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2.

És minden rendû népek, rendek/Kérdik…/
Miért nem pusztul ki, ahogy kérték?
Miért nem várta csendben a végét?
/Miért? Hogy meghasad az égbolt,/
Mert egy nép azt mondta: elég volt.

/Márai Sándor: Mennybõl az angyal/

»Példákkal igazolható, hogy történelmünk nagyobb részét teszi ki az a küzdelem, amellyel mind szellemileg, mind fizikailag, 
harcokkal, háborúkkal kellett szembeszállnunk a Nyugattal, és annak eltipró, a maihoz hasonló beolvasztási kísérletekkel szálltunk 
szembe. Azt is érzékeltetni szeretném, hogy az Európai Unió beolvasztási kísérlete nem új, hanem az immár több mint ezeréves 
próbálkozásoknak egyik legújabb állomása. Ami veszedelmes ebben a mostani ölelkezési gerjedelemben, az az alattomosság, továbbá a 
modern médiaeszközök korlátlansága« hangzott el egy elõadáson.(1) Szuveneritásunk védelme 1222-ben új színt kapott, amely 
szilárdsága többé-kevésbé 1944-ig kitartott. Épp ezért egyedül a Történelmi Alkotmányunk visszaállítása szavatolta volna a nemzet 
fokozott védelmét. A Szent Korona egyedüli biztosítéka a magyar alkotmányosságnak, a magyar nemzeti szuverenitásnak és a magyar 
szabadságeszmének. A magyar történelmi alkotmány a teljes közjogi látóhatárt nyitja meg a szakrális és természetjogi elvek szerinti 
élethez intézményalkotáshoz való fogalmi lehetõséget biztosítva, miközben mindenkit kötelez a Szent Korona védelmére Ezért 
sajnálatos, hogy a húsvéthétfõn az államfõ által is aláírt alaptörvény – nyilvánvalóan Uniós tagságunk érdekében – ilyen végtelenül 
kiüresített. Félnünk pedig – különösen az elhíresült Lisszaboni szerzõdés fényében – van bõven. Dr. Sulyok Elemér pannonhalmi bencés 
professzor szerint: » Visszatekintve az úgynevezett rendszerváltás óta eltelt több mint egy évtizedre, úgy tûnik, mintha Amerikából és 
Nyugat- Európából csak a szenny csapódott le nálunk; Ha a közös európai jövõt gyorséttermekre és áruházláncokra alapozzuk, akkor a 
nemzetek kultúrája teljesen kifakul.«  (2)  Nem véletlenül mondta spanyolországi látogatásán a május 1-én boldoggá avatatott egykori 
II. János Pál pápa: » Európa, találj újra magadra!« E felhívás ellenére az utóbbi években hazánk lecsúszása egyre csak folytatódott. A 
brüsszeli bürokraták mögött álló Világhatalom emberei minden eszközzel próbálják megakadályozni az önálló gondolkozást, a népek 
újbóli öntudatra ébredését. Egyik ilyen fõ célpont a Kárpát-hazában lakó elszakított magyarság ismételt állampolgársághoz való 
jutásának kiüresítése, a haza újbóli egységesítésének még a gondolatokból való számûzése. Ehhez minden nemtelen eszközt bevetnek 
vazallusaik segítségével, kihasználva a magyar keresztény emberek békességre való törekvését. Óvatosan kezeljük ezért az úgynevezett 
megbékélési chartát és a hasonlókat, inkább azt nézzük ki kezdeményezte, mennyit, hogyan tett eddig a magyarságért. A pálos és más 
hazai középkori templomokat úgy építették, hogy azok természetes úton engedjék be az isteni fényt, és evvel megszentelik a teret. A 
templom belsejében csak az oltáron lángolt az örökmécses, jelezte a láng: él, Isten jelen van. Ehhez az útmutató fényhez forduljunk mi is 
minden esetben…

1. Dr. Molnárfi Tibor elõadása az Alkotmányozási Mûhelyben/Uzsora-értekezlet/
2. Remény, 2003. május 18.

Cságoly Péterfia Béla
fõszerkesztõ

Levél az olvasóhoz

z elsõ ember paradicsomi érzésének vége, az foglalt el a társadalom, a nagyközösség, kisközösség, és a 
emberiség eszmélésének, öntudatra ébredésének család életében. 10 évszázaddal ezelõtt az emberek többsége Aegyik ismérve, és az egyes ember legfájóbb élménye, legtöbbször szerettei, családja körében, 30-40 éves kora körül 

döbbenete az elkerülhetetlen véggel való találkozás. Ez a meghalt. Az itt maradók kénytelenek voltak, és lehetõségük 
találkozás elõször a másik ember, jó esetben idõs hozzátartozó volt  a szenvedés, haldoklás, halá l nem túl hosszú 
természetes, rosszabb esetben rokon, ismerõs hirtelen periódusában együtt lenni a beteggel. Ugyanígy el kellett 
tragikus halála. Általában ezután kezdünk el foglalkozni saját viselniük a halál után a halottal való együttlétet, ami szintén a 
magunk, szeretteink szükségképpen bekövetkezõ halálának hozzátartozók fájda lmas, mégis az elszakadást segí tõ 
gondolatával. A mindennapokban sokszor elhessentjük, nem, lélektani szükséglete.
vagy csak érintõlegesen szánunk rá néhány percet. Viszont, 
mivel tagadhatatlanul életünk „delén”, esetleg életünk A 20. századra a halált elrejtették a köz és a hozzátartozók 
kétharmadán is túl vagyunk már, indokolt  ezze l a szeme elõl, így a halál félelmetes, misztikus, a haldoklónak és 
szeretteinket, és saját magunkat is szükségképpen a lehetõ az õt szeretõknek egyaránt kegyetlen eseménnyé vált. A mai 
legközelebbrõl érintõ témával foglalkozni. kultúra nem segíti a halálra való felkészülést, így életünk nem 

befejezõdik, hanem abbamarad. Az emberek többsége 
A halál régen, vagy nem is olyan régen természetes helyet kórházban hal meg.

Polinger Ágnes: Eutanázia



Ezekben az intézményekben a halál „medikalizálódik”. Az halált, sõt elébe ment annak. Amikor Jeruzsálembe indult 
orvosok abban hisznek, hogy a halált valamilyen sérülés, vagy tu dv án , ho gy  ot t me gö li k,  kí vü lr õl  né zv e ké sz  
betegség okozza, amit a modern orvosi technika, és öngyilkosságnak tûnhetett. Sõt nemcsak a kívülállók 
gyógyszerezés meg tud akadályozni. „A végsõkig kell szemében. Péter felháborodottan tiltakozott, Jézus viszont 
küzdeni” elv azt feltételezi, hogy a halál megfelelõ dühösen ráförmedt, (Távozz tõlem Sátán” Mt. 6,23), ne 
diagnózissal és terápiával minden esetben elkerülhetõ. gondolja, hogy az õ kínzatását és megölését meg kellene 
Így a halál már nem természetes esemény, hanem ellenség, akadályozni. Mi pedig a Bokorban megtanultuk, hogy az élet 
ami ellen hadjáratot kell indítani, le kell gyõzni. Még akkor is, odaadása feláldozása a legszentebb erény. 
amikor nyilvánvaló, hogy ez a mindenkit próbára tevõ 
hadviselés nem lehet sikeres. Történeti áttekintés néhány sorban

Legtöbben éppen ezért nem a haláltól félünk legjobban, Az ókorban a nyomoréknak született gyermekek esetében 
hanem a haldoklással járó elviselhetetlen fájdalmaktól és a passzív eutanáziát a súlyosan beteg szenvedõk esetében pedig 
hosszú szenvedéstõl. aktív eutanáziát alkalmaztak.
Milyen halált kívánunk magunknak? Elõször is szeretnénk A középkori gondolkodók is foglalkoztak a témával, de nem 
teljes, boldog életet magunk mögött tudni, szeretnénk, ha jutottak sem egyértelmû, sem egységes álláspontra. Az 
visszat ekin tve nem kell ene nagy  bûnöket  bánn unk, orvoslás fejlõdésével, a betegek orvosi kézbe, sõt intézményi 
szeretnénk, ha olyan életút lenne mögöttünk, hogy ha az ellátórendszerbe kerültek, így az eutanázia egyre inkább 
újrakezdés lehetõségét kapnánk, azt mondhatnánk, nem orvosi kérdéssé vált, az esetek többségében orvosi döntést 
élnénk másként, nem változtatnánk lényegesen tetteinken. S, igényelt. Ekkor elsõsorban orvosi nyilatkozatok születtek pl., 
ha mindez igaz, akkor milyen halálra vágyunk? Szép, könnyû hogy az orvosok nem tekintik feladatuknak, hogy állást 
halálra, pl. halálos agyvérzésre, szívinfarktusra, ami egy foglaljanak az eutanázia ellen.
pillanat alatt végbemegy? Szeretnénk elaludni békésen, A 20. század második felére pedig a határokon átívelõ 
öregen, de még olyan állapotban, hogy az utolsó napunkon is traszplantációs versengés, az egészségügyben elterjedõ 
több legyen az öröm, a mosoly, ami körülvesz minket, és ami rivalizálás, az orvosi-, és gyógyszerkutatások világméretû 
belõlünk is fakad, mint a testi fájdalom, és kín? üzletté válása egyre nehezebbé teszi az eligazodást, és a beteg 
Vagy szeretnénk, ha életünk végén kómában, vagy többé- érdeke szinte eltûnik az érdekek, és elsõsorban anyagi érdekek 
kevésbé eszméletünkön, lélegeztetõ gépen, mesterségesen között.
táplálva, a folyadékbevitelt infúzióval, a kiválasztott vizeletet Ennek következtében a témával kapcsolatos szakmai és 
katéterrel elvezetett zacskókba gyûjtve feküdnék napokig, „laikus” viták is megsûrûsödtek, és ennek eredményeként 
hetekig, évekig? Vagy kívánjuk- e magunknak azt a rákos született meg Amerikában tudósok, orvosok, filozófusok, 
betegekre váró iszonyú fájdalmat, ami sokunk látott már jogászok, akadémikusok stb. aláírásával 1974-ben egy 
rokonainak, barátainak szemében, arcán, sõt egész testén? felhívás az önkéntes eutanázia elfogadására, melyben többek 
Azt hiszem legtöbbünk számára egyértelmû a válasz. között a következõket fogalmazták meg:
És, ha mi magunknak az elõbbit szeretnénk, kívánhatjuk-e 
szüleinknek, testvéreinknek, felebarátainknak az utóbbit? „Azt megkövetelni, hogy az embert akarata ellenére is életben 
Egyszerû lenne kibújni ez alól, hogy nem rajtunk múlik, majd tartsák…, amikor már csak a haláltusa különbözõ fokozatait 
az élet, az Isten eldönti. Ez azonban nem így van. Ahogy járja lassan végig, kegyetlen és barbár dolog. A szükségtelen 
sokban rajtunk: gondolkodásunkon, döntéseinken, tetteinken szenvedés kikényszerítése olyan gonoszság, amelyet a 
múlik, hogy mennyire vagyunk egészségesek testileg, lelkileg …társadalmaknak el kell kerülniük….”
életünkben, ugyanígy - ha felvállaljuk -, rajtunk, legalábbis 
részben rajtunk múlik, hogy milyen lesz a halálunk. És, mivel Az aktív és a passzív eutanázia
nem csak példánkkal, hanem tudatosan, tanítva is szeretnék 
te stvé rbarátainkra  és  tágabb  környeze tünkben élõ Az eutanáziának két, sajnos a gyakorlatban nem mindig 
embertársainkra is hatni, mások halála is. egyértelmûen - néha pedig egyáltalán nem - elkülöníthetõ 

formája az aktív és a passzív eutanázia. Az aktív eutanázia 
Így elérkeztünk az eutanázia fogalmához. Az eutanázia az általában olyan szándékos cselekedet, amely a fájdalmas, 
ógörög „eu thanatos” szóból ered, szó szerinti jelentése: jó szenvedésekkel teli és gyógyíthatatlan betegségben vagy 
halál, hasonlóan, mint az „eu angelion”  jó hír. sérülésben szenvedõ, és többnyire végstádiumban lévõ beteg 

életét kegyelembõl, könyörületbõl, szánalomból kioltja.
És, ha mát itt tartunk, érdemes az evangéliumok Jézusára is A passzív eutanázia általában olyan beavatkozások és 
vetni egy pillantást ebben az összefüggésben. Az általunk cselekedetek szándékos elmulasztását vagy beszüntetését 
ismer híradások szerint Jézus nem foglalkozott ezzel a jelenti,  amelyek a végs tádiumba juto tt beteg életét 
kérdéssel. Nem is foglalkozhatott, mert abban az idõben igazi meghosszabbítanák. Aktív eutanázia pl. ha az orvos 
fájdalmat, megrendülést, csak a gyermekkori, ifjúkori halál intravénásan kálium-jodidot ad a betegnek, amely azonnali 
jelentett, ilyen esetekben fordultak hozzá segítségért. Ld. halált okoz, passzív eutanázia pl. ha a klinikai halál 
Jairus leánya, a naimi ifjú, és Lázár. Az öregkorban (azaz kb. állapotában lévõ idõs beteget, akinek hetei vannak hátra, nem 
30 éves kor felett) bekövetkezett halált természetesnek élesztik  újjá, vagy ha tüdõgyulladása van, nem kap 
tartották. Az viszont kissé ellentmondásos, hogy pl. a antibiotikumot.
keresztény egyházak, amelyek legtöbbje tiltja az eutanáziát, Szembe kell néznünk azzal a ténnyel, amit az erre vonatkozó 
és kívánatosnak tartják az élet szinte mindenáron való orvosi irodalom is egyértelmûem bizonyít, hogy a passzív 
meghosszabbítását, helyeslik Jézus önfeláldozását. Isteni eutanázia a világon mindenhol létezik, Magyarországon is 
parancsnak való engedelmességnek tartják azt, hogy Jézus elterjedt gyakorlat, annak ellenére, hogy törvény tiltja. 
nem tett meg mindent annak érdekében, hogy elkerülje a 
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Az eutanáziával kapcsolatos elvi kérdések amit a betegek kaptak, hasonló volt az átlagos kórházi 
Az e utanáz ia b onyolu lt,  szö vevényes e gészségügyi,  betegekéhez. A betegek 50%-ánál a szomjúságot nem 
filozófiai, etikai, vallási, teológiai, erkölcsi és jogi probléma. csillapították, miközben azok már annyira legyengültek, hogy 
Jó lenne egyértelmû, legalábbis valamilyen sokak számára önmaguk képtelenek voltak arra, hogy segítség nélkül oltsák a 
elfogadható válaszokat adni és kapni azokra a kérdésekre, szomjukat. A dolgozók érintkezése a betegekkel minimális 
amelyek lehetõvé tennék az eutanázia mibenlétének és helyes volt, vagy teljesen hiányzott. Az aktív orvosi beavatkozások 
alkalmazásának a hogyanját, az egész bonyolult, sokrétû fokozatos beszüntetésével és a halál közvetlen közeledtével a 
fogalom és szinte számtalan variációjú egyedi eset tisztázását. betegtõl teljesen eltávolodtak.
Lehet, szinte biztos, hogy tudomásul kell vennünk, hogy ez 
korunk túl sok vagy túl kevés tudásának, tapasztalatának, és Az int ézmény i ell átá sban ez nemtörõdömség és a 
lehetõségeinek következtében, és ember mivoltunkból kíméletlennek tûnõ eltávolodás nem csupán, és nem is 
származó fogyatékosságunk miatt lehetetlen. elsõsorban az orvosok és ápolók lelketlenségének és 
Az eutanáziával kapcsolatos gyakorlati kérdések leterheltségének a következménye. Értékek tisztázatlansága 
A legfontosabb kérdés, hogy ki döntsön az élet végén. Az nehezíti számukra a belátásuk szerinti döntéshozatalt, és a 
orvos? Melyik orvos? A beteg? A beteg írásban rögzített szabályok merevsége sem teszik lehetõvé a szerintük 
akarata? Az Isten? Jogszabály? A bíróság? A hozzátartozó? legmegfelelõbbnek ítélt kezelést. A számukra kitûzött célok, a 
Melyik hozzátartozó? Meghatalmazott képviselõ? társadalom, a hozzátartozók elvárása, a félelem a jogi 
Egy biztos. Isten az esetek többségében átadja nekünk ezt a következményektõ l, a komolyan  vett  orvosi hiva tás 
döntést, vagy mi kivettük a kezébõl. Csak az a kérdés, hogy követelményei ütköznek a józan ész, és szánalom, a 
felvállaljuk-e - legalább elvi szinten, amíg gyakorlatilag tapasztalat által diktált véleménnyel, ítélettel, döntéssel.
kisebb a lehetõségünk erre - vagy menekülünk elõle, és Ezért nem merik egyértelmûen kimondani, és felvállalni, 
ráhagyjuk az ellentmondó elõírásoknak való lehetetlen hogy amikor a halál már elkerülhetetlen akkor a fájdalmat és 
megfelelés közepette aktuálisan döntõ orvosokra.   kényelmetlenséget enyhítõ tevékenységnek elsõbbséget kell 
A döntés joga kapnia a gyógyító tevékenységgel szemben. Így viszont az 
Az éltrõl és a halálról való döntés minden érintett részérõl orvosi, nõvéri hárítás nagyon is értetõ. A hozzátartozók is 
alapos átgondolást, és felvállalt közremûködést igényel. sokszor a halál közeledtével ritkítják  a látogatásokat, 
Bármilyen nehéz is, a legtöbb ország próbálja oly módon mondván „Nem bírom látni a szenvedést, és úgysem tehetek 
szabályozni ezt a kérdést, amely figyelembe veszi a beteg semmit”, és így a haldoklónak a testi kínokon túl a 
önrendelkezését, és az adott társadalom egyre változó legszörnyûbb lelki fájdalmat is végig kell szenvednie. Azt, 
(fejlõdõ?) igényét. Minél demokratikusabb egy társadalom, hogy õ már terhére van mindenkinek, alig várják, hogy 
annál elfogadottabb a beteg – felvilágosításon alapuló – meghaljon, és ezt a végsõ, legnehezebb utat egyedül kell 
döntése. Ez a döntés lehet az is, hogy a beteg átadja ezt a végigjárnia, teljesen magára hagyják, ami minden között talán 
döntést az orvosnak, hozzátartozójának, akiben feltétlenül a legborzasztóbb. Mennyivel szebb, emberibb, szeretetrõl 
megbízik. A különbözõ országok meglehetõsen eltérõen tanúskodó lenne, ha felszabadulhatnánk az alól a vélt 
szabályozzák ezeket. kötelességünk alól, hogy mindenáron, még ha lehetetlen, 

akkor is azért kell küzdenünk, hogy életben tartsuk a beteget. 
Nehéz-e ma meghalni? Ehelyett azt biztosíthatnánk, és arra számíthatnánk mi 
 Ha valaki nem tartozik azon szerencsés kevesek közé, akiket magunk is, hogy közlik: elérkezett az idõ, csak néhány nap 
hitelen halált hozó betegség vagy baleset visz a túlvilágra, vagy hét van hátra, de veled maradunk, itt leszünk körülötted, 
kórházi tapasztalatok szerint, emberhez méltó módon, nehéz, és mindent megteszünk, hogy ne legyenek elviselhetetlen 
szinte lehetetlen. A gyászjelentések „hosszú, türelemmel kínjaid.
viselt szenvedés”-ként megfogalmazott gyötrelmét sokkal 
inkább ezek a szavak írnák le valósághûen: Aktív vagy passzív eutanázia?
Iszonyatos, borzalmas, hónapokig tartó szenvedés, és 
kétségbeesés u tán, Cserbenhagyva, magára maradva , Csak néhány helyzet, amelyben nehéz vagy lehetetlen 
stb…távozott az élõk sorából. eldönteni, hogy mi melyik kategória, vagy, ha igen, akkor 
Egy 1994-es skóciai felmérés eredményeként a következõ melyik helyes?
tapasztalatokat fogalmazták meg: Pl. a légeztetõ géprõl való lekapcsolás aktív vagy passzív 

eutanázia?
„ A betegek több mint a fele eszméleténél volt, szinte egészen A mesterséges táplálás el nem kezdése, vagy beszüntetése 
a halál közvetlen beálltáig. A kényelmüket biztosító alapvetõ aktív vagy passzív eutanázia? Súlyosan fogyatékos, 
nõvéri teendõk gyakran elmaradtak, az orális higiénia számos életképtelen csecsemõk, akik maximum pár hétig élnek, pl. 
esetben elégtelen volt, a betegek szomjúsága kielégítetlen Down kóros bélelzáródással, emésztésre képtelenül világra 
maradt, és igen kevés segítséget kaptak ahhoz, hogy egyenek. jövõ gyerekek éhen halni hagyása helyett (ez a gyakorlat), ami 
A nõvérek és a betegek közti érintkezés minimális, az orvosok passzív eutanázia, sokak szerint humánusabb lenne halálba 
és a nõvérek izolációja nyilvánvaló volt. Az izoláció a halál segíteni õket.
közeledtével fokozódott. A vizsgált kórházakban a haldokló És egy konkrét, 1975-ben kezdõdött eset Amerikából, amely a 
betegek többségének az ellátása nem volt megfelelõ… jogalkotásra is komoly hatással volt:
..a haldoklók rendszerint magukra hagyva élték meg életük Kare n Ann Quin lan 21 éves  korá ban bará tnõj ének  
utolsó idõszakát. 23 beteg közül 8 a megfigyelt idõszak 90%- születésnapi partiján alkoholt fogyasztott, és nyugtatót is 
ában maradt egyedül, míg a többi – egy beteg kivételével – az szedett. Az alkohol nem volt túl nagy mennyiségû, de elõtte 
idõszak 75%-ában volt magára hagyva. A betegek két fogyókúrázott is, így a hatás fokozottan jelentkezett. 
harmada nem kapott kielégítõ nõvéri ellátást. A hányinger és Elvesztette az eszméletét, majd késõbb a légzése is leállt. 
az étvágytalanság is figyelmen kívül maradt, az étel pedig, Kórházba vitték, lélegeztetõ gépre kapcsolták. A lány 
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vegetatív állapotba került, de az agyhalál nem volt végstádium meghosszabbítására fordítódik.
kimondható, mert nem volt adott minden feltétel. Pl. az EEG És az sem tagadható, hogy bizonyos érdekek fûzõdnek a 
nem volt teljesen isoelektromos. Fél évvel késõbb a szülõk végsõkig történõ életmeghosszabbító kezelésekhez, amelyek 
kérték a gép kikapcsolását, de az orvosok úgy döntöttek, hogy a mögött nem mindig az élet szentségének az elve vagy mély 
szülõk kérése erkölcstelen, és nem teljesítették. Egy katolikus humánum található, hanem pl. gyógyszer- és mûszergyárak 
püspök is hasonló kéréssel fordult a kórházhoz, azzal, hogy a profitérdekei, tudományos kíváncsiság, kutatói karrier, stb.
szülõk kérése összhangban áll a katolikus tanítással. Igaz a 
Vatikán elítélte a családot. Ezután az ügy bíróságra került, A hospice mozgalom
majd több mint egy évi huzavona után a lélegeztetõ gépet 
kikapcsolták, és ekkor kiderült, hogy a lány eszméletlen Az emberhez méltó halál egyik lehetõségét teszi lehetõvé - 
maradt ugyan, de spontán lélegzik. Még több mint tíz évig élt hozzá kell tenni, kevesek számára – a hospice mozgalom, 
így. amely a társadalom igényeire való válaszként született meg. 

amelyet egy eredetileg ápolónõ aki szociális munkás, majd 
Az anyagi források elosztása orvos több éves elõkészítés után alapított. az elsõ intézményt 

1968-ban Londonban nyitotta meg. Célja az testi és lelki 
Még néhány mondat az anyagi források elosztásáról, ami emberi  szenvedés és a fájdalom csökkentése,  illetve 
természetesen érinti az eutanáziát is. m e g s z ü n t e t é s e  a z  é l e t  v é g s õ  s z a k a s z á b a n .  A 
Milyen arányban osztanánk el a rendelkezésre álló anyagi fá jd al om cs il la pí tó t re nd sz er es en  ad ag ol já k ol ya n 
ker ete t (10 0%)  a köv etk ezõ  ter üle tek  köz ött ? (Az  idõközönként, hogy az elõzõ adag hatása még ne múljon el. A 
életmeghosszabbító kezelések költsége nem szerepel közte) beteg kívánsága a legfontosabb, és tekintettel vannak a 

hozzátartozók igényeire is. Nem céljuk az élet 
Újszülöttek ellátása Vírusfertõzöttek kezelése meghosszabbí tása ,  sem a megrövidí tése .  De a  
Egészséges donortól származó szervátültetés fájdalomcsillapítást elõnyben részesítik az élet-
Autóbalesetesek rehabilitációja meghosszabbítással szemben. Még az elhuny számára is külön 
Fogyatékosok gondozása helyiség van, ahol a hozzátartozók elbúcsúzhatnak tõle.

Ha belegondolunk, nehéz lenne dönteni, és amely területeknek A Nyugat-európai országokban a betegek általában halálukig 
keveset (kevesebbet) adnánk, azok bizonyára tiltakoznának, lehetnek a Hospice-házban. Magyarországon az intézménnyel 
sõt valószínûleg azok is, akiknek a legtöbb jutna, hogy nem kapcsolatban lévõ kórházból kerülnek be a végstádiumban 
elég, többet kérnek, követelnek, mert azon a területen sokkal lévõ betegek /az általam ismert Budapesti házban/, és 
többre van szükség. Köszönhetõen a fejlett, és a kutatások tö bb ny ir e cs up án  eg y hó na pi g ma ra dh at na k.  Ak i 
köve tkez tében egy re fe jlõdõ orvosi t echn ikának és  szerencsétlenségére ennél tovább él, visszakerül saját 
gyógyszertudománynak az említetteken kívül még számos otthonába, ahol esetleg nem kap megfelelõ ellátást, vagy 
olyan egészségügyi terület van, amely feneketlen hordóként kórházba, ahol az elõbbiekben leírtak tisztázatlanságok miatt 
nyelne bármilyen pénzösszeget. Sokan gondolják többek nem fogadják szívesen.
között ezért is, hogy a gyógyíthatatlan betegségek 
megelõzésére kellene inkább fordítani azt a pénzt, ami most a 
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Szabó Dezsõ: Tertius gaudet

 magyar szent korona sorsának nagy kérdésénél nagyon szenvedélyeskedik vagy feltûnõen türelmetlen ebben a 
kerülni kell minden szenvedélyes vagy frivol hangot. kérdésben, jogosan azt a gyanút keltheti, hogy a kérdés AÉs valóban, ha a kellõ nézõpontból tekintjük a megoldására nem a szent közös alap, hanem személyes 

dolgokat, látni fogjuk, hogy ez a kérdés olyan, mint egy érdekek serkentik. Egy ilyen végzetes problémánál pedig még 
matematikai probléma, melyet a legtürelmesebben számító ész a legjobb hiszemû ballépés is halálos büntetést érdemel.
nyugodt eszközeivel kell megoldani. Mert bármelyik párthoz És a nemzet nagy tömege csodálatos történelmi érzékkel 
tartozzunk e kérdés megoldását illetõleg, az az alap, melyen ez tényleg az egyet len helyes magav isele tet tanús ított a. 
a megoldás fel fog épülni, szükségszerûen azonos mindkét Megfigyeltem itt Budapesten a lakosság mindenféle rétegét, és 
pártnál, s így mégis egységet teremt minden magyar közt. Ez az merem állítani, hogy a tömeglélek hõmérõjén egyetlen 
alap pedig az, hogy a magyar szent korona kérdésének hajszálnyit sem változtatott IV. Károly látogatása. És ez így 
megoldása a magyarságra nézve külügyi vonatkozásban a volt vidéken is. Ha a tojás ára húsz fillérrel leszáll, ha a húsárak 
legkedvezõbb jövõt, az ezeréves magyar vérrel vásárolt, egypár koronával változnak, sokkal nagyobb izgalmat vált ki 
magyar kultúrmunkával felépített integrális Magyarország ezekben a tömegekben. Úgy beszéltek errõl a látogatásról, 
visszaszerzésére a legerõsebb biztosítékot jelentse. Ha tehát ez mint valami távoli különlegességrõl, mely kivált egy pár 
a probléma csakis és csupán a magyar nemzet jövõjének, a percnyi kedélyes csevegést, és azzal el is van intézve. A nemzet 
magyar nemzet jólétének, a magyarság elrabolt jogai nagy tömegének ez a felséges nemtörõdömsége nagy tanítás 
visszaszerzésének a kérdése, nem szabad megoldásánál mindazoknak, akik az ország vezetésének nehéz szerepét 
szimpátiánkat semmilyen elvbe és semmilyen személybe viselik, és hatalmas felelet azoknak, akik nagyon sürgetõk és 
áthelyezni. Egyetlen kötelességünk: hideg számítással nézni a szenvedélyesek ebben az ügyben. A nemzet e páratlanul 
világeseményeket, s nyugodt némasággal várni azt a pillanatot, higgadt magatartása azt jelenti, hogy a nemzet nagy tömege 
mely a legalkalmasabb lesz a legkedvezõbb megoldásra. Aki úgy fogja fel e kérdést, mint a magyar nemzet vitális 



érdekeinek biztosítását, s hogy a személyi, jogelvi és feladata hogy ezt az egységet pártszenvedély, felekezeti 
pártkérdések ebben az ügyben annyira sem izgatják, mint a kérdés király vagy bármilyen kérdés: szóval semmi, semmi ki 
krumpli vagy a petróleum ára. nem kezdheti. Hiszen ennek az egyesületnek éppen az adott 
Fá jd al om , a  ne mz et  na gy  tö me gé ne k n ag ys ze rû  olyan messzelátó létjogosultságot minden más alakulattal 
fegyelmezettsége nem ragadott át a nemzet képviselõire is, a sze mbe n, hog y min den  meg osz lás ra vez etõ  kér dés  
parlament tagjaira, akik pedig minden logikus számítás kikapcsolásával megalkotta a magyar önvédelem egyetemes 
szerint, mint a népakarat legfelsõbb tényezõi, a legmagasabb egységét. Nagy nemzeti feladata éppen az, hogy a politikai 
kultúrával és erkölcsi erõvel bírnak. A parlament falain belül pártok  gyilkos versenyével szemben megsze rvezze  a 
ez a közös, nagy nemzeti probléma is pártszempontokra és magyarságot egy nagy jövõt építõ kulturális, szociális és 
boldogulási tõkévé züllött. Csodálatos, hogy ez a tiszteletre ga zd as ág i pr og ra m me gv al ós ít ás ár a és  eg ye te me s 
méltó testület, melynek kötelessége példát adni a nemzet nagy önvédelemre. A királykérdésben az egyesületnek, mint 
tömegének, még követni sem tudta a tömegfegyelmezettség egyetemes magyar szolidarit ásnak  tagja i követhetnek 
csodálatosan szép példáját. De az igazán megdöbbentõ volt, bármilyen meggyõzõdést, de az egyesület maga egyiket sem, 
hogy akadtak képviselõk, nem is egyen, nem is ketten, akik mert más, egyetemesebb történelmi feladata van. Nem most 
annyira megfeledkeztek "honatyai" kötelességükrõl, hogy kellett volna rászánni magukat, hogy elnöküket elküldjék, 
efféléket kiáltottak közbe: - Majd megkérdezzük a néptõl! - meg sem lett volna szabad választani õt, mert egy ilyen 
Majd meglátjuk, mit mond a nép! Kérdezzük meg a nép egyetemes szolidaritás legfõbb vezetõje nem lehet aktív 
akaratát! politikus. Mit eredményez az Ébredõ Magyarok 
Mit jelent az, hogy kérdezzük meg a népet? Mit jelent a "nép Egyesületének ez a könnyelmû és ideges belerángása a napi 
akarata", a "nép ítélete" egy olyan problémánál, melyre politika szenvedélyeibe? Azt, hogy ez a nagy feladatra elhívott 
feleletet a mai történelmi percben a nemzetközi és belsõ élet egyesület három elemre fog bomolni. Az egyik lesz - azért is és 
összes adatait ismerõ államférfiak sem tudhatnak adni? És ádázan - legitimista, a másik szintén azért is és ádázan szabad-
általában mi az, amit az ilyen kérdésekben a "nép akaratának", királyválasztó, a harmadik pedig látva, hogy a közös szent cél 
a "nép ítéletének" szoktak nevezni? Ez a "népakarat", ez a megful lad t a pár tszenvedé lyben,  megundorodva  fog  
"népítélet" nem egyéb, mint azoknak a szenvedélyeknek a visszavonulni védetlen izoláltságába. Így a magyar önvédelem 
kitörése, amelyeket az ilyen "kérdezõk" izgatásuk minden egyetemes szolidaritása helyett kapunk megint magyarokat, 
eszközével felkorbácsolnak a közlélekbõl. A nép nyugodt kik egymást falják és csalódott, védetlen, szegény, magányos 
munkát, becsületes piaci árakat, szociális és gazdasági magyarokat.
védelmet akar, a nép munkájának megvédését akarja az idegen És most már azt hiszem, hogy cikkem címét azok is megértik, 
rabló ellen, a nép nyugodt jövõt és sértetlen Magyarországot akik ezt a latin mondást nem ismerik. Tertius gaudet: a 
kíván! De hogy ezt milyen utakon érje el az ország, ebben õ harmadik örvend. Ki ez a harmadik? Ez a végzetes, 
nem tud ítéletet mondani, hisz éppen ezért választ maga fölé megemésztõ harmadik? Az egységes, az okos zsidó. Eddig 
vezetõket, akiket alkalmasaknak ítél az ilyen kérdések segítettünk hódításának ilyen és olyan pártszenvedéllyel, ilyen 
megoldására. Ne felejtsék el a türelmetlen közbekiáltók, hogy és olyan felekezeti fanatizmussal, most segítünk neki ébredõ 
a Károlyi szíriai ügynökei, hogy a bolsevizmus szíriai vezetõi magyarán. A világháború összeomlása után meg tudta védeni 
ugyanezzel a "népakarattal", ugyanezzel a "népítélettel" minden rablását azzal, hogy a magyarság egyik felét 
döfték le Magyarországot két olyan történelmi pillanatban, ráuszította a másikra. A "kommunizmus" bukása után úgy 
melyeket éppen a maga javára zsákmányolhatott volna ki. És igyekezett kibújni a megérdemelt büntetés alól, hogy egyes 
hogy most, most, mikor a nemzet nagy tömege vitális ösztöne magyar erõkre igyekezett rávisítani a felelõsséget, és 
csodás erejével olyan páratlan fegyelmezettséget tanúsított, összeszûrte a levet a belénk tipró ellenséggel. Azután, hogy az 
hogy most azok, akiknek éppen a fegyelmezés volna önvédelem vágya a keresztény nemzeti "kurzus" dacára is 
kötelességük, odamenjenek a tömegekhez, s a maguk nem mind egyetemesebb lett a magyarságban, a protestánsokat 
mindig egészen tiszta szenvedélyeivel felkorbácsolják a próbálta nekiheccelni a katolikusoknak és viszont Ez a 
kedélyeket, és mesterségesen idézzék fel a legvégzetesebb törekvése kudarcot vallott a vezetõ férfiak mindenek fölött álló 
megoszlást: ez a legirtózatosabb hazaárulás volna! és hazaszeretetén. Most, hogy a gazdasági szervezkedés égetõ 
hangsúlyoznom kell, hogy ezeket olyan mondja, aki egészen szüksége irtózatos harácsolása ellen közérzéssé kezd lenni: 
és igazán nem legitimista. De nem szabad olyan nem most a nemzetközi kulisszák mögött rendez királykérdést, 
legitimista vagy legitimista lenni, hogy az magyarságunk hogy a figyelmet elterelje magáról, és megint magyar 
aggódó figyelmét egy percre is elhomályosítsa. Ebben azt maradjon a magyar. És keserûhumor, hogy az Ébredõ 
hiszem, minden becsületes magyar ember egyetért velem. Magyarok Egyesülete - vagy legalábbis egyes vezetõi - sietnek 
Ezek után mindenki megértheti, hogy az Ébredõ Magyarok segíteni a zsidó taktikának. Ha azért ébredtek fel ezek a 
Egyesületének szerepe, melyet ez a váratlan és könnyelmû magyarok, hogy egy fájdalmas visszavonással gazdagabbak 
incidens váltott ki, igen szomorúan érintett. Csak olyanoknak legyünk, akkor jobb, ha megint elalszanak. Mert a természetes 
szabad vezetésre vállalkozniok, akiknek van elég széles halál erkölcsösebb, mint az öngyilkosság.
szellemi horizontjuk és fegyelmezettségük, hogy a rájuk bízott A szenvedélyek még nem csaptak át a tömegekbe, a nép jólétet 
közösséget nagy, általános szempontok szerint irányítsák, s a és munkás jövõt kíván. A szent magyar vérbõl semmilyen 
napi szenvedélyektõl el ne sodródjanak. Az Ébredõ Magyarok kérdés sem érdemel meg egy csöppet sem. Ezt a vért egyetlen 
Egyesületét alkotó tömegek faji öntudatban a magyarság célért szabad ontani: mindenki tudja, hogy melyik ez a cél. 
hõsies hitvallásában a nemzet legértékesebb rétegei. És ezek a Minden magyar ember vigyázzon, hogy vitatható elvek, múló 
tömegek azzal a becsületes buzgósággal és hittel egyesültek az pártok, halandó királyok fölött akaratunkat, lelkiismeretünket 
ébredõ magyar név alatt, hogy ez az egyesület az önvédelemre és minden tetteinket a magyar egység vallása irányítsa, amely 
ébredt magyarság egyetemes szolidaritása lesz. Hitték, hogy fölött vitatkozni nem lehet, melynek nem szabad elmúlnia.
lesz egy mindenek fölött álló magyar egység, melyet olyan 
acél egységgé tesz az idegen rabló elleni védekezés szent Virradat, 1921. IV. 10
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Mielõtt valaki azzal vádolná meg szerkesztõségünket, hogy nem tudott a szerzõ valószínûsíthetõ besúgó múltjáról, megnyugtatjuk: 
tudtunk! De mindez nem befolyásolja azt az elméleti felkészültséget,teológiai- filozófiai tudását, amivel a 2010. április 3-án meghalt 
Tudós-Takács János rendelkezett. Eredetileg Csákvári néven 1936. november 11-én született. Érettségi után 18 évesen kispap lett, de 
1959-ben kizárták a szemináriumból, mert a szeminaristák többségével együtt õ is megtagadta az Állami Egyházügyi Hivatal által 
kiagyalt békepapi nyilatkozatok aláírását. Részt vett a titkos teológiai képzésen, majd a domonkosok házi teológiai képzésében - 
titokban szentelték fel. A bolsevista terror 1971-es, domonkosok elleni politikai eljárásának egyik áldozata, három és fél évig emiatt a 
bolsevisták börtönében ült. Szabadulása után a rendbõl kilépett, megnõsült, és rendje világi mozgalmába is bekapcsolódott. Tudós-
Takács János, nemzeti, katolikus elkötelezettsége vitathatatla, aki az 1990-es fordulat óta nemcsak teológiával, filozófiával és 
történelemmel foglalkozott magas szinten, hanem fordítással és felvilágosító elõadások tartásával is. Az elhíresült bolsevista szülõkkel 
bíró Ungváry Krisztián ultraliberális értékrendû történész vádolta meg elõször ügynökmúlttal, majd egy részletesebb anyag jelent meg 
halála után egy konzervatív- katolikus honlapon B. Élthes Eszter tollából. Olvasva Tudós-Takács János jelentéseit, az ott talált 
elképesztõ dolgok ellenére is felmerült bennem a kérdés, hogy joga van-e bárkinek ítélkeznie. Ismerve az ÁVH, a KatPol. és általában a 
kommunista erõszakszervezetek mûködését, ki tudja milyen eszközökkel bírták rá az együttmûködésre.  Tudós-Takács János ügynök-
múltjának felderítése ugyanakkor indokolt, hisz sokak számára személye összeforrt a katolikus tradícióval. Õ írta többek közt a 
Lefebvre érsek által egyetlen magyarul megjelent könyv elõszavát, õ fordította Aquinói Szent Tamás Summájának elsõ két kötetét és õ 
jelentetett meg számos más, ilyen témájú értekezést. Az ítélkezés azonban nem szerkesztõségük dolga, így alkalmanként megjelentetünk 
értékesnek tartott írásaiból.  –cspb-

Tudós-Takács János: Az analóg ismeret objektív érvénye

apjainkban sokan a divatos pluralizmus nevében, Az agnoszt icizmus egyik – igen lényeges – oka az 
tovább a mult ikul tura lizmusra  hiva tkozva azt elvonatkoztatás (=absztrakció) /1/ félreismerése. Kantra megy Nkövetelik, hogy a keresztény teológia az Isten- vissza az a téves nézet, hogy az ismeret által a tárgyat 

fogalmat más vallások teológiai tanításából merítve megmásítjuk, mintegy „gyártjuk”, és ezért sohasem 
módosítsa. Vannak, akik a New Age ideológiáját követve egy ismerhetjük meg a Ding an sich-et (a realitást) úgy, ahogy 
„közös nevezõjû” új világvallóst szeretnének látni a jelenlegi önmagában van.  ám az  el lentmondás  elvére  va ló  
sok vallás helyett. Mások úgy gondolják, hogy a különbözõ visszavezetéssel igazolható, hogy az elvonatkoztatás által 
vallások lényegében ugyanarról az egy Istenrõl beszélnek, nyert egyetemes fogalmaink terjedelme (extensiója) ugyanis 
c s a k  k ü l ö n b ö z õ  s z e m p o n t b ó l  k ö z e l í t i k  m e g .  szubjektív (a tárgyi világban nem létezik egyetemes ember, 
Következésképpen a különbözõ vallásokat egymást kiegészítõ csak egyedi emberek vannak), de az egyetemes fogalmak 
(komplementer) jellegûnek látják, és a meggyõzõdéséhez tartalma (comprehensiója) objektív (az egyedi emberekben 
ragaszkodó katolikusban szûkkeblû partikularizmust vélnek csakugyan, objektív módon megvan az a tárgyi vonás, amelyet 
felfedezni. az értelmünk a konkrét emberekbõl kiemel és megért: az ember 
Mindazok, akik így gondolkodnak, többé-kevésbé agnosztikus érzékekkel rendelkezõ, értelmes lény).
filozófiai álláspontra helyezkednek. A Kant utáni filozófia Természetesen az ismeretnek vannak szubjektív feltételei, de 
ugyanis javarészt agnosztikus irányba fejlõdött, azaz kétségbe ezek nem másítják meg az objektív dolgok lényegét, hanem 
vonja értelmünknek azt a képességét, hogy a dolgokat úgy, lehetõvé teszik, hogy felismerjük az objektíve létezõ dolgokat. 
ahogy azok önmagukban vannak, meg tudja ismerni. Ha már a Értelmünk absztrakcióját nem szabad úgy felfognunk, mintha 
külvilágra vonatkozóan is kétségbe kellene vonnunk az értelmünk csupán regisztráló masina lenne, amely csak 
objektív érvényû ismeret lehetõségét, akkor nyilvánvalóan passzíve felveszi magába, mintegy lefényképezi a dolgokat. 
Isten létérõl, az emberi lélekrõl és egyéb nem-tapasztalati Az ismeret aktív jellegû. Az anyagi valóságok, amelyek az 
valóságokról semmifajta ismeretünk nem lehetne. értelem sajátos tárgyát képezik /2/, önmagukban nem érthetõk, 
Ám az agnoszticizmussal szemben – indirekt úton – igazolhat, hanem az értelemnek az anyagiságukból ki kell emelni azokat, 
hogy értelmünk képes az objektív igazság megismerésére. hogy érthetõkké váljanak. Ezért meg kell különböztetnünk a 
Létezik ugyanis egy elv, az ellentmondás elve (lehetetlen, hogy szenvedõleges értelmet (intellectus possibilis) az aktív 
valami igaz is legyen, meg nem is, ugyanabból a szempontból értelemtõl (intellectus agens) /3/. Az aktív értelem az 
és ugyanabban az idõben), amelynek objektív érvényét absztrakció által kiemeli a konkrét egyedi valóságból az 
lehetetlen tagadni vagy kétségbe vonni, mert a tagadásához érthetõ, egyetemes lényeget, és ezzel megtermékenyíti a 
vagy kétségbevonásához is fel kell tételezni magát az passzív értelmet, hogy utóbbi az értelem actusát megszülhesse, 
ellentmondás elvét. Aki ugyanis tagadja ezt az elvet, azt az és ebbe n tény lege sen a dolg ok egye teme s lény egét  
állítást tart ja objektíve igaznak, hogy „nem igaz az megismerhesse. Amit így megértünk, objektíve azonos a 
ellentmondás elve”. A kételkedõ által objektív igaznak tartott megismert dologgal.
igazság pedig ez: „nem biztos az ellentmondás elve”. Vagyis a Az anyagi dolgokból kiindulva Isten tulajdonságaira három 
tagadó vagy a kételkedõ is különbséget tesz igaz és nem-igaz, úton következtethetünk: az okozat, a tagadás és fokozás útján 
biztos és nem-biztos között, vagyis burkoltan elfogadja azt, /4/. Mivel az ellentmondás elvére való visszavezetéssel 
amit tagad, vagy amiben kételkedik. igazolható, hogy Isten létezik, az anyagi világnak Õ az elsõ 
Mivel az ellentmondás elve kétségbevonhatatlan, biztos, létesítõ oka /5/, és minden lény csak azt okozhatja, amivel 
objektív ismeretet szerezhetünk mindarról, amit erre az elvre ténylegesen (valamilyen formában) rendelkezik /6/, minden 
vissza tudunk vezetni. Nem arról van szó, hogy mindaz teremtett tökéletességnek valamilyen módon meg kell lennie 
objektíve igaz, amiben nincs ellentmondás, hanem arról, hogy Is te nb en . Ám  ké tf él e te re mt mé ny i tö ké le te ss ég et  
objektíve biztosan igaz az olyan kijelentés, amelynek tagadása különböztethetünk meg: vegyes és tiszta tökéletességeket. A 
ellentmondásra vezet. vegyes tökéletesség objektív fogalmában /7/ valami véges 



mozzanat található (vegyes tökéletesség például az anyagiság, tökéletes lényeket semmi sem különböztetné meg egymástól), 
ami a térhez-idõhöz kötött jellege miatt mennyiségileg ennek pedig ellentmond a több isten elgondolása (ami mindig 
mérhetõ, tehát véges). A vegyes tökéletességek végességük tökéletlen „isteneket” jelent).
miatt csak virtuálisan (erõ szerint) vannak meg Istenben: az Õ Lehetetlen tehát a vallásokat egy világvallássá egyesíteni, és 
teremtõ ereje tartalmazza azokat, mint ok az okozatot. A tiszta lehetetlen  az egymásnak ellentmondó Isten-fogalmakat 
tökéletesség objektív fogalmában semmi korlát nincs. Ilyenek egymással kiegészíteni. A vallás ugyanis nem szubjektív 
a legegyetemesebb (transzcendentális) tökéletességek: az igaz, beá llí tot tsá g; nem  val ami lye n val lás i szö veg  vag y 
a jó, a szép. Ezek tulajdonképpeni értelemben is megvannak meghatározás a vallási meggyõzõdés elsõdleges tárgya, hanem 
Istenben, mégpedig végtelen fokban. az objektív igazság, amelyet a vallási szövegek, illetve 
A teremtmények és Isten között még a tiszta tökéletességek me gh at ár oz ás ok  ki fe je zn ek  /1 0/ . A pl ur al iz mu s 
szempontjából sincs azonosság, hanem csupán hasonlatosság. abs zol uti zál ása  min dig  agn osz tic izm usb ól fak ad és 
A tiszta tökéletességek – és maga a létezés is – ugyanis csak szubjektiv izmusba torkollik.  A vallási agnoszticizmus 
belsõ hasonlatosságot tételeznek fel. Ha szépnek nevezünk egy elutasítása pedig nem szûkkeblû partikularizmus, hanem 
tájat, egy testet, egy zenemûvet, egy matematikai levezetést, korunk két fõ szel lemi betegségének, a nominalista 
nem akarunk egészen mást mondani ugyanazzal a szóval, szkepticizmusnak /11/ és a történelmi relativizmusnak 
mégsem azonos értelmû (univok), hanem arány lagos  elvetése, és a realista ismeretelméleti alapállásból logikusan 
hasonlóságon alapuló tökéletességet jelölünk meg. A szép következõ intellektuális optimizmus, amely felismeri, hogy az 
tehát, az összes transzcendentális fogalmak és a lény /8/ (ens) analóg ismeret révén szert tehetünk objektív érvényû, 
analóg fogalom. Ez az analógia az arányosságon alapul bizonyos igazságokra.
(analogia proportionalitatis). A különbség még nagyobb, ha Gyakori téves elképzelés vallási rítusokat tekinteni a vallás 
egy tiszta tökéletességet Istenrõl és egy teremtményrõl lényegének. Aki így gondolkodik, természetesen kiegészítõ 
állítunk: Isten jó, egy falat kenyér jó; Isten szép, egy test szép; jellegûnek tekinthet két vagy több vallást, hiszen semmi 
Istennek van értelme, egy embernek van értelme. Az isteni akadálya sincs annak, hogy egy vallás átvegye egy másik (vagy 
tökéletesség és a teremtményi tökéletesség között végtelen akár több vallás) rituális elemeit. De ha két vallás csupán 
különbség van, de azért mégis van közöttük bizonyos rítusokban különbözik egymástól, már nem két vallás, hanem 
aránylagos hasonlatosság: Isten tökéletes oly módon, ami a valójában egy. A görögkatolikus mise szertartása például 
létesítõ elsõ ok természetének megfelel, a teremtmény sokban különbözik a római katolikus misétõl, még sincs két 
tökéletes oly módon, ami a teremtmény véges természetének vallásról szó. Ugyanígy nem okoz vallási különbséget az 
megfelel /9/. egyházjogi eltérés: a görögkatolikusoknak nõs, a római 
Mivel Isten végtelenül tökéletes, mindazt, ami a világban katolikusoknak nõtlen papjai vannak, és e kettõ mégis egy 
tökéletlenség, Istenrõl tagadnunk kell. Ezért mondhatjuk – a vallás. Nem a rítusok és nem az egyházjog, hanem az eltérõ 
tag adá s útj án – Ist ent  vég tel enn ek,  hal hat atl ann ak,  Isten-fogalom okoz végsõ soron vallási különbséget, mert a 
elpusztíthatatlannak stb. vallás lényege az ember kapcsolata Istennel.
Összefoglalva tehát azt mondhatjuk, hogy a teremtményi Manapság nagy divat „párbeszédet” sürgetni az egyes vallások 
tökéletlenségek tagadása által azt állapítjuk meg Istenrõl, hogy között. Ám sokszor elõfordul, hogy „párbeszéden” valójában 
mi nem; a világban lévõ vegyes tökéletességekbõl mint megalkuvást értenek. Pedig lényeges különbség van a dialógus 
okozatokból arra következtethetünk, hogy mit képes Isten és a kompromisszum között! Aki párbeszédet folytat, amikor 
létrehozni, és a világban észlelhetõ tiszta tökéletességek lehet, igent mond, de tud – amikor szükséges – nemet is 
végtelen fokozása által analóg ismeretet nyerhetünk Isten mondani. Jézus is folytatott párbeszédet, többek között a 
tulajdonságairól. Sátánnal, és ennek során háromszor mondott nemet /12/. A 
Az, hogy az isteni tulajdonságokról nem univók, hanem analóg meggyõzõdéses keresz tény csakis  ilyen párbeszédet 
ismeretünk van, azt is jelenti, hogy Istenrõl való tudásunk folytathat: mondhat – mondania is kell – igent az eltérõ vallási 
részleges: Istent senki sem ismerheti meg olyan tökéletesen, felfogású ember szeretetére, de a tévedésre mindig nemet kell 
ahogy Õ önmagát ismeri. De a részleges ismeretet nem szabad mondania.
összetévesztenünk a nem-biztos, vagy nem-objektív érvényû 
ismerettel. Istenrõl alkotott ismeretünk részleges, hiányos, de Jegyzetek:

/1/ Az absztrakció=az értelem elvonatkoztató tevékenysége. Három fajtája objektív érvényû lehet: amit az ellentmondás elvének 
van: fizikai absztrakció (elvonatkoztat az egyedi jegyektõl), alkalmazásával analóg módon megismerünk róla, az objektív 
matematikai absztrakció (elvonatkoztat az anyagi jegyektõl), metafizikai 

igazság és nem szubjektív képzelgés. absztrakció (elvonatkoztat a mennyiségtõl).
Ha mindezek fényében visszatérünk a kezdetben felvetett /2/ Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae (a továbbiakban: ST) I, q 85, a 1, 

a 2. – Sajátos tárgy az, amire egy tevékenység elsõsorban és problémára, a pluralizmus vallásszemléleti igényére, azt kell 
közvetlenül irányul.mondanunk, hogy a pluralizmusnak csak relatív és idõleges 
/3/ ST I, q 79, a 2, a 3.

létjogosultsága lehet: csak addig élhetnek egymás mellett /4/ ST I, q 13, a 1.
egymásnak ellentmondó fogalmak Isten mivoltáról és /5/ ST I, q 2, a 3.

/6/ Az okozás metafizikai értelemben abban áll, hogy egy lény egy másikkal tulajdonságairól, amíg az ellentmondás elvére való 
valamit a sajátjából közöl.visszavezetéssel objektív bizonyosságot nem szerzünk, hogy 
/7/ Vagyis abban, ami a realitásban a fogalomnak megfelel.

melyik Isten-fogalom felel meg az objektív valóságnak. A /8/ Az ’ens’ szót lénynek (és nem létezõnek) fordítjuk, mert az is „ens” a 
különbözõ vallások ugyanis egymásnak ellentmondó (és nem skolasztikában, ami nem létezik, de létezhet.

/9/ ST I, q 13, a 3.egymást kiegészítõ) állításokat tesznek Isten bizonyos 
/10/ ST II-II, q 1, a 2, ad 3.tulajdonságairól. Néhány példa (a teljesség igénye nélkül): a 
/11/  A nominalizmus tagadja az egyetemes fogalmak objektív érvényét, ezért keresztény ember Istent a világtól különbözõ (transzcendens) 
nem tárgyi igazságot, hanem szövegeket vizsgál.

lénynek állítja, az ázsiai vallások viszont Istent a világgal /12/ Mt 4,1-11; Lk 4,1-13.
azonosítják (panteizmus); a monoteista vallások egy Istent 
vallanak (mert Istent végtelen tökéletességûnek tartják, ámde Megjelent a Pannon Front 6. évfolyam 6. számában
nem lehet két vagy több tökéletes Isten, mivel a végtelen 
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Ábrányi Emil: Él a magyar... Balla Ignác: Várni…

Fessétek bár sötétre a jövõt, Várni... jöjjön bárki, történjen bármi,
Mondjátok, hogy már torkunkon a kés, Várni egyre, mást se tenni: várni!
Beszéljetek közelgõ, hosszu gyászról, El-elaltatni a lobogó lángot,
Mély sûlyedésrõl, biztos pusztulásról: A lázadozót, a büszkét, a falánkot.
Engem nem ejt meg gyáva csüggedés! Békét kötni gyáva türelemmel,
Szentûl hiszem, akármit mondjatok, Álmokat hazudni látó szemmel,
Hogy a magyar nem vész el s élni fog! Lesni a percet, az órát, a napot

S felszedni, amit koncul hagyott!
Többet ki küzdött és ki szenvedett? Megalkudni minden pillanatért
Hiszen vértenger, temetõ a mult! S közben a szivünkbõl hullatni a vért,
Vetettek rá halálos szolgaságot, Vágyni, epedni, szomjúhozni,
Irtották szörnyen... ámde a levágott Mit fog vajjon a holnap hozni,
Törzsek helyén még szebb erdõ virult. Mely elszívja belõled az erõt,
Ezért hiszem, akármit mondjatok, Mint a ma, a tegnap, a tegnapelõtt,
Hogy a magyar nem vész el s élni fog! Mely elcseni mind ifjonti heved,

De lassan, lopva, hogy észre ne vedd!
Ki a saját pártos dühét kiállta, S amíg a lelked lassan elcsigázza,
Annak nem árthat többé idegen! Kilobban szíved minden láza
Hányszor harsogták kárörömmel: Vége! S nem vágyol többé a sasokkal szállni,
S csak arra szolgált minden veresége, Csak óvatosan a földön járni -
Hogy még kitartóbb, még nagyobb legyen. Várni..
Ezért hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar nem vész el s élni fog! /1883/

Szükség van arra nemzetem, hogy élj!
Mert bár hibád sok s bûnöd sorja nagy, Kozma Andor: Új rabszolga
Van egy erényed, mely fényt vet te rád,
S melyért az Isten mindent megbocsát - Király akartam lenni,
Hogy a szabadság leghûbb véde vagy! Nem lett belõle semmi.
Ezért hiszem, akármit mondjatok, Ért balszerencse számos
Hogy a magyar nem vész el s élni fog! És lettem csak napszámos,

      Csak napszámos.
Ha minden nemzet fásultan lemond, Ha megszolgáltam bérem,
S a szent rajongás mindenütt kiég, Kalaplevéve kérem,
S a büszke jognak minden vára megdõl: Hogy gazdáim korbácsa
A te szabadság-szeretõ szivedtõl A lelkemet ne bántsa,
Új lángra gyúlad Európa még!       Azt ne bántsa!
Ezért hiszem, akármit mondjatok, Nincs soha pihenésem,
Hogy a magyar örökre élni fog! Nem nyugtat el az éj sem,

Mert álomból kifogytam
Bízom s hiszek, míg Isten lesz fölöttünk, Az örökös robotban,
Ki trónusán bírói széket ûl!       Nagy robotban.
És hogyha minden búra, bajra válik, Lüktet fejem a párnán:
Romok között is hirdetem halálig, Még mennyi munka vár rám!
Erõs, nagy hittel, rendületlenûl: S jön és leül az ágyra
Legyen bár sorsunk még oly mostoha, A Gond riasztó árnya,
Él a magyar s nem veszhet el soha!       Beszédes árnya.

És egy nap, mint a másik
Ady Endre: Az Úr érkezése És egy éj, mint a másik.

A testem-lelkem vásik
Mikor elhagytak, S nincs soha változás itt,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,       Nincs változás itt!
Csöndesen és váratlanul Mi lesz a vége ennek?...
Átölelt az Isten. Az évek tova mennek
Nem harsonával, S én, nem gyõzvén a sok bajt,
Hanem jött néma, igaz öleléssel, Törten leroskadok majd -
Nem jött szép, tüzes nappalon,       Leroskadok majd.
De háborús éjjel.
És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifjuságom.
De õt, a fényest, nagyszerût,
Mindörökre látom.
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Jó szívem hozzá, mindhiába, -Lászlóffy Aladár: Nemzetstratégia
És velünk él bár egy kenyéren,
Nekem e Káin, nem testvérem. Elõtavasz a Nádor-téren.
Anyám, e Káin csúf szokásból,Zöldül a köpeny patinája.
Minden dolgomba belegázol,Ennyi a birodalom, kérem:
Játékban, utcán, kint a páston,merengõ Habsburg egymagában.

E Káin sose fogja pártom.
A taligánkat sose húzza,Egyenként Sztálinnal is bíránk,

Mikor meg tolná, - visszahúzza,s egyetlen sanda Clémenceau-val,
Zsebembõl kicseni a gombot,mintsem hogy egész Balkánt sírnánk

Tarisznyámból a kenyeret,tele, vagy gyáván tartsunk szóval.
Amit én összegyûjtve hordok,

Õ széjjelszórja és kinevet.Fakéreg alatt fagyott lárva,
Más kedvét ellenemre szítja,az égen tornászó galambok…

Utcák kutyáit rám uszítja,Mert élve, halva, ülve, állva
S örül, ha folyni látja vérem,valami megüti a hangot.

Nekem e Káin nem testvérem.
Anyám, én Káint bepanaszlom,Ami volt: rettentõ december,

Kegyelmed gyenge, beteg asszony,ami jön: borzalmatos május.
S míg betegen nyög itt az ágyban,Elõtavaszt élvez az ember:
Õ mért fütyül kint, oly vidáman?a túléléshez ez hatályos.

Ha házunk, néki is háza?
Idegenek közt, mért gyalázza?

Ha idegen a lelke tõlünk,
Anyám, Káinnal mért veszõdünk?

Sajó Sándor: Új Ábel Nem vagyunk senki kapca-rongya,
Én nem leszek Káin bolondja –

Anyám, Kegyelmed özvegy asszony, Anyám, nekem már forr a vérem,
És szûken van a kenyerünk, Nekem, e Káin, rossz testvérem.

Azért én lássa nem panaszlom, Anyám, így élni nem öröm,
Hogy Káin együtt él velünk. Én Káint többé nem panaszlom,

Kegyelmed gyermekül fogadta, De ezt így nem birom sokáig,
Bár nem kegyelmed szûlte õt, S ha Káin jobbá most se válik,
Legyen testvér az istenadta, Akkor az Isten irgalmazzon,
Ha õstörzsünkkel összenõtt. Bevégzem vele nagy pöröm,

De kikesergem a világba, Anyám, én Káint megölöm.
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A református zsoltárok nyelvezetének néhány sajátossága és írásmódja mai szemmel

 protestáns dicséretek kora nagy általánosságban lehetett.) 
néhány száz év. Ha a templomban felhangzik az Ugyancsak a 262. zsoltárban olvassuk: „E rossz, csalárd Aénekszó, úgy tûnik, értjük minden szavát  hiszen a világ … Engem már majd elveszte…”. Lejjebb ez áll: „…Sok 

dallam hittel teli hevülete, hangulata olykor elfedi a szavak ma bú, siralom elvészt…”. Egy versszakkal tovább: „…Mert 
már homályba veszõ jelentését, értésük bizonytalanságát. Az elveszti lelkem Haragja Istenemnek.” Ritkán kerül ilyen közel 
eltelt évszázadok folyamán természetesen az írásmód, a egymáshoz ugyanabból az igébõl eredõ három igeragozási 
helyesírás is változott. forma. Persze nem valamilyen tárgyi érték vagy pénz 

Az anyanyelvvédõk nyomatékosan felhívják a figyelmet a elveszítésérõl van szó, hanem hitünk, személyiségünk, emberi 
ki és a mi (vagy mely) illetve az aki és ami (vagy amely) közti mivoltunk jellemzõ ismérveinek megsemmisülésérõl. Ezek az 
különbségtételre. Helyes a törekvés, hiszen a személyt jelölõ igealakok meglehetõsen furcsának sõt bizarrnak tûnnek; talán 
mutató névmást a magyarban megkülönböztetjük az egyéb nem is azért, mert régiesek, hanem azért, mert az utóbbi száz 
élõlényeket vagy tárgyakat jelölõ mutató névmástól. A 262. év alatt a lelki énünkkel való törõdés divatjamúlt lett (nem 
zsoltár szövegében azonban, ahol a szerencse forgandóságáról ildomos, nem comme il faut). Ahogy sorvadt a lélek, mert nem 
van szó, ezt olvashatjuk: „Tündöklõ üveghez Mindenképpen törõdtünk vele, úgy halt ki szókincsünk világából a zsoltár 
hasonló. Ki minthogy eltörik, így õ is változik.” Lejjebb ez áll: három igealakja is. 
„E rossz csalárd világ, Ki merõ hamisság…” Ma már A 154. zsoltárban Krisztust szólítja a szerzõ, majd így 
különösnek hat, hogy mind az üvegre, mind a világra folytatja: „…míg igédre hallgatunk, Végyen bennünk épületet 
vonatkozó névmás a személyeket megilletõ ki. (Megjegyzem, A hit, reménység és szeretet…”. A mai nyelvhasználat a 
hogy a ki mutató névmást olykor klasszikus íróink is végyen bennünk épülést megfogalmazást tartaná helyesnek. 
használták tárgyakra vonatkozóan. Ismertem egy piszkei Volt idõ, amikor az épül ige (amely az ép névszóból származik) 
születésû, alulmûveltnek nem mondható, idõs embert: õ is két toldalékos alakja, az épület és az épülés még nem vált el 
gyakran mondott aki-t az ami helyett. Lehetséges, hogy ez a annyira egymástól, mint ma. (Lásd még a mûvelésmûvelet, 
nyelvi jelenség bizonyos tájakon megszokott lehet vagy vonásvonat, rendelésrendelet névszópárokat.) Ugyanennek a 



dicséretnek az elsõ sora így hangzik: „Úr Jézus, mely igen bizony. (Lásd: Ballagi Mór szótára.) Ha a zsoltár bátor szavát a 
drága A te igédnek világa…” Ma ezt így mondanánk: mily igen bizony (=biztos) szóval helyettesítjük, megoldódik a rejtély. 
drága. A 42. dicséretben ezt olvassuk: „Ó, én kegyelmes Ha arra gondolunk, hogy a bátor ember bizony(os) 
Istenem, Mely igen kesereg lelkem!” Ma inkább a mily igen önmagában, azaz önbizalma van, megvan a kapocs a bátor és a 
kesereg változatot fogadnánk el. A Magyar Értelmezõ bizony jelentése között. S bátorkodom (mert bizonyos vagyok 
Kéziszótár elsõ és második értelmezése szerint a mely szó benne) a zsoltárbeli bátor szót immár nem jelzõként, hanem 
kérdõszó, s csak a harmadik helyen, ritka és régies nyomatékosító határozószóként értelmezni  ahogyan a bizony 
megjelöléssel írja, hogy szófaját tekintve határozószószerû, s szót is értelmezik a mai szótárak.
jelentése: mennyire. A fent idézett sorokban elgondolkodtató a hitlen szó is. (A 

A XVII. század második felében írt 266. dicséretében a számítógép alá is húzza piros hullámos vonallal.) Eszembe jut 
világ teremtõjérõl így ír a szerzõ: „Nagy kegyelmessége egy lelkész, aki tizenhárom-tizennégy éve azt mondta egy 
gondot visel rólunk…”. Az igevonzat szokatlan a mai fülnek. interjúban: nem is annyira a hitetlenség a baj, hanem inkább a 
Már több évtizede valakire vagy valamire visel gondot valaki. hittelenség. S most itt, a 380. zsoltárban a harmadik 
(Nehéz lenne kikutatni, mikor változott meg a gondot visel változattal, a hitlenséggel találkozunk. Mi, magyar 
vonzata, de óhatatlanul eszembe jut, hogy már az '50-es évek anyanyelvûek érezzük a különbséget a három fosztóképzõvel 
elsõ felében így kellett gajdolnunk Rákosi Mátyásról: ellátott szó között  de nehéz dolgunk lenne, ha egy idegen ajkú 
„Gondot visel az országra, Békére és szabadságra”.) megkérne, magyarázzuk el neki e szavak közti különbséget. 

A 23. zsoltár így végzõdik: „Az úr énnékem megengedi Figyelemreméltó szerepe van zsoltárainkban a szerelem 
nyilván, Hogy mind éltiglen lakjam õ házában.” A mind szónak is. Mást jelentett akkor, és több jelentése volt, mint 
éltiglen, vagy mind étiglen kifejezést a jelen korban már nem manapság. A szó alapja, a szer, az õsi idõkben szállást, lakást is 
használják: a mindég, vagy mindig szavunk eredeti, teljes jelentett (valamikor létezett téli és nyári szer, azaz lakhely); 
alakja volt, kötõjellel írt formáját megtaláljuk Ballagi Mór A tudunk szert tenni valamire; van számszeríj, szerszám, 
Magyar Nyelv Teljes Szótára címû, 1873-ban kiadott gyógyszer, varázsszer; van szerzés, szerzet, szerzetes, 
mûvében. szerzõdés és van szeretet és szerelem. A 233. dicséretben a 

A 89. zsoltárban is találunk egy kihalt szót. Az 1562-ben szövegíró egyebek közt ezt kéri Istentõl: „Végy minket szent 
kelt dicséretben Isten örök irgalmáról ezt írja a szerzõ: szerelmedbe”  azaz isteni, önzetlen, tiszta szeretetedbe, 
„…Melyet úgy megépít, hogy megálljon mindenha.” A pártfogásodba. A 77. zsoltárban a nyugodalmat nem találó 
mindenha jelentése: mindenkor, minden idõben, örökké. lélek ezt kérdezi: „Elfogyott-é nagy kegyelme, És õ atyai 
(Ballagi szótárában kötõjellel írva.) szerelme?” Valamivel lejjebb pedig: „Teljességgel elfogyott-e 

Ha nem is kihalt, de nagyon ritka szó a jövel, amely a jöjj el Hozzánk való nagy szerelme?” A 397. zsoltárban pedig ez áll: 
összevont alakja. A 370. és a 442. zsoltárban találkozunk vele „…elveszett juháért Mit tett a pásztor [Jézus]  csuda szerelem  
(az utóbbinak szövegét Tompa Mihály költõ és református Földig hajolt a kárhozott világért…”A zsoltár szövegírója 
lelkész írta). Öt-hat évtizede a jövel még része volt Jézus önmaga feláldozását csuda szerelemnek nevezi  az 
szókincsünknek. A szülõk így tanították gyermekeiket asztali elveszett, minden elveszett juh iránti csudálatos szerelemnek. 
imára: „Jövel Jézus, Légy vendégünk, Áldd meg, amit Adtál A fenti, zsoltárokban énekelt szerelem fogalmát ma már alig 
nékünk. Ámen!” A hitnélküliség terjedése, lám, a lelkünkkel ismerjük, és szinte sosem használjuk; a szó jelentése 
együtt a szókincsünket is szegényíti. eltolódott, igen-igen messzire (lásd: szerelmi szolgáltatás).

Szintén igen ritkán hallott szót találunk a 304. dicséretben: A 346. és a 23. dicséretben találkozunk egy-egy, olykor 
„…Kedves vendéget várok, Szívem ajtajárul hulljanak a félreértett szóval: „Mutass, Jézus, kies földet, Lakásomul adj 
závárok…” A závár szóra egy gyermekkori verses mesében jó helyet…” illetve: „…szép kies folyóvízre legeltet…”. A kies 
találkozhattak azok, akiknek édesanyjuk esténként mesét szó eredendõen a derûs, kellemes, zöldellõ, termékeny táj 
mondott. Az „Egy öreg kecskének volt egy kis gidója…” jelzõje, amelyet a zsoltár szövegírója és természetesen 
kezdetû verses mesében inti óvatosságra a kis gidát édesanyja, éneklõje is óhajt. Az utóbbi tíz-húsz évben azonban többször 
amikor elmegy otthonról: „Jól bezárd a závárt [zárat], be ne tapasztaltam, hogy a kies szót a reménytelenséget keltõ táj, kõ- 
jöjjön senki!” (Szomorú korrajzot mutat, hogy a závár vagy vagy  homoksivatag  jelzõjeként használj ák  talán a 
závárzat szó ma már a lõfegyverek szerkezetét juttatja hangzásában hasonló kiesõ jelzõ miatt, amely az elkerülendõ 
fiataljaink eszébe. Mese és zsoltárok helyett akciófilmeken szót hívja elõ. Pedig a mostoha táj jelzõje éppen a kietlen, 
nevelkedik az ifjúság…)                          amely a kies szó fosztóképzõvel ellátott alakja.

A 42. zsoltár 2. versszakában ez áll: „Midõn azt kérdik Zsoltárainkban többször találkozunk az igék elõtt két 
tõlem: Hol Istened, kit vártál? Ezen lelkem kiontom, És igekötõvel, amelyeket kötõjel kapcsol össze.. A 464. 
házadat óhajtom.” Vajon mit értsünk az alatt, hogy: ezen zsoltárban ezt kérjük Jézustól: „Véreddel, mely el-kifolyt, 
lelkem? Az ezen szó nyomatékosabbá teszi a hangsúlyozást, Mosd le rólam, ami folt…” A 262. dicséret egyik sora így szól: 
hogy ezt, az övét, az õ tulajdon, egyetlen lelkét ontja ki illetve „Az égõ tûzbe el-bétaszítod…” A dupla igekötõk a cselekvést 
mutatja fel a maga teljes tisztaságában, mintegy válaszképpen kifejezõ igéket szemléletesebbé, érzékletesebbé teszik. 
a hitetlenek gúnyolódó kérdésére. Zsoltárainkban nemcsak igekötõket, hanem egyéb 

A legérdekesebb, egyben talán a legkevésbé ismert szót a szófajokat is összekötöttek kötõjelekkel a szerzõk. A 256. 
380. dicséretben találtam. A Krisztusban hívõkhöz így szól a dicséretben olvassuk: „Velem, én szent Atyám, nagy-sok jókat 
szövegíró: „Rajtad semmit sem fog a pogány ellenség, Noha tettél…”, a 466.-ban pedig ez áll: „Éltem ha fogyva-fogy…” A 
nehéz néked a rettenetesség; Bátor koncra hányjon a hitlen stílus változatosabbá, frissebbé tétele miatt ma is 
ellenség: Feltámaszt a Krisztus, néked nagy reménység.” Mit használhatnánk ezt a megoldást. 
jelent a második sorban a bátor jelzõ? Illetve: milyen konc a Az eltelt évszázadok folyamán természetesen a helyesírás 
bátor konc? Ma már nem köztudomású, hogy a bátor is változott. A 89. és a 395. zsoltárban olvasható egyesség szót 
szavunknak a XVI. század közepén élt egy másik jelentése: a ma egyezségnek írjuk. A 380. zsoltárban a higyjed szó a mai 
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helyesírás szerint: higgyed, mert a hisz rendhagyó ige. A 331. kezdõbetûkkel van írva… 
zsoltárban lévõ javalja igének mai írásmódja: javallja; a 89. A leírtakon kívül még sok nyelvi érdekességre is 
dicséretben olvasható vajjon kérdõszót ma egy j-vel írjuk. bukkanhatunk; érdemes kutakodni a zsoltárok szövegében, 

Érdekes felfigyelni az Istenre vonatkozó személyes vallatni csodálatosan szép anyanyelvünket. Ha szeretettel 
névmásnak, illetve annak toldalékos alakjainak írására: a 135. közelítünk hozzá, sok mindenrõl mesél.
dicséretben (kelt: 1562-ben) „Magasztaljátok õtet” áll, kis õ-
vel. Ezt az írásmódot látjuk mind az 1948-as, mind az 1957-es 
kiadású énekeskönyvben. A 274. dicséretben (kelt 1657-ben) 2011. április 28.
ezt olvassuk: „Ki Benne bízik és remél, Az mindörökké Véle 
él.” Itt  nagy B-t és V-t látunk  de csak az 1948-as kiadású  Török András István  
énekeskönyvben. Az 1957-esben a jelzett szavak kis 
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Adjon az jó IstenBalassi Bálint: Darvaknak szól
Néki egészséget,
Víg és hosszú éltet,Mindennap jó reggel
Mint mezõk virággal,Ezen repültök el
Tündökljék sok jókkal,Szóldogálván, darvaim!
Áldja mindennel õtet;Reátok néztemben
Nyomán is tavasszalHullnak keservemben
Termjen rózsaszál,Szemeimbõl könyveim,
S keserûljön engemet.Hogy szép szerelmesem

Jut eszembe nemek,
Sok háborúimban, Megújulnak kínjaim.
Bujdosó voltomban,
Midõn darvakat látnékLátom, utatokot
Szép rendben repülniIgazítottátok
S azfelé haladni,Arra az ország felé,
Hol szép Júlia laknék,Azholott az lakik,
El-felfohászkodvánVíg szivemet aki
S utánok kiáltvánÕmagánál rekeszté;
Tõlük én így izenék.Valaha én rólam,

      /1588/Ki híven szolgáltam,
Valljon s emlékezik-é?

Bújdosom mint árva,
Döbrentei Kornél: Koldus harmonikávalIdegen országba

Veszettül mint zarándok;
Ruhámban sötét színt, - Kõbánya-kispesti levitáció –  
Szívemben szörnyû kínt
Viselek én, úgy gyászolok; Alacsonyan gomolyognak a hangyák, sötét,
Szárnyam nincs, mint néked, savas felhõjük fölött arasznyival lebeg,
Kin mehetnék véled takaros lótuszülésbe rendezetten, a térdei
Ahoz, azkit óhajtok. vízszintesen belévesznek a mennyfolytatású

messzeségbe, inge tágranyílt pórusain
Szárnyad vagyon, repülsz, átdereng a krisztusit mímelõ mellkosár:
Szintén ott szállsz le, ûlsz ÍME AZ EMBER, oly ösztövér, hogy a léte
Földében, hol akarod, már csupán puszta elvonatkoztatás, hinnéd,
Te szomjúságodot, a hús csak holttá lappadt kéreg a lelkén,
Szép forrásból csorgott ha nem tobzódna nyakában egy vérbõ sáldarab,
Tiszta vizével oltod, sejtvén: az ínség kényszer-aszkézisében
Örömem környékét, Az õ lakóhelyét, tovanyurgult ez a test, a szeméttárolón túli
Paradicsomot, látod. magosba, föl a Kárpátokig, ahol a

turulmadár ganajától hamvas a lavina,
De ne siess kérlek, borotvaérlelõ fenõszíjjá szilajodott
Tõled hadd üzenjek ez a csontot szegényesen benépesítõ
Neki rövid beszéddel; izomsarjadozás, borbélyos szak-öröm,
Vagy ha az nem lehet, mikor élettajtékot pamacsol az Úristen – 
Csak írjam nevemet Botsoványan senyved egy tárgyilagos napóra
Mellyedre fel véremmel! centrumában, legfontosabb alkatrész a Nap után,
Kin megesmérhetsze, körötte fekete szalagokra hasadozik
Hogy csak õérette az idõ, felpántlikázva virtusos-legényesen
Tûrök mindent jó kedvvel. a röghöz kötött, jobbágyivá gyalázott kalap:



a kizsarolt könyörület borzadályos méhe, Még az anyám imádkozott.
kényszeredett szánalmaktól herpeszes, Kék selyemszállal összekötve
a körömmel kikapart fiadzás ökrendtetõ Van itt hajambul egy kevés,
neszei nyomán egészséges csöndüléssel Aranyos fürteimhez akkor
ötforintosokra megváltaná magát a csend – Nem illett még a szenvedés.
Ösztökélõ szenvedéllyel elõcsillan Irott imádság töredéke
a melodikus fogsor: a szájbagyökérzett Mellett van az anyám haja.
harmonika fals ezüstje, apró szurdokokká Emitt egy szentnek vézna képe
szuvasodott likakkal, s a nyálszálazó szélben S egy régi, halvány Mária.
tisztán szól a dal: SZÉP VAGY, GYÖNYÖRÛ VAGY Elnézem... Épen így viselt meg
MAGYARORSZÁG. A sors azóta engemet.

Sokszor szeretnék sírni, hogyha
Nem szégyelném a könnyeket.
Az Úr imádságát ütöm fel
- Kisérõm a nehéz uton -Ráday Gedeon: Víz, szél, becsület
S vigasztalást vegyít a kínhoz
A te imád, oh Jézusom!Még gyermeklétemben hallám e szép mesét.
Imádság kell a szenvedõnek,Egykor a víz s a szél s a becsület
Akit a sors árván hagyott.Bújókást kezdtek játszani.
Úristen, én nem zúgolódom:
Legyen a te akaratod.Elsõben is elbújt a víz;
Föl nem panaszlom a világnak,De csakhamar reá akadtanak
Csak szellemednek, jó anyám,A mélyebb völgyek közt.
Milyen kopár volt ifjuságom
S hogy mennyi bánat szállt reám.Elbújt aztán a szél;
Tûrtem, reméltem megalázva,De õtet sem kellett igen soká keresni,
Idegenek közt éltem én, -Mert meglelék a hegytetõk ormán.
De azt a régi imakönyvet
S emléked szentül õrizém.Már a bújás sora volt a becsületen:

De õ elébb
Ily szókkal szólítá játékos társait:

/*1855- †1889/Halljátok meg: Ha egyszer én elbújok,
Engem senki többé sehol fel nem talál.

Ebbõl foly ily tanulság:
Legféltõbb kincs a becsület;

Tûz Tamás: Egyszerû vágyakozás Ha egyszer ezt elveszted,
Mindent elvesztettél.

Reviczky Gyula: Imakönyvem

.
Aranykötésü imakönyvet
Hagyott rám örökül anyám,
Kis Jézus ingben, glóriában
Van a könyv elsõ oldalán.
Sok év elõtt egyik sarokba
Beírta jó anyám nevét,
Lehajtom a betûkre fõmet,
Hogy felidézzem szellemét.
Nekem úgy tetszik, hogy csak egyszer
Fehér ruhában láttam õt.
Tavasz volt ép, a kedves ákác Jobb volna írni lassú gyertya mellett
Virágozott a ház elõtt. vagy künn a hegyben, hulló lomb alatt,
A lemenõ nap fénysugára hol száll a szélbe surranó lehellet,
Reszketett ajkán, zárt szemén. kakukkfû, pitypang és a fürge felleg,
Apám ott állt a ravatalnál mindig iramló, mindig egy lak,
És velem együtt sírt szegény. hol lenn a lankán víg bocik legelnek,
Hogy elmosódtak a betûk! Beh anyjukkal tán, ki már háromszor ellett,
Sárgák s kopottak e lapok! mindig vidám és borzas borjakat,
Rég volt, midõn ez imakönyvbõl
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jobb volna írni vaskos tölgyfa mellett, Idegen nemzetek,
hol mint a makk, Hamis hitetlenek

Õsi fészked feldúlják;
megérett már a csönd s a fûre omlott, Barmodat mellyesztik,
hol a magány kék füstként lengedez Örökséged vesztik,
s tompán kigyúl az agostyáni dombok Jószágodat prédálják;
zöld tomporán s végigvonul kibontott Vitézi nevedet,
övvel, zordan, akár egy szerzetes, Régi hõs híredet
a vén idõ, susognak lenn a csontok Méltatlanul gázolják.
s ruhátlanul királyok és bolondok
lebegnek el s furcsa dal zengedez, Ébredj önérzetre,
hol ódon képre hajlanak a lombok Sorakozzál tettre
s elrévedez Búban élõ magyarság!

Édes nemzetségem,
alattuk, õrizvén s lomha nyájat, Én gyönyörûségem,
Szent Vendel is, körötte görbe kos, Megfojt ez a szolgaság!
tinó, tehén harapdálja a tájat, Nyílj ki szebb hazábul,
zöld messzeségbe illan ember, állat, Nimród ágyékábul
míg csöndesen a rét füvén tapos, Származott fényes virág.
hol halk színekkel festené a vásznat
Lukács, a festõ barnával a fákat,
kékkel a kék eget s az illatos
mezõre vígan festené a nyájat,
hol csillagos

estéken csak a régi lámpa égne
s gyújtatlanul és illetlenül,
mint végtelen tûz, hömpölyögne égve
a csillagár a sötétlila égre,
jobb volna írni lassan, egyedül,
fölnézni csöndben a Göncölszekérre,
hol hableány ül gyöngyszínû fehérbe
s kék csillagok gurulnak kerekül,
parttalan számok dallama zenélne
langy elemül

keveredve az angyalok karába,
hol Ráfael vezetne lassudan,
világtalant a mennybolt kék tavára,
hol angyalok suhognak és a pára
mint õselem alattuk elsuhan,
vas, kõ, hegyek s a csillagok karáma
alámerül, mint távolodó gálya,
hol új tenger lobog s miként a hattyúdal,
a véges égnek halkuló határa
alázuhan. 

Zempléni Árpád: Nimród fiaihoz

Egy régi magyar siralomból

Dicsõség házábul,
Nimród ágyékábul
Származott fényes virág,
Kit az irigységek
Mint eleven férgek
Mérges kígyófoga rág:
Oh, szegény magyar vér,
Félsz tehozzád hogy' fér?
Véred feljebb hogy nem hág?
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Május  14. Május 20.
95 éve lenne Méhes György Kossuth-díjas erdélyi író, 75 éves lenne Orbán Ottó költõ, esszéíró, mûfordító
újságíró. Orbán Ottó Budpaesten született 1936-ban, kisgyermekként 

Méhes György, valódi nevén Nagy veszítette el édesapját a II. Világháború 
Elek, Székelyudvarhelyen született legvégén. 1945 után félárvaként a Sztehlo 
19 16 -b an . 1 91 7- be n a  cs al ád  Gábor vezette Gaudiopolis-Örömvárosban 
Kolozsvárra költözött, és az író az nevelkedett. Érettségi vizsgát 1954-ben 
ottani református gimnáziumban tett, majd többszöri próbálkozást követõen 
éret tségizet t.  Éret tségi után  a 1956-ban vették fel az ELTE Bölcsészet-
Ferdinánd Tudományegyetemenen tudományi Karának magyar–könyvtár 
tanult jogot, de érdeklõdése a sz ak ár a.  Be te gs ég e m ia tt  cs ak  3 
színház felé fordult. 1938-ban a szemesztert végzett el,1958-ban kórházba 
Nemzeti Színház ösztöndíjából több került, s késõbb már nem folytatta tanul-
hónapot Budapesten töltött. Ezután mányait, diplomát nem szerzett. Ettõl 
új sá go kn ál  do lg oz ot t,  el õs zö r kezdve szabadfoglalkozású író volt. 1981-tõl tíz évig a Kortárs 
színkritikái, majd politikai írásai címû folyóirat rovatvezetõje, 1991-98 között fõmunkatársa 
jelentek meg a Pásztortûzben és a volt. 1998-tól az Élet és Irodalom munkatársa. Elsõ 

Keleti Újságban. A második világháború után 1948 és 1950 tanulmányútján Indiában járt 1968-ban, 1976-ban pedig az 
között a Falvak Dologozó Népe munkatársa, 1950 és 1952 USA-ban. 1987-ben a St. Paul-i Hamline Egyetem, valamint a 
között a Mûvelõdési Útmutató szerkesztõje. Pártonkívülisége Minnesotai Egyetem meghívott tanára volt. Már egészen 
miatt támadások érték, emiatt meg kellett változtatnia nevét. fiatalon, diákkorában kezdett verseket írni, hamarosan 
Írói álnevét Méhes György (1746–1809) bölcseleti doktor, „csodagyerekként” tartották számon. Elsõ kötete 24 éves 
református fõiskolai tanár és író tiszteletére vette föl. 1952 után korában jelent meg. Az 1960-as évekbeli verseire jellemzõ az 
kivonult a hivatalos irodalmi életbõl, szabadúszóként írt erõs, közvetlen érzelmi telítettség, mely elsõsorban a háborús 
ifjúsági regényeket és meséket. 1956-ban rövid ideig a é lményekbõ l  t áp lá lkoz ik ,  poé t ika i l ag  ped ig  a  
Napsugár címû gyermekújság fõszerkesztõ-helyettese. A metaforahalmozásban, a strukturális metafora alkalmazásában 
siker t az 1982-ben megje lent Bizalmas jelen tés egy nyilvánul meg. 1962-tõl tagja a Magyar Írók Szövetségének. 
fiatalemberrõl címû életrajzi regényével érte el. Munkássága Az 1970-es évek második felétõl költészetében egyre nagyobb 
több elismerésben részesült. 2000-ben a Magyar Köztársasági teret kapott a versbeszédben az irónia. Lírája a magyar és a 
Érdemrend kiskeresztjét kapta meg; 2002-ben Kossuth-díjjal világirodalom legkülönfélébb alkotóinak hatását hasonította 
tüntették ki „jelentõs próza- és drámaírói tevékenységéért, az magához, József Attilától Allen Ginsbergig. Verseiben 
egye temes  magyar  mûve lõdés  é s  nemze t tuda t  egyaránt megtalálhatók a hagyományos, a modern és a 
megtartóerejének kimunkálásában vállalt szerepéért, a posztmodern beszédmódok szemléleti-poé tikai elemei. 
gyermekirodalomtól a színpadi alkotásokig ívelõ irodalmi Mûfordítói tevékenysége kivételesen széles körû volt, fõ 
munkásságáért”.  2005-ben átvehette a Bécsi  Európai területei az angol–amerikai és a spanyol nyelvû költészet, de az 
Akadémia díját. 2007. április 10-én, 91. életévében hunyt el. ókortól napjainkig a legkülönfélébb nyelvekbõl fordított. 66 

éves korában 2002. május 26-án hunyt el.

Május – Pünkösd hava – Tavaszutó – Ígéret hava

Süt a nap, vidám üzeneteket kiáltanak agymásnak örökké legénykedõ kakukkok, és szólnak a búbos bankák is valahol a legelõ szélén, 
hol új pásztorok és új nyájak ballagnak az öregek nyomán, be a májusba, ki a májusból. Csupa békés zsongás az erdõ. Jó lenne itt 
maradni. Lefeküdni a galagonya virágos sátra alá, megmarkolni az idõt, megállítani a felhõket, álmokat és éveket.
Aztán megvárni a holdat, mely nem hideg ilyenkor, és meglesni az öreg titkokat, amelyeket idehoz, de el is visz magával az örök 
menyasszony, a hûtlenül is hûséges, magát mátkacsókra kínáló, gerleszavú-május.

Fekete István: Tarka rét   
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Május 22. 1954-tõl a Hazafias Népfront Országos Tanácsának tagja lett, 
95  év es  le nn e K or cs má ro s P ál  ma gy ar  gr af ik us , és megjelenhettek cikkei, elbeszélései is, valamint kitüntették 
könyvillusztrátor, újságíró a Kossuth-díjjal is. Tamási Áron 1966. május 26-án hunyt el 

Budapesten. Kérésére szülõfalujában, a templomkertben 
Korcsmáros Pál Budapesten született 1916-ban, a temették el. 
kereskedelmi iskola elvégzése után mûszaki rajzoló, majd 

törvényszéki tudósító lett. Május utolsó vasárnapja A Hõsök Napja
1944-ben az üldözések idején 
segített a bajba jutottakon; A Magyar Hõsök Emléknapján megemlékezéseket tartanak 
ha mi s ir at ok at  ké sz ít et t országszerte, így tisztelegnek azok elõtt a magyar katonák 
s z á m u k r a .  A h á b o r ú  elõtt, akik az Árpád-kortól kezdve az 1848-49-es 
befejezése után a sajtóhoz szabadságharc, az elsõ és a második világháború, valamint az 
került. 1945-tõl a Kossuth 1956-os forradalom idején, egészen napjainkig megvédték az 
Népe, a Képes Hét, a Friss országot a külsõ ellenségtõl. A hõsök emlékünnepének eredete 
Újság, a Béke és Szabadság egy 1917-es törvénycikkre vezethetõ vissza.1945-ben még 
munkatársa, közben egy ideig országszerte megtartották a hõsök napját, de szerényebb 
a Néphadsereg Lapjának  keretek között és már nem számított nemzeti ünnepnek. Közel 
tördelõ szerkesz tõjeként  is ötven évig csak titokban lehetett gyertyát gyújtani értük, aztán 
dolgozott. Elsõ képregénye 1989 májusában ismét tarthattak nyilvános megemlékezést. Az 
1955-ben a Szabad Ifjúságban Országgyûlés 2001-ben iktatta törvénybe a Magyar Hõsök 
j e l e n t  m e g  H a z á d n a k  Emlékünnepét.
rendületlenül… címmel, mely 
Vörösmarty Mihály életét Petõfi Sándor: Tiszteljétek a közkatonákat!
dolgozta fel. 1957-ben a Füles 
c í m û  h e t i l a p  e g y i k  Tiszt vagyok... ha lát a közlegénység,
alap ítótagja . Az 1958-ban  Tisztelkedve megyen el mellettem;

megjelent Dumas Monte Cristo grófjának az adaptációját Én pirúlok, gondolván magamban:
tartják az elsõ, igazán kiforrott képregényének. Tíz éven át Nincs igazság, nincs igazság ebben.
tartó diadalút vette kezdetét, és megszülettek a mûfaj Nekünk kéne köszönteni õket,
emblematikus darabjai Rejtõ Jenõ Piszkos Fred, a Mert minálunk sokkal többet érnek. –
kapitányával az élen. Korcsmáros a realista stílust képes volt Tiszteljétek a közkatonákat,
annyira groteszkre torzítani, hogy a Rejtõ-regények Nagyobbak õk, mint a hadvezérek. Velök állunk a csaták 
legavatottabb rajzolójává vált, de Rideg Sándor Indul a tüzében,
bakterház-át is nehéz lenne más figurákkal elképzelni. Volt De mi tudjuk, hogy miért csatázunk,
úgy, hogy pályája csúcsán 180 képkockát rajzolt meg havonta. Mert van, ami gyõzelemre buzdít,
Korcs-máros népszerûsége töretlen maradt, míg 1968-ban meg Vagyon elvünk, van tán gazdaságunk,
nem romlott látása, és egyre gyengébb minõségû rajzokat S von elõre csábitó varázsa
készített. Operációja után még visszatért régi, letisztult A dicsõség ragyogó szemének. –
stílusához, de rajzban már nem volt olyan dinamikus, mint Tiszteljétek a közkatonákat,
fénykorában. Buda-pesten hunyt el 1975. május 24-én Nagyobbak õk, mint a hadvezérek.

Õk az elvet hirbõl sem ismérik,
Május 26. És a haza? kemény mostohájok,
45 éve hunyt el Tamási Áron Kossuth-díjas népi író Izzadásuk díjában nekik csak

Kenyeret vet s rongyokat dob rájok,
Tamási Áron kisbirtokos, sokgyermekes székely földmûves- S zászlajához hogyha odaállnak,

család gyermekeként született 1897. Nyomorért csak új nyomort cserélnek. –
szeptember 20-án Farkaslakán. Apja Tiszteljétek a közkatonákat,
Tamás Dénes , földmûves,  anyja  Nagyobbak õk, mint a hadvezérek. S mit tudják õk, mi az a 
Fancsali Márta. Ki akart törni az dicsõség?
elõ dök  par asz ti éle tfo rmá jáb ól,  S ha tudnák is, mi hasznuk van benne?
méghozzá nem is a szellemi élet, Nincsen lap a történet könyvében,
hanem a városi-polgári életforma Ahol nevök följegyezve lenne.
felé. Ezért 1918-ban megkezdte jogi Ki is gyõzné mind fölírni, akik
t a n u - m á n y a i t  a  k o l o z s v á r i  Tömegestül el-elvérezének? –
egyetemen, majd 1921-ben, miután Tiszteljétek a közkatonákat,
lediplomázot t,  a Kereskedelmi  Nagyobbak õk, mint a hadvezérek. Ha megtérnek csonkán a 
Akadémián tanult tovább, ahol 1922- csatákból,
ben szerzett diplo-mát. Nevét is Koldusbotot ád a haza nékik,
ekkoriban változtatta meg Tamás S ha elesnek a felejtés árja

Jánosról Tamási Áronra. Tanulmányai befejeztével Foly sírjukon s neveiken végig.
banktisztviselõként helyezkedett el elõbb Kolozsvárott majd És õk mégis nekimennek bátran
Brassóban. 1949 és 1953 között kiszorították az irodalmi Az ellenség kardjának, tüzének! –
életbõl, egyúttal akadémiai levelezõ tagságától is Tiszteljétek a közkatonákat,
megfosztották; ekkoriban leginkább jeleneteket, bábjátékokat, Nagyobbak õk, mint a hadvezérek. 
verses önéletrajzot írt. A Sztálin halála utáni enyhülés jegyében (Debrecen, 1848. Október–november.)



A Szent Kereszt feltalálása, a Keresztfa ünnepe

egendaszerû históriája szerint Nagy Konstantin császár 
édesanyja, a késõbb szentté avatott Ilona Lbuzgólkodására 320. szeptember 14-én ásták ki a 

Kálvária földjébõl. Mindhárom kereszt elõkerült, külön a 
„titulus”, vagyis az INRI-tábla, amelyet Pilátus az Úr 
keresztjére tûzetett. Nem lehetett megállapítani, hogy a három 
közül Krisztus melyiken adta ki a lelkét.

A Szent Kereszt egyike legõsibb és legkedveltebb hazai 
patrocíniumainak. Számuk szinte áttekinthetetlen. A teljesség 
igénye nélkül: Alsókorompa, Érsekújvár, Vittenc-
kastélykápolna, Csicsmány, Felsõlieszkó, Breznóbánya, 
Késmárk, Bártfafürdõ, Eger -kápolna a középkori 
székesegyházban, Jászberény -börtönkápolna, Parád -
üveggyár, Nevetlenfalu, Vászoly, Hegymagas, Somlójenõ -

A katolikus liturgia, így a nagypénteki Adoratió Crucis szõlõben, Ráckeresztúr, Vértesacsa, Büdöskút, Kõhida -
/keresztimádás/, és nyomában a régebbi népi áhítat a keresztfát börtön, Vulkakordány, Vasvár, Somberek -temetõkápolna, 
mindig hódolattal illette, hiszen a Megváltó szenvedett rajta és Kakucs, Orczyfalu, Versec -pestiskápolna, Apátkeresztúr, 
vérével is megszentelte. A keresztfában most már azonban Gyergyócsomafalva, Kézdiszentkereszt, Zetelaka. 
nem csak a kínszenvedés eszközét tiszteli, hanem a gyõzelem 
jelképét is ünnepli. A liturgia ezért így módosítja a 95. zsoltárt: 
hirdessétek a nemzeteknek, hogy az Úr a fáról uralkodik. Ezért 
ábrázolják a keresztre feszített Krisztust egészen a gótikáig 
koronás királyként. 

Lehetséges, hogy a középkori Aachen-járó magyar 
Az egri egyházmegyében már a török hódoltság alatt virágzott 

za rándokok  emlékeze té t  õ rz i  az ,  Ungarkreuz  
a szentkeresztcéh, vagyis a Szent Kereszt oltalma alatt álló 

/magyarkereszt/:  a Korpusz ágkeresztre /arbor vitae = életfa/ 
jámbor társulat /Debrõ, Jászapáti/, amelynek a búcsúkkal járó 

van feszítve. Andernach 
fõünnepe az Inventio /találékonyság/ és Exaltatio/ 

sokat emlegetett, csoda-
felindultság, elragadottság/ volt. 

tevõként tisztelt feszülete 
A titulushoz számos magyar hagyomány, hiedelem fûzõdik. A 

valószínûleg az aacheni 
keresztfa egyik legendaváltozata szerint a tudás fájáról hozott 

magyar processzió körme-
és a haldokló Ádám nyelve alá tett három almamagból 

neti keresztje volt. Közeli 
háromágú fa nõtt: egyik ága cédrus, a másik ciprus, a 

hazai rokona Mateóc, 
harmadiké olajág. Ebbõl ácsolták a keresztfát, a halál fájából 

Lõcse ,  Szepesdaróc ,  
az élet fáját. 

Szepesbéla templomában 
látható. Az efféle spiritu-

Cédrusfa tartotta vérzõ szent lábait,
ális jellegû feszületek 

Ciprusfa ölelõ szentséges karjait, 
szellemi forrása nyilván-

Végre titulusát olajfa tartotta, 
valóan Szent Bonaventúra 

Lefolyván szent vére, bûnünket lemosta.
egyik mûve, a Lignum 
Vitae. Sajátos módon 
hasonló felépítésû, de már 
barokkos fogalmazású 
temetõi  s í rkeresz tek  
Keszthely-vidéki teme-

Egy híres barokk népkönyvünk, a radnai búcsújáróhelyrõl írt tõkben is felbukkannak. 
»Világos Berkeshegy« ezt tanácsolja a zarándok híveinek: I. Gonoszûzõ célzattal kint a 
N. R.I. szabadban már a középkorban állítottak kõkeresztet. Máig 
- ezen betûket homlokodra ujoddal írván mondván ájtatosan: megvan 1300 tájáról Sopronban, a balfi úton egy 
Názáretbéli Jesus zsidók királya. Ez a gyõzelem titulussa az én pihenõkereszt. A Beckerkreuz /pékkereszt/ szintén Sopron 
Üdvözítõ Jézus Krisztusomnak õrizzen meg engem a hirtelen, határában áll. Van belõlük minden útkeresztezõdésnél, 
véletlen és rossz haláltul. Amen.  mécsesük is volt. Éjszakára meggyújtották, hogy a jámbor 

emberekre itt az útkeresztezõdénél leselkedõ gonoszt, 
elkárhozott lelkeket elriasszák vele. Ilyen kereszteket 
hajdanában nyilván az egész országban állítottak. 
Középkori, egy tömbbõl faragott, kétméternyi gránitkereszt 
áll szántóföldön Magyarcsanád és Kõvegy között. 
Eligazításnak még nyoma sincs rajta, rejtélyes, hogyan került 

feltûnnek. Keresztúr = Krisztus Úr, keresztre feszített Úr. A 
keresztet illetõleg Üdvösség eszközét, jelképét a katolikus 
liturgiában hódolat, sõt olykor imádás illeti meg. E 
tisztelethez természetesen az ereklyekultusz is hozzájárult. 
Ilyen helységneveink: Almáskeresztúr, Bácskeresztúr, 
Murakeresztúr, Németkeresztúr, Szécsikeresztúr, 
Vágkeresztúr, stb. A Szent Keresztrõl nevezett helynevek:  Ezért Makárius jeruzsálemi püspök mindhármat 
Barsszentkereszt, Garamszentkereszt, Gyöngyösszent-hozzáérintette egy halálos beteg asszonyhoz. Az egyiktõl 
kereszt, Kézdiszentkereszt, Péliföldszentkereszt, meggyógyult. Így jelentõdött ki, hogy melyik Krisztus 
Pilisszentkereszt. keresztfája. A császárnõ a kereszt egy részét és a szögeket 

fiának küldte Konstantinápolyba, a másik rész ezüsttartóba 
foglalva Jeruzsálemben maradt. Ezt a püspök minden 
nagypénteken nyilvános imádásra tette ki. A fenti történetet 
a „Legenda Aurea” nyomán az Érdy-kódex adja elõ. A 
középkori legenda a népi barokkban él tovább, sõt megérte a 
XX. századot is. 

A katolikus templomnak és katolikus tájnak legjelleg-
zetesebb szakrális ismertetõjele a kereszt, szabatosan a 
feszület Krisztus megfeszített testével, továbbá az egyszerû 
kereszt, amelyen nincs Korpusz, legfeljebb fölírások. 

Péliföldszentkereszt búcsújáróhelyen, amely a XVIII. 
században a nazarénus szerzetesek kezén volt, a titulusnak e 
rendi változatát többször is láthatjuk: INNR, vagyis JESUS 
NAZARENUS NOSTRUM REFUGIUM. 

Azok a helynevek, amelyekbe a kereszt szó van foglalva, 
nyilvánvalóan a templomi patrocíniummal, esetleg kereszt-
ereklyével függenek össze. Két csoportba oszthatók, az 
elsõbe, nyilván régebbi csoportba keresztúr, szentkeresztúr, 
földrajzi nevek tartoznak, és már az Árpád-korban 
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ide. Hasonló, de bevésett Stájerországban is állítottak. A történelmi Magyarországon 
Johannita-keresztecskékkel gyõri kereszt máig áll Savanyúkút, Lajtapordány, Kismarton 
díszített hatalmas középkori és Bodonhely helységekben.
sziklakereszt áll Szászváros 
közelében, egy útkeresz-
tezõdésnél.
 Az archaikus, szabadon álló, 
Krisztus monogramos Crux Keresztet általában családok, vallási társulatok, helységek és 
Invicta /legyõzhetetlen azok birtokosai emeltek jámbor elhatározásból,  
kereszt/ moldvai csángóink fogadalomból. Kint a határban, rendesen útkeresztezõdésnél 
között általánosnak mond- vagy faluvégen állították õket. Ez nem véletlen, hiszen a 
ható. néphit szerint a rosszak, bûbájosok éppen itt, a keresztúton 
Az európai pestisjárványok, leskelõdnek az emberek megrontására. 
hitújítás, török, harmincéves A kereszt mellett elhaladva a tisztes hívõ parasztok megemelik 
háború hatalmas lelki meg- a kalapjukat, az asszonynép pedig keresztet vet. Egy halasi 
rázkódtatásai, szorongásai református ember is mindig így cselekedett. Pápista szokásán 
magyarázzák a kereszt- elcsodálkozva azt felelte, hogy Jézus igaz ember volt, 
kultusz páratlan barokk megérdemelte a tiszteletet. A kertecskével övezett kereszt, 
virágzását. A hívek számára amelyet a család birtokán állítottak, a népi jogszokás szerint az 

nemcsak a megváltás eszköze, hanem a fájdalomban Egyházé volt, bár telekkönyvi átírásra nem került. A gondozás 
megtisztult reménység, keresztény méltóság bíztató mindig a családot, keresztszülõket illeti, de a szomszédok is 
szimbóluma is. Fõként mágikus célzatú régi ponyvairatokban törõdnek vele, ha az alapító családja kihalt, vagy elkerült. 
sokszor felbukkan a miatyánkkereszt is, mint a betûmágiának 
sajátos formája: Kecskeméti hagyomány szerint az elkorhadt, esetleg 

elpusztított útszéli fakereszteket nem szabad ebek 
harmincadjára engedni, elégetni sem, hanem tisztességgel el S A T O R
kell földelni, temetni. Göcsej, Zala útszéli keresztjein A R E P O
régebben apró, bojtszerû bádogcsengettyûk is voltak, amelyek T E N E T
szélfúváskor, vihar idején csilingeltek. Eredeti gonoszûzõ 

O P E R A célzatuk világos. Nevük  csengõs kereszt . A városlõdi 
R O T A S keresztrõl az a hír járta, hogy egyik oldala mindig izzad, 

csöpög, a víz »sörnyedez« belõle. Ezért csontfájós betegek, 
tüdõbajosok bizalommal jártak ide, a XX. század elsõ A vízszintesen, függõlegesen egyezõ betûsora e 
évtizedeiben imádkozni. Kassa környékén a XIX. században szónégyszögnek voltaképp kriptogram, amelyet már az 
az útszéli kereszteket a nyavalyatörõs betegek rongyokkal õskeresztények is ismertek. Elsõ ismert emléke Pompeiben az 
aggatták tele. Az esztergomi határban álló Hideglelõs kereszt I. században maradt fönn. Magyar jelentése egyébként: a 
hiedelemvilágát sajnos máig nem ismerjük. szántóvetõ Arepó fáradsággal hajtja a kerekeket. A beavatottak 
A keresztvetés, vagyis a hívõ ember homlokának, szívének, azonban tudták, hogy a kocka betûibõl az A és Q 
két vállának a jobb kéz ujjának az érintése, vagy más hozzáadásával kereszt alakban a Pater noster, vagyis a Mi 
személynek, tárgynak, munkafolyamatnak keresztjellel Atyánk rakható ki:     
Krisztus oltalmába ajánlása, megáldása a népnél messzire 
túlterjed a vallás követelte alkalmakon.A

P Göcsejben születéskor fejszével vágtak keresztet az újszülött 
A fekvõhelyére. Ormánságban fokhagymával keresztezték meg 

a gyerekágy négy sarkát. A Homokhátságon szentelt T
tömjénnel keresztezték meg a szabadkémény füstös oldalát. E
Ellõ jószág hasát, tõgyét sokfelé illetik keresztjellel.                  A   P A T E R N O S T E R ?
Öreg szegediek máig keresztet vetnek a kenyértésztára, 

N megszegendõ kenyérre, evés elõtt az ételre, olykor a szoba 
négy sarkára, ajtajára. Ilyenkor azt mondják: - Jézus vére O
fusson át mindön sarkot!- S

T
E

Forrás: Bálint Sándor: Népünk jeles ünnepei, Ünnepi Kalendárium
R
?

Összeállította: -cspb-Gyõr felszabadulásának, töröktõl való visszavételének örömét 
hirdetik a pellengérre emlékeztetõ gyõri keresztek /Raaber 
Kreuz/, amelyeket Nyugat-Magyarországon a Gyõri 
Egyházmegye régi területén, továbbá Alsó-Ausztriában és 

Az egész katolikus Európában, így hazánkban is nagy 
számban állnak útszéli keresztek. Nálunk, a székelyeknél, 
palócoknál, Göcsejben akadnak jellegzetes fakeresztek is. 
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Reményik Sándor: Kegyelem Radnóti Miklós: Hetedik ecloga

Elõször sírsz. Látod-e, esteledik s a szögesdróttal beszegett, vad
Azután átkozódsz. Tölgykerités, barakk oly lebegõ, felszívja az este.
Aztán imádkozol. Rabságunk keretét elereszti a lassu tekintet
Aztán megfeszíted és csak az ész, csak az ész, az tudja, a drót feszülését.
Körömszakadtig maradék-erõd. Látod-e drága, a képzelet itt, az is így szabadul csak,
Akarsz, egetostromló akarattal - megtöretett testünket az álom, a szép szabadító
S a lehetetlenség konok falán oldja fel és a fogolytábor hazaindul ilyenkor.
Zúzod véresre koponyád. Rongyosan és kopaszon, horkolva repülnek a foglyok,
Azután elalélsz. Szerbia vak tetejérõl búvó otthoni tájra.
S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Búvó otthoni táj! Ó, megvan-e még az az otthon?
Utoljára is tompa kábulattal, Bomba sem érte talán? s van, mint amikor bevonultunk?
Szótalanul, gondolattalanul És aki jobbra nyöszörg, aki balra hever, hazatér-e?
Mondod magadnak: mindegy, mindhiába: Mondd, van-e ott haza még, ahol értik e hexametert is?
A bûn, a betegség, a nyomorúság,
A mindennapi szörnyû szürkeség Ékezetek nélkül, csak sort sor alá tapogatva,
Tömlöcébõl nincsen, nincsen menekvés! úgy irom itt a homályban a verset, mint ahogy élek,

vaksin, hernyóként araszolgatván a papíron;
S akkor - magától - megnyílik az ég, zseblámpát, könyvet, mindent elvettek a Lager
Mely nem tárult ki átokra, imára, õrei s posta se jön, köd száll le csupán barakunkra.
Erõ, akarat, kétségbeesés,
Bûnbánat - hasztalanul ostromolták. Rémhirek és férgek közt él itt francia, lengyel,
Akkor megnyílik magától az ég, hangos olasz, szakadár szerb, méla zsidó a hegyekben,
S egy pici csillag sétál szembe véled, szétdarabolt lázas test s mégis egy életet él itt, -
S olyan közel jön, szépen mosolyogva, jóhírt vár, szép asszonyi szót, szabad emberi sorsot,
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull. s várja a véget, a sûrü homályba bukót, a csodákat.

Akkor - magától - szûnik a vihar, Fekszem a deszkán, férgek közt fogoly állat, a bolhák
Akkor - magától - minden elcsitul, ostroma meg-megujúl, de a légysereg elnyugodott már.
Akkor - magától - éled a remény. Este van, egy nappal rövidebb, lásd, ujra a fogság
Álomfáidnak minden aranyágán és egy nappal az élet is. Alszik a tábor. A tájra
Csak úgy magától - friss gyümölcs terem. rásüt a hold s fényében a drótok ujra feszülnek,

s látni az ablakon át, hogy a fegyveres õrszemek árnya
Ez a magától: ez a Kegyelem. lépdel a falra vetõdve az éjszaka hangjai közben.

Alszik a tábor, látod-e drága, suhognak az álmok,
horkan a felriadó, megfordul a szûk helyen és már
ujra elalszik s fénylik az arca. Csak én ülök ébren,
féligszítt cigarettát érzek a számban a csókod
íze helyett és nem jön az álom, az enyhetadó, mert
nem tudok én meghalni se, élni se nélküled immár.

Lager Heidenau, Žagubica fölött a hegyekben,1944. július



20.

ubik István színmûvész 2004. nov. 28.-án egy egy pap fõszerepét játszotta, aki kábítószereseknek segítve 
vasárnap regge len életé t veszt ette egy közút i mûködtetett egy menhelyet. A már említett szerepei mellett Bbalesetben, Cegléd és Ceglédberceli között. A önálló estekkel is jelentkezett az Új Színházban. Ezeket, a 

Budapest felé tartó színmûvész feltehetõen nem az út és látási  fellépéseit a közönség mindig nagy szeretettel fogadta. 
viszonyoknak megfelelõen vezetett, és áttért a menetirány Elõ adá s sor oza tai ban  a leg ked ves ebb  köl tõi nek  és 
szerinti baloldalra - állt a rendõrség honlapján. Rá emlékezünk zenészeinek alkotásait  mutat ta be a nagyérdemûnek. 
most. Bubik István - 1958. május 19-én született. Elvégezte a Elsõsorban versekbõl és a maga választott zenékbõl tevõdött 
Színház- és Filmmûvészeti Fõiskolát, majd ezt követõen a össze egy-egy esti elõadása.
Nemzeti Színház társulatában kezdte el színészi pályafutását. A Magyar Mûvészetért díjrendszernek önálló értékû díja a 
1993-ban londoni tapasztalatszerzését követõen a Thália Bubik István-díj, amelyrõl évente dönt a kuratórium Kubik 
Színházhoz szerzõdött. A Tháliát követõen 1998-tól volt tagja Anna vezetésével. A Magyar Mûvészetért – Bubik István-díj 
az Új Színház társulatának. Remek színészi munkásságát kuratóriumának tagjai: Eperjes Károly, Kerényi Imre, Kubik 
Jászai Mari díjjal ismerték el, de kiérdemelten, emellett Anna (elnök), Lohinszky Lóránd, Márta Istvánés Taub János. 
megkapta a Rajz János-díjat, a Farkas-Ratkó-díjat, valamint a A díjátadás a MM díjátadó gálákon történik, a többi díjjal 
Magyar Mûvészetért járó díjat is. 2000-ben pedig az Érdemes együtt. A díjat a 2004-ben elhunyt színmûvész emlékére 
Mûvész kitüntetésben részesült. Szerette a színházat, ahol a hozták létre. Az elismerést 35 évesnél fiatalabb színész vagy 
magyar és a világirodalom legismertebb szerepeit játszhatta el, rendezõ érdemelheti ki. A kitüntetett a pénzjutalom mellett 
de közel állt mûvészetéhez az ének is, ezért nem kis örömére átveheti Gyõrfi Sándor szobrászmûvész bronzból készült 
számos rockoperák fõszerepeit énekelte el. Mély érzelmeken fõnixmadár-allegóriáját, valamint a „Csillagokban” Bubik 
alapuló, de ugyanakkor alkalmazkodó, játékstílus jellemezte István címû díszalbumot, amelyet karácsonyra és a színész 
mûvészetét alakításait. Fõbb szerepei voltak: Mercutio halálának elsõ évfordulójára jelentettek meg.
(Shakespeare: Rómeó és Júlia), Ádám (Madách: Az ember Egy színész, aki szerette a színpadot és a hazáját, egyforma 
tragédiája), Bicska Maxi (Brecht-Weill: Koldusopera), Lennie hévvel. Egy sármos lázadó, egy bohém forradalmár, egy 
(Steinbeck: Egerek és emberek). A színpad mellett több "Ritka" Ember”,  írta róla a pályatársa, Rudolf Péter. Egy férfi, 
alkalommal a filmvásznon is feltûnt: elõször 1982-ben játszott aki gyûlölte a mellébeszélést, aki tudott megbocsátani, 
Dobray György Vérszerzõdés címû filmjében, majd ezt zokogni és ütni, ha kellett; ha úgy érezte, hogy kell... Az ember, 
követõen tévés szereplést is vállalt a „Nyolc évszak” címû aki a kétségeit sem titkolta: De hol van az én állhatatosságom, 
televíziós sorozat egyik szerepében. 1999-ben szerepet kapott, hitem, kitartásom Ádáméhoz, aggodalmam, szókimondásom 
Szabó István a „Napfény íze” címû filmjében, majd a Bánk bánéhoz képest? Lehet, hogy erõsnek látszom, ez 
„Hídember” -ben is játszott, de igazi sikerélménye és azonban csalóka. Megközelítõleg sem vagyok olyan bátor, 
elismerése a 2002-ben Dér András által rendezett a „Kanyaron merész, erõs, egyenes, jellemes, mint az általam alakított 
túl” címû filmdráma fõszerepéért kapta. Ebben az alakításában egyes alakok, bár mindig a nagy eszmények éltettek 

Tamás István: Emlékezés Bubik István színészre
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Hát megõl az gonosz népekSzenci Molnár Albert: XXXV. ZSOLTÁR 
Engemet szörnyen nevetnek,

 Ártatlan lévén, nem szánnak,
T. B. Könyörgése Dávidnak az megszabadításért. Sõt csúfolnak és szaggatnak.

Az képmutató galibák
Pörölj, Uram, pörlõimmel, Fogokat rám csikorgatják,
Harcolj én ellenségimmel, És rajtam nagy csúfságot ûznek,
Te paizsodat ragadd elõ, Kik csak zabálódást keresnek.
Én segedelmemre állj elõ, Uram, mig nézed ezeket?
Dárdádat nyújtsd ki kezeddel, Jövel, tartsd meg én lelkemet,
Ellenségimet kergesd el, Egyedül voltom tekéntsd meg,
Mondjad ezt az én lelkemnek; Ez oroszlánoktól ments meg.
Tégedet én megsegétlek.

Dicsérlek téged szüntelen,
Szégyenítsd meg, Uram, õket, Nagy sûrõ gyülekezetben,
Kik kergetik életemet, És nagy roppant sereg nép elõtt,
És azkik reám fenekednek, Téged dicsérlek minden felött.
Nagy szégyennel hátratérjenek. Ne engedd, hogy örüljenek,
Mint az szél az könnyû polyvát, Azkik ok nélkül gyûlölnek,
Széjjel szórja az föld porát, Ellenségimet fordítsd el,
Így az nagy Isten angyala Ne hunyorgassanak szemmel.
Õket széllel futamtassa.

Mert nem szólnak békeségre,
Õ útok legyen setétség De álnok szívek néz erre,
És olly sikamló, mint az jég, Hogy õk azokat háborgassák,
És az Isten angyala õket Kik békével ez földet lakják.
Kergesse, rontsa meg fejöket. Az hitlen népek soksága,
Mert nékem hálót vetettek, Száját szörnyen reám tátja,
És mél árkot készítettek, Kiáltnak rajtam ha-ha-hát,
Hogy életemben ok nélkül, Mondván: szemünk jó dolgot lát.
Megejtsenek kegyetlenül.

Úr Isten, látod ezeket,
Engedjed, hogy az hitetlen Fedd meg vakmerõségeket,
Essék veszélben véletlen, Kezed szájokra ne eressze,
És azon hálóban akadjon, És tõlem, Uram, ne légy messze,
Kit nékem vetött, hogy megfogjon. Serkenj föl, Uram és kelj fel,
Essék bé azon árokban, És ments meg ítéleteddel,
Kit nékem ásott utamban, Ügyemnek jó voltát lássák
És örvendez az én lelkem Ellenségim, noha bánják.
Az Úrban, ki megtart engem.

Ítélj meg igazságodban,
Minden én tetemem mondja: Ne nevessenek meg vígan,
Hozzád hasonló ki volna, És ne mondják nagy hahotával:
Uram, ki az szegént megtartod, Bényeltük õtet éh torkunkval.
Az erõsbtõl megszabadítod? Mind megszégyenítessenek,
Az nyomorult szûkölködõt Kik örölnek ínségemnek,
Az kóborlótól megmentöd. Öltözzenek gyalázatban
Hamis tanók föltámadnak Ellenem kevély voltokban.
És sok gonoszt reám fognak.

És azok énekeljenek,
Az jóért õk gonoszt adnak, Kik igazságnak örülnek,
Hogy lelkemtõl megfosszanak, Mondván: hálá legyen az Úrnak,
Noha midõn megbetegültek, Ki nyugalmat ád szolgájának.
Zsákban öltöztem õéröttek. Én nyelvem igazságodat
Õ ínségeken böjtöltem, Hirdeti nagy jóvoltodat,
És érettek könyörgöttem, És dicséretedet híven
Mint atyámfiát úgy szántam, Éneklem minden idõben.
Gyakorta hozzájok jártam.

Gyászban jártam lehorgadva,
Mint ki az anyját siratja,
De õk szomorú esetemen
Örülnek, és gyûlnek seregben.



A Krisztina, a Vérmezõ és tájéka anno 1930

 budai Várhoz hozzánõtt külvárosok ugyanazok, Voltak írók, akik azért jöttek a Krisztinába lakni, mert 
amelyeket a kerületek elnevezése az újonnan fejlõdött em lé ke zt et te  õk et  sz ül õv ár os un kr a,  sz ül õh áz uk ra , Arészek legutóbb történt különválasztásáig megjelölt: gyerekkorukra, családjukra. Babits, Márai is itt lakott.

az alsó- vagy Víziváros, az Országút, az újváros vagyis Újlak, a Áldozni, gyónni, misére járni, helyetikai meggyökeresedett 
rácváros vagy Tabán és a Krisztinaváros. Óbuda még külön törvény volt, nem illett megszegni.
mezõváros. Noha a vár falának egy részét már lebontották, A vallást külsõségeiben nagyon komolyan vették. Tagjai 
Budán áll még mind a négy kapu, a bécsin kívül a vízikapu, a vo lt ak  kü lö nb öz õ ko ng re gá ci ós  sz er ve ze te kn ek , 
Szarvas-térnél a Tabánba s így legközvetlenebbül a hídhoz egyházbuzgalmi erkölcsi, jótékonysági egyleteknek.
vivõ újkapu vagy röviden várkapu és a Krisztinavárosba vivõ A katolikusok nem nagyon tartották a kapcsolatot a 
fejérvári kapu a mai Tábor-utca táján, amelyet 1879-ig róla reformátusokkal . Rezervált,  hûvös , tartózkodó volt a 
neveznek, mint ahogy bécsikapu-utca a Dózsa György /azelõtt kapcsolat, de sértésekig, becsmérlésig nem jutott soha. 
Verbõczy/-utca, vízikapu-utca a Csónak-utca. Izraeliták olyan gyéren laktak a Krisztinában, hogy észre sem 
A vár addig is a legkonzervatívabb városrész volt, nemcsak lehetett õket venni.
lakóiban, hanem építkezésében is, azóta is itt maradt meg a A hitbuzgalom akadályozta meg, hogy toleránsak, türelmesek 
legtöbb régi épület. Amilyen mértékletes, higgadtan elõkelõ, legyenek, de a jó modor, az illem nem engedte meg, hogy 
finoman kecses volt, Kassára emlékeztetett a Krisztina. Márai ennek hangosan kifejezést adjanak.
városára. Voltak szabadelvûbbek is, de ezekre titokban nehezteltek, 
Neoklasszicista házai, templomok, papok, egyházrendes névtelen levelekkel rendre utasították õket.
intézetek növendékei, tanárok, iskolaigazgatók, apácák, bírák. Jótékonykodtak, nem mert jószívûek lettek volna, hanem a 
Varázsa volt annak, ami másutt elaggottnak tûnt. ranggal, a társadalomban, a krisztinavárosi társadalomban, a 
A régi dohánytõzsdék, papírüzletek, gyógyszertárak a helyi körben, jótékonysági egyletben, baráti köreikben 
kirakatban üveghengerekkel, az antik mérleggel, hosszúkás elfoglalt pozíciójukkal járt, hozzá tartozott.
porcelántégelyekkel. A jogtanácsos, a gyógyszerész, a közjegyzõ, a miniszteri 
És a csönd. tanácsos, a pénzügyi tanácsos, a tanügyi fõfelügyelõ a 
A közeli Vérmezõ, a nagyon közeli Királyi Vár, az Alagút. A nyugalmazott õrnagy tartozott az elõkelõségekhez.
felvidéki tiszta, zöldzsalus házak, az utcáknak méltósága volt. A budai Vigadóban rendeztek jótékonysági, irodalmi estéket. 
Pauler utca, Mikó utca. Az Attila út, a Krisztina körút sokat Herczeg Ferenc, Surányi Miklós regényeit olvasták, Gracza 
vallott lakóiról. György mûvét a szabadságharcról. Ez a mû apáról fiúra szállt. 
A rend a házakban, a házirend, amit minden család, minden Szalay-Baróti A magyar nemzet történetének gyönyörû, 
lakó kötelezõen betartott. bõrkötésû négy kötete minden lakás dísze volt.
Tisztelték a tilalmakat, becsülték az elõírásokat, a szabályokat. Az új magyar irodalmat nem olvasták, idegenkedtek a modern 
Szabályok, tilalmak, elõírások írták elõ a lakók életét. íróktól. Ami a külföldieket illeti, Maupassant-t Balzacot, 
Nemcsak az, hogy mikor szabadott az udvaron a szõnyegeket Stendhalt, Flaubert-t erkölcstelennek tartották.
porolni, hanem alkalmazkodni a rendhez, ami magánéletüket, Mindenben a szolidat szerették. Hálószobáikban rézágyak 
egymáshoz való kapcsolatukat, érintkezésüket szabályozta, voltak, az elõkelõknél természetesen volt úriszoba.
elõírta. Meg az, ahogy beszéltek egymással. Semmi sem volt A lányoknak külön, fehér bútoros, fehér selyemtapétájú 
elsietett, mindennek úrias méltósága volt. szobájuk volt, angyal- és pásztoridill mintázattal. Éjjel a 
Sokat adtak városrészük tekintélyére, nem vonzódtak a lányok ártatlan, szende fehér szobájukban cigarettáztak, a 
regényeshez, a regényesség körülöttük volt, a tájban, a táj tükörben nézték karikás szemüket. Olvasmányuk, Decobra 
fekvésében. A zsalugáteres házakban, kisvárosias utcákban, divatos regénye: A hálókocsi angyala, színészideáljuk Jávor 
amiket örököltek. Nem volt merszük rajta változtatni. Mint Pál volt. Szüleikhez ragaszkodtak, hibáikat ismerték, jobban 
ahogy sok lakó örökölt egzisztenciát, hivatást apjától. az erényeiknél, és nem tudták eldönteni, hogy szeretik-e õket. 
Ugyanazokba az iskolákba jártak, reáliskolába, polgáriba, sokszor olyanok voltak, mint az idegenek. Már nem voltak 
gimnáziumba, konviktusokban, diákotthonokban bentlakók szüzek.
voltak. Csak a régi tanárok haltak meg. De a tantermek 
változatlanok maradtak, az iskolák szigora, vasfegyelme, A Krisztinában a polgárok megfontoltak voltak. Pénzüket 
drillje is. A fenyítések, büntetések, dorgálás. szolid , tisztességes (nem uzsora)  kamatra a Községi 
Voltak, akiknél annyira ment az öröklés, hogy ugyanúgy jártak, Tak ar ék pé nz tá rb a he ly ez té k,  ah ol  ro ko n vo lt  az  
beszéltek, mint diákkorukban apjuk, anyjuk- igazgatóhelyettes, a cégvezetõ.
Ugyanazokból a tantárgyakból elõmenetelük jó volt, másokból Elgondolkodva álltak a temetkezési vállalkozó kirakat elõtt. 
gyönge. És ezt a Krisztinavárosban és felvidékies környékén Tanulmányozták a koporsókat. A túldíszes, ezüstös mázzal 
helyeselték. bevontakat neheztelve, a szerényebbeket, a komorakat, a 
A lakók szerették, vonzódva, nem regényesen, de konok gyászt jobban elhitetõbbeket, mely illik a halotthoz és a 
kötelességérzetbõl a hagyományokat, a százados szokásokat. családhoz, elmélyedve.
Türelmesek, tisztelettudók voltak. Aki a közös, írott és íratlan Gondoltak a halálra. A szekrényben, ahol a ruhák voltak 
hagyományoktól  el tért , az t rossz szemmel nézték, felakasztva pedánsan, külön el volt rakva az öltöny, amibe 
kiközösítették. eltemetik õket, de errõl mindenki hallgatott a családban, ez 
Már nem tartották közéjük valónak, már idegen volt, kerülték. természetes volt.
Legjobban tette, ha elköltözött, eltûnt a városnegyedbõl. Végrendeletükben minden apróságra kiterjedt gondosságuk.
Nemcsak a házból, az utcából, de a környékrõl is. Nemcsak az életbiztosításra, a betétkönyvre, a készpénzre, a 

telekre, ha volt.
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De rendelkeztek, melyik temetõben helyezzék õket örök köszvényét, ízületi bajait.
nyugovóra, a koporsóra, sírhelyre is utasítást adtak. A nyugdíjasok a postásokat várták. Levelet sohasem vagy 
Öltönyeiket, kabátjaikat, ingeiket, aranyórájukat, pecsét- és nagyon ritkán kaptak. A nyugdíjat a postás pontosan, napra, 
jegygyûrûjüket, egyéb ékszert a feleség és a gyerekek között, órára, percre kiszámítva hozta. Megkínálták egy pohár likõrrel 
egyenként felsorolva, parancsszerûen részletezve és süteménnyel.
hagyatkozták, osztották fel. A Vérmezõn a helyõrségi és testõrségi tisztek fehér 
De bizalmatlanok voltak. A végrendeletet nem tartották otthon pantallóban csoportosan lovagol tak. A tiszti legények 
íróasztalukban, hanem közjegyzõnél helyezték el. vigyázzállásban a tartalék lovakat õrizték.
Még arra is volt gondjuk, hogy melyik pap végezze a Olykor a világszép Erzsébet királyné unokája, az elhízott, vén 
szertartást a temetésen, és melyik templomba mondassanak Habsburg Auguszta fõhercegnõ ügetett udvarhölgyektõl 
engesz te lõ  gyászmisét  ér tük.  Ki t hívjanak  meg a kísérve, akik ugyanolyan elvirultak, hervadtak voltak, mint a 
szertartásokra. fõhercegnõ. A tengernagy, aki az ország államfõje volt, 
A gazdasági krach, a harmincas évek e drámai földcsuszamlása díszszemlét tartott a Vérmezõn. A csapatok arcvonala elõtt 
megrendítette nemcsak anyagi helyzetüket, de bizalmukat is a ellovagolt a szárnysegédeivel és tábornokaival. A tengernagy 
kormányzat és a gazdasági élet irányítóban. nem volt népszerû a Krisztinavárosban; református volt és 
Ez a vég, mondották, olyanok, akik ötven éven át soha egy szerintük parvenü, kurtanemes, aki bitorolta a Királyi Várat. A 
patetikus szót ki nem ejtettek. Krisztina vonzódott az eltûnt udvarhoz, IV. Károlyra,az utolsó 
Csupán hazafias darabok – mint a Bánk bán, Herczeg Ferenc Habsburgra még emlékeztek. A koronázására.
Ocskay brigadérosa – elõadására mentek a színházba. A Krisztinában felháborodtak, ha valaki öngyilkos lett; 
Legfeljebb Zilahy Lajos Süt a nap címû színdarabját voltak nemcsak bûn volt, de zavart is idézett elõ, kínos volt.
hajlandók, mint hazafiasan buzdító modern színjátékot A feleség a férjérõl így beszélt: az uram. Az erény kötelezõ volt 
megnézni, és Csathó Kálmán társasági színdarabjait. Csathó a Krisztinában. A házasságot védte a vallás. A botránytól 
urakról és méltóságos asszonyokról írt. rettegetek. Visszariadtak elõle, mint valamilyen járványtól.
A csúcsot Az ember tragédiája jelentette. Madáchnál  A szóbeszéd elõl (mert a Krisztinában is volt) bezárkóztak 
megmakacsolták magukat, tovább nem jutottak. Iskolai lakásukba. Ha voltak afférok, konfliktusok, szexuális 
tanulmányaikból emlékeztek Kemény Zsigmondra és Eötvös visszásságok a hálószobában, arról senki nem tudott. A 
Józsefre. cselédnek hallgatást parancsoltak, de szó nélkül, ha az úr külön 
Az idõs férfiak máslit viseltek nyakkendõvé bogozva, és aludt az úriszobában. És a cseléd hallgatott. Alárendelt 
amikor közeledett az esõs õsz, sárcipõt vettek fel. helyzetében is a családhoz tartozónak tekintette magát.
Tízévenként ére ttségi  évfordulóra összejöttek,  egyre A látszat volt a hatalom, az összetartó erõ, vérségi köteléknél 
idõsebben. Egymást mustrálgatták. Felsorolták a halottakat, erõsebb. A legsúlyosabb, amit mondhattak, egy szó volt – 
nézték hideg kíváncsisággal egymást, saccolva, felbecsülve az erkölcstelen.
agg arcokat. A valóságban csak a látszat volt itt is a kötelezõ. A tapintatos 
Magukban eldöntötték, hogy ezek már a sír szélén állnak, de õk látszat. Fontosabb volt a hûségnél, a bizalomnál , a 
még jól esznek, ha nehezen is, de lélegeznek, még elõttük a ragaszkodásnál, a házassági eskünél. Amit a hittanórán 
jövõ. Ha minden öt lépésnél meg kell állniuk, ez ugyan mit is tanultak, nagyon rég volt, nem mondták ki, de nem bíztak 
jelent, és hogy gyakran szédülnek. benne. De azért Istenben reménykedtek, megszokásból. És 
Szerettek temetésre járni, mások temetésére, és bizonyos szorgalmas templomlátogatók voltak.
kárörömet éreztek, s mennél öregebbek lettek, annál nagyobb A tekintélyt védelmezték. Ezért ritka volt a Krisztinában a 
elégtételt. válás. Fogadták a baráti családokat, rokonokat uzsonnára, 
Kézelõjükre temetéskor fekete gombokat tettek, tisztelték, születésnapi vacsorákra.
becsülték a látszatot. Magukban kuncogtak. Temetés után A férfiak kezet csókoltak a hölgyeknek, a nõk egymáshoz 
betértek egy borozóba, és erõs, fanyar bort ittak, elégedettek szorították arcukat, épp hogy megérintették egymás arcát. Az 
voltak, boldogok. úri modor szent, megdönthetetlen törvény volt.
Ebben a városrészben nem szerették a meglepetéseket. Egy lakásban, asztalnál ebédnél, vacsoránál együtt voltak, de 
Megszokták a templomokat, az orgonistát, a sekrestyét, a nem az ágyban.
papot, a százéves gyógyszertárakat, a trafikost, megöregedett Ilyen is volt. És titok maradt. Védte az erény, a tekintély, az 
ebüket, a köszvényüket, süketségüket, ha megöregedtek. illem, a morál felszíne. Némán drámák zajlottak le a 
Ragaszkodtak a háziorvosukhoz, havonta borítékban a lakásokban.
megállapított összeget nyújtották át torokköszörülés és Babérkoszorús illatú helyi jellege volt a felvidékies utcáknak. 
udvarias meghajlás közben. Nagyon tapintatosan, finom Az Attila út elõkelõ volt, finom, higgadt mértéke, méltósága 
gesztussal. volt.
Kétszer egy hónapban az orvos baráti látogatást tett.
Megvizsgálta a pácienseit, nagyon familiárisan, de orvosi Krisztina, Vérmezõ és tájéka, anno 1930 
buzgalommal. Végigkopogtatta finom ujjaival a hátat, 
lélegeztetett, sztetoszkópjával a szívet vizsgálta. Megmérte a 
vérnyomást, kezében az órával számolta a pulzust. Ha rosszul Forrás- Vajda Sándor. Budapest tegnap, Waldapfel József: 
aludt a páciens, étvágytalan volt, porokat rendelt. Ha Buda-Pest a magyarok fõvárosa.
szükséges, diétát.
Figyelmeztetett a szivar, egyáltalán a dohányzás és a kávé Összeállította: -cspb-  
ártalmaira. Mindezt joviálisan, apai bizalmassággal, szigor 
nélkül, rokoni meghittséggel.
Tudta, hogy páciensei inkább a gyógyfüvekben bíznak, 
titokban õ is gyógyfüvekkel gyógyítgatta gyomrát, 
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Takáts György: Krisztina

Ki állította ezt a durva szobrot,
budai sváb vagy péklegény vagy ács?
Szent Flórián komor arca
rémíti már annyi sok éve
asszonyainkat. Krisztinai
legények, ha víz helyett vér
folyik ereitekben, mért sütitek
szemetekkel végig a földet?
Csak állunk s Szent Flórián
csak néz és nem nézünk mi vissza.
Jaj, Szent Flórián,
nevesd el magadat végre!

Darnay Kálmán: A megriadt esküdt

 mai Kossuth Lajos utcáján Sümegnek, ahol kétsoros akácfa veti árnyékát az esti alkonyatban sétálgató szerelmes párokra, 
nyújtózkodik a boltíves, százados múltú, «esküdtszék» háza, a táblabíróvilág szolgabíráinak egykori tanyázó helye. Az új Avárosi palotájába költözött fõbírói hivatal régi helyiségeiben a Magyar asszonyok szövõszékei vertek tanyát. Szövõszékek 

csendes katakolása váltotta fel a letûnt nagyidõk jajgató, síró, könyörgõ szavát, melyet a deresre fektetett jobbágyok ajkáról vett 
szárnyra a várvölgy szele. De még ennél is hangosabb volt a kihallatszó asszonyi zsörtölõdés, mely Kéry Mihály esküdt uram, – 
egymást nyomon követõ, – hitvestársaitól eredt.
A házsártos élettársaktól megáldott Kéri Mihály uramnak nagy volt a szerencséje! Tizenkét év leforgása alatt elhantolta mind a három 
feleségét. Ahogy az utolsót elbúcsúztatta, szent fogadást tett, hogy asszonyszemély nem lépi át többé szobájának küszöbét. Szavát is 
állta becsülettel, a pinceszerezés örömeinek szentelve özvegyi életét. A gyászév még jóformán le sem tellett, máris bensõ barátságot 
kötött a Baglashegy táblabíró szõlõsgazdáival. Napos vendége lett Vajda Ignác hétszemélynöknek. Tarányi-Oszterhueber József, Cseh 
László, Farkas József, Nikola Ádám, Rosty Antal, Hertelendy György táblabíráknak. De nem vetette meg Ramessetter Leopold, – 
Sümeg kékfestõ aranypolgárának, – vendéghívó szavát sem. Sõt néha hívatlanul bekopogtatott még a lantpengetõ Kisfaludy Sándor 
«empíre-oszlopos» szõlõhajlékába is.
A döcögõ saroglyás kocsikon sokszor vidékre röpített híreskezû Marschal doktornak õ lett a szõlõkezelõje. Sõt pincéjének borbéli 
állapotját is jobban ismerte gazdájánál. Õ tudta csak rejtekhelyét annak a címvésetû hordócskának is, amelynek dongái mögé még 1811-
ben került, – a már aszúszámba menõ, – «élet-nedve». Névnapi vagy egyéb nagy esetnek kellett lenni, hogy abba belekóstolhasson 
valaki. A hiányzó nedût mosott kaviccsal pótolta ki gazdája, hogy a nótanélküli karcos feltöltésével meg ne romoljék zamatja.
1843-ban sokáig késlekedett a májusi esõ. Hasonlóképpen megkésett a borfejtéssel Marschal doktor is. Pedig kakukkszó után könnyen 
megfordulhat seprõs ágyában a sümegi kadarka. A vérbeli szõlõsgazda nem bízza vincellérkézre a boroshordók kezelését. Marschal 
doktor is Kéry Mihály esküdt urat hívta segítségül a körmére égett pincemunkához.
Alig ütötték csapra a nagy hordót, hirtelen nagy morgás támadt a Fehérkövek sziklás magaslata mögött. A váratlanul elõtolakodott 
felhõk párás teste könnyezni kezdve, rövidesen sûrû esõcseppeket hullatott a kiszáradt harasztra.
A rég hallott esõzuhogás nagy hálafohászt váltott ki a gazdálkodó Marschal doktorból:
- No, hála Isten, megjött az esõ! Most azután majd kibújik minden a föld alól!
A kadarkát kóstolgató Kéry Mihály nagyot sodorintott lefelé konyuló bajuszán, azután nagy hirtelenében kihökkent torkából az ijedtség 
szava:
- El is viszi az ördög, ha a régen elhantolt feleségeim a nyakamra jönnek!

/Részlet Darnay Kálmán Kaszinózó táblabírák címû könyvébõl/  
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A kétségbeesés pillanatában, mikor lábad alól elveszted a Annak lakása is van. szép szobája, konyhája.
talajt, s a szemhatár végképp elborul, arra gondolsz, hogy majd - És magának?
koldulnod kell, s megjelenik elõtted a koldusbot árnyéka. Ez a - Csak egy kis bódém, fából, magam ácsoltam. Én az 
kép határozatlan, azért olyan kísérteties és szörnyû. Hidd el, a igazságot mondom, csak az igazságot. Ich sog' die 
valóság nem egészen ilyen. Az másképp szörnyû. Wahrheit, nur die Wahrheit.
Részleteiben, aprólékos kicsinyességében az. Most itt az - Tudom, tudom. A bódéért legalább nem kell 
udvarban elõttem áll a koldus. Károly bácsinak hívják, és fizetnie.
ötvenöt esztendõs. Homlokára barna-deres haj csapzik, - Dehogynem. A helyért minden hónapban egy pengõ 
bajusza van, Krisztus-szakálla. Rongyok födik szénporos ötven fillér jár.
testét, inge cafatokban lóg, de figyelmes szemlélõ még meg - Melyik a legjobb nap?
tudja különböztetni az egyes ruhadarabok határvonalait, - A vasárnap.
kabátját, mellényét, nadrágját. Kék szeme a rozzant test - Melyik a legjobb évszak?
templomában áhítatosan világít. Arcéle sovány. Olyan nemes - A nyár. Télen a hidegben, mikor fúj a szél, senki se 
és elõkelõ, hogy frakkban valami nagyhercegnek hihetnéd, s veti le a kesztyûjét, senki se gombolja ki a kabátját. 
palástban egy apostoli szentet játszhatna színpadon. Felvidéki De nyáron könnyebben adnak.
tót. Törve beszél magyarul. A társalgás németül folyik. - Mennyit?
Elkérem botját, mert még sohase fogtam kezembe koldusbotot. - Két fillért, négy fillért, hat fillért. Aki tíz fillért ad, 
A koldusbot olyan, mint minden más bot, még csak nem is az már gavallér.
sokkal hitványabb. Engedélyét maga nyomja kezembe. - Hol koldul?
Hangosan olvasom. „Könyöradománygyûj tési engedély, Lekapja sapkáját, s mint kisdiák a leckéjét úgy fújja, rossz 
budapesti lakosnak. A könyöradománygyûjtés szabályozása magyarsággal: „Kezét csókolom, adjanak szegény 
tárgyában kiadott 81 000/1924. számú (ügyeljünk a számra) nyomorultnak, kezét csókolom.” 
belügyminiszteri körrendeletben megállapított jogomnál - Mit evett ma?
fogva megengedem, hogy X. Y. a saját részére nyomorenyhítés - Egy kis rántott levest.
céljából, a mai naptól számított 60, azaz hatan napon át - Hol szerzi be ételét?
Budapest székesfõváros területén házról házra járva, - Úgy kapom. Vannak házaim. Egy helyütt kenyér, 
könyöradományokat gyûjthessen magának.” másutt fõzelék, sajtmaradék, a piacon egy-egy 
Lám a dicsõ huszadik század a nyomort csatornázza, mindenre alma. A pénz ruhára kellene. Ezt a csizmát öt 
talál hivatalos formulát. A szöveg fölött lila tintával az áll, hogy pengõért vásároltam. Csak ilyen rongyos ne volnék.
az engedély 60 napra meghosszabbíttatott. „Személyleírás. Kitárja karjait, s a madárijesztõ-ruha, mely csupa férc, 
Termete: közép, arca: hosszas, szeme: kék, orra: rendes, haja: szétnyílik, látni lehet mellét, hónalját, meztelen testét, ahogy 
õszes-barna.”  Mi a baj? az Isten megteremtette.
- Sérv. Én mindig csak az igazságot mondom. - Mi ez itt?

- Mióta jár így? Föltartja jobb karját.
- Tíz éve. Mire hazajöttem a háborúból, a feleségem - Még tizenhat esztendõs koromban rajzolta ide egy 

meghalt, eltemették, azt se tudom, hol fekszik. A barátom.
népszállóban kaptam lakást. Aztán mit kezdhettem? Két tetovált szív, középütt a születési éve, 1872, fönn egy 
Járni se tudtam, ruhám se volt. Így lettem koldus. kifli és egy császárzsemlye, alatta két keresztbe tett fakanál, 

Amint ezt a szót kiejti, szeme egyszerre megtelik könnyel, ez mint céh-jelkép. 
a zúzmarás fejû férfi sírva fakad, úgy sír, mint a záporesõ. - Miért?
- Mi volt azelõtt? - Szokás. Akkor fájt, megdagadt, három napig 

- Pék. Én mindig csak az igazat mondom. dolgozni se bírtam. De jó, hogy itt van. legalább 
Kisgyerekkoromtól fogva dolgoztam. Én mindig tudom, hogy valamikor pék voltam.
csak az igazat mondom. Megint könnyezik. 

- Mennyi jön össze egy nap? - Nincs fia, rokona?
- Egy pengõ, egy pengõ húsz. Nem bírom a - Senkim a világon. Csak a jó Isten. Nur der liebe 

lépcsõjárást. Emiatt. Gott. Csak a jó Isten…
Lágyékát mutatja. Akivel senki se törõdik a földkerekségén, semmiféle 
- Mások többet keresnek? támogató és istápoló, annak a legelõkelõbb pártfogója van, 

- Akik a negyedik kerületben járnak, a Váci utcán. Ó, akihez a királyok is térden állva imádkoznak. Károly bácsi a 
ha én a negyedik kerületbe mehetnék, de ott már tavaszi égre emeli kék szemét. Háláról, kézcsókról, 
nagyon sok van. több mint ezerötszáz. könnyekrõl beszél. Milyen regényes, milyen középkori 

- Ismeri õket? minden koldus, milyen nyugodt. Tudja, hogy lejjebb már 
- Majdnem mindegyiket. nem kerülhet, s ez valami fönséget ad neki, valami nagy-
- Hányan vannak Budapesten? nagy békét. Lassan kifelé ballag. Nem siet. Elért oda, ahova 
- Az hallottam, tizenkétezren. kellett. Kikísérem, hogy a kutya le ne húzza, mert az orrával 
- Találkoznak néha? már megszimatolta, hogy kirõl van szó, s valami évezredes 
- Múltkor Kispesten gyûltünk össze egy udvarban. gyûlölettel vicsorítja fogát. A kutya az állatok közt a 
- Mirõl beszéltek? nyárspolgár.
- Hát a keresetrõl.
- No és ki a leggazdagabb koldus?
- Egy nyolcvanéves anyóka. A templom elõtt koldul. Pesti Hírlap, 1927. március 13. 
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 földbirtokos kastélya ott állott az uradalom közepén. - Mit csinált maga evvel a gyerekkel?
Elõtte nagyon szép kert volt, amelyet a nagyságos - Hogy el ne másszon, nagyságos asszony.Aasszony maga kezelt. Már a kibontot t rózsák Beásta a gyereket derékig a földbe, s annak csak a felsõ teste 

kiheverték a téli fülledtséget, s rügyeik lobogva gyúltak a szép állott ki a földbõl, és ragyogó szemmel nézett a kicsike, és kis 
napfény felé. A nárciszok hosszú sorban tüskésedtek s a karjait az anyja felé nyújtotta.
virágjuk is kezdett bomladozni. A japán cserje kövér bimbókat - Vegye ki rögtön azt a gyereket.
hizlalat a szép tavaszban, s pattantak a bimbók. Minden élt, Az asszony kiemelte a földbõl a gyereket.
ujjongott, boldog volt, virításra készült. - Nézze csak, egészen el van sorvadva az alsó teste. Hát 
A nagyságos asszony ott állott kedvesen, energikusan a hogy lehet maga ilyen kegyetlen.
munkások között és rendelkezett. Õ is olyan volt, mint egy - Jaj, nagyságos asszony, nincs otthon kire hagyni, hát 
nagyszerû tavaszi növény, friss és élõ. Szinte virított a ki kell hozni magammal a munkára.
szépsége, a friss szél kicsípte az arcát s a napsugár áthevítette - Na és?
átmeneti kis kabátjában. - Hát mink azt így szoktuk.
A kisfia ott sündörgött körülötte. Reggel nem eresztette az - Szép szokásuk van. hiszen felfázik ez a gyerek.
iskolába, mert az iskola három kilométerre volt a kastélytól, a - Dehogy fázik, nagyságos asszony, jó meleg a fõd.
gyerek nem érezte jól magát. Az igák most nagyon el voltak - Ne beszéljen bolondokat. Meg fog halni ez a gyerek, 
foglalva, s õ nem is volt ellenére, hogy a gyerek gyalog menjen ha maga nem vigyáz rá.
szép napos idõben az iskolában, de ma reggel, mikor el akart - Vigyáz rá a Jóisten.
indulni a fiú, ránézett s aggódva kérdezte, mi baja. Megmérte a - A Jóisten vigyáz, de maga nem vigyáz. Meg ne lássam 
lázát, nem volt semmi láz. Mégis arra gondolt, hátha lappang többet, hogy egy gyereket beássanak a földbe.
valami a gyerekben, hadd maradjon itthon, úgyis sokat tud a Nagy felháborodással jól lehordta az anyát, s még mikor 
többiekhez képest . Minek üljön ott  a nehéz szagú hazament, akkor is csak azon evõdött, hogy ennél szörnyûbbet 
iskolateremben, hadd ugráljon itthon s éljen, mint a kis csibe, még nem látott. Elmondta az állatorvosnak, aki nevetett rajta, s 
kis malac, többet ér, mintha a többi gyerek szagát szívja. azt mondta, hogy ezen a vidéken még annyi a babona, hogy 
De a gyerek nem érezte jól magát, nem futkosott, kedvetlen nem lehet a néppel okosan beszélni.
volt, s mindig mellette lógicsált. Néhány nap múlva arra járt a cselédlakások közt, ahol az az 
Mennyi baj van egy gyerekkel, milyen titokzatos egy asszony lakott, aki a gyerekét elültette. Meglátta, rákiáltott, s 
gyermeknek a kis élete. Aggódva figyelte, mi van vele. kérdezte:
Hûvösebb szél csapott be a kertbe, a bokrokat megrázta, s õ azt - Na, mi van a gyerekével?
mondta. - Jaj, kezit csókolom, forrósága van, megrontották a 
- Eredj be a szobába, s játsszál a gramofónoddal. gyereket.
A gyerek kis húzódozás után bement. - Ki rontotta meg?
Utánanézett s aggódott. Már csak ez az egy gyereke van itthon, - Még nem tudjuk, de verést kapott.
a nagyobbak mind Pesten vannak intézetekben, annál jobban - Milyen verést?
aggódott érte. - Szemtü.
Most az ura jött keresztül a parkon, s szólt: - Mutassa azt a gyereket.
- Fiam, kimehetne a mezõre egy kicsit. Nézzen körül, Bement a béresasszonnyal a házba, s elszörnyedt.
kedves, dolgoznak-e azok a világ lustái. Én nem mehetek, mert A ház felmázolt hideg földjén valami rettenetes rongyon ott 
a jorksírieknél kell lennem. feküdt a gyerek a földön egy kis mocskos ingben. Az egész 
Ott is volt valami baj. Új medencéket építettek, s a disznók közt teste tüzelt.
kettõ is volt szomorú, jön az állatorvos, hogy beoltsa õket. Lehajolt rá s nézte.
A kis bricska már be volt fogva, erre õ kiment az udvarba, felült - Ennek a gyereknek agyhártyagyulladása van.
és ki a mezõre. Végignézett az anyán, egy lány volt még ott, a Piros, aki két 
Kukoricát vetettek, s a krumplit is most ültették. Végig járta a évig szolgált benn nála a kastélyban, de most már elhagyta a 
szép mezõt, s nézte a búzát, hogy zöldell s leng a rövid szára a szolgálatot, mert menyasszony, pünkösdkor lesz az esküvõje.
szélben. A munkások szorgalmasan dolgoztak.  Itt-o tt - Piros!  kiáltott rá  neked sincs eszed. Hát így kell a 
asszonyok nagyobb csoportban kapáltak. gyerekkel bánni? Nem láttad nálam bent, hogy mit csinálunk a 
Hirtelen feltûnt neki egy furcsa dolog. Egy törpe kisgyereket gyerekkel, ha baja van?
látott a felkapált földön, s nem értette, mi van vele. Olyan volt, A lány lesütötte a fejét ellenségesen és hallgatott.
mint egy félemberke. Mintha csak kezecskéi lettek volna, s A gyerekecske anyja odavette:
azzal úgy csápolt, mintha a szél lobogtatta volna. - Nem úrigyerek ez, kérem, hanem parasztgyerek.
Szemet szúrt neki, s leszállott a kocsiról, hogy jobban - Hát aztán? Nem mindegy az a gyereknek, hogy 
megnézze. milyen házban jött a világra? A betegség betegség. 
Ahogy odamegy hozzá, látja, hogy a kisbaba, alig másfél éves Agyhártyagyulladás, ha mondom. Maguk megölik 
lehet, be van ültetve a földbe. ezt a gyereket.
Megáll mellette, néz, csakugyan be van ásva a puha, porhanyós - Ó, vigyáz rá a Jóisten.
tavaszi földbe.  - Ne kenjen mindent a Jóistenre, hanem rögtön vegye 
- Mit csináltak maguk evvel a gyerekkel? fel azt a gyereket, és tegye az ágyba.
Egy asszony kivált a sorból és odafutott. - Jaj nem szabad ahhoz nyúlni, mert meghal.
- A magáé ez a gyerek? - Mért halna meg?

- Igen, nagyságos asszony. Az asszony hallgatott.



- Dobják a fenébe azt a piszkot, micsoda dolog az, hogy nyúlni.
ilyen fertelmes piszokba fektetik meztelenül ezt a szegény kis Megvetették az ágyat, s a Piros vette fel a gyereket a földrõl, és 
ártatlant, a nyers földre. Bontsa ki azt az ágyat. szemmel lehetett látni, hogy a láztól elgyötört gyermek hálásan 
Az asszony kelletlenül kibontotta az ágyat. Nem volt abban se nézett, s elpihent a puha párnán.
párna, se dunna, csak rongyok, ócska ruhák és egy vedlett Az anya azonban a kezét tördelte, s jajszóval tört ki belõle a 
juhászbunda. zokogás, hogy vége a gyermekének.
- Magának semmi ágynemûje nincs? A nagyságos asszony otthagyta  õket, s hazament. A kisfiához 

- Nincs. sietett, s boldogan látta, hogy a gyerek a meleg szobában 
- Ez rettenetes. Piros, menj fel rögtön a kastélyba, elevenen és boldogan játszott.

mondd meg a házvezetõnõnek, hogy azonnal adjon Négy óra múlva jött a Piros, és azt mondta, hogy:
egy párnát és az Ivánkának a régi kis dunnáját. - Nagyságos asszony, a gyerek meghalt.

Mikor a nagylány elfutott, rákiáltott az anyára. A földbirtokosné le volt sújtva.
- Maga pedig azonnal vegye fel a gyereket az ölébe, Felment a gyereket megnézni. Ott feküdt szegény kicsi, 
addig is, míg elhozzák az ágynemût. Hogy lehet, hogy kinyúlva, élettelenül a fehér párnán.
magának semmi ágybelije nincs? Nézze meg az ember. - Látják, maguk istenadta  boldogtalanai… Ilyen 
De az asszony nem mozdult, csak sírt és gyûlölettel nézett orvosság kell egy gyereknek… Hát hogyne halt volna meg… 
maga elé. Beleássák a hideg tavaszi földbe, s mikor felfázik, lefektetik a 
- Nem hallotta, hogy mit mondok? puszta földre a kondás legpiszkosabb rongyára. S azt hiszik, 

- Jaj, nagyságos asszony, ne tessék beleszavazni, mert attól meggyógyul. Jaj, ez a mérhetetlen butaság…
meghal a szegénykém. Az anya dühvel és gyûlölettel nézett rá.

- Micsoda bolond beszéd ez. - A nagyságos asszony az oka. A nagyságos asszony 
Már kezdett gyanakodni, hogy valami babonába ütközött, s lelkén szárad! Még három napja olyan volt a gyerek, mint a 
firtatni kezdte, mi ez. csík! Olyan eleven és most meg kellett neki halni, mert a 
- Értse meg, maga szerencsétlen. Micsoda fertelmes nagyságos asszony megtörte az isteni akaratot!
rongy az, amin fekszik az a gyerek? - Ne halljam még egyszer ezt a butaságot  kiáltott az 

- Az javítja meg. úriasszony is, magából kikelve.  Mesterségesen 
- Micsoda? megölnek egy gyereket, és még engem tesznek 
- Azt mondta a néni, hogy erre kell tenni. felelõssé. Szégyellje magát.
- Mire? Könnyes szemmel ment el a kis béreslakásból, vissza a maga 

Az asszon nagy nehezen kivallotta: életébe. 
- A kondás legszennyesebb ingére kell fektetni. És õ A nap ragyogott, szellõ sem volt, az egész természet boldog 
ráimádkozott, szenet is vetett neki, ha most a nagyságos volt és vidám, de a gyermekecske bizony szegény kis hulla 
asszony megrontja, a gyerek meghal. volt, ott feküdt az úri párnán kinyújtózva, mint egy szomorú 

- Rögtön telefonálok a szolgabíró úrnak, ha azonnal fel emlék a kultúrák keresztútján. 
nem veszi azt a gyereket. Majd megtanítom én magát. 
A saját gyerekét halálra ítéli.

Addig csattogott és pattogott, hogy már a Piros is megjött az 
ágynemûvel, s az anya még akkor sem akart a gyerekhez /1931/

27.

A nyári vihar tisztár mosdatta a pusztát. Rá is fért: a harcok Pedig most már a maga hasznára dolgozik a pusztai kovács is, 
nagyon megrongyolták. Itt is, ott is üszkös falak merednek az nem az uraságéra. Uradalmi emberbõl a maga ura lett, akárcsak 
ég felé. Egy-egy megmaradt kémény árván nyújtogatja vékony ezek a többiek is itt. Az egyik, Czövek András, a volt csirás, 
nyakát, mint valami idetévedt õsgyík. De most az üszkös falak nagy igazságot sommáz ki magából, mikor a kovács a hideg 
mogyorószín egyenruhát kaptak a záportól. A magtár vízbe dugja a forró vasat:
felpenderült bádogteteje nedves ragyogással tárja magát az - Azt t'om te is úgy vagy, Anti, a mûhelyeddel, mint 
elõserkenõ nap felé. Még a két gutaütött harckocsi is fényesre mink a fõdünnel. Két esztendõvel korábban szeretted vóna. 
subickolta ábrázatát a szérûben. Háború nélkül. Csakhogy az urak máskép gonduták!
Millió csókban csobbant ki a nap a vízcseppek tükrében. A - Osztán meg én több vassal szerettem vóna a mûhelyt, 
puszta megélénkült. Megcsikordult a gémeskút, egy-két tik meg kevesebbel  a fõdet… Igaz-e?
maradék kakas az ég felé pántlikázta hangját. - Má' az igaz  nyomta közbe a szót Simon, a tehenes.  
A kovácsmûhely patkolójában a vihar elõl bemenekült Az én fõdemben lehet még egy-két vékára való akna! 
emberek álldogálnak, és most szedelõzködnek. Bõsze, a A születésit neki! Úgy kapálok rajta, hogy máruccse 
kovács az üllõn cifrázza a maga nótáját, ami megkülönbözteti kiver a víz… „No most robbansz, Gyuri, most 
õt a világ minden más kovácsától. Közben kaffant egyet-egyet: röpülsz”  mondom magamban… No most koppan 
- Aha, no! valami… no ott a vég… „Marha,  mondok  akkor má 
Így szokta. A képe rettentõ komoly marad, ami nem is csoda a nincs baj, ha hallod a koppanást!...” Teszem, a 
mai világban. Ló nem maradt a pusztán, mindet elsodorta a szegény Bódocs i nem ha llot ta  má… Csak  
háború, patkolni így nem kell. Szekérvasalás se igen akad, fölrobbant!...
marad hát a giz-gaz szerszámjavítgatás meg a laposvas- Menõfélben volt már, de aztán megtorpant.
élesítés. - Ló!

Szarka Géza: Körmös ló



Valamennyien odanéztek. A dohánypajta felõl lovat vezetett - Talált jószág  felelte a kovács.  A Julis találta a 
egy asszony. Bogár Julis az, a Tikász Ferkó felesége. Lassan földjükön.
kocog a gebével, elég kivárni. A parádéskocsis nem szólt. Julis se. Amolyan pusztai viszony 
- No Julis, honnan szerezted?  esnek rá mindahárman. volt Moharos és az apja között. Fogta a remegõ lovat, és lassan 
Jóformájú menyecske a Bogár Julis, de a nap és a munka már hazafelé vezette. Nehéz volt a szíve. Kegyetlen nap ez a mai. 
elõlegbe minden zsírféle anyagot kicserzett belõle, amit valaha Ma három hónapja, hogy Ferikét, a kisfiát megölte a golyó. A 
is fölszedhet még életében. Vár egy darabig a felelettel, aztán puszta két front közt volt akkor. Az oroszok a dohányföldek 
csak úgy félvállról adja vissza a szót: felõl lõttek, a németek pedig a Naplás felõl. Õk pince 
- A vetett szárban találtam a földünkön. Tördelte a hiányában a szoba padlóján feküdtek Czövekékkel együtt, 
szárat. akiknek a lakását már szétrombolta egy akna. Egyszercsak 

- A lábával vagy a fogával? viharcsend…egy golyó se sziszegett. A mennyország ez… 
Ezt Lengyel kérdezte, a dohánykertész. Ferike fölugrott  õ maga a konyhába kúszott valamiért  a 
- Avval tördelte, amivel tudta  gyilkolódott a kovács.  gyerek odaszaladt az ablakhoz és fölkiáltott: 
Foga nem igen lehet má, hát a lábával dolgozhatott. - Nini! Ló!...
Nevettek, de titokban szakértelemmel mustrálgatták a bitang Aztán elbukott. Egy puskagolyó a fején találta.
jószágot. A háta mély nyereg, a hasa lóg, a lábát húzza, az egész Könnyek pásztázzák a szegény asszony lezsarolt arcát. Húzta, 
állat egy csont, egy nagy ládafej meg nehéz pata. noszogatta, ráncigálta a vén gebét, közben meg panaszosan 
De ló! Az egyetlen a pusztán! Most Julisé, mert a földjén találta nézett az ég felé. Hát el lehet ezt bírni, Úristen? Az az édes 
bitangban. Senki jószága, hát most ez a törvény. ártatlan bárány a föld alatt! A szép, barna fejecskéje…, ó azok a 
- No gyere, Julis, megpatkolom ingyen, hogy el ne viaszos, vértelen orcák… Teremtõm, hát ezt teszed az 
felejtsem a mesterségemet. emberrel?! Egy szívre ennyit hengerítesz?!
A kovács csupa hemzsegõ buzgalom volt. Mikor az asszony Rántott egyet a lovon.
betámogatta a lovat a patkolóba, akkor látták, hogy kikezdte a Az apját is elvesztette azon a szörnyû napon. Azóta csak hálni 
rüh. jár az öregbe a lélek. Tesz-vesz, jöszménkedik, de a lelke vele 
- No szép asszony kegyed,  dünnyögte a kovács a ló ment egyetlen fiúunokájával. Azzal a Bogár-fajtával. Még a 
felé  jól el van látva. A bõrén rúzs, a teste áramvonalas…, no mozdulatai is, akár az öregapjáé. A hangja meg az apjáé, 
megálljon, nagysád, most egy kicsit megmanikûrözöm a szegényé, aki hadifogságban senyved.
kacsóit!... Aha, no! Odaért az udvarba. Kis sírhalom domborodik a harcok után 
De mikor csak úgy „föntrõl” megnézte a kacsókat, fölkiáltott: összeeszkábált fészer mellett a cigányalma fa alatt. Két szív-
- Körmös ló! virágbokor hajol rá a kereszt tövére, a sírhalmot pedig apró 
Ami azt jelenti, hogy sohasem látott patkót. No még ilyet! Vén porcsi rózsák tarkázzák, a szegény ember vékony szirmú, 
gebe, aztán eddig ellenállt a kovácstudományoknak. Szinte nappal nyíló, éjjel becsukódó gyalogrózsái.
lámpalázban égett Bõsze, mert ilyen vén körmös táltost kettõt Bogár Mihály a sír körül barkácsol. Úgy csinál, mintha kaszát 
se igen patkolt életében. kalapálna. Mikor meglátja a lányát a lóval, lassan 
Hanem a gebe meg is mutatta, mit tud. Mikor Czövek felkapta föltápászkodik.
az egyik hátsó lábát, és Bõsze megérintette a faragóval a - Van lovunk, idesapám,  jelenti Julis fontoskodva.  A 
patáját, olyat rúgott, hogy Czövek nekirepült a szerszámos vetettszárban találtam. A mienk.
ládának. Csitították a gebét, szidták, ütötték, becézték, de az Az öreg kocsis rámered a körmös lóra, aztán fojtottan mondja:
állat mind veszettebb lett. Nyerített, nyüszített, remegett, - Hajtsd a fenébe ezt a dögöt! Nem köll! Tudod?!
kihabzott a horpasza, és rúgott, dobálta magát, mintha hét Nagyon gyengéden felelt az ifjúasszony, mintha beteghez 
ördög bújt volna beléje. A kovácsot is megszállta a férfiördög. szólna:
Csak azért is! Elvégre a kovácstekintély is valami. Hozta hát a - De idesapám, mit vétett magának ez a szegény pára? 
pipát, minden lovak rémét, hogy az orrába csavarja a körmös … Bántotta magát? Mért gyûlöli el innen?
lónak. Ketten lefogták a lovat a nyakánál fogva, õ pedig A vén kocsis csontos arcán megvonaglottak az izomkígyók:
belenyomta orrába a kínzó-fát. - Tik-eszed van, te Julis! Hát… te…
Szerencsére jött Moharos, a parádéskocsis. Mutatós, szép Fojtott izzásba ment át a hangja:
barna ember, a bajuszát régebben bajuszkötõvel ápolta, van - Hátha ez, ez a ló csalta az ablakhoz a Ferikét!... Hátha 
valami maradék tekintélye neki. Mikor meglátta a pipás lovat, ez vót a kísértõ sátán?!... Nem akarok lovat látni!
rákiáltott a kovácsra: Az asszony csak tartotta a kötõféket, nem mozdult. Hirtelen 
- Ejnye Anti, minek a?! A pipa megszégyeníti a keserû könnyek pásztázták végig az arcát:
kovácsot, meg a gazdát is. Harminc esztendeig voltam kocsis, - Hát akkor az életünket se akarja látni, idesapám! A 
de pipával nem patkoltattam! Ferkó szegény feje fogságba, a kamaránk üres, a fõdünk félig 
Bogár Julis kapva-kapott a szakvéleményen: mûveletlen,  és most az Úristen ide küldi ezt a lovat 
- És is ammondó vagyok, ne bántsuk a szegény párát! segítségnek, és maga el akarja kergetni, mer ló?!... Mer 

- De ingyen patkó no!  tüsténkedett Bõsze. ördög?!... Hátha az emberben van az ördög, idesapám?!...
- Akkor se köll. De az ördög hajthatatlan maradt. Fogott egy suhángot, 

A kovács kivette a pipát a ló orrából. Moharos szakértelemmel káromkodott egy sustorgót, és végig vágott a körmös lovon.
vizsgálgatta a ló patáit. - Mísz az anyádba?!
- Körmös ló, körmös ló  sommázta az ítéletet.  Olyan, Az állaton végigrándult a fájdalom, és elugrott az üres hidasok 
mint a táltosgyerek. Hagyni köll a maga természetében. felé. Valahonnan a közös szilvás felõl a kis Julis tüsténkedett 
Különben ördög válik belõle. elõ. Meglátta a dühös, öregapját, a síró anyját meg a remegõ, 
Aztán mintha nem is sejtené, megkérdezte: vén gebét. Pöttöm nõi szívével megsejtett valamit. Odaszaladt 
- Kié? a haragos vénemberhez, és átölelte a lábát.
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- Ne bántsa szegény párát, öregapám! Nyálazzák, marják, gyötrik, ölik egymást faluban, országok 
Julis is iskolás már, esténkint hangosan olvasni is szokott az között egyaránt. Az elõtt is: a szomszédok. Hogyan vájkált 
öregapjának, de most nincs hatása reá,. Az öreget megszállta a Moharos a szemével az õ vajukban. Érezte, hogy átsüt a rések 
Gonosz. Félre lökte a kislányt, és újra végigvágott a lovon. Az között! Mindig fönnen hordta a fejét, mert parádéskocsis volt, 
elsõ lovon, amely a borzalom napja óta a keze ügyébe került. õ meg csak igás… Aztán meg õvele embertelenül bánt is. Nem 
A sz om sz éd ok  mo hó n ku ku cs ká lt ak  át  a ro ng ál t szólt át nekik, mikor a front elõl kimenekült kocsijával, és 
deszkakerítésen. A végén még õk kaparinthatják meg a lovat! mentette övéit a szõlõbe. Neki, mármint Bogárnak az 
Moharos, a parádéskocsis sötét szemmel nézte a szomszédja igáslovaival a katonaságnak kellett szállítania távol Szilfától, a 
háborgását. Azóta az eset óta õvele is törökszomszédságban magáéra nem gondolhatott… Pedig megígérte Moharos, hogy 
van az öreg. nem hagyja õket cserben!... De ilyen gyehenna az ember, a 
Hanem most a kis Julis közbeszólt. Mikor az öreg félrelökte, másikat pusztulni hagyja…
odaszaladt bátyja sírjához, és fölkiáltott: Már megint Ferikénél volt a gondolata. Aztán simogatta, 
- Nini a rózsák? Becsukódtak, idesanyám! borzolgatta messzenézõ szemmel a romállatot, aki most egy 
A vén kocsis kezében megállt a husáng. kicsit többet jelent neki mindennél. Magát az életet.
- Mit beszélsz? A rózsák? Nappal?... Mi lûtte õket?!... Csendesen mondta oda a lányának, de az öröm galambszárnyai 
Akkor már Julis is vizsgálgatta a virágokat. feszítették a torkát:    
- Lássa, idesapám, az elõbb még nyitva voltak. Most - Te Julis, alighanem csikaja lesz!
pedig becsukódtak… Pedig se meleg, se sötét… Az asszony meggyötört arcán mosoly vánszorgott át:
Meghalkította a hangját, hogy a szomszédok át ne hallják: - Látja, apja, látja!...
- A Ferike üzent… Mondom… Ne bántsa azt a lovat… De aztán megint csak szipogni kezdett, mert a Ferikére kellett 
A Ferike küldte! Éhen halnánk különben… gondolnia. Hát persze, hogy õ küldte nekik a lovat, az õ fekete, 
Könnybe lazult a hangja, majd elhallgatott, és hangtalanul meleg szem lágyította feléjük az Isten szívét. De az a nagy 
zokogott. Az öreg kocsis testén is átremegett valami. Nézte a Mindenható a bölcsességét is kiárasztotta rájuk, mert lám ilyen 
két embert, a leányát meg a kis unokáját. Talán most látta rozzant gebét irányított feléjük. Ha szebb lenne a körmös ló, 
hónapok óta elõször tudatosan, hogy arcukat szinte mássá akkor száz kódorgó, élelmes ember már régen elkötötte volna, 
alakította át a sok szenvedés és nélkülözés. Látta bennük a mielõtt õ ráakadt.
nyöszörgõ, vinnyogó életet, aztán a szeme átváltott a Valami dugott megnyugvás költözött a körmös lóval Bogár 
sírdombra. Elnézte a becsukódott rózsákat, a virágok rejtelmes Mihály portájára. A seb ugyan még nyers volt a lelkükön, talán 
fájdalmát…, kiejtette kezébõl a botot. Leereszkedett a kis sohase gyógyuló, de a tüsténkedés a ló körül egy kicsit elterelte 
padkára a sír mellé, és nagy, csontos öklét belefúrta a szeme róla a figyelmüket. Egy kis kátránnyal a sebét, kenõccsel a 
odvába. A melle fölzihált, mintha nagy követ hengerítettek rühöt szépen helyre igazította a vén kocsis . Alföldi 
volna el róla. menekültektõl maradt az udvarukon egy könnyû vasalású 
A szomszédok eltisztultak a kerítéstõl. Elröstelték magukat. A formás kocsi, abba fogta a Rózsát. Büszkén kocogott ki a 
talált ló békésen legelészett a papsajtos udvaron. Az asszony mezõre az egyetlen lóval, a pusztán. Cséplés után ugyan már 
térdre esett, és imádkozott a sírnál. A kislány odatörleszkedett szerzett lovat a pusztagazda meg a volt magtáros is, de azok 
az öregapjához. csak amolyan magtalan, herélt mustra-lovak voltak, a Rózsát 
Jó idõ múlva földelt Bogár Mihály a padkáról. Arcára nagy kettõért sem adta volna oda…
nyugalom költözött. Odalépett a lóhoz, és egy marék szénát Szeptember végére várták a nagy eseményt. Addig takaros 
vitt neki. istállót eszkábált össze a tészer egyik felében. Jászolt is 
- Rózsa legyen a neve!  mondta csendesen. A szeme szerzett két lóra…
Ferike kis lakása felé révedt… A nagy dolog-idõben még jobban lezsarolódott a testük, mint 
A vén gebe kérdõen nézett rá ládafejével. Alighanem rudas eddig. A gabona nagy részét elölték a harckocsik meg az aszály. 
lehetett valamikor, mert a bal oldalán le volt horzsolva a szõr. Isten, ember is elfordult a lesujtott népektõl. Tíz körömmel 
Mihály szakszerûen vizsgálgatta a néhai paripát. Már a régi kellett harcolni az életért, a téli életért. A sírhalmot csak 
kocsis volt megint. hajnalban meg késõ este látták…
No, rühkenõcs akad még az urasági istállóban. Lószerszámot is Bogár Mihály valami vészt szimatolt a levegõben. Moharos a 
dugott el a tyúkpadláson. Lesznek hát valahogy. minap azt kiáltotta oda a szérûn Czövek Máténak, de úgy, hogy 
Lassan juhászította a lovat. A vén Rózsaszál vadul kapkodta õ is meghallja:  
fejét, mert emlékezett az ütésekre, de a széna lassan lecsitította. - Te Máté, hallottad, hogy Hantoson már visszavettek 
Mihály szõrmentén megsimogatta az oldalát. Hirtelen megállt néhány  kö tö tt  lova t a rendõrök  a tu la jdonosnak?  
a keze: teremtõ Isten, hogy ezt eddig nem vette észre! Élet van a Visszakötötték, amit mások elkötöttek.
lóban! Jó zsírosat nevetett, Mihály szerette volna megmártani benne a 
Nézte a pállott, rühes állatot. A bal tomporán seb, a szeme vasvilláját. Pedig abból ez a fáintos zablopó, urak hajcsárja 
hályogos, a lába pókos, és körmös, amolyan csavargó, céda nem eszik, hogy õ valakinek is visszaadja ezt a lovat, akit a 
jószág,  de romtestében épül valami… Ferike küldött nekik!
Az esõ után megzsendült körülötte minden, harsant, zsongott, Többet nem fogta be a Rózsát. Egyik éjjel koromsötétben 
kavargott az élet, egy fecske-anya csivogva kapaszkodott a kilopta a hantosi szõlõkbe. A szõlõcsõsz, valami Kabai János 
rongált eresz peremére, amelyen az akna  csudák-csudája  dugta el egy elhagyott, düledezõ présházba. Csikózásig ott 
épen hagyta a tavalyi fészkét. marad. Belekerült neki három zsák kukoricába, de megéri.
Hát csak az ember, az ember nyomorult?  gondolta az öreg Mindenfelé azt híresztelte, hogy eladta a körmös lovat. 
kocsis a rühes, vemhes kanca mellett.  Az õ roméletét nem Semmiérõ volt, amolyan garabanciás ló, túl nagy volt benne a 
lehet föltámasztani?! Mert sok az irigy, ártó hatalom az emberi természet. Megbukott vele no, röstelli is, de hát mit csináljon 
élettel szemben. Leginkább pedig egymásnak ártanak a népek. az ember gyereke. Megcsalódik, ameddig csak lélekzik…
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Nagyot néztek az újparasztok, amikor egy szeptemberi reggel - Hallja, szomszéd, csapja be az öregapját, ne minket! 
meglátták az öreg Bogárt a földjén. Tarlót hántott könnyû Adja elõ azt a lovat vagy nem?
faekével, ahogy azt a föld törvénye kívánja. Csakhogy az ekébe Hanem most a kerítés mögül szólalt meg valaki.
õ maga volt befogva, a Julis pedig, Tikász Ferenc hadifogoly - Pedig úgy van, ahogy Bogár szomszéd mondja. Õ 
felesége az ekeszarvát kormányozta. húzta az ekét, mink láttuk!...
Simon, a tehenes vette észre elõször a csodát. Át is kiáltott Az öreg Bogár megrázkódott erre a hangra. Moharos János 
Moharosnak, a farszomszédjának: szólalt föl mellette!
- János bácsi, látja, meghibbant a Miska bácsi! Hát lehetséges ez?

- Vagy csak lába nõtt szegény párának még kettõ!  - Egyik szomszéd nem vájja ki a másiknak a szemét!  
huncutkodott félig komolyan, félig tréfásan a tamáskodott a bíró.
parádéskocsis, aki két aszott üszõvel próbálta túrni a - Nem ám, nem! Csakhogy mink nem puszi-
földjét. szomszédok vagyunk ám, hanem haragosok!  

Nem is túlzott. Olykor igazán úgy látszott, mintha Bogár erõsködött Moharos.  Tanúsítja az egész Szilfa!
Mihálynak még két új lába nõtt volna, mert el-elbotlott az eke - Úgyis van,  hangzott innen is, onnan is. A vizsgálók 
terhe alatt négykézlábra. Húzott, veselkedett hevederbe most már hittek Bogár Mihály szavának. Szépen 
cövekelve a testét, félkarjával átölelve szorosan a tézslát. Nem elköszöntek, és továbbálltak egy pusztával.
sokáig bírta, de megláttatta a népekkel, hogy itt nincs ló, csak Az öreg Bogár meg állt, csak állt ott a faeke mellett, mintha 
ember, gyürkõzõ, meztelenre szegényített emberpára… valami elkiáltott igazságot nem tudna eszével fölfogni, és most 
Már elõhullottak a messze kéklõ dombok mögül a kálomista töri a fejét rajta. Hogyan? Jól hallotta? Moharos János, az 
varjak, akik a szántóvetõ ember ekéje nyomán pénteken is ellenség mellette vallott?
megeszik a csimaszhúst,  mikor hivatalos bizottság szállt ki Lassan, maradozó léptekkel megindult a kerítés felé. A 
Szilfapusztára. A jószágok körül akartak rendet teremteni. szomszéd még ott volt.  
Minden új számos állatról be kell mutatni a járlatlevelet a - Köszönöm János  mondta rekedten Bogár.
hivatalos pecséttel… - Szívesen Mihály!  felelte csendesen a parádéskocsis.  
Vasárnap déltájt értek Bogár Mihályhoz. Emberek vagyunk.
A bíró az alsó ajkával belehúzta a szájába sáfrányszínû - Azok. Szegény emberek.
bajuszát, így a tudálékos arc vallató fontosságot nyert. - Szenvedõk, szomszéd.
- It t köll  lenni egy idegen lónak,   mondta  Mihály szem a sír fel révedt. Lelkében fölvillant valami fény: a 
bizonyossággal a hangjában.  Talált jószág, igaz-e Bogár kis áldozati bárány emléke mozdíthatta meg Moharos szívét.
uram? Kezet szorítottak a kerítésen át.
A vén kocsis szemöldök-eresze összébb tolult. - Többet nem gyünnek má vissza ezek a lónyomozók,  
- Hásze vóni, vót, bíró uram, de má nincs. Eladtam. toldotta meg a kibékülést Moharos.  Ösmerem õket. nyugodtan 

- Mikor? Kinek? hazahozhatod…a lovadat!
- Má van vagy két hete. Földváriaknak. De Bogár Mihály nem hozta haza. még szüret elõtt 

A törvénybíró összenézett az állatorvossal. megcsikózott a Rózsa. Mihály még jókor érkezett ki Julissal. A 
- Két hete? körmös ló ott remegett csatakosan, reszketve és nyögve a 

- Annyi lehet. szükség-istálló homályában. Aranyszõrû, gömbölyû csikó 
- Nézze gazduram  szólt közbe az állatorvos, és lehajolt feslett elõ rozzant testébõl. 

az ekéjéhez.  No most majd kihallgatjuk az ekét. No - Kanca!  állapította meg boldogan az öreg kocsis.
mit mondasz, eke komám? - Akár a piskóta!  olyan tiszta és formás,  állapította 

Lemarkolt az eke kormányáról egy marék friss, csillogó meg Julis anyatársi szakértelemmel.
agyagot. - Hát akkor legyen Piskóta a neve!  mondotta ki az 
- Friss föld, látja apám. Tegnapi szántás… áment a vén Bogár. Veregette, simogatta a ló 

- No kinek a lovával vagy barmával szántott kend?  tomporát. Évmilliók szeretetparancsával nyalogatta a 
szegezte neki a bíró a kegyelemdöfésképen. Rózsa a kis Piskótát.

- A magaméval. - Milyen furcsa ez az élet,  bölcsködött Kabai, a 
Ezt már úgy kiáltotta. A szomszédok odacsõdültek a szõlõcsõsz.  Milyen rozzant gyökér ez a gebe, osztán 
kerítéshez. illyen csudaszép élet fakad belüle.
- Hol a ló?  kérdezte most egyszerre a három hivatalos A rozzant gyökér bizony már nem is volt olyan csúnya. Szinte 
ember. megfiatalodott, és megszépült az anyaság tisztító tüzében.

- Hun? Itt e! Bogár Mihály csak a csikót melengette a szeme parazsával. 
A combjára ütött. - Te Julis, mennyibe kerülhet egy kû-kereszt a 
- No ne csináljon belõlünk bolondot, elvtáram,  Ferikének?  kérdezte csendesen a leányát.
méltatlankodott a rendõr.  Nézze, mink csak rendet akarunk. - Nem tudom, idesapám! Aztán szinte ijedten kérdezte 
Nem lesz semmi bántódása. Hol az a ló, mutassa meg! vissza:  Ebbül a csikóból akarja?...

- No idesapám, mondja má meg!  noszogatta az öreget - Nem, lányom! A Piskóta a munkáé lesz majd, a fõdé, 
Julis, aki eddig az asszonyok muszájcsendjét az uradé, ha megjön. Az életé. De az öreg Rózsa 
választotta. árából…

- Megmondtam.  A vén kocsis fölszegte a fejét.  Itt van Nem folytatta. Mintha látná: nagy kõkereszt lesz, talapzattal, 
a ló e? Itt áll maguk elõtt… Én vagyok a ló. Magamat kerítéssel és Krisztus Urunk szent testével rajta, az ártatlan 
fogtam be!... Bárányéval, aki mindnyájunk bûnéért meghalt…         

A három ember jót nevetett az öreg ember ravasz fogásán. A 
bíró félig tréfásan, félig bosszúsan kárpálta:
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 jegyzõ, a bíró és a közgyám még javában vele a feleségem miatt.
ultimáriáztak a lugasban, de Andris már ott volt a - Hát szóval köllene most is! Hát a szakálladra a jó Aközségháza kapujában. Azon a nagy fehér kövön ült, Istenen se ad többet. Hanem ha beleegyezel, hogy 

amellyel ki szokták támasztani a kaput, ha az uraság kocsija ellicit álják a földeteket, akkor kifizetõdik az 
begördül az udvarra. Olyan álmos, nyári vasárnap délután volt, adósságod, meg még pénzed is marad. Ennek a része 
hogy még a kakas is aludt. Szárnya alá dugott fejjel kuksolt az is a tiéd lesz.  Andrisra mutatott.  Igaz-e, Andris, ad 
út porában. Andris nagyokat ásított, és bambán kaparta kérges neked a tisztelendõ úr, ami kell?
lábát, melyre valósággal cipõt festett a piszok. A jegyzõék - De ad ám! Áldott jó ember a!  felelt az orrán keresztül 
ragyogó fehér angóramacskája felmászott az ölébe, s mint egy Andris.
hízelkedõ kislány, az ütõdött ember bajuszához simította az - No, látod, veled könnyen lehet beszélni  szólt a 
arcát. Ettõl fogva a kezét sem mozdította, úgy ült, mintha jegyzõ, és mosolygott hozzá. Álmosan mosolygott a 
kincset tartana az ölében. két emberre is.
Nemsokára megérkezett Istók is, Andris öccse, aki nem volt - Hel- he- he!  nevetett Andris.
hülye, de azért az orrát erõsen elõretartva jött, úgy lépett, A jegyzõnek most hirtelen hivatalosra változott a hangja.
mintha minden pillanatban attól kellett volna tartania, hasra - Tehát Tüke István napszámos kéri a Szarvas dûlõben 
esik. Istók csak vasárnap jöhetett le a hegyekbõl, de a jegyzõ, a fekvõ,  testvérével,  Tüke Andrással közösen birtokolt 
bíró és a közgyám olyan jó emberek voltak, hogy vasárnap is ezerháromszáznyolcvan öl szántójának eladását, azzal az 
elintézték a két testvér ügyes-bajos dolgát. indokkal, miszerint felesége életének megmentéséért feltétlen 
- Jó napot  mondta Istók, s megvakarta a kalapja alatt a szüksége van készpénzre. Minekutána a községi közgyám 
fejét. nem épelméjû testvére nevében az eladásba beleegyezik, 

- Nonapo!  felelte nyögõs orrhangon a félkegyelmû nevezett földterület nyilvános árverésen eladható.  Azzal egy 
testvére. ívet vett elõ, s valamit jegyzett rá, s áttolta az asztalon Istók elé.

Aztán többen nem is szóltak egymáshoz. Körülbelül másfél - Ide tégy egy keresztet  mutatott az írás aljára.
óráig vártak így a kapuban. Andris bámulta a macskát, Istók Istók odalépett, a tollat a szájához értette, majd olyan 
pedig szüntelenül kaparászott a kalapja alatt. Végre kikiáltott a óvatosan, mintha élne és érezne a papiros, odarajzolta a 
jegyzõ a lugasból. Az ingujja fel volt tûrve, a pápaszeme keresztet. Ezt cselekedte Andris is, de annak a közgyám fogta a 
feltolva a homlokára, vasalatlan nadrágot viselt. kezét. A jegyzõ, a bíró, a közgyám is mind aláírták az írást, 
- Na, jöhettek!  Azzal vette a kabátját, s a bíróval meg a majd néhány szóra összedugták a fejüket… Aztán a jegyzõ 
közgyámmal együtt megindult az idodába. tolla ismét percegni kezdett. Istók ezalatt hosszúra nyújtott 

- Amint mondtam, sógor  szólt a bíró a másik nyakkal a tanácsterem puszta falait szemlélte. Végre ismét 
paraszthoz , átengedem neked a licitán a Kisasszony szólt a jegyzõ.
rétet, ha hozzá tudok jutni ezeknek a földjéhez, mert - Ne, itt van, Istók, vidd el ezt az írást a kisbírónak, 
ez nekem jó lesz nyári takarmány alá. dobolja ki, még ma este hat órakor megtartjuk az árverést, 

- Hát mért ne tudnál. Majd elintézzük. hogy ne kelljen neked jövõ vasárnap újra bejönnöd.
A két mezítlábas hallotta ezt a beszédet. Istók értett is belõle - Igenis!  felelte Istók szolgálatkészen, s a gyenge eszû 
valamit, de a bíró meg a közgyám annyiba se vették õket, mint emberek jellegzetes, félig futó, félig sietõ járásával 
két utánuk lõdörgõ kutyát. Nagyot ásított a bíró, mikor az megindult a kapu felé. A kitárt ablakon át hallani 
ajtóhoz értek. Vasárnap délután lévén, az irodába tolta be a lehetett, amint meztelen talpa végigcsattogott az 
jegyzõné a gyerekkocsit, mert ez volt a leghûvösebb hely a udvaron.
házban. A tárgyalást a tanácsteremben tartották meg. A A hatósági emberek ekkor felálltak, és ismét kimentek a 
ta ná cs te re m ma jd ne m ür es  vo lt , és  fé le lm et es en  lugasba. A jegyzõ a törött sárga nadrágjában, a bíró s a 
visszhangzott, minden szóra felzúdultak az összes falak. közgyám kemény szárú, fényes csizmájukban. Andris ismét 
A jegyzõ néhány iratot hozott át az irodából. Leült a leült a kapu melletti kõre. A macska, amely elnyúlt, rezgõ 
zöldasztalhoz, jobbjára a bíró, baljára a közgyám. hassal feküdt a napon, felfigyelt, nyújtózkodott, aztán 
- Hát igaz-e  szólt a bíró , hogy négy hónapig adtam feltápászkodott, és újra odatelepedett az ölébe.
nektek hitelbe a tejet, igaz-e, Istók? A lugasban alig oszthatták ki háromszor a kártyát, Istók már 

- Igaz  nyögte a szegény ember. loholt vissza, s messze a falu túlsó végén felmorgott a dobszó. 
- Igaz-e, hogy a feleséged egész télen hordta tõlünk Eleinte alig volt nagyobb a macska dorombolásánál, de nõtt, 

kölcsönbe a zsírt? egyre nõtt. Néha egy-két percre megállt, hallani lehetett a 
- Igaz a! kisbíró hangját, aki világgá kiáltotta egyetlen darabka 
- Iga z-e , hog y hús vét kor  kap tat ok két  mér õ földjüket. De egy cseppet sem érzékenyült el felette, bambán, 

kenyérlisztet? egykedvûen nézett arra, amerre a nap sütött. Se esze, se szíve 
- Hát az is igaz. nem volt az ilyesmihez. Egyszer csak lecsukódott a szeme, és 
- De igaz ám, meg még sok minden más igaz. szuszogva eldûlt a kapu mellett.

E g y s z ó v a l  t a r t o z o l  n e k e m  ö s s z e s e n  A kisbíró rázta fel hat órakor.
háromszázhetven pengõvel. Igaz-e? - Hé, Istók! Zabba a lovak! Eredj már, mer Andris teszi 

- Ha Pál bátyám mondja, bizonyára igaz. el a pénzt, ha nem sietsz.
- A múlt héten meg azzal jöttél, hogy adjak neked húsz Istók feltápászkodott és megindult. Elöl ment a kisbíró, utána 

pengõt. Igaz-e? Andris és leghátul Istók. Vakarta a fejét és ásított. A 
- Bizony köllene, mondok, mert a bábának tartozom tanácsteremben nem volt egy árva lélek sem. Senki sem jött a 
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licitára, tudták, hogy úgyis a bíróé lesz a föld. Dobolás után itt - Mondok, akkor télre már nem lesz krumplim.
is, ott is összesúgtak efölött a faluban, hogy mégiscsak csúnya - Ne félj, az õsszel még kiszedheted, amit beleültettél  
dolog így elbánni ezzel a két öregedõ nyomorékkal, de senki mondta a bíró.
nem mondta meg a bírónak, és senki sem jött el rálicitálni. A - De mondok, a jövõ télre már nem lesz.
két árva ember ott állt a terem közepén, mind a ketten a plafont - A még igen soká lesz, öreg, addig sok minden 
nézegették. A becsukott ablakon egy dongó muzsikált, a történhetik veled.
másik, a nyitott ablakon a kutya ásítása hallatszott be s a - Hát akkor én elmehetek!
lugasból a kártya csattogása. Egyébként csend volt, vasárnap - El. Még vagy ötven pengõtök jár. Annak felit 
délutáni csend. Végre a kártyazaj is megszûnt, a három ember eltesszük Andrisnak, majd jó lesz a temetésire. A 
ismét megindult. Már mind a hárman ingujjban voltak, többiért bejöhetsz hozzám a jövõ héten.
feltûrõzködve, olyanok voltak, mindha disznóölésre - Mondok, mi lesz ezzel az Andrissal, ha tehetetlen 
indulnának. lesz? Már most is nehezen bírja magát. Azért a 
- Tök disznóm, tök királyok, tök filkóm volt, mégis földrészért eltartotta volna valaki.
elbuktam, a kutya mindenit neki  hallatszott a jegyzõ hangja. - Attól ne félj, gondoskodik arról a tisztelendõ úr.

- Nekem meg makkba húszam meg két ászom  mondta - De mondok, a tisztelendõ úr is öreg ember, az is 
a közgyám. meghalhat most már.

- A tanácsterem ajtaja nagyot sikoltott, a két ember - Akkor is lesz valahogy a sora. Ölég sok jó ember van 
felriadt. A kisbíró az asztalra fektette a dobot, a a faluban.
hivatalos emberek pedig helyet foglalatak egymás - Bizony sok van  állította Istók is.
mellett. A bíró megigazította a megeresztett - Nem lesz semmi baj  szólt a közgyám.  A 
nadrágját, és megkezdõdött az árverés. A dob bikaistállóban úgyis megürül a szegényágy akkorra. 
zörrent, a kisbíró elkiáltotta: Az öreg bojtár már a végét járja.

- Négyszáz pengõ elõször. - Na, Isten velük akkor  mondta Istók.
- Négyszáz pengõ másodszor. Senki többet? - Isten velük  mondta Andris mosolyogva. Aztán 
- Négyszázegy pengõ  mondta a bíró. megindultak. Ment a két ember, akinek nem volt egy 
- Négyszázegy pengõ elõször, négyszázegy pengõ talpalatnyi földje sem. Sem a falu határában, sem 

másodszor. Senki többet?  Ezt így elmondta vagy sehol a kerek világon. Mentek ki a kapun, a hosszú 
ötször, aztán magasra emelte a hangját, magasra a utcán végig. A nap már olyan alacsonyan járt, hogy a 
dobverõjét. talpuk alá tûzdelte sugarait, mintha fel akarná emelni 

- Senki többet? És… õket. meztelen lábukkal olyan halkan léptek, szinte 
- Harmadszor! lebegtek, mint két angyal.

A dobverõ lecsapódott. Az üres terem úgy kongott, mintha 
kútba kiáltanának bele.
Istók erre összerázkódott. Ijedten nézett a kisbíróra, majd a 
bíróra, a jegyzõre, aztán elõrelépett, nagyot nyelt. /1939/
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József Attila: Anyám Juhász Gyula: Anya

A bögrét két kezébe fogta, Fia kiszállt a távol tengerekre
úgy estefelé egy vasárnap És ott veszett, annak pár éve már,
csöndesen elmosolyodott De a nagy ég száz csillagán merengve,
s ült egy kicsit a félhomályban - - A jó anya reá remélve vár.

Kis lábaskában hazahozta Mindenki tudja, hogy a messzeségek
kegyelmeséktõl vacsoráját, Szomorú hõse csöndes már nagyon,
lefeküdtünk és eltünõdtem, Hogy túl jár már tenger baján a létnek
hogy õk egész fazékkal esznek S pihen talán egy távol csillagon...
Anyám volt, apró, korán meghalt,
mert a mosónõk korán halnak, De az anya, ki méhe bús gyümölcsét
a cipeléstõl reszket lábuk Úgy látta mindig, mint a nagy jövõt,
és fejük fáj a vasalástól Nem sejti, hogy mily messze költözött!
S mert hegyvidéknek ott a szennyes!
Idegnyugtató felhõjáték S míg óceánok ágyán alszik õ rég,
a gõz s levegõváltozásul Az anya vár, vár valami hajót
a mosónõnek ott a padlás S ragyognak rá rég elmúlt csillagok!
Látom, megáll a vasalóval.
Törékeny termetét a tõke
megtörte, mindíg keskenyebb lett -
gondoljátok meg, proletárok 
A mosástól kicsit meggörnyedt,
én nem tudtam, hogy ifjú asszony,
álmában tiszta kötényt hordott,
a postás olyankor köszönt néki 

/1931. jan. 6./



Anyák, anyák, ti asszonyok, ti szentek,Lányi Sarolta: Az anya dalol
ti éjjel-nappal küzdõ regimentek,
tudom, tiétek minden áldozat!Õnála nincsen kedvesebb,
De jó életre csak ti nevelhettek,nincs boldogítóbb, jobb, se szebb.
kik fáradsággal mindig úgy szerettek,
szíven hordozva annyi sorsokat.Enyém õ, mint enyém e szem,
Egykor éppen csak, hogy gagyogtunk,amivel õt nézem, lesem.
s ti tanítottatok beszélni, járni…
Hej, azóta mennyit botladoztunk,Ha drága szája rámnevet,
amióta magunkra maradtunk,felejtem sok bús évemet.
és megpróbáltunk világot látni.
Anyák, anyák, ti asszonyok, ti szentek,Ha feje nyugszik mellemen,
ti éjjel-nappal küzdõ regimentek,jöhetnek ezren ellenem.
tudom, sokat kell fáradoznotok,
de szeretetre csak ti vezethettek,Belõlem él õ, benne én,
hû gyógyítói annyi szívsebeknek,egyek vagyunk mi: õ, meg én.
ti égi, tiszta, drága csillagok!
Tudom jól, hogyha módotokba’ lenne,Halvány, halvány a szerelem,
ráhullnának a gyilkos fegyverekre,egyetlen fény: a gyermekem.
s zokogva szólna ajkatok:
– Fiúk, gyerekek, ti zord harcosok,/1891/
oszoljatok, oszoljatok! –
Ha az anyák mind összefoghatnának,
nem lennének üszkös falak,
kisírt szemek,

Pósa Lajos: Anyám sírja nem lenne háború soha többé!
És szeretnék egymást az emberek.

Mindhasztalan ültetgetem
Virággal a sírod halmát tele: Rákosszentmihály, 1949. május 5. 
Terméketlen, köves göröngyiben
Elfonnyadoz minden kis levele.
S oly messze van a falutól Tûz Tamás: Szelid szonett a Szûzhöz
E napsütött apró halmok sora…
Szomjas rögét nem öntözheti más,

Mint köntösöd szegélye száll utánadCsak a felhõ: az ég bús vándora.
imám: a félénk, bújdosó, szelíd
s mint halkan úszó esti szél a nádat,Virágtalan volt életed,
csókkal füröszti hulló fürtjeid.Virágtalan, anyám, a sírod is;
Mellettem állsz. A lombok ránkborulnak.Kemény, kopár, göröngyös hant alatt
Lehelletem oly csendben száll ma elVirágtalan tán még az álmod is!
a fák közé, mint hangja fáradt húrnakUgye nem az?
s a szíved mégis halk imámra lel.Az álmod ugye szép?
A gesztenyék fölött az ég kigyullad.Hímes virágként hull reá dalom…
A csillagok a fákra rásimulnak.S míg a szívemben csak egy is fakad:
Õrködj fölöttem és ha jó az óra,Mint csillagát az ég, hullatgatom.
mely harsány hangon hív a búcsuzóra,
ne hagyj el, Szentszûz, el ne hagyj örökre,
segíts az égi tündöklõ körökbe.

Rakovszky József: Anyák napján

Anyák napján millió szív dobban, Falu Tamás: Parasztkalendárium
elrebegjük a hála szavát
a drága nõknek, kik szeretve szültek,

Levegõben tavasz-íz,s fáradozni soha meg nem szûntek,
Az árokban fut a víz,értünk áldozva nappalt s éjszakát.
A napfény még nem meleg,Virág övezzen élõt, úgy mint holtat,
De kicsit már hízeleg.akik mosolygón csak nekünk daloltak;
A hideg már nem harap,az áldott szívû sok édesanyát!
Elmúlott Zsuzsanna nap.Egykor gyermekcipõben tipegtünk,
Mátyás törte a jeget,s anyánk õrködött álmaink felett,
Többet õ már nem tehet.és amikor már nagyobban lettünk,
Sándor, József, Benedekaz õ lágy szavára ébredeztünk,
zsákkal hoznak meleget.õ volt az elsõ fényes napkelet.
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Vár a munka, küzdelem, Itt vagy-e már? érez testem bomlása, keservem
Lesz siker, ha nekilátsz,    Eltörlõje, Halál! s elviszel ugy-e tehát?
Csak fagy nélkül múljon el Nyilnak már örök életnek szép ajtai, látom:
Pongrác, Szervác, Bonifác.    S ottbenn jobb kikelet jobb örömünkre derûl.

/*1749- †1807/

Miklós Jutka: A szép jegyese

Takáts György: Vers a kedveshezEngemet eljegyzett a Szép,
Egy nyári hajnalon magának.
Titkos, szomorú menyasszonyának - Mi vagy nekem, most már tudhatod.
Mátka-csókja a homlokomon ég. Hegedûk édes zenéje, vad kürtök hangja,

dobok üteme vagy.
Ó be szomorú ez az én mátkaságom.
Fut-fut elõlem hûtlen jegyesem, Induló vagy, induló vagy nekem,
S én bolygok s lába nyomát keresem magasan szálló, pattogó
Gyûlölöm és áldom. Átkozom s kívánom. szélben csattogó.

Csalogat engem az én hûtlen mátkám Mély dallam vagy, az vagy énnekem;
A bújósdizó, ifju Szép. hullámok csapódása, hullása
Néha felbukkan, elõmbe lép, egymásra.
Valamelyik útfordulónál várt rám.

Vízben cikázó hal vagy nekem,
Megfüröszt tiszta, ujjongó gyönyörben, vízben cikázó fényes
Aztán vígan illan tova. csillogó hal vagy.
Akit õ egyszer homlokon csókolt
Átkozhatja, bánhatja sírva: Ezernyi színben hullasz minden este,
De hûtlen nem lehet soha. ott szállsz el az ablak elõtt,

ezernyi csillag.

Felhõ vagy, égi szánkó, sikló
szánkó, téli tél,Révai Miklós: A kikeletrõl
nyári nyár.

Víg tavasz, a kerek esztendõ szebb része derûl fel,
És tavasz vagy, tavaszi langyos, te!   S új pompájával tér mezeinkre kiszáll.
és hegedûk édes zenéje, vad kürtök hangja,Újúl a nagy föld, mindent a lágy meleg éleszt,
dobok üteme vagy.   S könnyû szellõnek lengedezése nevel.

A rothadt gyökerek gyönyörûn ifjadva kihajtnak,
   Zöld füvel a nyirkos rét mosolyodva frisûl.
Gyenge virágokkal kezdnek kiesûlni határink,

Tamás István: Tavaszi zsongás   És a bimbózó ág leveleknek ered.
A fris csergeteg is szabadabb forrásra felenged,
   Szép kövecses feneket tiszta folyása mutat. Zord hideg fagyos leheletét,
A hasadó hajnal pirosabban fejti ki keblét, lerázzák magukról az erdõ fái.
   S vidítóbb nedvvel gyöngyei hullnak alá. Zöldpalástot öltenek újra a rétek,
Ami csak él, most minden örûl, öreg és piciny állat, elunta magát a Tél.
   Új elevenséggel minden örömbe merûl.
A nyers ifjúság a zöld pázsitra kikapván, Fürge röptû tarka kis madarak,
   Víg, eleven, játszó, fris keze, lába futós. vidáman jelzik a tavaszt.
Még az öreg nép is, megaludt bár vére, felújúl: Zümmögõ apró méhecskék
   Víg fiait nézvén víg-mosolyodva mulat. egy rajban zsonganak.
Gondos akolba szorúlt juhnyáj, s jászolra lezárott Rügyre fakadó hajlékony fák alatt,
   Csorda, szabad kényén most legelõre kijár. szunnyadó  virágok, szirmot bontanak.
Fecskesereg kis agyag fészkét rakogatja csevegve,
   S házfedelét gólyák már kelepelve ülik. A hegy gyomrából lassan csörgedezve,
Mindenféle madár, öröm új éneknek eredvén, megered a forrás, csillámló tiszta vize.
   Hol szép zöldellõ ágra, hol égbe repes: Gyenge lágy szellõben, lepkék vitorláznak,
Csak nekem itt egyedûl, óh! csak nekem árva szegénynek, kérges kezû favágók, tavaszt kiabálnak…!
   A bús aggodalom szívem epesztve öli.
Hervadozik képem kikelet természete ellen:
   Elfogyok, újúlást nem veszen életerõm.
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Tompa Mihály: Tavaszdal Devecsery Gábor: Cinke

Darvak röpülnek át Ez a cinke, oly picinke,
Kinyilt folyók felett, falevélbõl van az inge.
Hirdetve hangosan Pókhálóból a szoknyácskája,
A várt kikeletet; maghéjból a csizmácskája.

És bár a föld kopár,
Szinetlen a vidék,
Kéken sugárosan Csanád Béla: Pacsirta szállj
Mosolyg alá az ég.

Mint szürke kõgalamb, ha felhajítják,
A földben élni kezd s megáll a csillogó tetõfokon
Ezer mag és csira, egy pillanatra, úgy állsz a magasban,
S kibúni vágy a nap de a szabadság fénylõ szárnya von
Meleg sugárira; tovább, tovább. S ha ködben tûnik el

alattad ez a látható világ,
Lombos lesz a liget, dalolva kérdezed, ki jön velem.
Virágos a mezõ, Látod, a föld nem száll veled tovább!
S ezer vidám gyönyört
Talál az érezõ. De én megyek! Várj, meg te szép madár!

Nagy villanások, sugarak között
Óh csak nekem jöend a lelkem nálad is messzebbre száll,
Hiában a tavasz; az életem ünnepre öltözött.
Az én virágomat Kevés nekünk a föld, ez a valóság!
Nem adja vissza az. Mily szûk határig láthat el a szem!

S milyen kitartó, erõs ostromokkal
hódítja meg szívünk a Végtelen!

Benedek Elek: Megjöttek a fecskék Pacsirta szállj magasba, magasabbra!
Suhanj, lobogj bennem te tiszta vágy!

Mikor szép csendesen leszállott az este, Úgy rúgom el magamat e világtól,
Érkezett meg hozzánk a legelsõ fecske. hogy meg sem rezdül alattam az ág…
Fáradt volt szegényke. Leszállt. Aztán nézte:
Vajjon megvan-e még az õ puha fészke.

És jött a második. És jött a harmadik.
Aztán jöttek többen. Mondottak valamit.
Mit? Azt én nem tudom. Talán imádkoztak.
Ímé, beteljesült, mire vágyakoztak.

Künn az eresz alatt könnyes szemmel álltam.
Szóltam a fecskéknek: bejöhettek bátran.
Szavakat, úgy látszik, fecskék megértették.
Az eresznek alját nagy hamar ellepték.

Kiki reá talált a maga fészkére.
Mindenikben egy pár pompásan elfére.
Ottan meghúzódtak. Halkan csicseregtek.
Aztán szépen, lassan, mind elszenderedtek.

Szendergõ fecskéknek jóccakát mondottam.
Aztán lepihentem. Õ róluk álmodtam.
Velük is ébredtem, mikor a nap felkelt.
Mindig azt csicseregték: jó reggelt, jó reggelt!
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Illyés Gyula: A szil s a szél Nagy László: A vérbükkök és a hold

Rezzent a vén szil: szisszent, jött a szél; Látod-e, a vérbükkök
villám rándult, mint megrándult kötél; dõzsölõ régi urak,
egy percnyi csönd. És bömbölõ haragra vastagok, vas-nyakuak,
fakadt a vihar százezer harangja. vér-arany-ruhájuak,

bársony-gubancok,
Kapkodta fejét a szilfa, az agg, guta-lila arcok,
vallatott rab a pofonok alatt; részegen rengenek,
ahány karja volt, mind hátracsavarta bongnak a serlegek,
a nyár haragba-kékült zivatarja. jaj, nagy a lárma:

lány kell a lakomába,
Zúzott, tört, csépelt, õrjöngött a szél; urak udvarába!
kiszállt a fából végre egy levél, Bánatos
egy, és csak úgy, ahogy végül kiszáll a fiai mellõl a hajszolt kiskatonák
madárka. lovagolnak

lóhalálban érte,
Egy levelet, egy sárga levelet, nádon, éren,
az öreg szil csak annyit engedett; ezüst-szekéren
azt vitte a szél, azzal írta égig hozzák a tüzes arcot
a maga égigérõ gyöngeségeit! uraknak ölébe:

a piros telihold
…Elült a szél, s a büszke szil úgy állt: válik fehérre,
legyõzte – mindörökre! – a halált. dér-koszorúsan
S hat hét múlva egy õszi szellõ szóra furakodik égbe.
minden levelét önként sárba szórta. Kékeres halántéka

havas rét, haláltiszta,
tüze sose lobban,
aj, a szerelem
gyújthatatlan
jégkazal a holdban.

36.



Weöres Sándor: A hársfa mind virágzik Bíró András: Reménykedõ ballada
-- Sinka Istvánhoz –

A hársfa mind virágzik,
a csíz mind énekel, Sinka Pista, költõ bátyám,
a lomb sugárba ázik, Gondolom, még emlékszel rám,
csak szíved alszik el. Köri elnökként kértelek,

Várna rád a diáksereg
Nyílnak feléd a lányok, Gimnázium dísztermében,
mint ékszer-ládikók – nem is figyelsz utánok, Légy vendégünk, légy vendégem,
kedved beszõtte a pók. Jó húsz pengõ erejéig,

Egy órácskát verselj végig!
Már csak hitet szeretnél,
szolgálnád Ég-Urát, Mikor köztünk megjelentél,
minden hiút levetnél, Nyár hajolt ránk, futott a tél,
Viselnél szõrcsuhát. Balladás szívedbõl folyvást

Szakadt a szó: bérest, kondást,
A hársfa mind virágzik, Csõszt és betyárt felidézõ, Aztán, az a legszebb, végsõ,
a csíz mind énekel, Versek verse, legjavából: -
a lomb sugárba ázik, Az „Anyám balladát táncol…”
csak szíved alszik el.

S hogy vége lett a szavadnak,
Tenyerek ölben maradtak,
És csak a csönd, az dobogott, Künn a tél hóhullást hozott…
Sóhajnyi csönd, - majd az élet
Tapsviharral jött el érted!
Hány év telt el? Hatvan, hetven?
S hány év kell még, hogy teremjen
Gyümölcsöt balladás könyved,
Nekifeszülve idõnek?

Ha élne most Arany János,
Fiává fogadna! Bár, most
Komisz, cudar idõk járnak,
Nincs esélye a csodáknak.
De ne búsulj Sinka István,
Leszel te jó botos-ispán!
Kibotozod e hazából,
Csak úgy, Isten igazából,
Kik kezet emeltek drága,
Anyaként óvó hazánkra!

Bíró András: A meggyfa alatt Érdliget, 1979. december 3.

Fölöttem lángol a nap,
ülök a meggyfa alatt,
kondul a déli harang – napomból jaja, mi marad?

Délután marad s az est,
fölibém árnyakat fest,
elfutnom jaj, nem ereszt,
vállamon nehéz kereszt.

Nap süt, de érzem, az éj
megindult s ballag felém,
hold fénylik sötét fején
s tudom, hogy egyszer elér.

Kondul a déli harang,
ülök a meggyfa alatt
s villan a meggy pirosa:
ne add föl soha, soha!
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nem ismerjük pontosan a tömeggé gyûrt emberBíró András: Szabálytalan himnikus ének a 
szerkezetét.

szívben  dülöngélésük bátorsága,
a szolgálat kiszolgáltatottsága,

Érzed-e az ízeit Kedves, annak a régi tavasznak? botlás és bûn alkalmazkodása,
Frissen esett hó takarítatlan buckái közt menetelve mint szerelmes polip kapkod önmaga után…
Micsoda tüzet gyújtottál föl a szívemben akkor! Jóna Dávid 

Amerre néztünk, tekintetünktõl repedt a jég s a hó is Elolvadt.  Gazduram
Föld szaga szállt a Nagykörút fekete fái közt,
S én, már minden ízemben érezni véltem a diadalmas A Föld agyféltekéjén
Élet-igenlést. Véled az élet sugaras nap és tavaszi mámor! hullámzik a gondolat,

az Ûr fénycsont   koponya váza recseg,
Véled az élet könnyû, akár a pille a nyári virágon, amikor hullajtjuk a betût, mint a fogat.
Érzi a balzsamos illatú kelyhet. Így éreztem én akkor, a
Tavaszi télben: veled, csak veled, csak veled teljes az élet, De Elsöprõ bennem a hír, hogy
jó is lesz majd, tevéled és csakis tevéled, élni örökké! a víz, hogy ér partot,

az emberiség is lemerült,
Most, hogy az ólmos tél takarodna ki végleg a kertbõl, míg egy lélegzetet visszatartott.
Most, hogy a kertben innen is, onnan is dugja fejét föl a
Tavaszi fényt oly sóváran áhító, buján kibomló bimbó, Apokaliptikusak a jelek--de
Lám, ez a csoda, mi megkoszorúzza kertünk s a házunk! ez a legjobb alibi,

ha bûzlik a világ, mert
Tán észre se vetted, hogy ez a csudaszép kert most, éppen a te tele van a bili.
Lábad elé hinti smaragdos kincsét: léte a létnek, minden 
virágzik! A csönd szekrényébe

beleakasztom árnyékomat,
Mondd: te is érzed az ízeit annak a régi tavasznak a mostanival a hold Napóleon-kalapja
Keveredni? Mondd, csak, ha érzed! Lásd még csak nyitni se fejemen, indul a fogat.
kellett A szádat, hisz látom, arcodra van írva a válasz: - Érzem, 
hisz egy nap Üvegblúzos irodaház, cunami,
Sem múlt el az évbõl, hogy az a régi tavasz sugara ne érje szerelmes polip, Balaton...
napjában a lélek földrengésében leesett
A szívem!  - Add a kezed hát, s menjünk az úton, merre a napokat, az idõbe visszarakom.
szívünk Szentjánosi Csaba 
És lelkünk vezényel, hová a boldogságunknak Kék Madara 
Már oly réges régen kiszabta a harmónia csúcsára ívelõ pályát! Gazduram

 kapcsolatnélküli munka –
Érdliget, 1985. március 6. nincs válasz jelszavunkra,

a kép -ernyõ fölöttünk,
nem áll senki mögöttünk… … mégis megéli káprázatát 
szemem,
szebbet nem tudnék látni sem.Gazduram
 a hegy gyomra korog, csilingelnek ércei,
keresztlépésben a verssorok, éjfélt várnak lidércei,Ahogy a költõket is elönti a cunami, a bizonytalanság, 
hogy szabaddá váljanak,személyes életük, társadalmi helyzetük.....
tisztaságot keres bennem száz alak,gondolat-lábaikkal, gondolat-kezeikkel: a betûkkel 
igaz egyre szomorúbban,próbálnak a lapon kapaszkodni....
szerelmet egy megnyerhetetlen háborúban,
a remény semmi más:
víz alatti ragyogás…Gazduram
 levitézlett vitéz lett bennem a hõs, Késsel-villával publikálok…
sok reménytelen kemény telem után erõsa szövegértés reményében inhalálok…
az akarat a pillanatra, az érvek helyett a csakra.az életbölcsesség önmagammal csorbítva:
aztán szembesít önmagammal a NEM,ma már a kísérlet a tudással kezdõdik, és nem pedig 
már nem tudom folytatni, de elölrõl kezdeni sem,fordítva…
ereszkedem… sehova, üvegblúzban az irodaházak (az üvegzseb lemaradt)
magába csomagol a szoba,bennük hízott hernyók kapaszkodnak föl,
megtagadtak Gazduram újra – hagyom,a frigy létrejön az érdek és az erény között,
valószínûleg még élek, hisz fáj nagyon. füstölgõ emberek néznek ki üvegpikkelyeibõl…
Jóna Dávid  luxuskarám, nem ismeri fel egymást a színezett skizofrénia, 

létében ittasodva száraz fényt kell innia,
miközben összemosódik a veszteség, s a tét,
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Gazduram egy angyalarcú embergyûlölõ...   /az elsõ versszak dallamára, 
halkabban keretesen lezárva.../

A reménynek nincs zászlója,
csak a szél hullámzik. Véget ért biztosan, már el is eresztem, maradjon sóhajom: 
Az égbõl Múzsánk emlékem, ez az én keresztem…, engedted jó szellem, jókor 
hold-bugyija kilátszik. és jó helyen, elnémul, felpörög:

Ez volt a szerelem…
A fény--lámpák szoknyái alól Jóna Dávid
szemérmetlenül nevet.
Az idõ--évezredekre
szeleteli föl a teret. Gazduram

A katedrálisban fekszik a csend szíve. A tankon a felhõ- menyasszony fátyla,
Tolakodunk-- beszorultunk talán ez a szerelem?
a mennyországi liftbe. Háborúban a szívnek,

nincs kegyelem.
Amundsen-Scott...lefagynak  A sáska, aki megeszi a párját,
ujjaink, protézisünk a betû. ez az odaadás?
Mászunk a lap-jegén, mint Szájában omlik el,
két szánalmas embertetû. a levélfalú lakás.

 Az oroszlán-idõ ahogy éveimbe mar,
A nap pávián segge ráül arcunkra. talán a szerelem éhe?
A szûz hegy lavina kezünket, Ahogy a csont marad egyedül,
magáról lehúzza. az összeroppanó föld éke.

 Talán a rózsa ájulata, a basáskodó nap alatt.
Egyszer könnyû leszek, Kap- e lóra segítve a lányt
legyõzõm a gravitációt, a fiú, nehezebb kosarat?
                    porrá válok.   Talán a letépett szárnyú gólya,
A szaunában--lelkem gõzével ami kéményeden kopog,
takarják be magukat majd, mikor üldözik az égen
                    a lányok. felhõ-komondorok.

 Talán süketnéma szomszédom,
Anyámnak nyomos érv lehettem, aki hangokat keres,
hogy világra hozott. ahogy néma órája minden percben
De szemem még fénylik, kiállt, engem szeress!
szemhéjam hiába kopott.  Talán a lámpa Leonardo által

tervezett szárnya,
Gazduram, Magyarország hal-testével együtt úszunk-- lehullik, mint az álom
   Európa tengerén. a hold mûtõasztalára.
Hegyei-uszonyát fogva,  Talán a szeg, ami a bakancsban
nem engedjük, hogy marad,
   kihalássza a rém! összegyûjtöm a világ sarkaiban,
Szentjánosi Csaba   a csillagokat.
        Szentjánosi Csaba 
Gazduram, barátom
 Kiss Tibi /Quimby/ írta és elõadónként jegyzi is a szerintem Gazduram
a legszebb magyar dalt, a címe Most múlik pontosan. Erre  A felhõ-kommondorok felettem,
írtam egy szöveget és küldöm Neked szeretettel: de nem öröm hogy lehettem,
 ha nem lehetek többé…
Most múlik pontosan, engedem, had menjen, marad a lelkem  minek megtalálni, ha nem tarthatom meg,
is erõtlen, hisz minden nap kegyetlen. vérzem, hogy veled minek mát hazudni, ha nem kapod a holnapot,
nem… csendedben jó nekem, a fájdalom felhörög, görcsösen és minek, ha tenger elnyelte az egyetlen mentõcsónakot…
eresztem…   Álmom ma elzuhan, váradnak árka vár,  minden kérdésemre voltál a válasz,
forrongó vulkánok fuldokló gõzében álma jár, képzelem de a józan ésszel szemben védelem már az,
színpadon, énem egy sarlatán, a küzdõ szív szerint: ha valóban igaz, ami szép.
mára ez szép halál...   Váratom magam a miértekben,  de az sem biztos…,
félelmeim korcs kolostorán, ott van minden percvég most a fájdalmas és piszkos,
késben, az élet ... furcsa ..  színpadán...   Azóta nincs velem, hol hideg szavakkal többet vállal,
keresem, nincs sehol, szemem nem vádolja - napokat mint ölni kínhalállal…
számolva oldozol... fájdalmas valóság, Te Sorsoddal Jóna Dávid 
ütközöl…, emlékek fényében… arcomban fürdõzöl...   Õrizz 
meg kérlek, most muszáj mennem… bár lábaimban nincs 
elég erõ, a világon túli szellemekben, hitét vesztve felejti, 
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Gazduram Holt nélküle, szólj angyalok nyelvén akármit.
Végleg itthon az van itt, ki gyermeket gyászol.

A nõ fáj nekünk Gazduram, Itt kell majd elköszönni a petúniáktól.
a zeller hajú, karalábé keblû,    Arcimboldo szerkezetû.
Diétás szívünk Gulyás László    ezt az országot leborulva kell szeretni
festett nõjének kezében: hegedû.    mint suttogó párunk könnyeit melyekkel eltemet
 Asszonytávlatból, kamasztávlatból is
verselõ hercegek vagyunk, Elmúltakkal és leendõkkel összezártan.
Williem Etty aktjai után ropog gepárd-nyakunk. És követ kõre rakó kéz a kõomlásban.
 Klimt elragadó, mint Degas Ág, oltárnak szentelt csontok fölé hajolva.
lányainak tenger tánca, Ide volt-szemük virág lengeségét hordja.
nagy a verseny a festõk között,
a halálos modell gyümölcseit
  ki festi fel szebben a fára.
 Blake is itt van, Murillo Szt. Justával, Imre Flóra: A szerelem
számomra a legnagyobb El Greco:
   a görög, A szûk völgyben szögesdróttal lezárt út.
ahogy nem Hundertwasser köre, Bronzpatájú, verítékes lovak,
hanem benne a világ pörög. Kékesvörösben hullámzik a hátuk,
 Igen értem, hogy nem lehetsz többé, Rohannak a láthatatlan hómezõkön,
ahogy a vászonról lefolyik kedvesed,
mint René Magritte a képzelettel   Felnyilallik a föld a lábuk alatt.
a valóságot Te is visszafeleseled.  És ég és hegy. És árnyékuk a víz.

A szem egy pillanatra visszahõköl.
Szentjánosi Csaba Más ég és hegy, más színû itt a víz.

 Valami kiált a nyers levegõben.
Egy percnyi görcsbe rándult némaság.

Czigány György: Glosszák régi énekhez Feszülések. Az érdes semmin át
Egy sejt homályos magja fényre döbben.

Foszforszagú éjben Kisjézus szunnyad szénán.
Megnyílt a mély: voníts szökõkút, csönd-szirénám!  A hártyák lassan áttetszõre válnak,
Hatalmas volt a háztetõn kuporgó angyal. És rezgésük frekvenciája nõ.
Gödör a ház helyén: ki csókol bomlott aggyal? Gyorsuló, sötét hullámokban árad

A kétféle sûrûségû idõ.
   ezt az országot józanul kell szeretni
   mint hû kezét favágó apánknak  A szív a csupasz bordákon dörömböl,

Ledobja sebhetetlen részeit
Fagyban a döglovak testét kell darabolni. Ritkás juharligetbe érkezik:
Hajcsat s tükör: benne az ég maroknyi holmi. Valami szél kúszik végig a földön.
Úttestre szállt a gép le: cigánykereket hány.
Hó és kifordult bokával a letepert lány.  Az ajtóra hirtelen holdvilág hull,

S a hajszálrepedéseken benéz.
   ezt az országot egyszerûen kell szeretni Az arc a feslõ csillagokba tárul,
   mint gyermeket aki vérünkbõl való

A letaposott sarkú cipõk méltósága.
Kopott a kastély és a villamos is sárga. Lator László: Valami szándék ébredez
Rozsdás kis vasdarab a régi Margit-hídból.
A vértanúk szívével vadállat lakik jól. Valami szándék ébredez,

nem mozdulat, csak csöppnyi nesz,
   ezt az országot szerelmesen kell szeretni iránytalan, elõre-hátra,
   mint a forró földeken kapáló lányokat indul a nagy, függõleges

sötéttel tele fában.
Vacak füttyszó emel: fölszállsz az omnibuszra?
Csontocska-lány: akár saját ölébe csúszna. Már gyülekezik, megered,
Olajfák alatt a Vérmezõn napozószék. kitölti az üres teret,
Kórházi ágy zenél magában, hátha szólsz még. hajszálcsövekben felfelé tör

a formát képzelõ meleg
   ezt az országot megsiratva kell szeretni barlangok éjjelébõl.
   mint a tarka temetõt mely anyánkból virágzik

Rajzó tervek közt tétovázva
Kívüle hamis napsütést becéz a kárpit.
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vár, még semmi sem végleges, még Pethõ László Árpád: Házad hazája
a képlékeny, lágy csontú vázra
csak most mintázza rá a testét. - A Muzsikás együttesnek -

A nyirkos hártyán vérerek Hát így lett - lön és
térképe dereng át, alatta maradt ránk (szerencsére)
egy bizonytalan lény lebeg, lábmelengetõ-
még gazdátlan, még lehagyatva. nek a tánc - nosza

rajta - emelgesd hited
Még mérhetetlen ideig hetven cé fokra
füröszti egy langyos, szelíd, üssed gardonyod -
szívlüktetésû tenger, szívbõl kiáltsd: ez házad
mígnem színültig megtelik védõszentje – hisz
paradicsomi szerelemmel. énekelve két-

szeresen imádkozol
Hosszú, zománckék pillanat, táncolva hétszer
mikor megjön, s szétcsapja végre szebb az ég nappal
függönyeit a virradat. s az éjszakában tobzó-

dó lélekkel már
S kilép a lények seregébe. imád ím honvágy -

s gyötrõn házad hazája
az ég felé száll...

Oravecz Imre: Futó kalandnak Szabó Ferenc: 27. zsoltár

Futó kalandnak ígérkezett mindkettõnk részérõl, vagy még annak sem, Hárfám s egyéb zeneszerszámom nincsen,
annyira rögtönzött volt és esetleges, ismertük, de kölcsönösen tiszteltük de szóljon Hozzád most ez esti zsoltár,
egymást régrõl, és nem tartottunk igényt félreérthetõ szolgálatokra, aztán – hallgasd meg kiáltásom, néma Isten!
egyszer összefutottunk, éppen nem volt senkim, és éppen neked sem volt Uram, Világosságom, Üdvösségem!
senkid, nem mondtuk ki, de egyre gondoltunk: annyi évi ismeretség után Nem tör rám hadsereg, nincs külsõ ellenségem,
tegyünk egymásnak szívességet és legyünk egymásnak valakije, és tettünk de benn a szívmagányban rémít a sötét,
és lettünk, felelõtlen öngerjesztés volt, az ifjúság telhetetlensége, amely ott rágja szorongás reményem gyökerét.
nem akar semmit elszalasztani, még azt sem, amirõl esetleg tudja, felesle- Ne rejtsd el, mutasd meg orcádat!
ges, az érzékek felkorbácsolása, pár órára tervezett kapcsolat, amelyet – Tudom, hogy lehetetlent kérek,
talán mert te kiszolgáltatottabb voltál ifjúságodnak, mint én az enyémnek de Te adtad nekem e balga vágyat.
– te kezdeményeztél és szerettél volna idõben kiterjeszteni, mert váratla- Míg itt a földön élek, sûrûek az éjek;
nul elindított benned valamit, amitõl reméltél valamit, de én nem hagy- üzenj nekem valamely csillagfénnyel.
tam, mert nekem nem nyújtott még annyit sem, amennyit ígért – bizo- A napvilág, tudom, csak elrejt Téged,
nyos, tõled sugallt, akkor még alantasnak vélt praktikák miatti csalódott- beszédesebb rejtelmes sötétséged.
ságomra gondolok – és kértél ugyan utána telefonon egy találkát, amelyet Te nagy Titok, elrejtett Jelenléted
megtagadtam tõled, és írtál egy hosszú levelet, amelyre nem válaszoltam, még akkor is felvillanyoz reménnyel,
de alapjában véve nem siránkoztál, hanem méltósággal elmentél tõlem, hogyha apám, anyám már el is felednének.
irigyeltelek is akkor ezért, és irigyellek most is, mikor sok évvel késõbb, Szeretném látni fényes nap-orcádat,
mint az újságokban olvasom, az életbõl is elmentél, mert te már akkor jobban, mint drága, ékes palotádat,
tudtál, én meg még most sem tanultam meg veszíteni.   és ott idõzni Nálad csendességben

arany-csillagtûz trónod közelében!
De addig éji ösvényen kereslek Téged –
reményt gyújt jánosbogárnyi fényességed
s a hold, mely láthatatlan arcod fénye –
és bízó szívvel zsoltárt zengek Néked. 
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