aztán szerelmes,
Kemenceként a lány szemöldökére
Bús balladát sóhajt. Majd katona,
Káromkodó, szakállas, mint a párduc,
Hírnévre vágyó, zsémbes, fortyogó
S a buborék-dicsõségért verekszik
Az ágyú torkáig. Majd õ a bíró,
Kappannal a szép, gömbölyû hasában,
Zord szemmel, úrian-nyírott szakállal,
Sok régi példával s új „jogeset”-tel
Szerepét játssza. És a hatodik kor
Pötyögve-lógó bugyogót visel,
Üveg az orrán, pénzeszsákja oldalt,
A régi kímélt nadrág tág világ
Aszott combjának. Dörgõ férfihangja
Kisgyermekes szoprán lesz újra és
Sipeg-sziszeg. A végsõ jelent, mely
E furcsa, mozgalmas drámát lezárja,
A második gyerekkor, bús feledség,
Se fog, se szem, se ízlés, semmi sincs.

Gavallér János: Emberi nyilatkozat
Naponta meghal huszonötezer gyerek!
Nyíltan, titkon fegyverkeznek, fegyverkeznek.
Naponta meghal huszonötezer gyerek!
Nyíltan, titkon fegyverkeznek, fegyverkeznek.
Naponta meghal huszonötezer gyerek!
Szülõk agyában ordítanak a tények.
Naponta meghal huszonötezer gyerek!
Szülõk agyában ordítanak a tények.
Naponta meghal huszonötezer gyerek!
Bankok, tõzsdék reguláznak, reguláznak.
Naponta meghal huszonötezer gyerek!
Bankok, tõzsdék reguláznak, reguláznak.
Naponta meghal huszonötezer gyerek!
Szívek szakadnak meg! Szívek szakadnak meg!
Naponta meghal huszonötezer gyerek!
Szívek szakadnak meg! Szívek szakadnak meg!
Naponta meghal huszonötezer gyerek!
Ártatlan, éhezõ mélyszegény kisgyerek.
Naponta meghal huszonötezer gyerek!
Ártatlan, éhezõ mélyszegény kisgyerek!

Fordította Kosztolányi Dezsõ

Naponta meghal huszonötezer gyerek!
Hozsánna, ó mammon! Hozsánna, ó mammon!
Naponta meghal huszonötezer gyerek!
Hozsánna, ó mammon! Hozsánna, ó mammon!

William Shakespeare: Szeget-szeggel
Részlet a vígjáték új magyar szövegébõl

Naponta meghal huszonötezer gyerek.
2010. 07.08.

Oravecz Diána: Modus animo et corpore
Pislákoló kis gyertyaláng a bánattól barázdált tenyérben
Benne életünk dallama, sok ezer melódia, az egymásba karoló
sorsunk tökéletesre komponált zenéje.
Kéz a kézben a vonósok, fuvolások, a komolyra tervezett ének,

HERCEG:
Meghalni készülj; s életed, halálod
Megédesül majd. Szólj így életedhez:
Ha elveszítlek, oly dolgot veszítek,
Mit csak bolond óv; egy lehellet, az vagy,
Nyûgöz az ég minden hatása téged
S óránta rátör arra a lakásra,
Melyben lakol; halál bolondja vagy te,
Mert tõle próbálsz futni, elszaladni
S mégis felé rohansz. Nem vagy nemes,
Mert mind a pompa, mit viselsz, a sárban,
Alant fogant. Aztán bátor se vagy,
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Mert félsz az árva féreg gyönge és lágy
Csápjától is. Legfõbb javad az álom.
Gyakran hívod, de rémít a halál,
Mely éppily álom. Önmagad se vagy,
Mert sokezer apró szemerbõl állasz
És mind a porból lett. Nem vagy te boldog,
Mert azt akarnád mindig, ami nincs ép
S ha van, felejted. Állandó se vagy te,
Mert a kedélyed furcsán változik
A hold után. Ha gazdag vagy, szegény vagy,
Mert mint aranytól görnyedõ szamár
Kincsed súlyát kis útra cepeled
S lerakja a halál. Nincs egy barátod,
Mert véred, aki apjának nevez,
Ágyékodból szakadt ten-magzatod,
Átkozza a csúzt, a kelést, a köszvényt,
Hogy nem visz el még. Nem vagy ifjú sem vén,
Mert mint mikor ebéd után elalszol,
Kettõrõl álmodsz s édes ifjúságod
Tüstént öreg lesz, úgy kér alamizsnát
A béna vénségtõl; ha pénzes agg vagy,
Tûz, lendület, szépség, erõ hiányzik,
Élvezni kincsed. Hát miért nevezzük
Életnek ezt? Az életben megannyi
Halál van és mi félünk a haláltól.
Mely bevégzi mind.
Fordította Kosztolányi Dezsõ

William Shakespeare: Szentivánéji álom
Részletek a színjáték új magyar szövegébõl
A HERCEG MENYEGZÕJE
THESEUS:
Sietve száll felénk a nászi óránk,
Szép Hyppolita. Négy boldog nap s újhold
Tûnik föl: ám – úgy érzem – szörnyû lassan
Fogy el a régi hold, sorvasztva vágyam,
Mint mostoha, gazdag, fõrangú özvegy,
Ki visszatartja jussát a fiától.
HYPPOLITA:
Négy nap hamar zuhan le majd az éjbe,
Négy éj hamar álmodja az idõt át
S akkor a hold, mint újra vont ezüstív
Bámulja az égrõl nászéjszakánknak
Szép ünnepét.
THESEUS:
Eredj, Phylostratos,
Rázd vígalomra Athén ifjúságát,
Ébreszd a kedv, gyors-röpke szellemét,
Kergesd a mélabút a temetésre,
E sápatag társ ünnepünkre nem kell.
(Phylostratos el.)
Hyppolita, én karddal kértelek meg
És durvasággal nyertem el szerelmed.
De esküvõnkre máskép szól a dal,
Az majd öröm lesz, pompa, diadal.
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A TÜNDÉREKALTATÓDALA
Csalogány, zengd csendesen t
Altatónkba, tente, tente,
Csak csicsija, tente, tente,
Rossz varázs.
Csúnya bûbáj, vad marás
Édes úrnõnk fel ne verje.
JÓ éjt neki, tente, tente.
Rút szövõ-fonó te félre,
El te bosszúlábú pók,
Éjbogár röppenj az éjbe,
El csigák s minden csúszók.
Csalogány, zengd csendesen te
Altatónkba, tente, tente,
Csak csicsija, tente, tente stb.
LYSANDER ÉS HERMIA AZ ERDÕBEN
LYSANDER:
Fáraszt ez a bolyongás, kedvesem
S lásd, az utunk hiába keresem:
Dõljünk le kissé, hogyha gondolod,
Várjuk meg itt az éltetõ napot.
HERMINA:
Jól van, Lysander: nézz magadnak ágyat,
Mert a fejem máris e dombra bágyad.
LYSANDER:
Egy domb legyen a párnánk, el ne ûzz,
Egy szív, egy ágy, két lélek s egy a tûz.
HERMINA:
Nem, menj amahhoz a fatörzshöz el,
Kissé odább feküdj. Ne ily közel.
LYSANDER:
Szerelmem ártatlan, értsd meg, ne félj!
Így a valódi szerelem beszél.
Szívem szíveddel összeforrt, igen
S most egy a kettõ, szíved és szívem:
Két szív, melyet egy eskü egybefûz,
De benne egy a hûség és a tûz.
Hát a helyed nem osztod meg velem?
Te oly helyes vagy s így oly helytelen.
HERMINA:
Lysander szókkal játszik szüntelen: – No, átkozom a gõgöt,
büszkeséget,
Ha helytelen vagyok miatta néked.
De kedvemért feküdj odább talán,
Az illemet az ifjú és a lány
Nem sértheti. Jó éjt hát, drága szívem:
Ameddig élsz, addig szeress te hívem!
LYSANDER:
Áment e szép imára, életem.
Haljak meg, hogyha esküm megszegem!

Kitekintõ

HERMINA:
Fele a kedves kívánó szemére.
(Elalszanak.)

PUCK BÚCSÚJA

AZ ÕRÜLT, A SZERELMES ÉS A KÖLTÕ
THESEUS:
Szerelmesek, õrültek agya forr
S teremtõ képzeletjük megragad
Olyasmit is, mit hûvös ész nem ért meg.
Az õrült, a szerelmes és a költõ
Nem is egyéb, mint puszta képzelõdés:
Aki több ördögöt lát, mint pokolban,
Õrült; de bomlott szerelmes is,
Cigánylány homlokába Helenát lát.
Szép tébolyában a költõ szeme
Földrõl az égre, égrõl földre fordul
S amint a képzelet megtestesíti
Az ismeretlen dolgokat, a tolla
Formát is ad nekik s a légi semmi
Valóságos lakóhelyet, nevet kap.

Hogyha nem tetszett a móka,
Mentse, hogy árny volt, csalóka;
Gondoljátok, hogy igézet
S álmodtátok az egészet.
Megbocsássátok e témát,
Álmok lenge fonadékát,
Nézõk, nézzetek ti ránk is
S megjavul komédiánk is.
Amint Puck tisztes nevem.
Hogyha mostan kegyesen
Nem pisszegtek és sziszegtek,
Szebbet is játszunk tinektek.
Máskép rút hazug vagyok csak
Hát jó éjt mindnyájatoknak.
Egy tapsot nekem, barátok
S jobb leszek, ha újra láttok.
Fordította Kosztolányi Dezsõ

Sárvár és Csillaghegy között félúton - beszélgetés Lázár Zsuzsanna festõ grafikusmûvésszel
- Mozgalmas évet tudhatsz magad mögött, több önálló kiállításod is volt, és mintha most sem
lenne megállás. Mit lehet tudni a korábbi és a következõ kiállításodról? Mennyiben lesz más a
januári Csillaghegyi tárlat?
- Igen, úgy érzem, sikeres volt a mögöttem álló év, mivel az országban több helyen is sikerült
kiállítanom, ami nemcsak az önbizalmamat növelte, megmutathattam valamit a munkáimból,
mindabból, ami foglalkoztat és persze szakmai szempontból is fontosnak éreztem. Ugyanakkor
az újabb és újabb kihívásoknak való megfelelés egyre frissebb, és változatosabb munkákat
eredményezett. Ezek az alkalmak azonban nemcsak a megmutatkozásra, hanem a visszajelzések
befogadására is kiválóak, nagyon szeretem ezeket a beszélgetéseket, reflexiókat, amikor egészen
konkrétan megnyilvánulnak a személyes vélemények az alkotásaimról. Sokat lehet meríteni
belõlük. -Ebben az évben zömében festészettel foglalkoztam, mert nagyon megkedveltem ezt
az ábrázolási módot, valamint a fõiskolai évek is efelé irányítottak. Régi szerelmem azonban, a
grafika, gyermekkorom óta foglalkoztat és már csak a munkám miatt is rendre vissza-visszatér az
életembe, és miután az ilyen technikákkal készült képeimnek a fogadtatása egészen jó volt, így az elkövetkezendõkben nagyobb súlyt
kapnak a munkáimban. A csillaghegyi kiállítás témája most körvonalazódik bennem, dolgozom rajta, de hogy mi is lesz az, mi kerül
annak a fókuszába, az legyen még titok. Egy biztos, abban a grafikák játsszák a fõszerepet.
- A sárvári Nádasdy-vár Galériájában kiállított képeid - témáját tekintve - az ember és annak a környezethez való viszonyát mutatta be a
saját optikádon keresztül. Mennyiben van ennek köze a lakóhelyedhez, magához a tájhoz? Mibõl merítkezik ez az elkötelezettség?
- Elsõsorban, ami engem izgat, az az emberi viszonyok, érzések, kölcsönhatások megjelenítése,
kifejezése, amit többnyire tárgyi eszközökön, különös csendéleteken keresztül jelenítek meg, olykor
gondolkodásra késztetve a látogatókat. A figurális ábrázolás eszközeivel dolgozom. Itt nincs
különösebb szerepe a lakóhelynek, ha csak az nem, hogy egy kis faluban elszigeteltebben élve jobban
kiélezõdnek, láthatóbbá válnak az emberek egymáshoz fûzõdõ viszonya, át és megláthatóbbak az
érzelmi rezdülések.
- A korábbi tárlatokon kiállított anyagok az alkalmazott technikákat illetõen vegyes képet mutattak. A
grafikák mellett ott voltak az akvarellek, a festmények, attól függõen, hogy melyik kép, vagy téma
éppen mit kívánt meg. Nem gondoltál arra, hogy ezeket egyszer külön válaszd és csak egy grafikai
tárlattal rukkolj elõ?
- Valóban, sokszor a helyszín, vagy a téma úgy kívánta, hogy keveredjenek a mûfaji megközelítések,
és szerintem ez nem is baj, mert olykor egy-egy grafika szerencsésen megtöri a képek közti
gondolatot, így téve átjárhatóbbá, befogadhatóbbá a sokszor túl tömény képi világot. Éppen ezért
eddig még nem alakult ki bennem egy csak grafika, vagy csak akvarell témájú kiállítás, ám a kérdés
mégis aktuális, mert újabban felbukkanó gondolatként bizony motoszkál bennem ez a dolog, mint
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ahogy ezt már fentebb említettem is.
- Több kötet illusztrációs munkája köthetõ a nevedhez, terveztél emblémákat, vagy éppen ex-libriseket, milyen kihívást jelentettek
ezek, adtak-e valami pluszt szakmai értelemben?
- Nagyon szeretem az illusztrációs munkákat, és kimondottan szerencsésnek tartom magam, hogy részese lehetek mások gondolatainak
képi megjelenítésében. Úgy érzem ez az a mûfaj, ami igazán közel áll hozzám, mert egy különleges jellegû átélést igényel, valamiféle
„együttgondolkodást” a szerzõvel, amikor is a grafika, az illusztráció által kell kifejezésre juttatni, kifejezni akár stílusirányzatot, akár
egy megbújó gondolatot. Ilyenkor a saját személyiségemet kell alávetnem egy-egy irodalmi mûnek, s a rajz által amolyan színészi
attitûddel leképezni és egy szempillantás alatt érthetõvé tenni a lényeget a nézõ, az olvasó számára.
- Egy korábbi beszélgetésünk során felvetetted egy alkotótábor beindítását. Miután
az idén egy hasonlónak magad is részese voltál, adja magát a kérdés, hogy a
tapasztalatok alapján erre mecenatúra nélkül lenne-e lehetõség, ill. mekkora erre az
érdeklõdés?
- Igen, tehát a titkosan dédelgetett egyik vágyam az, hogy a saját településemen, vagy
annak környékén megvalósítandó rendszeres, mondjuk évi egyszeri mûvésztelep
elindítása, ahol a meghívott képzõmûvészek szabadon alkothatnak, és inspirációkat
adhatnak át egymásnak. Az ilyen alkalmak természetesen megkívánják a telepi
munka utáni kiállítást is. Ez nagyon nagy munka, és rendkívüli összefogást,
szervezettséget igényel. Ugyanakkor a településnek is ismertséget, reklámot,
hírnevet hoz. Természetesen képtelenség támogatók nélkül megvalósítani, de mivel
láttam már rá példát, hogy igenis mûködik, így bizakodó vagyok. Idõvel talán a
mûvészetpártoló mecenatúra is felismeri ennek szükségességét és hasznát.
- Tudjuk, hogy egy ilyen kicsiny országban korlátozottak a lehetõségek, alkotóként
nem lehet megélni. Dolgoztál, mint tördelõszerkesztõ, rajzfilmek születése körül
bábáskodtál fázisrajzolóként, legutóbb pedig pedagógusként foglalkoztattak.
Meglehetõsen vegyes a kép. Hogy látod, létezik-e valamiféle kitörési pont egy
alkotómûvész számára a mai Magyarországon?
- Valójában a lényeg sosem változik, aki a mûvészetre adja a voksát, erre teszi fel az
életét, ráadásul elsõ generációsként, annak számítania kell arra is, hogy valami egyéb
kenyérkereseti lehetõség után kell néznie. Talán a gyermekeinek, vagy az unokáinak
könnyebb lesz, vagy azért, mert a nyomdokaiba lépnek, vagy azért mert nem, de a név
már esetleg jelent valamit. A másik dolog, hogy nõként még mindig borzasztóan nehéz érvényesülni. Látom komoly, nagynevû
pályatársaknál, hogy nõként különlegesen és többszörösen kell hozni ugyanazokat az elvárásokat, eredményeket a siker érdekében,
miközben a többieknek sem könnyû a helyzetük. Ez nagyon szomorú, én például hosszú és kacskaringós utakat jártam be, amíg sikerült
idáig eljutnom, de azt gondolom, hogy van értelme a befektetett energiának, értéke van az alkotásaimnak, és ez az én utam, még akkor
is, ha a napi megélhetésünket valami más irányú tevékenységbõl kell fedeznünk.
Botz Domonkos
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Török András István: Egy nemzetébresztõ lap- a Trianoni Szemle
2014 januárjában hatodik évébe lép a Trianoni Kutatóintézet negyedéves folyóirata, a Trianoni Szemle.
Néhány számát olvastam: az A4-es méretû (21x30 cm-es), jó papírra és jól olvasható betûkkel nyomott,
színes térképmelléklettel és számos fényképpel ellátott folyóirat gondos szerkesztõi munkára vall. A lap
cikkeinek témái az 1920-as trianoni nemzeti katasztrófa, annak elõzményei, következményei és
megszámlálhatatlan egyéb, ismert vagy eddig fel nem tárt történelmi, kisebbségjogi, társadalmi, gazdasági s
nem utolsó sorban lélektani vonatkozásai. Az írások mondanivalója, tényszerû igazsága, stílusa összhangban
van a lap küllemével.
A Trianoni Szemle alapító fõszerkesztõjével, Szidiropulosz Archimédesszel beszélgetek a puritán módon
berendezett szerkesztõségi szobában. A lapalapítóról annyit tudok, hogy görög származású, s négy éves
korában, 1948-ban került Magyarországra. '67-ben oroszmagyar szakon, '80-ban szociológia szakon szerzett
diplomát, s tizenhat évig az Eötvös Loránd Tudományegyetem táncegyüttesében volt néptáncos. Elsõ
kérdésem az, hogy hogyan alakult meg a lap, milyen céllal és miért kapta a Trianoni Szemle címet.
A lap alapítása elõtt a Trianon Kutatóintézetet hoztuk létre, s ennek az intézetnek csupán az egyik
feladataként határoztuk meg a Trianoni Szemle címû lap megindítását mondja a fõszerkesztõ. A Trianon
Kutatóintézet bejegyzése 2007 augusztusában történt meg. Ami a Trianoni Szemlét illeti, 2008 õszén
tartottunk egy találkozót mi, alapítók. Egy kocsmában gyûltünk össze, ugyanazok, akikkel a kutatóintézetet is
létrehoztuk. Ott volt Raffay Ernõ történész, Fábián Gyula újságíró, Zeke Gyula tanár és újságíró, Sipos Endre
mûvészeti író, a feleségem, Kolczonay Katalin magyar szakos tanár, aki a lap olvasószerkesztõje, s részt vesz
a lapszerkesztésben is. Természetesen nemcsak a sörözés vonzott oda bennünket, hanem inkább a lap
megalapításának közös szándéka, amelynek folyományaképpen 2009 januárjában kézbe vehették az olvasók
az elsõ számunkat. Ami a lap nevét illeti: szellemi elõdünknek tartottuk és tartjuk ma is a Magyar Szemlét,
amelyet Bethlen István, Szekfû Gyula, Eckhardt Sándor, Ravasz László, Hóman Bálint jegyzett; õk voltak a
lap arculatának, szellemiségének, nemzeti irányultságának meghatározó személyiségei. A szemle névszót e
lapra emlékezve és emlékeztetve tettük a trianoni jelzõ után, így lett a folyóiratunk neve: Trianoni Szemle.
Azért indítottuk el a folyóiratot, hogy általa a Trianonnal kapcsolatos információkhoz folyamatosan
hozzájussanak az emberek. Azt láttuk, hogy az úgynevezett rendszerváltozással együtt rengeteg irodalom,
könyv, tanulmány jelent meg Trianonról, reprint kiadások is napvilágot láttak, így joggal gondoltuk, hogy
ezekbõl minden megtudható, ami a trianoni kastélyban történt. De tévedtünk. Az errõl szóló hiteles
kiadványok az átlagos jövedelemhez képest meglehetõsen drágák voltak, bár a társadalom nagyobb része
igényelte a tájékoztatást. És nemcsak arra vártak választ, hogy mi történt, hanem arra is, hogy miért történt
az, ami történt. Értetlenül álltak az elõtt a kérdés elõtt, hogy hogyan juthatott egy ilyen gazdag történelmi
múlttal és kultúrával bíró nemzet ide, Trianonhoz. Ezeknek a válasz nélkül maradt kérdéseknek persze az is
oka volt, hogy az iskolában a diákok nem hallhattak arról, hogy magyarok, magyarul beszélõ milliók
szorultak a nagyhatalmak által újra rajzolt határainkon kívülre. A pedagógusok legalábbis az állásukkal, a
kenyerükkel játszottak volna, ha elmondják az igazat ennek következtében nemzedékeken át államosított
hazugságokon nõtt fel az ifjúság.
A közgondolkodásunkban a mai napig sem tisztázódott, hogy miért történt ez velünk, magyarokkal. Ezt a
rendellenes állapotot egyik szerzõnk, Kocsis István a trianoni pszichózissal, egy, a történelembõl fakadó
lélektani traumával indokolja. De ezzel a pszichózissal nemcsak mi küzdünk, hanem például a románok is.
Õk nagyobb területet tudtak maguknak lehasítani a történelmi Magyarországból, mint amekkora a mai,
megcsonkított Magyarország, és ez most is érezhetõ frusztrációt okoz nekik. Nem számítottak ilyen hatalmas
területre, így annak ellenére, hogy elõször ennél is nagyobbat akartak gyarapodásukat túlnyerésként élték
meg, s ez azóta is pszichés problémaként nehezedik rájuk.
[Itt pár percre abbahagyom a jegyzetelést; köszönettel elfogadom a szíves szóval kínált kávét, s közben
belepillantok a Trianoni Szemle III. évfolyamának 2. számába. Kocsis István drámaíró, történész, egyetemi
tanár cikkénél nyitom ki, amelynek címe: Trianon kérdésköreinek metafizikai megközelítése. Alcím: A
trianoni pszichózisok. A 73. oldalon Georges Clemenceau francia miniszterelnöknek az I. világháború utáni
szavait idézi a szerzõ: „A háború hiénái közül a románok a legaljasabbak. Franciaország szövetségesei
voltak, és ennek ellenére két esztendõn keresztül úgy viselkedtek, mintha a németekhez tartoznának. Milliókat
harácsoltak össze az ellenségnek eladott gabonából és petróleumból… Sosem fogok beleegyezni, hogy valaha
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is megújítsuk azokat a szerzõdéseket, amelyeket arra az esetre kötöttünk velük, ha Franciaország oldalán
hajlandók verekedni.” Mit tegyünk hozzá? teszi fel a kérdést Kocsis István. Clemenceau annyira gyûlöli a
románokat, hogy nevét adja a döntéshez: a 137000 négyzetkilométeres Románia 295000 négyzetkilométeres
soknemzetiségû birodalommá válik. (…) A Trianonban megjelenõ magyarellenes gyûlöletnek egyetlen
komolyan vehetõ magyarázata van: akik tudomásul veszik, hogy végre kell hajtaniuk Magyarország
felszámolásának tervét, azoknak szükségük van annak tudatára, hogy Magyarországot gyûlölniük kell. És
gyûlölik. A lelkiismeretükkel könnyebb megküzdeniük, ha gyûlölik?
Bizony könnyebb. A tolvaj is gyûlöli azt, akit meglop, mert akkor könnyebben hordozza a bûnét.
A folyóirat következõ számában folytatódik a cikk. A 2. oldalon ezt olvasom: A nemzeti identitás
zavarainak mint amilyen a trianoni pszichózis tanulmányozása közben felfoghatatlannak tûnõ dolgokra is
rájöhetünk, például arra, hogy a nemzetek viszonyában az agresszió nem feltétlenül agresszióra válasz, s
arra is, hogy engesztelhetetlen gyûlölet lelkiismeret-furdalásból is nõhet ki.
Kezdem sejteni, mi is a trianoni pszichózis… Kell néhány másodperc, hogy visszaválthassak a felteendõ
kérdéseimre.]
Fõszerkesztõ úr, honnan szereznek pénzt a lapjuk fenntartására? Azért is kérdezem, mert egy-egy
alkalommal összevont számok jelentek meg, gondolom, anyagi nehézségek miatt.
Folyamatos támogatást sehonnan sem kapunk, a kiadás költségeit lapról lapra kell összeszedni de eddig
még megmaradtunk, ha olykor összevont lapszámokkal is. Fõleg az önkormányzatok támogatnak, közülük is
kiemelkedik a III. kerületi önkormányzat, Bús Balázzsal az élén, s támogatott a csepeli önkormányzat
polgármestere is, Németh Szilárd. Magánemberektõl szintén kaptunk anyagi segítséget, például Tankó
Károly gyimesi születésû vállalkozótól, akinek egyebek közt ezt a helyiséget is köszönhetjük. Nagy szükség
volt erre, hiszen itt tartjuk a szerkesztõségi értekezleteket. Egy másik magánembertõl, a nagyváradi születésû
Mészáros Mártától is kaptunk támogatást. Kivándorolt Amerikába, néhány éve jött haza: a 2012-es összevont
számunkat az õ és Tankó Károly adakozásából tudtuk megjelentetni. A 2013-as 34. összevon számot, amelyet
most nyomnak, a Polgári Magyarországért Alapítvány támogatásával készül: az alapítvány kuratóriumi
elnöke Balog Zoltán. Azt nem mondhatom, hogy biztonságban van a lap jövõje, de nem adjuk fel. Készülünk
a 2014-es évre: még nem dõlt el, hogy 22 összevont számot, vagy négy szimpla számot adunk-e ki az év
folyamán. Figyelembe kell azonban vennünk, hogy egy összevont, dupla szám amely terjedelmében nem
kevesebb, mint két szimpla , legalább egymillió forinttal olcsóbb, mint két különálló, negyedéves szám.
Gondolom, a külsõ és a belsõ borító nyomdai ára adja ki a különbözetet.
Igen, az sokat számít; de a külsõ címlap és a belsõ borítók kivitelezésére adnunk kell. Ezeket Veszeli
Lajos, Balatonalmádiban élõ festõmûvész tervezi fényképek alapján, s a képek mindig utalnak valamelyik
cikkünkre.
Melyik nyomdában készül a lap?
A balatonfûzfõi Tradeorg nyomdával dolgoztatunk. Tóth Zoltán, az igazgató, szívügyének tekinti a lapunk
kivitelezését.
A fényképeket honnan szerzi be? Egészen ritka, archív képeket is látok a lapban…
Vannak olyanok, amelyeket a szerzõk küldenek be az írásaikkal együtt, van, hogy nekem kell felkutatnom
különbözõ korabeli lapokból, például a Vasárnapi Újságból vagy a Budapesti Hírlapból. Van, amit az
interneten találok meg vagy valamilyen szakkönyvben, de én is szoktam fotózni bizonyos alkalmakkor.
Hogy sikerült rátalálni például Eduárd Benes szüleinek fényképére?
Várjunk… egy pillanat… az Országgyûlési Könyvtárban, a korabeli lapok valamelyikében… igen, a
Vasárnapi Újságban bukkantam rá. A fotót persze digitális módszerrel fel kellett javítani.
Mirõl olvashatunk a decemberi összevont lapban?
Vezetõ cikkünk lesz Wágner Szabó János írása, A gyepûvédõ Bartók Béla címmel, s a címlapon is egy
Bartók képet lát majd az olvasó. Izgalmas a cikk: Bartók a Fekete-Körös völgyében gyûjtött román táncokat,
s oda õt egy Busica János nevû román ember hívta meg. Barátságukról, kapcsolatukról szól az írás.
Kocsis István esszéjében a Szent Korona és a magyarországi nemzetiségi kérdés összefüggéseirõl ír.
Botlik József Egán Edérõl, a magyar és a ruszin nép vértanújáról emlékezik meg. A magyar kormány az
1890-es évek vége felé azzal bízta meg Egánt, hogy mint kormánybiztos, menjen Ruténföldre, és segítse az
ott szegénysorban élõ magyar és ruszin paraszti népet. Akkoriban sok zsidó özönlött be Galíciából
Kárpátaljára. Egán rendeleteket akart hozni, hogy az uzsorakamatra kölcsönzõ, egyre szélesedõ rétegtõl
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megvédje az embereket: magyarokat, zsidókat, egyaránt, hiszen nem volt minden zsidó uzsorás, sok szegény
is volt köztük. 1901-ben azonban Egánt megölték a helyi uzsorások. Persze úgy próbálták beállítani a
bûntényt, hogy vagy öngyilkos lett, vagy baleset érte; rásütötték a szokásos bélyeget is, hogy antiszemita
holott Egán Ede igazi magyar kommunista volt.
Olvashatjuk Murádin Jánosnak, a kolozsvári Sapientia Egyetem tanárának írását, melynek címe: Két világ
között félúton. A cikk témája a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem helytállása '44. március 19-e, a
német megszállás után. A rektori tanács úgy döntött, nem költözteti el az egyetemet, ahogy a trianoni döntés
után történt, hanem ott maradnak, és folytatják az oktatást.
Horánszky Nándor, aki már öt számunkban írt a Tisza István-kultuszról, ezúttal a Tisza védelmében
megjelent korabeli méltatásokat, vitákat elemzi. Egyebek közt ír arról, hogy Petõ Sándor a Világostól
Trianonig címû könyvében bírálja Tisza Istvánt, Nagy Miklós azonban védelmére kel Tiszának.
Lõkkös János érdekes cikket ír Dél-Tirol autonómiájáról, amelyet összefüggésbe hoz a székely autonómia
lehetõségeivel.
Szerkesztõségünk törekszik arra, hogy számainkban legyenek források. 1918. december 1-én a románok
Gyulafehérváron kimondták, hogy Erdély Romániáé. A dátum és a hely még valamelyest él a magyarok
emlékezetében, de az ehhez kapcsolódó román rezolúciók, vagyis rendelkezések sora ma már feledésbe
merült. A Magyar Szemle az 1928-as évfolyamában sorjában leírja ezeket: ez a lap az egyik forrás, amelybõl
közöljük decemberi számunkban a rendelkezéseket. Ehhez még annyit: 2003. december 1-én, a
gyulafehérvári gyûlés 85. évfordulóján Medgyessy Péter miniszterelnök a román Adrian Nastase
miniszterelnökkel koccintott a budapesti Kempinski szállodában. Medgyessy vagy nem tudta, mire koccint, s
ez nagy baj, vagy ha tudta, még nagyobb baj. De azt hiszem, tudta, és gesztust akart gyakorolni. A másik
forrás: az 1928 és '31 közötti Nagymagyarország címû lap példányainak utolsó oldalán megjelenõ, 10-15
soros hírekbõl állítottam össze egy ma is nagyon érdekes és tanulságos hírcsokrot.
Továbbá Medvigy Endrével készített egy interjút Szalay István. A téma: Nyírõ József, Sinka István, Szabó
Dezsõ munkássága. Az interjúból kiderül, hogy ellentétben mások vélekedésével ezektõl az irodalmi
nagyságoktól igen távol állt az antiszemitizmus.
Kalász Márton megemlékezik Weöres Sándorról. A költõnek egy verse is kerül az emlékezõ szavak
mellé…
Lesz egy cikkünk a méltatlanul elfelejtett Deák Leóról, aki a délvidéki magyarság egyik legnagyobb
hatású vezetõje volt a két világháború között.
Nekem is lesz egy írásom a decemberi számban, Tisza István gróf politikai jellemrajza címmel. A téma
összefügg azzal, hogy a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával Tisza Istvánt kutatom. Az írásom arról az
államférfiról szól, aki ellen már életében megindultak a hazugságok és rágalmak, és akiben a XX. század
azon kevés politikusainak egyikét tisztelhetjük, akinek jellemében a politikai hozzáértés és az erkölcsi tartás
egyaránt megvolt.
Zeke Gyula szerkesztõségi tagunk nagyon szépen ír az iskolai diák-ballagásokról általában, de kiemeli
ezek közül a gyimesfelsõloki Szent Erzsébet Líceumot, ahol a ballagáson jelen volt. Igen plasztikusan,
érzékletesen írja meg, hogyan is zajlott le az ünnepség: hagyományos csángó viseletben jelentek meg a
diákok, a lányok nemzetiszínû szalagokkal a hajukban… ha itt valamilyen hasonló nemzeti viseletben
ballagnának, de sokan bélyegeznék õket nacionalistának!
Pécsi L. Dániel, aki címereket készít, elkészítette a Kárpát-medence különbözõ régióinak címereit;
decemberi számunkban bemutatja szövegben is, de képben is, színesben, Délvidék címerét.
Köszönöm az interjút, fõszerkesztõ úr, de egy kérdésem még van. Mint görög származású kutató, miért
tartja fontosnak, hogy a magyarokat legjobban sújtó trianoni tragédiába ennyire beleássa magát?
Azért, mert a görögöknek is megvan a maguk Trianonja, idõben közel a magyaréhoz, 1915 és '23 között.
A törökök kezén egymillió görög vére szárad. Egyébként a Trianoni Szemle 2010-es, elsõ három száma ír
errõl a témáról.
2013. november 25
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