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A lélekről hetedszerre ...

És végül fuss, menekülj az okos gyűlölet közeléből. Ez a 

legveszedelmesebb és nincs ellene orvosságos szer. A tár
gyilagosságba bújtatott gyűlölet. A megfontolt gyűlölet. 

Az emberségesnek látszó, a megértő gyűlölet. Amelyik 
így kezdi: igaz, hogy ők is emberek, de...
Ha ilyennel találkozol, fuss, mintha szemedet vették 
volna. A szent gyűlölködők gyújtják föl mindig a világot.

Wass Albert



Gubcsi Lajos

Az ég felé...

Ezzel az albummal azok figyelmét szeretném megköszönni, akik ismeretlenül is megtiszteltek bizalmukkal, s iskolákban, 
könyvtárakban, szerte a Kárpát-medencében elfogadták ajándékomat: életművem e szeletét. Teszem mindezt festő
művész öcsém, Gubcsi Attila nevében is - művei az elmúlt fél évtizedben elkísértek könyveimben.
E kötet valamennyi grafikája is az ő nevéhez fűződik.

Mára, a lezülletés és a kiábrándultság, a megtört visszavonulás és a székről leforduló életek, e különös súllyal éppen most 
terjedő magyar lélekbetegség láttán nagyon fontos lett nekem, hogy elmondhassam a szép szót a szeretetről, a szerelem
ről, a hazáról és a hazából kiszakított-kilökött emberekről. Mert van-e hazája annak, akinek nem jut fedél? Aki a 
járdaszegélyen kél, ha megéri a reggelt?

A szeretet híve vagyok. A szerelem olyan nagyon szép! De a hamvát a legkisebb szellő is elsöpri. Ezért inkább a minden 
gondolatunkban, tettünkben, mozdulatunkban jelen levő, ott megbújó, nem kérkedő, de a tisztességében és a tisztaságá
ban félreismerhetetlen szeretetben hiszek. Az apáéban és az anyáéban. Még a gyermekében is, bár tudom: a gyerek 
először inkább a szerelembe menekül, mielőtt igazán felismerné, milyen volt a szülők szeretete, s milyen lesz a övé. A jó 
férjében és a jó feleségében is hiszek. A haza irántiban, a szülőföldében, ebben az egész hatalmas Kárpát-karéjban s ami 
benne van - ami bent van a sejtjeinkben.

Hiszek abban, hogy szeretnem kell a gyengébbet. Könyvem - mint minden korábbi - ezért különösen érzékeny a becsapottak, 
a szerencsétlen sorsúak, a kiszolgáltatottak iránt. Mindenki egyformán jónak, erősnek, szépnek és okosnak születik - aztán a 
farkas elharapja a bárány torkát, és azt kiáltja: ez így szabad és természetes. Nem szeretem a liberális farkasokat.

És szeretem a múltunkat. Kiégethetetlenül benne van a szívemben minden magyar hőstett. E könyvvel párhuzamosan 
írom A szabadság népe című művemet. Látszólag 1956-ról szól. Valójában azonban arról az 1111 évről, amióta beléptünk 
e földre véglegesen. És 1001 évről, az Augsburgban elszenvedett vereség utáni évezredről, arról, hogy 1001 évvel 
később, mint a mese egyik éjszakáján, 56’ sáncain álltunk. Egyedül.
Szeretem ezt az egyedülálló népet, a kivételes bátorságát, a türelmét, a végtelen szívósságát. S ha most, ma nem ilyen, ilyen 
mindig!

.S' mert szeretném elhitetni, hogy így van, ezen albumom minden kötetét tiszteletpéldánynak szánom, s néhány barátom 
mellett elküldöm 1500 iskolának és könyvtárnak az egész Kárpát-medencében. Ajándék nekem, ha elfogadják és elolvassák.

Az én elvem ugyanis már régóta megfogalmazható 2 rövid mondatban, ha az alapvető, elfelejthetetlen erkölcshatáromról 
van szó:
- Ne kérj, várd meg, míg kapsz.
- Adj, mielőtt kapsz.

Sütő András szeretett emlékére

Ez a könyv a Magyar Művészetért Díj égisze alatt kiadott díszalbumsorozat 16. kötete.

Gubcsi Lajos, Budapest, 2007



Az elmúlt években nagyon sokan segítettek abban, hogy albumaim eljussanak sok jó kézbe itthon, a Kárpát-medence 
szélesebb ívében és a nagyvilágban élő magyarsághoz is. Köszönettel tartozom a családomnak, kis és nagy gyerekeim
nek, feleségeimnek a nekem adott türelemért, bizalomért és szeretetért. Szüleimnek, tanítóimnak ugyanezért. A szülő
földemnek, a Petőfi és Móra szemét kinyitó kis hazának, a kunok földjének.

Külön köszönet illeti A Magyar Művészetért egész közösségét, az én szememben a Nagy Gárdát - bocsássátok meg ezt 
a kifejezést, barátaim -, a művészeket, a mecénásokat, a szponzorokat, a média munkatársait. Sok érdeklődő tekintetet s 
mögöttük a jószívű embert a töretlen figyelemért. Sok nőt is, a nekem adott örömökért, nevüket fedje jótékony homály.

Különösen sokat segített a média számos munkatársa: A Magyar Művészetért égisze alatt megjelenő díszalbumok nagyon 
drágák, ezért akkor is el kellett juttatni legalább valami jó hírt róluk, ha magát a könyvet nem mindenki vehette a kezébe.

Éppen ez a legutóbbi tény váltotta ki belőlem Az ég felé... tervét. A fent jelzett szellemi-erkölcsi-érzelmi-pénzügyi erők 
összességükben annyi felszabadult energiát kölcsönöztek, hogy elhatározhattam: ezúttal olyan könyvet állítok össze szép
nek tartott írásaimból, amit az utolsó példányig ajándékba adhatok iskoláknak, mostoha anyagi sorsban élő könyvtárak
nak. E könyvben ritkán közlök politikai tartalmú írásokat, máshol bőven megtalálhatók. Ami mégis itt van, az persze 
eklatáns. Nekem nincs két Magyarország, se itthon, se a határok mentén. Én gyerekkorom óta egy szép, nagy országban 
élek, amelynek lakói különféle államok polgárai. Ők azonban egyek velem.

Ezért különösen figyelek majd arra, hogy ez a könyv arányosan nagy súllyal kerüljön a nem Magyarországon élő honfi
társaim kezébe is, szerte a világon.

Éljen soká mindenki - erre vigyázzanak, kérem! Mindenkire szükség van, ha nem is tudja éppen az illető. Mert még soha 
nem mondták neki.

Gubcsi Lajos: Az ég felé...
Budapest, 2007

Gubcsi Lajos
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1.
Az élet szép..., nagyon szép..

Lehetne! (Szörényi-Bródy után
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1 árva mondat a szabadságról

(Vágy) ... A szabad álomról, az átkok végéről 
Vértelen folyókról, kacajról, kék égről

Arról, hogy nincs sortűz, a bitófa hamu
Szabad gyerekszóról: élj, ne halj még, anyu...

(Adtál jármot...)
Szabad elhalnom, magtalan a holnapom 
Félhalálból hogy’ lett volna gyerekem?
Velem elvész apám nyoma az utcasarkon 
S te gőgös neved’ véseted fel utcán, tereken

Szabad, hogy a gyomrom üstdobot kongasson 
S az ereszről a galamb meleg jelet tegyen rám 
S a kukás ládák bele legyen a likvid vagyonom 
S te rikoltozod a nevemben: ez itt az én hazám!

Szabadság. Gazság szaga. Egy bárány, s a farkas csordában 
Jólét. Hóiét a nyakadba, a tisztaság így lesz mennyei áldás. 
Dicsőség a szűk csőben. Lakó a hazában? Tolvaj a házadban. 
Igazság gazoknak. Gazigaz. Szabad szó, szabad szú: lélekrágás.

Szabad a városodban roggyantan tántorognom?
„S csak a sötétben, a korzó nem szabad!” - sugallód: „rühös” 
Szabad felfelé sandítani, akad-e egy kötél a fákon
Hol a szélben a testem, mint éltem volt, nem lesz büdös

Te, hányavetin henyélő tenyész-here ott fent! 
Szemünk itt lent lesütve, némaság a szánkon 
Meddig sújtson a szégyen, mit ránk kent kend? 
Virágzó nagyúri társadalom: tökös társad a lom 

(Adj egy álmot...)
Adj még egy tavaszt uram, a tél jegesre marta lelkem 
Add, hogy a bokor alatt, napfényben forduljak fel 
Add, ha már két napja nincs - nem is lesz - mit ennem 
Add hát, hogy a virág fedjen el a meleg erdőben

Urak, giccses fícsúrok, rongykirályok
A szegény gyalázat béklyóját leverem
Nem kértem, elveszem a szabadságot
Mit anyám ölében kezembe tett az isten

S ha majd meghalok, ott állok az égen
Kis csókok altatnak örök békés létre
S győztesként állok a végtelen középen
S szállók vissza álmomba, a puha méhbe

Ott az én szabadságom, két sejt találkozása 
Ölelkezésük, anyám és apám suttogása értem
Míg anyámba bújhatok, nem vágyom világtokra
S ha apámmal lehetek, neki maradok - isten
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Emese álma

Az én kis Emesém - féltünk, hogy nagyon nehéz szülés 
lesz, az orvosok már fenték a császármetszés késeit - 
megváltoztatta a vélelmeket, s egyetlen nagy mozdulattal, 
egyetlen bátor rúgással kipréselte magát édesanyja zárt 
világából. S ebből kiolvastam ott rögtön, hajnal háromkor 
Emese álmát - azt tudni kell e meséhez, hogy eredetileg 
Álmost vártam, Emese Álmoska helyett fogant meg, de 
sebaj, tudjuk a sorrendet az ősmagyar történelemből. Vagy 
nekem lesz még Álmoskám, vagy Emese tudja majd, mi a 
kötelessége a magyar történelem és apja iránt, s Álmoska 
mégis itt lesz köztünk évtizedek múltával.
Emese álma a szép élet volt ott bent, én tanácsokkal segí
tem őt, amelyeket a hajnali folyosón szinte percek alatt 
átéreztem a nagy, és majdnem könnyes boldogságban. 
Születésekor megérinttettem vele is a bilincset, amelyet a 
kicsik születése után egyenként húztam magamra, legelső 
érintésükkel megáldva: most Emese is átnyújtja nekem a 
következő karperecét, hogy viseljem mindaddig az ő em
lékére, míg élek, mint Előd karperecét, Botond gyűrűjét, 
édesanyjuk jegygyűrűjét, a nagy gyerekek láncát - visel
jem, hogy majd egy másik, egy szomorúbb pillanatban 
rájuk hagyjam, amit tőlük kaptam.
Emese lányom. Legyél mindig a jövő, oly gyors léptű, 
ahogyan jöttél. A tegnapokra húzd le a függönyt, vissza
nézni nem nagyon érdemes, a múltunk bennünk van. 
De azért mindig hallgasd meg csendes odaadással a tegnap 
halk szavait, suttogását a füledbe, titokban. Ha majd eléred 
a kilincsét, tárd ki mindig az ablakot, hogy a Napba láss, 
s az láthasson téged. Legyél a nyitás kis mesterasszonya - 
s olyan, aki nem csapja másokra az ajtót.
A pacsirta örökké csicsereg, ezt már az első napoktól kezd
ve hallod a kertből. De a pacsirta is vissza-visszaszáll a 
fészkébe, és akkor elcsendesül: eleinte csak megpihenni 
megy vissza, szunnyadni a sok dal után, aztán majd a tojá
sokon ücsörögni vég nélkül, hogy hihetetlen gyönyörű
séggel táplálja a fiókákat. Ilyenkor sem énekel kifelé, de 
befelé száll a dal. Kifelé csend van, mert a torkok össze
érnek, s most a bendők a fontosak. Az élet, nem az ének. 
Nézz fel az égre mindig. Legyél magasabban. Onnan nem 
lenézel másokat, hanem csupán lefelé nézel. S amikor 
felfelé tekintesz, azt látod majd, hogy „... és mégis forog 
az ég...”, hogy nem csak a Föld mozog, sőt azt fogod 
érezni, hogy áll a Föld, hogy az egyetlen biztos pontunk, 
ami, aki soha nem hagy cserben bennünket, aki olyan meg
bízható, mint édesanyád méhe - ez bizony a Föld. 
A föld, az anyaföld legközelebbről, de tágasan az egész, ez 
a hatalmas, kerek-gömbölyű jótékonyság.

Én nem vagyok vallásos, de senkinek nem tiltom meg, 
nektek sem, hogy úgy vélekedjen és viselkedjen, ahogyan 
szeretne. Ezért a szabad választási lehetőségért keresztel- 
kedtek meg mindannyian az én földemen, a kiskun világ
ban. Ahol őseitek vannak, beleértve minden ősünket Attila 
óta. Nem véletlen, Emesém, hogy a te születéseddel egy 
időben, veled a karomban, s minden gyerekemmel mel
lettem ajándékozom ősi földünknek, Opusztaszemek az 
őseink nevű szoborpárt, mindannyiunk apjának és anyjá
nak emlékét ezen az ősi magyar kárpát-medencei anya
földön. Ha látnának benneteket ükszüleitek, a szegény, de 
jóságos és vasszorgalmú kun parasztemberek, bizony 
könnyeznének egy cseppet.
Nem biztos, hogy igazam van, de úgy érzem - van Isten a 
fényben és az éjben, az igazságban és a gazságban, a halál
ban és az örök mozgásban, tiszta kezedben és a becsapás
ban, a virágban és a pusztító árban, a vágyban és a gonosz
ságban. Ha egy Isten volna, akkor ő lenne mindenben. De 
talán nem egy, hanem millió Isten van, mindannyian azok 
vagyunk, mert hogyan lehetne ennyi jó és rossz egyben? 
Halál csak egy van - élet milliárd. S az mindegyik Isten is. 
Az egyik ilyen, a másik olyan, mind egyenjogú, feltételezi 
és kioltja egymást, végtelen körforgásban. Én a természet
ben és legszebb kincsében, az emberben hiszek.
Legyél bátor és vakmerő. Legyél ott, ahol a bércen a vár 
áll, még ha most csak kőhalom is - vár biza’, a szívünkben 
minden ősünk bátorsága, harca, büszkesége. Másnak rom 
- de ránk mindig ott vár.
Ott, ahol a végtelen magyar tájakon mindig vár egy örök, 
halk pásztordal is, akkor is benned énekel, ha soha nem 
hallottad. Veled úszik a levegőben az akácvirág illata, a 
szádban csordul a csak nálunk érezhető cseresznye- és 
őszibarackzamat. Az íz, az élet íze. A dédikéd itt hagyott 
meséje. Gárdonyi Géza láthatatlan embere.
Olvadjon a jég cukorrá a nézésedtől - és ne érdekeljen, 
hogy kristályos-e a korom.
A bátyáid, kicsik és a nagy: tudd, hogy ők Mithras hívei, 
a szerződés és az eskü védelmezői. Tanuld meg tőlük az 
adott szó és a kézfogás oszthatatlan becsületét, és fordítsd 
le a lányok nyelvére.
Legyél majd idős korodra hortenzia, olyan, melynek szir
mai hullás közben mégis megállnak, s visszafordítják a 
természet rendjét egy szóra még - élni akarnak egy utolsó 
napot, legyen az bármilyen hideg is.
Álmodnak álmomban azt kívánom, hogy a végem felé már 
tudjam: magadhoz és másokhoz, szerető szívedhez és 
tiszta eszedhez mindig olyan hűséges voltál, mint a fehér 
szemfedő, amelyet az arcomra végleg rátakartok, mint e 
szemfedő lesz majd már örökké.
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Vasmarka fél deka

Nem győzöm számolni a fiaimat. Ez itt a buzogányos 
Botond, már tíznapos, mint a jó primőr.
Kiszámoltam az ökle térfogatát, megszoroztam a halmazál
lapot ismérvével, s kijött fél deka. Ezzel veri rá az érckaput 
Bizáncra - ha nem is az egész Birodalomra, de legalább 
Konstantinápolyra.
Nézem Botond fiamat, ő is néz engem. Én az elfogó
dottságtól nem látom őt, ő nem is akar engem, elég neki a 
látvány sejtése maga.
Levente, Előd, Botond, s ki tudja, ki jön még a törzsi sor
ban.
A Ki kicsodá?-ban az életrajz után van egy záró kérdés, mi 
a hobbink. Bélyeg, tengeri vitorlázás, 19. századi fest
mények gyűjtése, s az enyém: gyereknevelés. Mindent 
megfontoltam, mindent meggondoltam, lehet-e nagysze
rűbb győzelem az életben az elmúlás fölött, mint útjára 
indítani a magzatot, s mikor világra jött, felnevelni az 
embert? Van-e gyorsabb fejlődéstörténet az emberiség 
egész ténykedésében, mint gyerekeink nevelése? Holnap 
más, mint ma, s e miatt a holnap más, mint a ma. Negyedév 
alatt megduplázza, azaz száz százalékkal megnöveli egész 
lényét, az értelme pedig mérhetetlen gyorsasággal tágul, 
míg végül akkora lesz, mint az egész világ - ami nem fér 
bele, az már nem is a világ, az már valaki más valami más 
világa.
Kacagnom kell minden pillanatban, megdől a komolyság 
másodpercenként. Van-e az esendőségnek kétségbeejtőbb 
példája, mint a 10 napos gyerekünk hadonászása a kezével, 
körben forgó szemei, a teljesen értelmetlen gőgicsélés - mi 
van, fiam!?! Nincs ilyen példa más. De. És. Figyelem. Ö is 
ember. Készen áll mindenre, s meg is teszi, már most eldön
tött szinte minden, hogy mit, miért, meddig. Nem kalimpál 
a kezével, hanem beméri az irányvételt. A szeme nem ugrál 
össze-vissza, hanem a távlat és pillanatnyi közelség 
arányait vizsgálja. S hogy a lába meg se áll? Nem is fog! 
Teljes öklével átfogja a mutatóujjam körömágyát. S nem
soká' a fél tenyerével beborítja mindkét vállamat.
Gőgicsél érthetetlenül, pedig valójában mindent világosan 
mond: köszönöm, apa, hogy itt lehetek köztetek. Az édes
anyjára nézek lopva, vajon hallotta, hogy ez (csak?) nekem 
szólt. Vagy ők is beszélgetnek titokban, mikor nem vagyok 
otthon?
Rúg tizenkettőt a levegőbe fél másodperc alatt, s én lassan 
a fenekemre csúsztatom mindkét tenyeremet: jaj, csak én 
ne kapjak majd belőle.
Túlkoros bátyja, a másfél évvel idősebb Előd lopva és nyíl

tan, titokban és vállaltan kacérkodva naponta százszor 
odamegy az öccséhez, és megpuszilja a fejét. Soha senkit 
nem puszilt még meg, nem is tudja, hogyan kell, a cup- 
panás, a csücsörítés elmarad, csak az ajka simítja végig az 
öcskös fejét - az nagy szemekkel néz rá ilyenkor -, ott tart
ja egy ideig, majd felnéz ránk, s elégedetten sóhajt egyet. 
Közben elvigyorodik.
Látogatóba jön a tényleg túlkoros nagyfiam, Levente, 
elmúlt harminc, összeröhögik magukat Előddel, majd félre
húzódik közös pontokat találni Botonddal. Egy közös pont 
persze van mindhármuknál, de most inkább valami lelki 
kerestetik: na, toki, ki kire hasonlít?
Aggastyáni mozdulattal söprőm be magamba a maradék 
kéjeket. Ez ilyen.
Elsőszülött gyermekem lány, Anikó, már régen felnőtt. 
Akárhány gyerekem volt, van, lesz, mindnek Anikó az 
édesanyja. Az Anikók. Érdekes, őket látom a tőlük született 
gyerekeimben, nem magamat. Magamat talán majd csak 
észreveszem egyszer. A szemeikben, ez az egyetlen kivétel, 
a tekintetükben ma is magamat látom. Ezért nézem őket 
annyira, ez a jelbeszédünk, elmélyülőben.
Ha hozzáveszem, hogy ugyanezzel a csendes bölcsességgel 
nevelem elhunyt öcsém két gyerekét, Annát és Pétert, s 
hogy várom a következő kicsit - szerencsére nem kell nagy 
piaci alkut folytatnom feleségemmel -, néha felteszem a 
kérdést: honnan van mindez?
Mi viszi a karriert a gyerekszületés felé? Amikor a vágyad 
nem pénz, nem hatalom, nem kapcsolati tőke és még kevés
bé a karvalytőke, amikor a csúcsot a fogantatásban szá
molod?
A választ a gyerekeid szemében találod. Téged ünneplő 
ujjongó tapsviharokat vált ki a kacajuk, ami ott bugy
borékol körülötted minden percben, le se kell hajolnod érte, 
feljön hozzád a kosárból, a kiságyból, a szék alól, a 
ruhásszekrény fiókjából. Kitüntetéseket s virágcsokrokat se 
gyűjtesz, ha hozzád ér - az arcodhoz - egy bársonypuha 
pici ujj, s főleg, ha kettő, három.
És még nyugodt is vagy, nem csupán boldog. Tudod, hogy 
éppen most hajtod végre a legmerészebb és legmesszebb 
vivő karriert: kinek lesz olyan örökké hűséges, mindig mel
lette álló, egy jelre és vérre cselekvő magánhadserege, mint 
Neked?
Kifizetődőbb, értékesebb, biztosabb, haszonelvűbb befek
tetésed lehet-e valaha is, mint a gyereked? Apám?!? Ha hal
lod?
Első fiamat Lajosnak neveztük el, mint ük-, nagy-, édes
apámat, s ők engem. Később Leventére váltott. így, 
Előddel, Botonddal együtt, az élükön - elég jó.
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Emese éber álma

Előd, Botond, Emese és az édesanyjuk
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Kismadárkáint! -Az égből a csúnya földre?

Minden évben berepülnek, és helyet keresnek bent a ház
ban. vagy ha nem találnak megfelelőt, az ablakok előtt, a 
Makovecz-féle ágasfák valamelyik védett zugában, ez az ő 
ereszük. Nem vagyok ornitológus, a fajtájukat nem 
ismerem fel, csak annyit látok, hogy törékeny, gyönyörű kis 
madarak, énekesek, szeretnek bennünket, mert visszajárnak 
és hangosan csivitelnek. Minden tél és a tavasz eleje azzal 
a kétséggel telik el, hogy hátha megharagudtak valamiért, 
s elhagynak bennünket. Az énekesmadarak azonban nép
dalt énekelnek, s hűségesek.
Fiókáikat akarják kikelteni újra és újra. S aztán a nyár vé
gén a kezünkben tartjuk a kicsiket, mert kiesnek a fészek
ből, s valahogy vissza kell tenni őket úgy, hogy a szüleik ne 
haragudjanak meg a trehány munkánkért. Fő gondnokuk a 
feleségem, akinek nagy tapasztalata van a fiókák neve
lésében, felkarolásában, mert gyakorlatilag minden évben - 
legfeljebb minden második évben - vállalja a versenyt az 
énekesekkel, s ő is világra hoz egy fiókát nekünk. Előd, 
Botond, most Emese így nőnek fel együtt dalolva a kis ma
dárkákkal. Utóbbiak sokkal jobban neveltek, tőlük csak gő- 
gicsélést hallok, míg a mieink leszaggatják az eget hang
jukkal, ha éhesek.
Elődnek még szerencséje volt, ő hetekig együtt élt két kis 
énekessel, mikor hazahoztuk a kórházból. Épp akkor tanul
tak repülni, száguldoztak a kiságy fölött, a gerendák és bel
ső ágasfák között. Makovecz Imre organikus építészete 
örömben és teljességben tobzódhatott: bent a házban éne
kes madarak visítoztak a Bükkből származó tölgyek között, 
s lent Előd tanulta meg egyszer s mindenkorra, hogy szállni 
magasan s szabadon kell.
Botond együtt kelt ki a kicsikkel, s már nagyfiú volt, négy 
hónapos - Botond, a Bitang -, amikor a kicsik kiültek a 
fészkük szélére, szárnyukat bontogatták, s onnan pottyan- 
tottak egy vidám-nagyot Botika fejére, aki alulról figyel- 
gette őket. Ezt zokon vette Botond édesanyja - aki a fele
ségem, ha éppen nem a kismadárkákkal foglalkozik -, de 
hamar rájött, hogy érdemesebb egy ernyőt tenni a gyerek
kosár fölé.
Emese sorsa drámai, nem tudom, hogyan viseli el. Bizony, 
most, a nyár végén a kicsik kiestek a fészkükből, sőt, egy 
másik a nagy fán rakott fészekből zuhant le a földre, s 
visszarepülni sehogy se tudott. Emese sorsa azért drámai - 
s a hosszú távú következményeket ki se tudom számolni -, 
mert most először fordult elő, hogy az édesanyja nem az 
ő éhségével foglalkozott, hanem azzal, hogyan tudná 
visszatenni a különféle fészkekből kipottyant vagy kime
részkedett fiókákat az otthonukba.

Ez persze nem volt könnyű. A lombos fák még nem elég 
erősek, még a suhancok sem mernének kilépni az ágaikra, 
a fészekhez. Egyszer, mikor hazaértem, nem találtam a 
feleségemet. Előd árulta el a rejtekhelyét. Felnéztem, és ott 
láttam a levelek között, amint a vékony ágak inogtak alatta. 
Biztos voltam benne, hogy megint kereshetek új feleséget. 
Hosszú percekig tartott az egyensúlyozás, kezében a pici 
puha madárral, néhány méterrel távolabb a hangosan jaj- 
veszékelő madárszülőkkel, s lent a mi három kicsinkkel, 
amint tágra nyílt szemekkel csodálták az anyjukat.
A nevelés csődje. Hányszor kell még majd leszednünk őket 
a különféle fák lombjai közül, a teraszunk ágasfáiról! Mert 
hogy ők most már mindig kismadarakat fognak meg
menteni, arra mérget vehetünk. Mostantól erre vannak 
kódolva.
Ezen a gondolatsoron büszkén nevettem magamban. Mert 
persze hogy erre a személyes bátorságra, a másokról való 
gondoskodásra szeretném nevelni most is a gyerekeimet 
(a sors korábban már több hullámban megadta, begya
koroltatta velem ezt a lehetőséget).
Nagyobb volt a baj a terasz két szökevényével. Ők - han
gos, Sebestyén Márta-féle éneklés közben - kirepültek a 
fészkükből, egyenesen a kertben álló Szent István-szobor 
koronájára. Itt azonban véget ért a világ. Tekintgettek még 
Zrínyi Ilona és a kis Rákóczi kettős szobrára, de nem volt 
merszük: vagy a fészek vagy a munkácsi jelenet a honvédő 
kard átadásáról. S azt rémálmukban sem gondolták, hogy 
egyik sem: hogy nincs visszaút.
Ekkor ismét megérkezett a felmentő sereg, a gajdoló kicsik 
és a feleségem. Szent István csaknem négy méter magasan 
elhelyezet aranyszínű koronája s a két árva énekes volt a 
cél. Néztem, mire mennek. Gyakoroljanak ők is egy kicsit. 
A fiókák visszakerültek a fészkükbe, anyjuk hálás csicser
gése közepette. S ennek annyira megörültek, hogy naponta 
egyre többször próbálták megtenni az utat. A végeredmény 
mindig siralmas volt, az én vacsorám elmaradt, mert a ki
csik a gravitáció miatt könnyedén repültek István koro
nájára vagy kardjára, de sehogy se mertek útnak indulni a 
magasabban fekvő fészek helyén. Ilyenkor az anyjuk min
dig azt kiabálta nekem, hogy egy kis fogyasztás nem árt, s 
hogy hagyjam kibontakozni a feleségemet.
Feszült napok voltak ezek, ezért mondom, hogy Emese 
drámai időket élt át. Már elmúlt három hónapos, s láttam az 
arcán a ráncokat, a gondterhelt vonásokat: vajon mindig 
vissza tudja-e helyezni az édesanyja a fiókákat. Javára 
mondom, hogy bár közben neki is kellett volna néhány 
korty anyatej, beérte Előd és Botond intésével: várj 
kicsi a sorodra. Inkább figyeld, hogyan kell élvezni a ma
gasságot.



A Karvalyról - Válaszok a kicsike fiaimnak

- Mit olvasol apa?
- Semmit, kisfiam.
- De mit olvasol, apapapa - vihog hozzá a másik is, 
Botond.
S Előd nem tágít.
- Mi az a hatalmas, csúnya orr a rajzon?!
- Az nem on, kisfiam, hanem csőr.
- A bácsiknak nem ojja van? - ez ismét Botika.
- O-r-r-ra. Rö betű, nem jé.
- Miért van a bácsiknak csőre? - Előd már tudja ropogtatni. 
Ez csak egy rajz, egy gúnyrajz, mesélem nekik, s mivel bá
mulnak a gúny szón értetlenül, feladom. Olvasnék tovább.
- Milyen madár az a bácsi, akinek az orra helyén csőr van?
- Karvaly madár.
- Én már láttam ezt a karvaly bácsit a fél nyolcasban, vihog 
Előd.
- Én is játtam!
- Én láttam, te nem láttad!
- Én játtam, te nem is játtad.
És már csiklandozzák is egymást, ki bírja tovább a gurgu- 
lázó nevetést. Ez a bosszújuk, a csiklandozás. Végre, olvas
hatok.
- Mit eszik a karvaly?
Kezdhetjük elölről, soha nem lesz vége.
- Hogy tud enni a karvaly az orrával?
Kisfiam, hagyjál már békén! Nem vagyok én karvaly! Hon
nan tudjam!
- Apa, amikor játtuk a karvaly bácsit a fél nyolcasban...
- ... ami már hetes, ha nem tudnád - okoskodik Előd a Hír
adó időpontjáról...
- amikor játtuk a karvaly bácsit, azt mondtad, hogy a kar
valyok a karvalyokat szeretik.
- Igen, de nem megenni szeretik a karvalyok a karvalyokat, 
hanem a karvalyok szeretik a karvalyokat, mint... Na, eb
ből nem jövök ki.
- Mit esznek a karvalyok, apa, te semmit sem tudsz?!
- Milyen betűvel kezdődik az, hogy karvaly?
- Ká betűvel.
- Nem ká betűvel, hanem ka betűvel. Úgy mondjuk, hogy 
ka - rvaly. Ka-ka, ka-ka-karvaly, nem pedig ká-rvaly, s ha- 
hotázni kezd.
- Mit esik a ka-ka-karvaly?
- Nem esik, hanem e-sz-ik. E betűvel. Sziszegjél közben. 
Szíííí - mint a kígyó.
- A karvaly az kígyó?
- Na jó, elég, szeretnék olvasni!
- Mint ahogy a karvalyok szeretik egymást, úgy szeretnél 
olvasni? Az előbb nem fejezted be, hogy hogyan szeretik a 
karvalyok egymást.

- Úgy, igen, mint ahogy én szeretnék most olvasni, ponto
san úgy.
- Hát akkor miért olvasol, ha szeretsz?! Vagy nem szeretsz.
- De, szeretlek, kisfiam, és Botikát is szeretem, és Emesét 
is. De nem szeretem a karvalyokat, és most már hagyjál 
békén. Menj anyádhoz!
- Ő szereti a karvalyokat?
- Nem, ő se, de talán el tudja mondani, mit esznek a karva
lyok, most éppen úgyis főz, biztosan tudja ezt is. Szaladj 
hozzá, már nagyon vár titeket!
- Én nem megyek! Botond toppant egy nagyot. Mondd 
meg, mit esznek a karvalyok, ha ilyen nagy, csúnya csőrük 
van, mint ennek a bácsinak az orra. Játtam őt a fél nyol
casban.
- A hetesben, te trottyos kis Bot (ezt nem én mondom, ezt 
Előd kotyogja).
- Játtam a hetesben, és nincs is ilyen nagy orra!
- Van! És azzal eszik - tudsz te is enni az orroddal, kis Bot?
- ez megint Előd, nem bír magával, soha nem hagyja kibon
takozni kis Botot. - Apa, most már ne viccelj, mondd el 
szépen, magyarázd el, mit eszik a karvaly az emberorrával!
- A karvalyok tehát nem szeretik megenni a karvalyokat, 
mert büdösek, és félnek is egymástól. De mivel szeretik is 
egymást, sokszor összejönnek, és vijjogva, csapatokban, 
együtt támadnak. Kis madarakat esznek, azt hiszem, talán a 
tojásaikat is...
- ... olyanokat, amilyenek itt voltak nálunk nyáron az erké
lyen?
- Olyanokat is, mindenféléket, lecsapnak rájuk, széttépik 
őket, megeszik a gyengébbeket. Nem tudom, mit esznek 
még, talán mindent, ami elvehető másoktól.
- Jabjók?
- Igen, rablók.
- És hogyan esznek a csőrükkel?
- Hát, Elikém, ezt nem tudom elmagyarázni, ez nagyon 
durva. De mivel ezt tanulják régóta, nagyon értenek hozzá. 
-Azt mondtad, apa, hogy ajabjókat börtönbe zájják.
- Vannak rablók, akiket nem zárnak börtönbe.
- És mi lesz? Ki bünteti meg őket, amiért megeszik a kiseb
beket?
-Azt hiszem, a sasok. De ez nem biztos. Lehet, hogy senki 
sem, bár az is lehet, hogy összevesznek az ennivalón, és ak
kor széttépik egymást.
- A sasok látják a magasból a karvalyok nagy orrát?
- Nem orrát, csőrét!
- Játják?
- Látni látják, de hogy lecsapnak-e rájuk, azt nem tudom. 
Lehet, hogy el vannak foglalva a magassal.
- Apa. Amikor mi mogyorót szedünk az utcán a fák alól, 
mogyoróvadásznak hívsz bennünket, ha diót, dióvadász
nak. Ki vadászik a karvalyokra? (Senki.)
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Szúnyoginvázió - 2006 április
Alle glória
Ezopusz meséi - Mese a szúnyogról

Pete, lárva, báb, kifejlett rovar. Sorrend. Van, aki meg
marad a kezdetibb stádiumban, van, aki késznek terem. 
A szúnyog a bajnak, az árnak, az árvíznek köszönheti so
ha nem látott 2006-os karrierjét. Ha nem lett volna nagy 
a baj, talán elkerülhettük volna, így azonban üldöz, csíp, 
mar, fájdalmat okoz.
A pete vagy a lárva - maga sem tudja melyik, csak úgy 
találomra - íme 10-15 évig bújt meg a sötétben, ahova le
pakolták ősei. Lapított ösztönével, s várta: eljöjjön az ő 
hatalma. Titkos, csak az ő világukban értelmezhető üze
neteket küldött a többi lárvának, itt lesz majd az ő percük, 
s akkor visszatérnek a régi szép idők, midőn... Ezt nem 
merte kimondani, még kevésbé megüzenni, csak titokban 
suttogta (talán párjának), mert azt tudni kell: szúnyog 
sose marad egyedül. Akkor nagyon félne, hogy ha egy
szer, s akkor mindenkorra leütnék csípés közben, hát mi 
lenne a jövőjével, az egész szúnyogvilág felvirágzásával, 
melynek ő - minden szúnyogok szúnyoga - a megváltó
ja, vagy a teremtője, vagy melyik is...
Lapított, a fogait próbálgatta, a lárvák magányos, sötét 
világát élte, s magába döfött jó nagyokat, hogy tudja, 
mindig világosan tudja majd, mit bírnak ki mások. A sö
tétben rosszul és hamisan látott, feltette a pápaszemét, 
azon más lett a világ. Ekkor kíméletlen arca volt, átszel
lemült, messzelátó, azt hitte, a szemüveg megteremti az 
új világot, szentül hitte.
Nem sok jót hoztak a száraz évek. Napsütés, forróság, 
esőmentes évszakok garmadára! - mi van itt!!!??? Sem
mi pocsolya, dudva, nyirkos aljnövényzet, setét, ahol tá
madásba lendülhetne, s a riasztó szóra a többi zümmögő 
nótafa is szintúgy, a Titkosított Magyar Szúnyogok Part
ján? Mocsár azonban sehol.
De megjött a baj. A nagy folyó áradni kezdett, követte 
sok másik, ömlött a víz, a sár, a pocsolyák ellepték a tér
képet, a száraz föld békés-jámbor lakói helyett a 
dagonyázok foglalták el a térséget. Fészkelődni, moco
rogni kezdett a szúnyoglárva, méregette, hogy érdemes-e 
átlépni a következő fázisba, a báb mégiscsak valakinek a 
bábja, sokat sejtet - a sejtburjánzás vágyát-örömét pró
bálgatta elméletben a szúnyog. S mert azok még aludtak, 
gyáván, megalkuvóan, most már nem halkan üzent a 
többieknek, hanem hangosan kezdett szónokolni, járta a 
lyukakat, bekiabált minden pártsejtbe - ezt a szervezési 
elvet az örökölt könyvek között találta meg az egyikben -, 
s lám, a sejtek, a peték, a lárvák (ki-ki ahol tartott), az 
elbújt rajok szintén fészkelődni kezdtek. A „titkosított” 
szót kivették a társaság nevéből, s szorongást, hogy mi 
lesz, ha nem sikerül a kikelés, a szúnyog nem ismer. Az idő 

most az ő oldalukra állt. Az idő vak, szemüveget sose 
hord, lát, ahogy lát. Esős, olvadásos, sáros idő jött, nem
zedék nem látta vízzel. Az emberek meghúzták magukat, 
féltették a mindennapokat. A Jövővel soha nem találkoz
tak, nem is mertek róla álmodni. Ez volt a szúnyog fel
támadásának igaz perce.
Eljött a Jövő. A nagy folyó olyan magasra hágott, mint 
még soha. Behatolt az odvakba, mélyedésekbe, végig
járta a sötétet, s amikor nem talált semmi érdemlegeset, 
levonult: pocsolyát, sarat, gazt, dudvát, mocskot, mocsa
rat hagyott maga után. Vissza se nézett, hogy micsoda raj, 
micsoda vidám, zajos, énekszóval, tánccal előcsörtető 
csapatok kelnek fel hirtelen a setétben. Itt van május 
elseje! - énekeltek, pedig még nem volt itt. Csak nekik, 
mert tudták: május elsején már az övék a világ, csíp
hetnek, marhatnak, támadhatnak gátlástalanul, nincs sen
ki, aki leradírozná őket, mint ez más időkben szokás volt: 
egy nagy csapás a szúnyogbandára, talán még egy, gyor
san, és várhatnak megint a petéikbe, sejtjeikbe vissza
bújva. De most hatalmas áradás volt, káosz, félelem, rette
gés, majd sár és iszap, most nem volt senki, aki odaüssön. 
Előbújt az ébresztő elme is: a megcsinálásról zümmögött, 
s kiadta a jelszót az általános és teljes elterjedésre. Ennek 
biológiai-élettani alapja a jó program, hálóterv, minden
nek a feltérképezése (az öregeknek vigyetek lisztet, s 
mondjátok azt, hogy az emberek elveszik a nyugdíjukat, 
ha... ha-ha-ha!).
A (fel)támadáshoz lendület kell, sziszegő hangon elfújt 
rettenetes indulók, éles szúnyognyelvek, s persze a mér
leg nyelve, a méreg nyelve helyesebben. Győztünk!, ká
nonban a mámorban.
Az ember még nem látott ilyent. Hadonászni kezd a kar
jával, tehetetlenül. Szembenéz, -száll velük, s a lábán 
csípik halálra. Odaüt, s a halántékán döfnek be egy ada
got. Már-már feladja, védené a kisfiát, a pici lányát, mert 
azok teljesen magatehetetlenek az ismeretlen, soha nem 
látott rovarokkal szemben, azt hiszik, pici repülőgépek, 
a kicsik nem tanultak meg még ütni - s most az apjuk, 
anyjuk megpróbálja betakarni őket az egész testével az 
egész testüket, futnak, mert a raj mindenütt a nyomuk
ban, röhögnek, énekelnek, táncolnak, most a csuklón (a 
bilincs helyén) kapott egy hatalmasat az anya, futnak, 
rohannak a biztonságos, csendes ház felé, de mindenütt 
árokpart, gyomnövényekkel, bent rekedt tócsával, felröp
penő, az eget beszürkítő szúnyograjokkal, nincs senki, 
aki az elmúlt hetekben bármit is tett volna ellenük, a fő 
szúnyog ki se jön a folyóparti nagy odúból, nem is lát
szik, tervezi a támadást, az utánpótlást, a jövőt, szemüve
gével másnak látja a világot, óvatosan beírja a szúnyog
világhálóba: hó, hát... jön még forróság, kiégető aszály?!? 
- de kérlek, maradj még, szeress kicsit, apályom, levo
nuló, nedves-langyos hordalék!
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A Kapás. A világ kezdete

A gyerek nagy odaadással, szisztematikusan kapált. Össze
szorított tekintettel figyelte, hogy jól, pontosan vágjon oda 
a gaznak. Mélyen, alaposan, gyökerestől, anélkül, hogy meg
sértené a zsenge kukoricaszárat. Örült, hogy elvágja az ösz- 
szes hajszáleret, amin keresztül a nap kiszívná a vizet. Itt, az 
Alföldön minden a víz, különben nincs élet.
Ezt tudja nyolcévesen is. Hétéves volt, amikor saját kérvénye 
alapján szülei kihelyezték kiscselédnek egy kulákhoz, etetni, 
pányvázni, libát legeltetni. Élvezte a felelősségtudatát. És 
vágyaiban élvezte a kéthavi bért: választhatott, hogy pénzt 
kér, vagy egy választási malacot - ő már előre a malac mel
lett döntött, sokszor megfialtalják majd, és a végén, a sok be
vétel után hatalmas lesz a hambárkészlet-növekedés.
Ez itt más. Ez az övéké. A nagyapjáé, akivel többé-kevésbé 
együtt élnek a tanyán. Élelmet tennel saját maguknak. Bumm 
agaznak.
Egész felhevült, a 35 Celsius-fokos meleg meg se kottyant, 
a lábát is hiába égette a homok, a friss kapavágások után 
mindig nedves-hűvös volt a föld, odadugta a talpát.
Felhevült, mert élvezte, hogy lassan felnőtté vált. Kenyér
keresővé. Pontosan tudta, milyen hasznot hoz a földön, a le
geltetéssel, az aratók itatásával, mindent tudott erről a hasz
not illetően. Az se fájt neki, hogy a szülei bent a városban 
állandóan veszekednek, neki is ezért kell kint lennie az 
öccseivel egész nyáron. Hogy azt ne tanulja. Ez így nagyon 
rendjén van. A gazzal egyszerű.
Az anyja tűnt fel a láthatáron. Hamarosan ott zizegett a ku
koricaszárak között. Nem jó hírt hozott, ha már ilyen korán 
kijött a városból. Ezt tudta a kapás.
Ahír arról szólt, hogy elválnak. Ez nem lehetett jó hír, mert 
a kapás hirtelen a földre vetette magát, és lefelé hatoló jel
leggel és irányban kezdte megtölteni a fold hajszálereit az 
égi helyén megnyílt könnycsatomákkal. Magyarul: zoko
gott. De olyan borzalmasan, mintha valami rossz hírt kapott 
volna.
Ömlött a keserű-sós nedű, ömlött. Mindaz, amit megspórolt 
a famehéz gyerekélet éveiben, most gátlástalanul panaszra 
jaj dúlt.
- Ne, ne! Ezt elég sokszor elmondhatta, mert utólag csak 
erre emlékezett, s később, felnőtt korában eléggé elcsodál
kozott ezen a sok ne!-n, mert büszke volt arra, hogy az ő vá
laszai mindig igennel kezdődnek. Ráadásul kétségbeesett 
felkiáltójelet is ejtett a végére, ami ellentmondott nyugodt 
természetének. Túl feltűnő volt ez így.
Ez a tagadó álláspont sokáig eltarthatott, lassan este lett, 
felkelt a hajnali nap, felszárított minden harmatot, csak a 

könny! - csak a könny áztatta a földet kegyetlen szívósság
gal. Eltelt a nyár, először szép, majd lucskos ősz jött, télen 
igen hideg a kiskun puszta, jeges a lélek is, de ő csak ott fe
küdt a földön, kezében a kapa, éppen egy kettévágott gazon 
lapult a szétmaszatolt arca - most, télen ráfagyott -, zoko
gott, mintha valami rossz hírt kapott volna, eltelt a kö
vetkező nyár, az öccse közben megnősült, majd a másik is, 
jöttek a gyerekek, az övéi igazán nagyszerűek voltak, nem 
is sejtették saját személyes boldogságukban, hogy az apjuk 
még csak nyolcéves, és ott zokog valamelyik sorban a szi
kes kiskun kukoricamezőkön, és az istennek se jönne elő a 
sorokból.
A téesz már régen felszántotta a földet ugarnak, meg is szűnt 
halott jogutóddal, a tanyavilág helyén az Európai Unió kör
vonalai játszottak az akácosban, Zsengellér Laci bácsi zsel
lér ismét zsellér lett, amikor a kapás, kezében sűrű köny- 
nyeivel még mindig a szülei válásán tűnődött a maga sajá
tosan hosszúra nyúlt módján.
- Ne, ne! - azt tudta tanácsolni fájdalmas rívás közepette 
akkor is, amikor az apja, elég fiatalon, saját kezűleg szétté
pett élettel, meghalt. Valahogy fájt neki a válás. Az apjának. 
Komolyra is fordíthatnánk ezt a beszélgetést.
Milyen nyomokat hagy egy kapásban - nyolc évgyűrűn - a 
válás? Ki tudja. Megkérdezhetné a saját nagyszerű gyere
keit is, ők is szakértőként nyilatkozhatnának ebben a kér
désben. A kapa ugyanis öröklődött. Úgysem tud válaszolni 
soha.
Ezért is volt az, hogy nem állt föl a földről. Sokkal jobb a 
meleg anyaföldbe belesími a búdat, mint azt színlelni, hogy 
á-á-á, de-e-hogy. Semmiség.
Közben meg, szerencsére, mindig nálad a kapa, s a vágás 
tudománya. Hogy ha túl hosszúra nyúlik a magány a földe
den, s ha már szinte bele is olvadsz, és nincs semmi, ami 
megvigasztalna az elveszett sorsokért, az eltorzult ideálo
kért, ha csak annyi erőd marad, hogy visszamenj az örök 
körforgásba, akkor legalább el tudd végezni az utolsó kapa
vágást, kiskapás komám. Szépen, akkurátusán, hogy ne ter
helj mást.
A kapás később több nyelven hirdette az igét. Bejárta a vilá
got. Önkéntes háremmozgalmak alakultak a kedvéért. Iri
gyelték az életkedvét és - művészetét. Bármire kérték, 
igennel kezdte. „Az ember a szava” - hirdette életelvét. 
Átlag felett járult hozzá a nemzet lélekszámának szaporí
tásához.
De ott maradt a földön. Szorongatta a kapa nyelét, soha el 
nem engedte, nem ment máshová, bömbölt, eleinte ordítva, 
később - mint ma is - némán.
A „ne ” hatalma.
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így, így

Kisgyerek kerekezik a gáton. Jobb lábát a váz alatt átdugja 
a jobb kerékre, az egyensúly emitt marad főleg, a balolda
lon. Amoda nagy erővel kell áttaposni, átvinni az egyen
súlyból. Az apja bringája, a nagyapjáé volt, most az övé.
A felkötözött liba gyönyörködik a tájban, inkább persze a 
talajban, lóg a feje szegénynek. Emiatt néha nagyot gágog. 
A gyerek kacag, tapossa a pedált, a libáért sok pénzt kap
nak, őszre lesz majd neki is iskolatáskája. Őszre minden 
megváltozik, iskolába jár majd, mindenki megláthatja, 
hogyan tud olvasni.
Őszre más mércével mérnek, ott nem vacak 19 kiló lesz az 
ő sulisúlya.
Őszre őszintébb lesz az élet.
A liba lihegett egy kicsit, most már a gyerek is, iszonyúan tű
zött a nap, és még hátra volt 6 kilométer a felvásárlókig. Li
bamáj lesz a gágogásból.
Ettől kicsit szomorú lett, ő legeltette húsvét óta minden 
reggel, míg tömni nem kezdték.
Lesz még másik tíz, karikázhat eleget, ez most a táska miatt 
lett sürgős. Azért a holdfénynél iskoláskorában is fog majd 
olvasni, mikor nem látják.
Ha észreveszik, hogy kiszökött, büntetésből imádkozni kell 
még egyet.
A talpa már kezdett fájni a pedálon, ez meglepte, mert egyéb
ként nagyon szeretett mezítláb. A bringa minden ütemváltás
nál ide-oda himbálózott, de biztosan haladt. Gá, gá. Jól meg
voltak ketten, mint mindig a kora reggeleken. Most eszébe 
jutott, hogy talán mégse vele kellett volna vágásra küldeni a 
libáját, de nem ám, kispajtása volt ez, akkor is, ha annyiszor 
meglopta a búzatáblát. A szomszéd búzatábláját persze, a 
mienkre vigyáztunk.
Az édes volt az oka mindennek. Kitalálta, hogy ő, a fia ak
kor lesz büszke mindenére, akkor vigyáz rá, ha maga kere
si meg.
Ez igaz lehet. Ezért nem vérzik most annyira a szíve a 
gágásért. Majd gondol rá mindig, ha bepakolja a táskát haj
nalban. Ez a liba ajándéka a sok potya kalászért. Amiért 
nem vágott oda a pálcával. A liba csendesen, egyetértőén 
hallgatott, ráérősen is. Gá.
A gát persze igen egyszerű gát, nincs erre folyó, még patak 
se. Az országút mellett fut, az árkon túl, egy picikét maga
sabban a rétnél, hogy a víz ne öntse el, lehessen rajta min

dig hajtani. Nagyon szűk, a felnőtt bringával, a váz alatt 
csámpázva igen nehéz tartani az arasznál is vékonyabb 
ösvényt.
Miska felhajtott az útra. Soha nem tette még, de a táska 
tudatában, meg a holdfényes olvasások élményével úgy 
érezte: kinőtt ő már a gyerekkorból.
A makadámút más világot teremtett. Nagy lendületet kapott 
az élménytől. Nem kellett görcsösen tartani a szűk irányt,
szabad volt a tér. Vidáman intett a fejével az elhaladó busz
nak. A sofőr el is csodálkozott. Messziről csak egy nagy 
biciklit látott, most meg valaki vigyorogva kikandikál alóla.
Lopja a gyerek a libát?
Repült a kétkerekű, mintha négyen menne. A kis mester biz
tos kézzel kormányzott a nagyvilág felé. Balra dőlök, jobbra, 
egy kicsit előre is, balra dőlök, megnyomom jobbra. Ha az 
apja látná! Nem látja, már soha nem. Beleütött szegénybe a
ménkű.
Azért bringázni még szerencsére megtanította, kell ez a 
kenyérkereséshez, mint most is. Jó nekem, hamar felnőtt 
leszek, mondta a majdani tanító bácsi a temetéskor. Ez igaz. 
Ismét kacagott a kis Miska.
Eszébe jutott a kisöccse, még csak négyéves, de már együtt 
számolják ki, hogy mennyi kell még például a száz forinthoz, 
ha nincs meg. Persze, kell még neki segíteni, de mindig kijön 
gyorsan. Pénzes gyerek lesz az öccséből, gazdag úrfi, gondo
lta a bringás bajnok. Mi ketten, én olvasok, ő számol, fel
lépünk a cirkuszban.
Pénzért, még szép.
Ahogy az autó elszáguldott mellette, Miska érezte, hogy ez 
mégsem az ő napja lesz. A duda nagyon megijesztette, a ko
csi majdnem súrolta őt is, a liba fejének koppanása nagyon 
rossz ízt kezdett adni ennek a nagy pénzszerző körútnak, de 
úgy érezte egy pillanatra, hogy minden megy tovább. Nagyot 
taposott a jobb lábával, átbillent afelé, hogy messzebbre ke
rüljön a suhanástól, de már késő volt.
Cserbenhagyta az apjától örökölt egyensúlyozása, átbillent 
bringástól a túlsó oldalra, bele a porba, onnan pedig lassan, 
akadozva, hemperegve és megállás nélkül az árokba. Amin 
túl a gát futott. A gát.
A liba nem mozdult, magába zárta az iskolatáskát örökre. Az 
autó már nem is látszott. A bringa első kerekéből nyolcas lett. 
A jobb lába vérzik, kibicsaklott. A környéken senki. Megint 
árvább. így lesznek hamar felnőttek a gyerekek? Felnézett az 
apjára. Az fejjel intett.
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Húsvét két kiskomával

Röhögve kacsázott az egész világ. Húsvét volt, tehette. 1954. 
tavaszán, ezen ünnepi hétfőn szinte semmi sem történt a 
Herke-tónál.
Ne keresgéljen most a térképen, nincs rajta. Kiskunfélegy
háza saját bejáratú vidékén járunk, Fülöpjakab határában. 
Csak a kacsák jegyzik.
Két legény kuijongat, röhög, dőlöngél vadul a családias lo- 
csolkodások közepette, ma már nem lesz több lány, valahogy 
ez látszik rajtuk.
A két legény átlagéletkora 5 év, azaz együttesen 10 alatt. 
Kacsázik a világ, és ők ezt nagyon élvezik.
A parasztok is; zeng az egész táj a röhögéstől. Leitatták a 
tanító fiát! Fiait, pardon, a kicsi, 4 alatt, bőven részeg. Alig 
bírt feljönni a pincéből. S most, a meleg napon!?
Csatlakozott volna hozzájuk a harmadik fiútestvér is, de őt 
a parasztok nem hívták meg, mivel hogy csak öthetes még; 
kicsi. Igaz, később csatlakozott...
Akadozott a világ folyamatossága, lépésben, gondolatban, 
szóban és célban mérve egyaránt.
Azt is mondhatnánk, hogy kezdett elhomályosulni a két 
kiskoma előtt a világ, de nem mondhatjuk, mert nem kez
dett. Hihetetlen permanenciával élvezték az új állapotot. 
Fittyet hánytak az illemre: a ruhájuk tiszta sár volt, az arcu
kat felmarta a sarjadás előtti gaz, az árokban a sáron kívül 
más végtermék is ragadt rájuk, megtörtént tehát mindaz, 
amit az anyjuk soha nem engedett meg.
Az annyát neki!
Hopp! Kopp! Jajjj! Volt bőviben. Reccs. Ez a ruha tájáról. 
Felszabaduló sóhajok, önfeledt kacagások jelezték előre 
mindenkinek: e piás fiúkból nem lesz pap, akárki meglássa. 
Nem voltak exhibicionisták sem, most aztán nem foglal
koztak a parasztok röhögésével.
Ez az ő világuk volt, az ő független, szabadon választott, 
rakoncátlan létük.
Magasban szálltak. Cifra díszbe öltöztetett lovaik gyémánt
patkója aranycsillagokat szikráztatott fenn az égen - igaz, 
állapították meg szomorúan, 10 filléres patkószöggel verte 
fel valami részeg a gyémántot. Verítékezett a Föld alattuk, 
kínban hánytak ittas emberek, gazfickók kerti slaggal töl
töttek bort kitátott torkokba.
Ok ketten azonban roskadoztak a jótól - így általában: a 
jótól, nem kell azt mindig konkretizálni, gondolták vál

lukon hordták minden ember fényes jövőjét. A Nap felé 
sarkantyúzták paripáikat, száguldtak a széllel, győztes haj
rák zengtek szájukon. Szálltak. Tündértájakon, gyöngy
fákon vitte őket a fűtött álom.
De ki az ott a kozmosz kapujában? Milyen fenyegető rém 
zavarja isteni útjukat? S édesen zengő dallamok helyébe 
miért mászik ricsaj a fülükbe? Roham, előre!!! Iszonyú 
vágta az óriás ellen!
Hopp! Kopp! Apa. Hoooppp!
Kopp. Csatt. Nyekk. Bumm.
A Földre szállt angyalok tétova sorsa. Apa már várta őket. 
Messziről meghallotta a fürcsa zajt, a kacsázó fütkálás lát
tán kizárt minden kétséget: Szép Kovács Jani bácsi tanyasi 
bosszút állt a fia megbuktatásán.
Bukjon akkor a tanító fia is, mindkettő, bukjanak fel, az 
anyjuk istenit.
Másnap, ahogy a legények életre keltek, a tanítónak kettős 
dolga támadt. A fészerben beszélgetés közben - amelynek 
mondanivalóját másodpercek múlva törölte az idő - nagyon 
emlékezetesen megverte a nagyobbikat. A kicsinek nem esett 
baja, a példamutatás a nagy szerzett joga volt, már elmúlt öt
éves, tudta, mit csinál.
A kicsi, alig több mint négy, csak komplementer módon piált. 
Bár a verés emlékezetes volt, később a nagy abszolút nem 
emlékezett rá, a következők egyre mélyebb nyomot hagy
tak, benne, rajta, így mindig a legutóbbi íze volt mara
dandó.
Sokat fejlődött - az apja találati pontossága is, a fiú tűrőké
pessége is: jó hatással voltak egymásra. Amikor abbama
radt a verés, el is váltak életútjaik. Jobb lett volna a bejárt 
út... még.
A tanító másik dolga Szép Kovács Jani bácsi tanyájához 
vitt. Félő volt, hogy a pince ismerős vágyakat kelt, de most 
a néptanító masszívan elhatározta magát.
Pontosan tájékozódott, a fiának lekent pofonok száma 
kilenc volt.
Ennyit szánt Szép Kovács Jani bácsinak is. Utána meg 
Kacska Tóth Józsinak. Külön-külön, beosztva, házhelyen
ként. Fontos, erősítgette magában, a pincét el kell kerülni. 
Most.
Jani bácsi is, Józsi is durva emberek voltak, mint a kuva
szok a tanyákon. Nem sokra nézték a tanító haragos szemét, 
ahogy belépett a portára. Semmit se láttak-hallottak, amikor 
meg kilépett.
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Magyar nagyi

- Tedd oda, vidd ki, akaszd fel, akaszd le, akaszd vissza, cso
rog a szád szélén, megmondalak anyádnak, igen, kicsim, ő is, 
neki nem, habos lesz, persze, csokival, nincs több lekvár.
Fél év alatt újabb két unoka is lepottyant az égből, kezdi kever
ni Anikót Annikával, főleg, mert mindkettőnek fekete gyé
mántból van a szeme.
Jön hamarosan a Margitka kicsije is.
- Megint leesett, kicsikém, eszem a bogárfekete szemedet, 
akaszd csak vissza, nem a szemedet, így ni, ez a Jézuska. Ő 
hozott, Annikám. Mi a baj... hogy te vagy Anikó? Nem baj 
kicsim, bújjatok mindketten a kemencébe, ott nem talál meg 
a vasorrú bába, és ha kormosak lesztek, egy lesz a nevetek is: 
kormos kiscica. Hopp, elestél, édesem, sebaj, maradj csak ott, 
míg fel nem állsz. Ha felállsz, akkor már nem leszel elesett.
Ezt a logikát most találta ki, nem volt harmadik keze, hogy 
tésztadagasztás közben, a forralt tejet kavargatva, felszedje 
a földről a család legifjabb vitézét - az apjuk csakugyan azt 
hitte, vitéz lesz belőle, valami fene bátor fi, ezért is nevezte 
el Attilának -, aki épp egy kis macskát fojtogatott heherész- 
ve, míg a cica - csicsa - el nem vette a vitézke kedvét. Ilyen 
ma egy hun király. Mért nem nevezték inkább őt is Anikó
nak, Annának, Ancsának, Annusnak, akkor legalább nyu
godtan keverhetné a nevüket, mind jelentkezne mindig. Atti
la? Na jó, kisbögyörős, legyen Attila. Hmm. Attila Úr. - Úrfi, 
fáj a macskakarmolás? így jövőre is ott hemperegsz a földön, 
kis csámpásom. Nem segít a mami! Magadtól, édesem, azért 
kaptál kezet-lábat.
- Engedd be! Menj ki. Ne gyere be. Leakasztod mégis? 
Nem, nem is lesz lekvár, mákos palacsinta lesz. Nem kákos 
kakalinka, édes Attila Úr, hanem...Na, segített az asztal 
lába? Tartsd szorosan, kisfiam, el ne engedd. Majd jövőre 
jövök, és fogjuk együtt, jó? Jjjóóó? Bumm!
Igen, ezekből a gyerekekből még lesz valami, gondolta 
büszkén nagyi.
O is így nőtt fel, külteijes neveléssel, és világnak engedett 
6 gyereket, akik most küldözgetik haza az unokákat, hál’ 
Istennek, eddig van 14, s már mindegyiket nevelgette ideig- 
óráig. Laci fia és Aranka lánya gyerekei, ezek a láb alatt 
lődörgők itt ni, mindig nála vannak, válás és haláleset miatt. 

Nekik ő az anyjuk, ki tudja mi lesz, ha már iskolába is men
nek.
Attila minden idők legnagyobb gazfickója, ő nagyon jó 
helyen van, amikor a földön van, külön kell születni, ha 
majd talpra áll, és őt kell agyusztálni. O nem is látta az 
édesanyját, a pásztomépek szerint csakugyan kemény le
génynek kell lennie.
- Jól van drágám, csak a fejed volt, katonadolog, alig 
vérzik. Ó, ó.
Hhhhúú! Na, gyerünk tovább, a fő szabály, hogy nem sza
bad megállni egy pillanatra se, mert akkor észreveszed, mi 
minden vár rád. Ne nézz se jobbra, se balra, mert akkor jól 
nézel ki.
Vállalj mindig többet s többet, s bírni fogod, ha nem gondol
kodsz rajta.
Hallotta valahol, hogy Magyarországon a nagymamák tart
ják el a családokat. Tudott volna örülni egy kicsit, ha a papa 
lehetne erre a cáfolat, de az öreg nyolc éve már csak az élet
re cáfolat. így aztán igaz lett a miniszterelnök vagy államel
nök szava, itt igaz.
A családok viszont nem tartják el a nagymamákat - de ezt 
már nem tették hozzá az urak.
Nem is tehették, a nagymamák elvonulnak, mire őket kel
lene eltartani: temetőkbe, intézetekbe, vissza az egyszemé
lyes, homályos, rántottleveses életek mélyibe. Jó ott is. 
Tényleg jó, mert élet van ott is. Nem véletlen, hogy a halál a 
nagymamáktól fél a legjobban, csetlik-botlik, visszahőköl, 
megfutamodik, mire odaér.
- Elkészült, kihűl, forró, adom, töröld le még egyszer, nem 
süt már, édes, ugye, édesem, adj neki is, ő is hagyott neked, 
Attila Urat emeljétek fel a székbe, mert a cica már nagyon 
dühös rá, perssssze kicsikém, csicsa, úgy, jó lenne imád
kozni, de azt nem tudtok, én mondom hát helyettetek, hogy 
áldja meg az Isten, amit enni adott. Igen drágám, ugyanott 
van édesanyu is, ahol most megáldja az Istenke, amit eszünk, 
igen, látja a drága anyukád, hogy mit eszünk, igen, ő is 
ugyanazt kapja, és nagyon szereti, hogy vele együtt eszünk, 
azért is sütöttem ezt, mert a mákos palacsinta - igen, pici
kém, a kákos kakalinka - volt az ő kedvence is, az volt és 
az is maradt, mert most itt vagy te.. .és.. .és.. .éssss.
Itt elfogyott egy picit a nagyiból a szó.
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Apa keze

Ez nagyobb volt, mint a múlt heti. Jobban is fájt. Csak egy 
pillanatra. A hegyes nézés - belülről - valamelyest enyhí
tette a sajgást.
Az apja megértette. Többször nem lehet. Nagy dolog egy 
12 éves fiútól, ha a szeme lefogja az apa kezét. A nagy, len
dületes, nevelő pofonokra járó lapát tenyereket. Amiket a 
környék tanyaközpontjaiban, az egy-négy osztályos tanya
si iskolákban olyan sok parasztgyerek ismert már. A tiltás 
ellenére zengtek a pofonok. Mindenki érezte, tudta, hogy 
épp jókor jött, nincs abban semmi baj, hatalmas is volt: van 
mire emlékezni.
Kiskunfélegyháza tanyavilágában az egyensúlyos élethez 
hozzátartozott a néptanítói pofon. Bent a városban már csak 
csak-csak. A fiúnak ott is sikerült beszereznie egyet-egyet, 
a városszéli gyerekélet semmiben sem különbözött a tanya
sitól. Átlagosan félévenként verték meg a tanárok.
Az okot nem vizsgálta, pedig kitűnő tanuló volt, mióta 
világ a világ.
Az apja mancsa tetszett neki. Amikor felé lendült, mindig 
csodálta az erős kézfejet: gyönyörű volt. Ezt a fiatal könyv
tárosnő mondta egyszer apának. Láthatóan személyes ta
pasztalatból.
El is határozta, hogy ugyanilyen keze lesz. Az apja jogát de
hogy vitatta volna el. Amikor a feje kezdte abbahagyni a 
körforgást és megállt a tengelyében, szóval mihelyst állni 
tudott egy kicsit, hegyesen nézett az apjára. Itt most nem 
lesz magyarázkodás, egyik fél részéről sem! Ő nem adta 
vissza az aprót a bevásárlás után, és nem ment el a kútra 
vízért. 0:1.
Az apja meg ismét spicces, nyilván le-leszállt a bringáról a 
parasztházak előtt, mire megtette a 7 kilométert az iskolá
ból haza. 1:1.
Nem számolná most a meccset, nem lenne hozzá joga, ha 
az apja - saját magától, elérzékenyülve - meg nem ígérte 
volna egy hete, hogy soha többé nem iszik. Hogy nem 
kergeti kórházi idegosztályokra anyut.
De megígérte. Az 1:1 arány csak erkölcsi értelemben állt 
fenn, a fiú a 3. abszolút nagy fülest tette zsebre. Hegyes te
kintete kissé vizenyőssé vált, vélte, de ez mostantól nem 
zavarta.
Az apró. Jogos. A két öccsének mindig magyarázgatja, 
hogy az utolsó fillérrel is mindig el kell számolni, s most el

tett két forintot. Számolatlanul, fellengzősen, szóval renyhe 
nagyképűséggel.
Pénzügyekben nincs pardon - hallotta majdani szava- 
járását.
A víz komplikáltabb. Nem ő volt a soros. A fagyban senki
nek se volt kedve elmenni a következő utcasarokra. Csak
hogy az öcskösökért ő felelt. Ő akarta így. Felelősség. 
Fagyban azonban ő se akart. Azt találta ki mentségül - ha 
apa szóba hozná -, hogy ilyen hidegben befagy az ártézi kút 
csöve, nem lehet felpumpálni a vizet.
Apa az ivástól nagyon szomjas volt. így nem hozott szóba 
semmit. Néptanítói hitvallása volt, hogy a dolgokat a hely
színen kell rendezni. Retekszedés idején, aratáskor, kukori
caszedéskor a parasztok semmiképp se engedték volna az 
iskolába a gyerekeiket, kellett a kéz. A gyerekek azonban 
hajnalban, rögtön az ébredés után elszöktek otthonról, 
egyenesen be az iskolába, mint elődeik a tatárok elől a temp
lomba. Ott gubbasztottak kezdésig. Innen senki se merte 
hazacibálni őket, abszolút védettség, diplomáciai mentesség 
uralkodott az iskola udvarán.
A tanító pofona maga volt az isten. Vagy az ördög, mindegy. 
Senki se merte megkockáztatni, hogy otthon marad, retket 
szed, markot vet meg ilyesmi, egyszer aztán mégis iskolá
ba megy, és akkor a tanító, ahelyett, hogy tudálékoskodó 
kérdéseket tenne fel, lengő csapással fejezi ki kritikusi véle
ményét.
Nagyobb úr volt ez a csépelő kéz, mint bármilyen otthoni 
büntetés.
Példás volt a rend az összes iskolában, ahol a tanító gyakorla
tozott. Konkurense elvileg se lehetett az egy tantermes, 4-8 
osztályt egyszerre befogadó iskolákban. Rend volt és tisz
telet.
Mindenki ismerte a játékszabályt. Többen még tanulni is haj
landók voltak, bár ezt nem követelte meg szigorúan a tanító: 
látta a sok álmos, elgyötört gyerekarcot, tudta, hogy késő 
estig és hajnalban is dolgoztak otthon. Ezt önmagában is 
igen jó iskolának tartotta, minek azt tetézni.
A fiú ismerte és szerette az apja erényeit. Nála kezdett ta
nulni, együtt a nyolcadikosokkal is, akik otthon már ke
nyérkeresőnek számítottak. Sose panaszkodtak a pofonok 
miatt. Jól van ez így - mondták. Ezt mondta most ő is, he
gyesen nézett, tudta, hogy már nem lesz több soha, mert 
anyu megint kórházban van, s most, hogy életében először 
1:1 lett, így kell hagyni.
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Amikor besüt a nap

Olyan volt a fény a szoknyáján át, mint az álmok, amelye
ket az ébredés után is magában akar tartani az ember, főleg, 
ha 16 éves gimnazista, és még életében nem fogta meg lány 
kezét, mert egész életében fiúiskolába járt, most csupa fiú
gimnáziumba, minden testvére fiú, a kisvárosszéli poros ut
ca vásott kölykei kizárólag fiúk, a lányok ki se mernek jön
ni az udvarból, ott bőgnek a tehénnel.
Mint az álmok, amelyeket nem ki, hanem befelé akar dör
zsölni a diák.
Ilyen volt az őszi, szeptemberi meleg napfény a szoknyáján át. 
Aki még nem látta: ha a ritka szövésű hófehér vászonszok
nyán azért süt át a nap, mert a vadonatúj bombatanámő az 
ablak előtt mászkál le s fel, akkor érdemes volt kitűnően ta
nulnod az előző sok évben, mert most az első sorban ül- 
heszt, és nyugodtan megvakulhatsz.
Ilyen volt a tanárnő, friss diplomás, első osztályával meg
áldva, menet közben érkezett az agg orosztanár bácsi nyu
galmazott helyére. És a napfény tudta ezt, tudta a tanárnő is, 
most már én is, érdemes volt tanulni.
így kezdődött az életem. A második gőgicsélés kora.
Serdülő fantáziám mindig hatalmas, rám omló mellekkel 
kínzott, teljes spontán valójukkal, s most itt ülök a padomban, 
s a füzetbe bámulást színlelve majd’ megszakadok, hogy a 
szemem tengelye mégis az ablakon besütő fény visszképét 
lássa. Lényegében semmit, csak körvonalakat, suhanó szok- 
nyaráncokat, egy eddig teljesen ismeretlen világ ugyan tel
jesen ismeretlen marad - és mégis kitárul minden, mert ami 
nincs, azt kitölti a vágy és a régóta elfojtott fantázia.
Két erős, kecses comb áttetsző vonala elsétál a fény előtt, 
megfordul, most hátulról sejlik, a nyakam mereven a fü
zetbe esik, miközben száznyolcvan fokban balra tekeredik 
a szemtengelyem, leírhatatlan bravúr, ilyent csak Bosch- 
festmények szörnyein láttam később.
Megfordul ismét, most elölről látom, közeledik, s csak 
jóval később, évek múltán tanultam meg, hogy az a sze
méremcsont. Ugyanaz volt, ugyanaz.
Az osztály néma. Mindenki vakon nézi a füzetét, nem lát 
benne semmit, a hátrább ülők irgalmatlan bajban vannak: 
nem csupán a szemtengelyt kell kitekerni, hanem át kell va
lahogy ívelni az előző sor fején is. 16 évvel ez még lehet
séges, később alábbhagy az ív.
A tanár néni - 27 éves - csillogott. Kicsit öreg volt hoz
zánk, ez tény, meglátszott rajta, hogy nehezen viseli már ezt 
a 27 évet, főleg, ha a mi 16-unkra gondol, büszkék is vol
tunk - én rátarti, zavaromban és tudtuk, hogy az élettől 
megkaptuk, számolatlanul, az első ingyen ajándékot.

Akik ezt akkor ott nem vették észre és nem köszönték meg, 
azok később megbuktak valahol. Biztosan.
A fehér vászonszoknyára figyelni kell, főleg, ha ritka szö
vésű - és akkor mindenképpen úgy helyezkedj, hogy a 
szoknya közted és a Nap között álljon.
Ez volt a legfőbb szabály, amit megtanultam 23 éves koro
mig - s csak az váltotta le, hogy az ember legszebb és leg
nagyobb beruházása az életben: a gyermeke.
E két felismerés között nem történt semmi érdemleges, leg
feljebb annyi az említésre méltó, amilyen szorgalmasan - 
ám kevés eredménnyel - igyekeztem a gyakorlatban alkal
mazni a vászonszoknyatörvényt, még jóval a gyerektör
vény előtt.
De mire megyünk e törvénnyel? Ögyelgünk a buszmegál
lóban, s hirtelen észrevesszük a helyes napszög-szoknya vi
szonyt? A repülőgépről leszállva a lépcsőn ugyanezt? S ro
hanunk jól elhelyezkedni, a megfelelő állásszögben? Nem 
egészen.
Az ihletéshez kell ismemi a törvényt, az ambícióhoz, hogy 
az hasson, lökjön előre bennünket a napfényszög első pilla
natától, hogy azonnal kikerekedjen bennünk a nő és a teen
dő teljes képe. A roham.
Amely nem hagyja nyugton a képzelőerőnket, amely visz a 
lehetetlen és ismeretlen felé, olyan győzelmek felé, me
lyekről nem is álmodtunk; de amelyeket nekünk rendelt a 
sors, tudtunk nélkül.
S akkor nem szabad habozni, mert - nagy francia filozófu
sok nyomán - „a töprengés a tett halála”.
Könnyű így utólag, a hegyről lenézve a völgybe, kéjesen 
mosolyogni a zsenge üszők legelészésén. De míg mászni 
kellett felfelé, abba bizony beletört a bicska. S belém is döf
ték - üszők, boijak, tehénkék. Most itt tekergetem a baj
szom. .. Könnyű így, de én innen már le nem megyek, hogy 
azután újra lihegjek a hegynek fel! fáradalmaitól, reszkes
sek a bukdácsolás kockázatától! Feljön a völgy.
Fiatal barátaim, ti ezt persze nem mondhatjátok. Remegjen 
csak a térdetek, röstelljétek a ragyát az arcotokon, dadogjon 
ki belőletek a meg sem született értelem, ha szeretnétek, 
hogy vágyatok tárgya egy gyatra órára ágyatokra bukjon. 
Reszkessen a kezetek, mikor az első levelet megíijátok s 
aztán még százszor újra, mielőtt végleg kidobnátok; s bot
ladozzatok az első virágcsokorral a kezetekben, főleg, ha a 
tiétek már el sem fér a kiscsaj kezében, mert a többiek gyor
sabbak.
Vakargassátok a pattanást, száradjon ki a szátok, ha a nap 
besüt a vászonszoknya belvilágába, tanuljatok, hogy az első 
sorban ülhessetek a döntő pillanatban.
A völgy feljön - aztán majd én megyek a mély völgybe.
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Tinikéin, kis barátom

A kissrác, lehetett vagy 16, izgatott lelkesedéssel, kipirult em
beri természettel csápolt. Hadarta maga felé a levegőben lógó 
reményt, újat, látszatot és álmot, amit a zene és a zenekar nyúj
tott. Minden zenekar, minden levegő, ahol csak megfordult. A 
színpad előtti térnek mindig biztos pontja volt. Mások lányokat 
szorongattak a zene hangjára, ő a zenét magát.
A reményt, mely hullámokban öntötte el. Basszusként dü- 
börgött fel, szóló húrokon csábított, visongott az orgona 
hangján, s a dob rendezett minden lüktetést, amely másho
vá vágyott, szaladgálni akart volna össze-vissza. Összhang 
volt a kissrác reményeiben. Csápolva engedte át magát a 
szédülésnek. Szédülésre nem is volt más pénze. 14 éves ko
ra óta hazaadta minden pénzét, amit tanítással, pásztorko
dással, selyemhernyó-tenyésztéssel és a vágóhídon kere
sett. Jó volt így, azonosnak lenni a zenekarral: a híres fél
egyházi beatbandával, kiskatonák alkotta rockbandával, 
Rollinggal, Little Richarddal. Úgy felszállt velük a világ 
tetejére, hogy le se akart jönni. Csak mikor a többiek rán
gatták haza a csajaikat, és ő még mindig, most is légüres, 
domborulatmentes gatyában ment haza - csak akkor fájt 
neki egy kicsit, hogy kicsi. De nagy lesz.
A tükör előtt lejátszotta az egész koncertet, ezt is, mint min
degyiket. Olyan könnyedén pengette a húrokat, olyan isten
telen vad improvizációkat vágott ki, hogy Jimmy Hendrix 
méltán féltette a 60-as években megszerzett pozícióját. A 
fürdőszobában rejtőzködve, féktelen vágyakkal átitatva, ő- 
rült rocktempóban mozogva vezényelte a tükröt, az egész 
koncerttermet, megszabta a pop irányát mindenki számára: 
A star was born, suttogta szerényen maga elé, az ember nem 
kell, hogy hangoskodjon az ilyesmivel, ha eleve rá van írva, 
ha úgyis tudja mindenki. Óriási kört írt le a képzeletlégi szín
padon levegőgitáijával, az e-húrt persze jajongva látványo
san kettészakította, őrjöngött a tükörben mindenki, a lányok 
lerántották blúzukat és feldobták a színpadra, hogy legalább 
éljen hozzá, de ő azért ezt már nem... pisisek. Otthagyta a 
melltartókat is, volt vagy 10, 20, félrerúgta őket, erre a tü
kör szélén felmászott egy lány, aztán még egy a színpadra, 
és lerántották magukkal a padlóra.
Ennek már nem akart ellenállni, végül is volt még néhány 
perce a lefekvésig, illetve míg az anyja észreveszi, hogy túl 
sokáig van - gyanús - csend a fürdőben. A gitár húrja ekkor 
végleg elszakadt, zavartan mosta le magáról és gatyájáról a 
húr jelét.
Egy ideje mindig ilyen kínosan érnek véget a nagy koncertek.

A paplanját magára húzta, már egy ideje csak mímelte a kö
telező esti imát. Miatyánk helyett a Satisfactioni, mormolta. A 
kötelező, havi gyónásnál persze azt hazudta a papnak, hogy 
minden nagyon szép, minden nagyon jó, és mire ősszel lehull
nak a levelek, katonáink hazajönnek. Az ostyának kellemes íze 
volt, de már unta ezt a hazudozást. I can get no...
A paplan alatt aztán nagy dolgok történtek a Rolling lüktető 
ütemére. Tudta, hogy neki is jár az a hímév, ami Jaggernek. 
Ugyanannyi nő, pont annyi orgia, és már nem tudta vissza
vonni szorosan magára tapadt, láthatatlan gitárhúrokon meg
edződött, ritmusban tökéletes kezét.
A vége felé bebújt a paplan alá, szorosan mellé az a negye
dikes gimista lány, akinek a múltkor, akkor először köszönt 
egy halknyit, igaz, viszonzás nélkül, de az biztos, hogy a 
lány észrevette a köszönést. A többi, tudta, megy magától. 
Csak azt az egyetemista buzit kell kiütni, aki után a lány ro
hangál, libeg, liheg. A ficsúrt. A lány kíváncsian bedugta a 
fejét, aztán teljesen bebújt, ő elénekelte neki a Magical Mis- 
tery Tourt, erre a lány - igaz, gitárhúrokon edzetlen, de a fi- 
csúron edződő - finom keze az ő ritmusban tökéletes keze 
alá bújt, tapintatosan bőrhártyaközelbe, átvette a teendők 
zömét. Ennyi persze bőven jár a rockzene legfiatalabb leg
nagyobb világszerte sztáijának, most már ketten voltak a- 
zonos ritmusban, de mindez csak őérte, persze.
Ne onanizálj! Analizálj! Mondta később. Évek múlva. De 
most akkor van. Ekkor.
Ez a nap jól alakul, mondta az igyekvő lánynak az éjszaka 
közepén. Ezt csak úgy odavetette, hogy mondjon valamit, 
bölcset, ha már annyira izzad álma lánya. Sose gondolta 
volna, pl. mikor a lány nem köszönt még vissza sohase, a 
szaros, hogy ennyire leegyszerűsödnek a dolgok, ha hozzá
látunk.
Évek teltek el még így. Szombat esténként a katonabeat-ze- 
nekar színpada előtti vezénylő csápolás, ünnepélyesen és 
méltóságteljesen szótlanul, a zene bűvölése, háta mögött 
eszmei tévedésből fölöslegesen egymást átkaroló párokkal 
- ember!, mikor a zene szól!? -, aztán persze mindig fölug
rott a képzelete a színpadra, széttépett a világhír érdekében 
néhány húrt, ekkortájt a melltartódobáló lányoknak megen
gedte, hogy egyszerre többen is megerőszakolják ott fenn, 
csak azt követelte meg, hogy közben téphesse a gitárját... 
és ami nem fért bele záróráig, azt elvitte haza a tükör elé, 
később a párna alá, ahova egyébként egyre több lány kért 
bebocsátást. Később, évek múlva, egy...
... váratlan pillanatban fölé hajolt az élet és azt súgta: kis
srác, meghaltál. És egy idősebb nő igazán belényúlt.
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A zöldséges lány lesimítja görögdinnye mellét

Ez a cím már el is mondta a történet lényegét, a többi rész
letkérdés. Köszönöm figyelmüket.
Szétpattant a görögdinnye héja, legalábbis majdnem. Szét
csattant, és kibuggyant az édes, lédús, húsos-vörös belseje. 
Pont erre vártam, egész nyáron, ezen az aszott, rohadt, tes- 
pedt kánikula-kankós nyáron. Beszáradt férfi fehérjével, ki
élezett képzelettel. Erre a dinnyére.
Állt a lány a göröghegy mögött az út szélén, árusította, amit 
tudott. Megbízatása és tb-kártyajogosultsága, valamint apja 
reménye és parancsa szerint dinnyét, a fényes valóságban azt 
is, de a mozdulatból, 120-as sebesség mellett, már a látvá
nyon messze túlhaladva is jól láttam: árul még valamit. Azt a 
hatalmas, nyárra érett, szétcsattanó mellállványt, ami ter
peszkedve ott kacagott a dinnyehegy fölött, az 50-es (tej)út 
szélén, azon a vidéken, ahol zöld gyermekkoromban túl so
káig és annyi mindent kihagytam a lédús alapműfajból.
Már továbbhajtottam, amikor utánam küldte azt a sejtelmes 
mozdulatot, a mellágyába süppesztve kezét - kéjesen lassú 
volt, épp olyan, mintha ő egy buta, hülye 17 éves kislány 
lenne, hatalmas mellekkel a szegedi úton. Torkomba szaladt 
a kormány. Ám szemérmesen továbbhajtottam, úriemberek 
vagyunk. A következő dűlőnél dolgom akadt: dolgom, hogy 
megforduljak, most már egyenesen a dagadó dinnyés oldalra. 
A többit tényleg nem érdemes itt most fejtegetni, részletkér
dés. Olyan aranyos és szűzies volt a lány, amilyent csak ame
rikai popkoncerteken lehet látni. Tanita Tikaram, Lovers in 
the City, dinnyeföldeken, árokparton az 50-es mentén. S ez 
nem karikaka-túra.
Illedelmesen beletörölte a pici kacsóit a mellébe, középtáj 
felé dagasztva a látványt. Beletörölte és lesimította. Ekkor 
újra szétcsattant az egész hatalmas foldgömb-gyümölcs, 
szakadt, harsogott, recsegett, kéjelgett, szörcsögött, nyögött 
az egész világ azon a fél négyzetméteren, amit betöltöttünk 
ketten együtt.
- Jó napot, mondta, mit parancsol? A mellmérete láttán azt 
hittem az előbb, hogy búúúzni fog, vagy röfögni, mekegni, 
de nem, gyönyörűen bugyborékolt a hangja, mint mikor 
cefrét főznek dugiban, otthon. Az szuszog. Igazi, természe
tes báj, szépség, konstatáltam.
Átnyúltam a kettőnk között húzódó éktelen hőségen és alig fél
méteres távolságon, és az éppen csapra vert sörös hordó ugyan
csak erotikus szörcsögését hallatva, belülről kifelé meg
igazítottam a mellén a ruhát: magyarul szégyenlősen be
takartam középen a tenyeremmel, amely kissé lentebb csúszott 

közben, viszont jobban fedett, s ez engem is megnyugtatott.
- Itt a napon felforr a dinnye, mondtam szakértő szemmel, 
a hűvösbe kellene vinni, s Nagyon Intettem.
Megértette ezt a kifinomult célzást, de nem vette zokon. 
Tárgyilagos hangon közölte a felrázott pezsgősüveg plafon 
felé repülő dugajának részegeket őíjítő szusszanásával:
- Ez nem eladó. Ez. (aláhullottam a kétségbeeséstől) 
Értem, mondtam, hiszen én is alföldi vagyok, épp arról a 
kiskun vidékről. Értem, mondtam, mert most már mindent 
értettem, földik lévén.
- De azért visszajövök érted, ha végeztél, mondtam.
Az nagyon szép magától, fejezte ki kislányos egyetértését, 
s most ő értett engem földik lévén-módon.
Este ráért, egész éjszakákat.
Már 18 volt, most érettségizett, kitűnőre, felvették Szegedre 
az informatika szakra. Nem eladó, semmije se. Az ideje se, 
a kedve se, a büszkesége se, ő választ.
A dinnye játék. A saját dinnyéje. Miközben az apja termését 
árusítja, eljátszik a hülye férfiakkal. Mind megáll, porig 
csorog a nyála, kukkanni sem mer, ijedtségében 4-5 dinnyét 
is vesz, csak még hogy téblábolhasson egy kicsit, nagy bor
ravalót hagy, mert azt hiszi, hogy ezzel egy életre beírta ma
gát a lány még csak most kezdődő élettörténetébe, s ha... 
hmm... legközelebb megint erre hajt, elkérheti-e majdan 
akkoriban a címét. A hülyék, mondja az informatikus. 
Sohase tudod meg, hogy ki szeret meg, s hogy miért.
Elogy mi az a mozdulat, hang, szemvillanás, kimondott szó, 
amely egy pillanat alatt odaköt máshoz. És mert nem tudod, 
továbbmész, nem állsz meg, sohase leszel birtokában a 
másik vágyérzésének, kimondatlan érdeklődésének, annak, 
hogy épp most szeretne téged megérinteni, megtapintani a 
testedet, egyszer végigmászni rajtad, egyszer, csak egyszer, 
de egy egész órát betöltő módon. Pólusról pólusra. Szájról 
szájra később, mint a népmese, csókról csókra a talpadtól a 
fejed búbjáig, több fejed több búbjáig.
Az informatikus már tudta ezt. Nem engedte ki a pillanatot 
a kezéből. A másodperc töredékét, amit akkor érzett, mikor 
egy gyorsan elhaladó kocsi amúgy oda se figyelő vezetőjé
nek utána dobta hihetetlen melle látványát, a vágyát, hogy 
bár most, éppen most! észrevenné éppen ez a hapsi, hogy ő 
mindenfajta forróságtól feltüzelve áll ott a dinnyehegy mö
gött... És az autó továbbhajt..., mert most, legalább most 
az egyszer... se sikerült..., hogy az vegye észre, akit épp ő 
szeretne, s ne a barmok bámulnák feszes melleit, amivel, 
tudja, elég baja lesz majd 15 év múlva.
Éssss... a hapsi... Istenem, megállt... a hapsi visszafor
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Legyek

Gyerekkorában gyakran álmodozott arról, hogy ha egyszer... 
ha majd lesz egy igazi, egy óriási bővérű... ha majd a nője is 
olyan lesz, mint... akkor egyszer, az erdőben, bent a sűrűben, 
a bokrok között... hát az lesz a csúcs.
A serdülőkor lassan jött, elnyúltak az álmok.
A házasság gyorsan jött, kimúltak az álmok.
A kéreg alatt azonban lapult a vágy.
Sok-sok évvel később, mikor már nem volt semmi isme
retlen az egyenletben, elővette az álmot.
Megvalósíthatósági tervet készített, elfogadtatta az érintet
tel.
A lánynak mindegy volt a hol, csak a legyen-már összefüg
géseire volt képes felállítani a mátrixot.
Erdő. Sűrű, gyönyörű fenyves, az se baj, ha tölgyessel vegyes, 
bokrokkal, júniusi forró illatokkal, rekkenő melegben, 
délutáni napfény, hogy izzón a test s a róla ömlő veríték.
A lány szerette ezt a változatot is, bár neki mindegy volt, a 
jégcsapot is felhevítette volna.
Messze hagyták az autót, élvezték azt a szakmai önműve
lést és egyben eltökéltséget, ahogyan meg kell keresni a 
legjobb, az ideális helyet.
A lány ezt már az első fánál megtalálni vélte, a fiú roman
tikus lelke az erdő mélyébe vezetett. A lányon már nem volt 
felsőrész.
Amikor a sűrűben találtak egy gyönyörű helyet - a Nap ép
pen csak besütött a koronákon keresztül, kék homály borí
tott mindent, a hőséget szellő csendesítgette, s csak a néma
ság hallgatózott mindenütt -, a fiú levetette ruháit, elég 
gyorsan ahhoz, hogy kellően megfossza a lányt a mindent 
lassan feltáró vetkőztetés élményétől, levetvén, gondosan 
leteregette teljes ruhatárát, néhány kis ruhadarabot. A lány 
se adta meg a vetkőztetés örömét a fiúnak, lassan, kéjesen 
huzigálni kezdte a ruháit, elhárított egy beavatkozó mozdu
latot.
Egymást nézve álltak meztelenül. így most nehezebb volt 
nekilátni.
A lány elszánt női személy volt, nem várt soká, s most 
hagyjuk a részleteket azt illetően, mi történik akkor, ha egy 
lány elszánt női személy, s már tizenöt perce gyalogol 
befelé az erdőbe a tetthelyre.
Percek alatt megszerezte magának, amit akart. Nem azt, 
amire vágyott, hanem azt, amit akart. Ez neki is különbség, 

fel is tűnt, de nem soká töprengett rajta, mert a fiú emelkedő 
vágya felébresztette benne a vonzódást a klasszikus test
helyzetek hasmánt és hanyatt változatai iránt.
A fiún végigfutott az összes gyerekkori képzelődés - a há
zasság alatt szükségszerűen elfojtott libidótöredékek is 
ez jó hatással volt rá, egyelőre jobbal, mint a lány horizon
tális és vertikális kísérletezése a bűvészet jegyében. Azért 
végülis jó beásták magukat az avarba.
Jöjjön A Show - hörögte.
Eljött, elég gyorsan. Eleinte azt hitte, hogy ideges, s hogy a 
lány is az lehet, tőle lett az. Odacsapott, alig észrevehetően. 
A másik oldalon újra feltűnt ez az érzés, oda is csapott egy 
nagyot.
A lány - fölül volt - szabadabban csapkodott, először azt 
hitette, hogy érzékisége kívánja ezt az ide-oda rángatózást. 
Az ülő helyzet indokolttá is tette a csavaros testfordulato
kat.
A zümmögés váratlan volt.
Kezdett összefüggést felfedezni a züm-züm és a csípések 
között.
Nem mert felnézni - mindig csukva kellett tartania a 
szemét, ez volt a lány egyetlen kivánsága -, sehova sem 
tudott elfordulni ebben az alárendelt pozitúrában, néha 
felvetette a testét a levegőbe, s akaratlanul is óriási hamis 
képzetet keltett a lányban a férfiúi szenvedélyességről.
Fel kellett néznie, nem bírta tovább. Legyek, darazsak, szú- 
gyogok hada röhögött rajtuk. Erre vártak gyerekkoruk óta, 
egy ilyen romantikusra, aki az ő gyerekkora óta az erdő mé
lyébe készül. A hangyák és lótetűk egész serege szorgos
kodott körülöttük. Rajtuk. A lány már régóta őrülten vag- 
dalkozott közöttük, ide-oda rángatózott, csak mind e pilla
natig el tudta hitetni letepert párjával, hogy ő a szenvedély 
rabja, hogy soha nem látott robajjal tört rá az érzékiség. 
Verítékükben játékosan fürdőztek a rovarok, a dögök, jó volt 
ez a kis szexuálisan túlfűtött táptalaj a sáskanyáladzáshoz. 
Olyan csípéseket tapasztottak szenvedélyes párunkra, hogy 
azok mindig megemlegessék, ki az erdő ura. Rovar roman
tika.
A kapcsolat véget ért. Az autóban néma pár haladt a város 
felé. Felfokozott vágyaik totális kudarcát nem tudták meg
bocsátani egymásnak.
Ki-ki álmodott tovább egy unalmas ágyról egy vacak kis pár
nával, negyedszerre használt lepedővel - meg egy szerény ké
pességű kis partnerral, akit nem győztek le a legyek.
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Múzsa

Múzsa nélkül nincs semmi.
Múzsa nélkül nem lehet - bár szabadna, de mégsem lehet - 
áradásszerűen hazudni, gátlástalanul ámítani, kipirult orcá
val házassági ajánlatokat tenni havonta - itt, ha amott a cik
lus éppen működik- nagy szellemek jegyében fényesedni, 
s az utókor áldását eleve zsebre tenni, netán kegyesen előre 
el is osztogatni. Kell a múzsa.
Múzsa nélkül sikertelen a sors. Nélküle ki sem látszol a 
földből, a porból, melyből vétettél, mert a lelked száraz, 
unalmas, törvényszerű és megbízható.
Csak a múzsa képes fellőni a vakító égbe, s onnan ledobni 
megvakultan.
A múzsa húsa a te bányád. Vájjad, fosztogasd, ki-be mász
kálj járatain, garázdálkodj, égesd el, s vele forrósítsd fel 
magadat.
Az én múzsám a nő.
Nem egy, nem a másik kettő, kettőszáz, nem is mind: ha
nem az egyetlen, elvonatkoztatott, mindenkiben mindig 
meglévő, de soha, egyetlen pillanatra meg nem található 
nő.
O az én nőm. Soha meg nem lelem, soha el nem veszítem, 
nincs ég és nincs pokol, csak állandó lebegés a kettő között, 
így mindkettő látszik, mindkettő nekem játszik, mert 
múzsám átszellemülten fogja a kezem, s int: mit ne, s miért 
az azt. A pokolból felránt, s a menny tornácáig soha nem 
enged. Ott ő áll.
Egyes küldötteit nagyon szeretem. Próbára teszik vonzal
mamat ősasszonyuk iránt, aki nevetve szemléli onnan, ha 
újra rovom a vad köröket - a végső nőt keresve. Végső 
azonban nincs, mire hozzá érne a szívem, egy másik nő
nagykövet nő ki a földből, tesztküldött onnan fentről. így 
sose lehet érett a szívem, savanyún hull alá minden csók 
kiszáradt ajkamról, s máris fohászkodva nézek az égre: 
ugye, nincs következő? Rám hull éppen.
A múzsa csókja csak a legritkábban keresi a homlokomat, 
bár egyszer ez is megtörtént véletlenül. Ez a múzsái érintés 
- nyilván a természet termékenységének jegyében - puha, 
enyhén nedves felületeken keresztül keresi a múzsa által 
kitűzött realista földi célokat, ráncos, öreg homlokok kife
jezetten negligált helyzetbe kerülnek már az első pillanattól. 
A múzsa egyébként nem súg semmit, hiú remény - s csu

pán emiatt ne is kezdjen senki a húrok pengetésihez - azt 
hinni, hogy bármiben is segít.
Kifejezetten elvonja a figyelmet a nagy tettekről, amikor 
írás közben - vagy az íráshoz közvetlenül és gyorsan 
elvezető szeretkezés közben - arról mesél, hogy március 
14-ére elfogyott a havi pénze, hogy nem tudja kicserélni a 
harisnyanadrágját, amit persze egy új cipőbe kellene be
letenni. A hónap közepe sincs még!
Ez nem segít abban, hogy kitalálj valami olyasmit, mint pl. 
Petőfi a Szabadság, szerelemben. Akkor persze nem volt 
harisnyanadrág.
Nem sokat tesz önmegvalósításodért a legújabb múzsád ak
kor sem, mikor - a megilletődéstől - kiszáradt torokkal 
közli, hogy azért az előző kapcsolatát még nem teljesen si
került felszámolnia, és a múlt héten sem tudta jobb belá
tásra bírni erőszakoskodó exszexpartnerét. Szűkül ilyenkor 
a kebled, szűkül a szemed is, összébb esik a gatyád, s szűk 
lajbiban nehezen veszel isteni levegőt. Az Olympos ködös, 
te zihálsz, fölnézel az égre, ott ő van, röhög, és küldi az 
ármány és szerelem következő báránykáját.
A múzsa szeret a konyhapénzről beszélni, te viszont a lágy 
hullámzásról, ami eleinte feltör a testéből, hogy aztán a dé
mon szabaduljon ki minden erotikus pontjából. Angéla es
küvőjét említi ekkor, a bátor ifjú pár által előre elvállalt 
gyermekáldást. A te lajbid most még szűkebb, annyira, 
hogy köhécselsz benne, s dolga végezetlen csendesedsz el 
az ágyban.
Ezt már nem; végre eljött a nagy pillanat: igen, igaz múzsa 
diktálja soraidat, verset kell írnod az anyáról, a gyermekről, 
a szülés gyönyöréről, a gőgicsélő jövevényről, a szó a te tet
ted - mindezeket egészen jól meg tudod írni egymagad is. 
Letörlőd magadról az ágyi múzsa száraz csókját - az előbb 
még puhán-nedves helyen ért, most tényleg: most a 
homlokodon vacakol -, a nő már falnak fordult, oly édes a 
duzzogása, és a mindjárt feltörő hisztérikus panaszkönnye 
is oly édes lesz, hogy... ezt már ismered!
A Múzsa! A nadrágod begombolva - a töprengés a tett halála, 
idézed a filozófust -, a nő nevét áthúzod a noteszban, írni kez
desz. írni!

A múzsa húsa lassan elfogy az ágyon, már csak árnyékot 
látsz. Versedben gyerekkel játszol, mamival, húú-úú, bíí-íí, 
kúú-úú, nyíí-íí. Mondom, a versedben! ... Onnan fentről 
ugyanis valaki újabb indító gombot nyomogat.
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Elmosódott arcÉl

Meddig viszi még, nem tudom. Viszi, menekül vele, elta
karja, hajtja magát.
Viszi, soha vissza nem adja, sötét lesz, már semmi sem lát
szik úgyse, és akkor is csak fut - viszi, elviszi végleg az 
arcélét.
Pedig már csak az maradt meg. Az elmúlt három év beta
karta teste ízét, az illatát szétfújta, a járására homokot szórt, 
a mellét gyerekek koptatják.
Az arcéle maradt csak rám, és most azt is elrabolja. 
Megszűnt minden már régen, mintha nem is lett volna. 
Mintha nem ő adott volna vissza az életnek, a csendje, a ta
pintata a háttérben, pontosan kiolvasott gondolataimon, rájárt 
az ajka a gondolataimra, még azok születése előtt formálta 
őket a szeme fényével és az ajka csendjével.
Visszasimított az életbe, mert soha nem mondott egyetlen 
fölösleges szót se, soha nem biztatott agyonemésztett 
közhelyekkel; csak megvárt mindig, a következő lépé
semig, a következő vágyamig, tervemig, testrándulásomig. 
Nem kent belém egyetlen fölösleges szót se, állt előttem, és 
zavartalanul, mozdulatlanul nézett a szemembe.
Átadta mindenét a tekintete fényével.
Földöntúliak laktak benne, akik többet tudnak az emberről, 
mint mi, emberek.
Elment ő is, mint mindenki eddig.
A Nagy Generáció érdektelenné vált mára: összeesett, kicsi. A 
felsőbbségtudat teljes fegyverzetével néztem utána, a végső - 
de tényleg: a 302. legvégső - búcsú után, benne volt a nézé
semben minden erőm, büszkeségem, öntudatom, férfiasságom. 
Én tisztán láttam ezeket belülről, igen jól néztek ki.
Ö nem látta. Ekkor már nem fordult vissza.
Azért a teljes fegyverzet tényleg nagy volt, Istenem, de 
nagy voltam akkor, ahogy álltam ott némán, mint egy had
vezér a győztes csata alatt a hegycsúcson.
Győztes csata alatti Ez voltam én.
A csata vége már nem volt győztes, az kifejezetten nagyon 
vesztes lett, de alatta, alatta tényleg olyan nagyon győztes 
volt a győztes csata.
Utána volt egy kis baj.

Még mindig álltam a „hegycsúcson”, a lépcsőházban, és az 
idegességtől rámjött az addig még csupán látens emésztési 
zavar valóságos változata. Eltart azóta is. A hadvezérek sorsa 
se egyforma, na.
Azóta csak hébe-hóba kaptam a fagyos híreket. Házasság, 
öröm,jaj.
Terhesség, új lakás, jaj, jaj. Gyerek. Baj, baj.
Megkopott minden régi zamat, az emlékeket már nem is 
kellett irtani, szélvészként menekültek belőlem, amikor híre 
jött: férjét diplomáciai testületbe hívták, irány a tengerentúl. 
Megnyúlt az arcom, löttyedt lett végre ez is, mint akkorra 
már minden más.
Az arcom másaként a tükörből egy kivénhedt, heréit ló né
zett vissza rám, vicsorgott is, nem voltak szépek a nagy 
sárga fogai, főleg ha nyerített, tényleg nem voltam szép.
Pedig az arcélem volt a büszkeségem, a szemem, a moso
lyom.
Ezt szerette meg bennem legelőször.
Amikor megpillantott.
Odanyerítettem én is egyet a lónak a tükörbe, ő se lett 
szebb.
Egy ideje nőm is rablás áldozata, kifosztom magamból. 
Szeretném még pontosan látni minden pólusát, feszíteni 
sima bőrén a szelet, almát ropogtatni kicsattanó arcából, és 
egy tized mikron közelről - illetve távolról - három perces 
néma csókot festeni rá félig összezárt ajakkal és a nyelvem 
alig érezhető csücskével.
De már nem látom.
Menekül a képzeletemből ő maga is.
Kergeti, űzi már az én eddig csak tehetetlenül védekező reál 
világom is.
Nincs rá szükség többé, elég hideg már minden, fagyott az 
arc, a lehelet, és a tized mikronos csók is rég jégvirág lett 
más arcokon.
Vidd hát, már nem akarom látni, hogyan él az arcéi másban, 
hogy ér az arcér más véréhez, hogyan hal meg a vágy lassú 
tűzön forgatva, nem akarom látni a múltamat fagyfehéren 
kiterítve más nyoszolyáján.
Karba öltöm testemet, jó erősen, s odalököm valaki más
nak.

21



Az élet pirospozsgás mezsgyéjén, dűlőjén, vagy hol

Vedd a talpad és vidd odébb. Tedd a földre az aszfaltról. Ka
csáztál, lézengtél eleget, majdnem beragadtál a csikkek 
közé és a leköpdelt kátrányra, a kihullott kukahulladék mel
lé és a kurvák háromezer forintos ajánlatának ricsajába.
Vidd a sejhajod, és tedd le a fűbe, amelybe harapsz. Nem baj, 
ha ló- vagy libaszaros. Fertőtlenít.
Itt úgy melegít fel a homok, hogy biztosan nem leszel ho
mokos. Tiszta maradsz, füttyenthetsz vidám-nagyot. Menj 
oda. Illetve gyere ide, én már itt vagyok, várlak.
Amíg nem jössz, elnézegetem a bringázó lányokat, mennek 
haza a nagyrét mentén, a dűlőutakon. Holnap már biztosan 
erre fog kanyarodni az egyik, csak úgy kíváncsiságból: ki 
heverészik ott napszámban?
Én. Ki más. Éppen egy ilyen megszólításra várok. Rám van 
írva, hogy 30 éve. Amióta elmentem. Legyen 40. De most 
kivárom. Nincs teljesebb annál, mint hogy egy ártatan, 
bringázó, feszes mellű lány odakanyarodik hozzád. És mert 
nem hülye, viszonylag gyorsan le is fekszik melléd. Mellén 
szikrázik az életerő, és te azt kérdezed tőle, hogy a mell
bimbó váratlanul gyors duzzadása összefüggésben van-e 
azzal, ahogyan feszessé válik a bugyogója. Válaszol, bár 
némán, mert már csak nagyon nehezen kap levegőt, áju
lásközeiben mindig nagyon betegessé válnak ezek az erős
mellű és -ágyékú vidéki lányok. Sajnos, ismételni akar.
Te nem vagy Winchester, kilőttél mindent, maszatolsz még 
három-négy órát, aztán nála is alábbhagy az önfeledtség el
ső hulláma.
Épp így akartad. Holnap hívhatja a barátnőjét is. Igen, kol
lektív munka, nagyobb siker. Elhajt, te arra gondolsz, hogy 
megint megspóroltál háromezer forintot. Ha így haladsz, 
egyszer nagyon gazdag leszel.
Holnap megjönnek. Tátott szájjal kezdik értelmezni aznapi 
teendőjük első részét. Te olvasol a néma - bár valamely dal
lamos nyöszörgést hallató - szájakon. Mindkettő ugyanazt 
mondja, összehangolták, sokáig élvezik a néma igazságot. 
Profi vagy, a hosszú, néma párbeszéd fizikai lehetősége a te 
erényed, most éppen a lassítószert alkalmazza az eszed.
Átmenetileg nem bánod, hogy a lányok csak háttérnek 
használják porhüvelyedet s az egymáséival vannak el
foglalva. Pihentető. Pihe nő.
Mikor már erősen tréningezett állapotban voltak, kacagva 
ajánlották fel testük új hullámait. Kétségtelen: nem sok görcs 
volt bennük. A metafizikával foglalkozó alaptantárgyi tan
könyvekből tanultakból pallérozott módon láttam mun
kához, és a lányok mondták is, enyhébb dialektussal: Édes 

kis srác, ez, amit te tudsz és csinálsz, az az érzékeinkkel fel 
nem fogható kérdéseket tárgyaló része a filozófiának! És 
ismét egymásba borultak.
Ez volt a metafázis, a sejtmag osztódásának újabb szakasza. 
Kettéváltak, osztódtak. Én voltam az ellenőr, a számkivető. 
Néha visszatértek hozzám. Ez volt a legfantasztikusabb do
log, amit valaha is láttam: alig kellett csinálnom valamit, csak 
úgy megpörgettem néhány tucatszor őket magam körül, hori
zontálisan és vertikálisan, egy kissé az őrület határáig, és 
máris, egy-két óra elteltével újra a pulmotorért kiáltottak - 
s én segítettem nekik, mert tudtam, éreztem, hogy azok 
után... ami itt történt velük... részemről!... kétségtelenül 
jogosan kérik a mesterséges lélegeztető készüléket, a dúsí
tott levegőt.
Harmadnapján is csak ketten jöttek, de gyorsan elfogadták 
az érveimet; látták, hamarosan el kell majd mennem. A har
madik lány futva jött a bringák után, így először, míg leve
gőt vett (a pulmotor tönkrement az előző napi brutális tö
megű használat mint visszaélés alatt), a két alaplány tartott 
bemutatót nekünk.
Ez a harmadik nagyon gátlásos volt, így ő abban nem vett 
részt - de egyben éhes tudásszomjjal megáldott is volt, mert 
szóról szóra (ez képzavar!) ismételte rajtam, amit a két 
társától látott, lényegében fáziskülönbség nélkül, egy 
másodpercet sem késve azoktól. Kellő fantáziával és nyak
izomzattal áthidalta azokat a testi különbségekből eredő 
másságokat, amelyeket rajtam talált (bár nem keresett) egy 
női hasontesthez képest.
Nem volt kitérési lehetősége viszont, amikor a két alaplány 
megtért. így már hárman próbáltak tájékozódni testem rej
telmeiben, nem kis találékonyság lévén bennük: testükben, 
ajkukban, stb.
Nem szívesen folytatom, de mivel hét napig terveztem a 
végső távolmaradást a nagyvárosi élet mocskától, ez a pi
rospozsgás falusi-tanyasi élet odavonzotta a bámészkodó 
lányok egész csapatát. A végén jegyeket váltottak egy-egy 
belépőért. A negyedórás felvonások ára háromezer forint 
volt, tudtam: ennyi a tarifám........
Mire a forgalomirányító rendőr türelmetlenül beletülköl a 
sípjába és botjával hadonászni kezd, hogy indulj már a 
zebrán át, éppen beléd rúgta valaki a csikkjét, s csak ilyetén 
ijedtedben sikerült kitérned azon valahonnan a messzi 
hátulról érkező nagyvárosi köpet szélrázta harmatjai elől, 
amelyet a várakozás utolsó pillanataiban bocsátott légi 
útjára egy garatbajos bácsika, városi lakos.
A két lány még felszállt a rendőr botjára a bringára, de el is 
tűntek azonnal a 7-es busz alatt, a benzingőzben.
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Mellhalmon

Nem látszott, hogy elmúlt negyven, lehetettt akár negyven
kettő és negyed is. A melle volt az igazi eszköze, a két gye
rek semmi kárt nem tett benne, hihetetlen mellek voltak. 
Szerencsére pontosan tudta, a ruháit szétvetették. Már há
tulról is látszott minden, a szakértőknek. A férje azt hitte, 
minden az övé, az ő büszkesége, érinthetetlen mellek más 
számára. A nagy és okos gyerekek szintén kezdték sejteni, 
hogy különleges adottságokkal rendelkezik az anyjuk, azon 
túl, ahogyan őket szerette.
Negyvenkét év mégiscsak annyi, talán több is. Sietni kell 
egynémely dolgokban. Bár a nőnek - mellei lévén a fő 
adottsága egész életében - nem sokat kellett törnie a fejét 
életfilozófiái dolgokon, és bár a papi vezető ügyvédi fizeté
se amúgyis elvonta a tekintetet a fölöslegesen bús dolgok
ról, az életévek száma megterhelte egy kicsit.
Ez akkor jutott eszébe - abban a szent pillanatban -, amint 
már nem tudott ellenállni, hogy a party vége felé észrevét
lenül, többször is megérintse, megsuhintsa a mellette ülő 
fiatal férfi térdét, látszólag az asztal alatt pihenő kutya 
fejét simogatva. A férfi a legelső pillanattól, a mellforma és 
-méret láttán tudta, minek a fejét fogják itt simogatni előbb- 
utóbb. Előbb. Meg sem moccant, nézte a tűzijáték petárdáit. 
Búcsúzáskor tudta, hogy telefonszámot kap, ezért kiélesí
tette a memóriáját. Köszönés közben elraktározta az érkező 
számot - a suttogást senki nem vette észre -, s látta belőle, 
hogy nem kell sokat kocsiznia majd a hölgy lakására men- 
vén. Úri hely az övé is. Ez azért merész gondolatnak tűnt. 
A gimnazista gyerekek csak délután érkeztek haza, az ügy
véd soha se tett villámlátogatást, a bizalom teljes lehetett, 
mert „édes” csodálatos otthonnal várta őket.
Ez volt a dolga. Ez a dolog mostantól kibővült azzal, hogyan 
kell a család hazaérkezéséig újra rendbe tenni azt a kuplerájt, 
csatateret, amit a „kutyás fiatal úr” látogatása 
okozott. Rendszertelenül, minden másnap. Kettős háztartás. 
A mellek legendásan szerepeltek, a nagyharang ájtatosnak 
nem mondható érczúgásával, főleg azért, mert úrnőjük tisz
tában volt azzal, hogy mit kíván az ő tehetsége által megál
dott és vezényelt produkció. Erről most helyhiány miatt ne 
elmélkedjünk többet, leszámítva azt az életelvet, annak gyors 
rögzítését: nagyon fontos, hogy egy nő tudja, mi az a kincs, 
amit éppen neki adott az éiet, s azt elő is tudja keresni a sok 
fölösleges kacat közül. Esetünkben tudta. Hihetetlen a fér
jek nagyvonalúsága, amit képzett betűjátékkal baromság

nak fordíthatunk. A kutyással játszó hölgy férje, a zseni, 
élesszemü, felkent ügyvéd két éven - s ha hozzászámítjuk 
a következő évek sporadikus játékait, hét éven - keresztül 
még csak nem is sejtette, mire használják speciálisan neki 
és általa készíttetett franciaágyát, a hall svéd kanapéját, a 
konyha parasztbarokk bútorzatát, a nyaralót, a telelőt, sőt 
(leírni is röstelli a krónikás) a ház „hazai” ügyvédi irodájá
nak csak otthoni célokra hivatott fekhelyét - beleértve a 
fentnevezett tárgyak ágy- és konyhanemű tartozékait.
Zseniálisak a hölgyek. Okunk van rettegni. Mert nem lövöl
dözhetünk sörétes puskával, durvasóval ezekre a kutyás 
urakra, akik ráadásul oly sokáig felejtkeznek benne a jóban, 
hogy a végén már nem is fiatalok.
De az érintett mellek változatlanok maradtak. Ez itt a bök
kenő. Mert ezzel eljutunk a második fontos életelvhez: vi
gyázat, mert a nők gyönyörűek maradnak, ha megkapják, 
elérik, kifacsarják a várt végkielégítést.
Hú-ú-ú! Hő-ő-ő! Gyanús, na-a-gyon gyanú-ús!
Megkapják! De kitől? Annyi kutyás úrfi csak nincs a vilá
gon?! Vagy ha van, hát esetleges! Nem jöhet mindig vala
ki, akinek a kutya-vakarást mímelheti az asszony?
Itt a bökkenő! Mert mi van akkor, ha igaz a 2. számú élet
elv? A férjek hogyan gyűjtsenek tovább a bahamai útra és 
az A8-ra, hogy fokozzák a karriert és a pénz diktálta tem
pót, ha közben a halálra megkímélt asszony pólusai furcsa 
kíváncsisággal telnek meg, miközben horkoló férjük hajdan 
erős vállát fitymálgatják.
A fél-férj nem férj. A nemi-féij persze nem fél, nem kell 
neki aggódnia - nem kell aggódnia annyira! ha marad 
ereje saját nője vágyait kézbe venni. Persze, persze.
Kissé fáradtan. Az újabb titkos, fantasztikus lány, az új, élet
adta csoda kicsit elvonja a figyelmét a ... az élemedett bá
jokról, Erzsók asszonyról ott az ágy másik oldalán, akinek 
most meg kellene simogatnia a... de... hm. Holnap. Majd. 
Ez az a pont, amikor megszületnek a kutyát simogató ösz
tönök, s egy fiatal fícsúr nem kell, hogy mást tegyen a par
tyn, mint hogy ábrándos szemmel nézze a közönséget, az 
eget, legyen - Ó! - nagyon magányos, hogy feltétlenül az ő 
térde kerüljön a kutya örve mellé.
Innentől kezdve keverednek az öntörvényű dolgok. Megje
lennek a nagy mellek, a hibbant férjek. A mesebeli hazugsá
gok, a csalás íze. Az ízléstelen válás-fenyegetés. A kurva fe
leség. A kitartott kutyás úrfi, a kurafi. Ja! A félj ötszáz új
kurva nője. Illetve régi-kurva nője. A házasság töretlen 
kontinuitása.
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Csendes éj

Csendben fölé hajolt az élet. Ez már nem az éj volt. Nappal 
történt. Föléje hajolt és megcsókolta. Életében sokadszor. 
Vajon méreg van megint az ajkán - vagy egyszer mézet ad? 
Élet, így is, úgy is.
Mindketten épp hogy csak kikandikáltak a résen. Félt emez. 
Az élet is bizalmatlan és gyáva volt: annyiszor vallott már 
kudarcot vele. Karcot hagyott rajta eddig mindig. A maga
tehetetlenség sugallatát.
Aztán mégis felengedtek. Az élet átkarolta, majd át is ölel
te. Belülről kifelé haladva. Gyomrát melengette, szívét boly
gatta, izmait rezgette, a szemét tüzelte. Aztán arcon pu
szilta. Brrrr. Jó lesz vigyázni. A függetlenségre. Hogy bár
mikor, szabadon, szabad választás alapján, önálló, autonóm 
és szuverén módon, beszámoltatási kötelezettség nélkül, 
mindig és mindenhol azonnal kinyiffanhasson. Szabad ha
lál, nem kötelező élet. Éberen, ébren, vigyázz! Puszii-íí!!
Már az élet karaiban tespedt, észre se vette, ott ólálkodott 
körülötte az élet minden szerelmes sóhaja. A testi vágy és 
az esti ágy, bevetve. Vacsora utánra. Az After eight, a nyol
cadik kielégülés után egy jutalomcsoki. Rögtön a feje mel
lett, a párna alá dugva. Tükrök mindkét oldalon és az ágy 
végében is a falon. A szemközti tükrök - és a végében - 
eszméletlenül megsokszorozzák egymásban a mozdulatu
kat, ezer test ömlik szerteszét. A lámpák izzása, a testek iz
zása, a fantázia izzása.
Az élet kezdte magát elbízni. Megevett egy dupla adagot az 
After eightből, addig rohant előre az elmúlt másfél órában, 
hogy éppen ennyi járt neki. Felült és rá se hederített, hogy 
kap-e levegőt az imént feltámasztott ex-teszthalott. Én.
Később a legdurvább módszert választotta - már-már a 
szélhámosság szintjén - az élet. Szinte észrevehetetlen 
módon, de a lelke mélyéig hatolóan simogatta Ént. Brr. 
Vigyáza-a-t. Tudta, minden sejtjében tudta, hogy ebből na
gyon komoly gondjai támadnak még. Eddig mindig elkerülte, 
hogy simogathassák, nem olyan fából faragták őt, hogy...
A kézfején járt az élet. A kezével. Aztán a csókjaival. Itt kel
lett volna valamit tenni, jó férfiasat, ezer bevált eszköz állt 
a rendelkezésére a múltból - a férfias évekből -, ki kellett 
volna menni enni egy darab füstölt sonkát, feltörölni az 
erkélyt, és elzavarni a szomszéd macskáját (legalább meg
nézni, hogy van-e neki!), s főleg, főleg: elmenni pisálni, ott 
ragadni... Eszköz volt tehát bőven, de becsődölt a gazda. Az 
Én hülyén-megadóan tűrte, hogy a kezét csókolgassák az 
ágybannn!!!! Vááá! Gááá! Zűűü Brrrr!!
Igaz, mellette szóljon, nem fordult oda, félre fordult, háttal 
az életnek, elutasítóan, érdektelenül, de...

Eltűrte.
Innen számítva érdektelen a történet, bárki megírhatja a leg
nagyobb és legszánalmasabb giccset, ezt az oldalt itt most 
üresen hagyjuk.
Mert minek mesélni arról a szégyenről, ahogy a független
ség zászlaját porba hajtják? - a majtényi sík kurucai büszke 
hazafiak voltak ehhez képest, pedig ömlött a könny a sze
mükből... amikor Én esténként hazamegy. Ez a mondat 
törlendő, olvasás előtt.
Otthon - bocs, ez is! - főz, takarít, olvas, pitizik a tripla a- 
dag After eightért, izzad-gürcöl másfél-két órát szusszanás 
nélkül az ágyban, lustuló szemeivel már-már ügyet sem vet 
a gondosan elhelyezett tükrök gyönyörű játékára, és csak 
akkor üt oda nagyot az előre elkészített pálcával, amikor az 
élet a villanyt is le akarja kapcsolni. Sötét lesz ez így na
gyon, angyalom.
Most az Én kezdte játszani az életet. Nem haldoklott már, 
még mutatóba se; helyette virulens módon az élet fölé ha
jolt esténként - emlékezz, nyájas olvasó, a mozdulatra, mi
kor az Én még a fal felé fordult, ha-haa! bátran és férfiasán, 
ahogyan apjától, nagyapjától elleste. Emlékezz és sírj.
Át is karolja mostanában az életet, egyszer körkörösen át is 
ölelte, és akkor én kezdtem csomagolni. Hát erről aztán nem 
írok!
Amikor az áruló megcsókolta az életet, elkezdtem keresni a 
halált, szegényt. Hát már mindenki cserben hagyja, ócska, 
hittelen gazemberek?! Megcsókolta, igaz, csak álmában, 
nehogy észrevegye és aztán - netán - másszor is igény tart
son rá; megcsókolta a kezét.
Egy évvel később, titokban, megcirógatta a haját és az ar
cát. Ekkor már megértőén szorongattam a halál kezét, na
gyon el volt keseredve, biztattam is, személyes eljárásomat 
helyeztem kilátásba, ezt megköszönte, és megfogadta: soha 
többé senkit se enged ki a markából, egyetlen tetszik-halot- 
tat se, főleg nem az életnek, amely... pfúj... nyálas... nyel
ve...pff
Az Én persze olyan nagyon hülye, hogy azt hiszi, megúsz
ta. Ott nyáladzik most is, gyereket nemz éppen, jó, jó, tech
nikája az van, iiii-gen, hopp!, ez jó volt, hopp...
Gyereket nemz éppen, jó, nagyon jó, nem sok időd van paj
tás, kell is az utánpótlás, siess haverem, hagyj valamit ma
gad után.
Az élet kéjesen kinyújtózkodik, észre se veszi, mi történik 
körülötte, a gyerekügyről se tud még semmit, belekapasz
kodik az Én tarkójába, jobb kézzel kinyúl, magában számol 
valamit, elveszi az összes After eight darabkát, az édes szá
jára húzza az Én homlokát, ráleheli, amit szokott és súgja: 
ne hagyd abba édesem. írj még!!!
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Családi állapota: nők

Ritka szerzet. A számmisztika jegyében 222-ig számolta, 
aztán megállt. S nem tudta, lesz-e még egy jó fázisa. 
Állóképessége romlott, néha összeesett, s a fele lett. Szá
molhatta volna tovább is, volt mit, de az már annyira gyér 
volt a korábbiakhoz képest, hogy mindig szégyenkezett, ha 
rágondolt.
A sok kis szórványból eljutott volna pl. 333-ig is, de e kü
lönbséghez tíz évre volt szüksége, azaz tényleg félárbocon 
lógott ahhoz képest, hogy maga az alapteljesítmény, a 
misztikus 222, az etalon sem igényelt többet 10 évnél. S 
akkor most mire fel!?
Vakarta a fejét, csinálnia kellene még valamit, de kivel.
A házas ág nem volt az erőssége, mind a négy házas ága a 
nők miatt hagyta magára. A nők a jelek szerint nem bírják 
egymást. Pedig a négy feleség - ha tudnák! - mi mindent 
köszönhetett annak a virágozzék ezer virág tanul
mányútnak, amelyet a fenti misztikumokon folytatott. 
Ahány ház, annyi megcsalt férj; annyi áhítozó lány; annyi 
menyasszony, elvált nő, s áttételesen - ő volt az áttétel, 
elszántan - mind-mind gazdagította a feleségeit! S a 
cafkák! Mikor már elég gazdagok voltak, feldúltan 
távoztak. A házas ág nem vonzotta többé Palit, Paját, pejkó 
Palkót, a nők kedvencét.
Valamit tenni kellene, most, hogy végleg szabad.
De mit? Miért van az, hogy így, szabadon, kötelék nélkül 
nem érdekli már a tapasztalatszerzés? Most láncon vo
nultathatná fel a nőket, rabláncon, nyakláncon, Észter
láncon, de így, hogy nincs egyetlen, legalább egy 
nyavalyás kis felesége, nem érdekli az egész. Meddig tart 
ez a szörnyű állapot? Mert azt felejtsék el, hogy a szabad 
préda kedvéért, az új nőcsapatok kedvéért még egyszer 
megnősül, csak és csupán azért, mert olyan édes megcsalni 
a feleségeket. Jó, édes, de inkább lemond a nőkről.
Most itt tart. Vakarja a fejét, mindkettőt, egyik se túl
ságosan látványos így csupaszon-pőrén.
Pedig olyan jól megvolt a foglalkozásával. Akárhányszor 
megnősült, elővette a nászéjszaka után (közben sose!) a 
tudományos diákköri konferencia résztvevőinek listáját, 
kikotorászta a táskából, később a számítógépből a fitness- 
és életmódtanfolyamokon részt vevő menedzsemők 
névsorát, ránézésre választott a májusi érettségi fotóalbum 
lányai közül néhány értelmes arcot - elve az volt, hogy 
csak értelmes, becsületes nőket érdemes gyűjteni -, 
főorvos barátjától elkérte a gyógymasszőr lányok 
beosztását, kínosan ügyelve arra, hogy a nászéjszakán ne 
veszítsen sok energiát, hogy reggel be tudjon menni a 
hivatalába, s nekilásson a valóságban is a listázásnak, még 
mielőtt megbánná, hogy megnősült - a nőtlenség érzése 

ugyanis minduntalan impotenssé is tette. Kellett neki a 
csalárdság stimuláns hatása. De tényleg - mi kellett neki? 
A trófeák száma? Nem, soha nem beszélt róluk senkinek, 
csak és kizárólag az érintett nőket hozta lázba becsületes 
vallomásaival, hogy a nő, X pl. a 138., de az előző óta több 
mint két nap telt már el. A nők ettől az őszinte szótól 
teljesen lázasak lettek, levetették minden ruhájuk után 
valamennyi gátlásukat, s a bizonyítás ezt követő óráiban 
mindent megtettek azért, hogy legyőzzék ismeretlen, de a 
vetélkedésben nagyon is fontos elődjüket/utódjukat. S 
tényleg, mindenki győzött. Legyőzte önmagát, unalmas, 
megszokott pózait, allűrjeit, s a rászakadt szabadság mohó 
érzésével
Innen soha nem mondja tovább, ez már a szemérmesség 
síkja. De ami az amazon versenytársak mohó küzdelmét és 
eközbeni harcmodorát illeti, hát
Megint elvált. Szürke, unalmas, ismerősen hangulattalan 
napok, talán hetek, hónapok következnek, kinek kell egy 
új nő, ha nincs felesége!
Leesett a vérnyomása, semmi nem maradt a lüktetésekből, 
lehazudja magát a régi, a versengésre lázasan jelentkező 
nők elől, az újakat kikerüli az utcán, mindig a túlsó oldalon 
jár, emitt, emezen, amihez képest túlsó a túlsó, fel se mer 
bukkanni, s csak nagyon bambán veszi észre, hogy így 
nincs túlsó oldal. Ekkor végképpen kikerül a semmibe.
A 0-pontra. Vergődik a G-pontok és a 0 közötti üres 
tartományban, mégiscsak kéne egy feleség? S máris fel
üvölt: inkább kasztráltatja magát, jelentkezik eunuchnak, 
transzvesztitának.
Mégis kéne egy feleség. Egy ösztönző erő, mert ha megáll 
a 333-nál vagy valahol ott, ha csak piszkálgatja a le
hetőségeket s feleség nélkül nem tud - mert hát tény: nem 
tud! - élni velük, ki fog száradni.
És itt elérkeztünk a dialektika csúcsához, a tézis-antitézis- 
szintézis magas röptéhez. Csak felfelé van haladás, csak 
előre, s ha valaki azt hiszi, hogy a csúcs, A Csúcs sok 
helyen van (lélekben, szívben, személyiségben, szolidáris 
érzésben - szokták gügyögni az okosok), most azt mondja 
Palkó: az a bizonyos csúcs csak egy helyen van; persze, 
igaz, hogy sok helyen van, abban az értelemben, hogy az 
az egy hely az nagyon sok helyen van. Ahány nő, annyin. 
Ettől nagyon megnyugodott, felvidult, és már nem is 
érdekelte, meddig ér el a számmisztikában. Megnősül, 
mégiscsak, nincs is annál jobb.
Az élet kinek baksisért, kinek bakfisért folyik.
Torzonborz korszak következik. A válással járó állandó 
fenyegetettség közepette most, most először úgy kellene 
begyűjteni a menyasszonyokat, hogy közben szeresse a 
feleségét. Hova jutottál, istenem!
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Hogyan törjük meg a nők tejjhatalmát?

Nz előbb még csak egy vacak kis papírom volt, legalábbis 
a felszínes szemlélő azt mondta volna: az csak egy vacak 
kis papír.
Én azért másként láttam már akkor is, hogy beléptem vele 
a gyógyszertárba.
Amikor kijöttem onnan, határozottan és bátran kezdtem 
venni a levegőt. Valami nagyon megváltozott mostantól. 
Lidérces, egész életemben visszatérő depressziós kisebbsé
gi érzéseket fújtam ki egy szuszra magamból az egyébként 
sem patyolattiszta fővárosi levegőbe, amitől az lidérces és 
depressziós lett.
Szétnéztem, erős dölyffel a tekintetemben, mint egy igazi 
matróna. És teljes joggal!
Anya lettem. Tejjhatalommal bíró, kiiktathatatlan, megzsa- 
rolhatatlan, mindig győztes magyar anya!
Kezemben a Milupa Aptamil. A Tápszer. Most már nem 
csak az a vacak kis papír, recept, amivel az orvos - tudta 
nélkül - kiemelt a mindig megalázott, pondró férfiak sorá
ból, hanem ez már a végtermék: a Tápszer.
Ha-ha-ha-ha-Bruhaha-ha-Ha-hhhhaaa-ha-hhhaaa-Hhh!  
(elfogyott a levegőm a könnyező röhögéstől - de az írás vé
gén még visszajön!)
Mennyi kimondatlan, visszafojtott, méltatlan érzés, mennyi 
alávaló fájdalom szűnt meg egyszerre! Egyszerűen hazame
gyek, bevágom az ajtót már a nyitásnál, csizmám sarka léket 
vág a márványon, odazúdulok az éppen tejhatalmát gyakor
ló „muterhoz”, Ha-ha-ha...(ld. fent), laza mozdulattal, ha
nyag fölénnyel jelzem, hogy megjött a konkurencia, semmi 
ájtatoskodás, hogy így édesem, úgy édesem, van-e elég te
jed? Semmi.
Megjött az örökké tartó konkurencia. A Tápszert komótosan 
felfőzöm, nem többet, mint 100 grammot készítek, ne egyél 
annyit, fiam. Messziről lóbálom nőies kezemben az üveget, 
tele áttetsző tejhatalommal, s mit ránk kentek a századok, 
lemosom a gyalázatot.
Gyere, fiam, itt a kaja!
Mit szenvedtem, hány meg hány feleség fölényét voltam 
kénytelen elviselni, akkor is, ha nem volt esetleg gyerme
künk (bár néhány volt általában) - lesütött szemmel nézni, 
amint meglóbálták a mellüket, csak úgy szemérmesen, 
hogy na, lala, itt a jövő! Te mit lóbász?! Nem tudtam lóbáni 
semmit se.
Most itt lóbálom az üveget, benne aj övöm, a presztízsem, 
a visszatérő patriarchátus, a női hatalom kardélre hányva. A 
fiam kissé szervilisnek tűnik ebben a pillanatban. Kapasz
kodik a muter tejes zacskójába, a szájával csücsörítve in

cselkedik azon, s nagyokat kortyol - tisztán úgy, mint én 
egykor a sört a KISZ-tábori ivó versenyen, üvegből, 6,2 má
sodperc alatt. Kortyintgat könyörtelen egykedvűséggel, gye
re fiam, itt a kaja, nem hallod? Eszembe jut József Attila ide 
vonatkozó sora, „hagyjad a dagadt anyád másra”, persze, én 
nem ordítottam, nem toporzékoltam, mert A Tápszer úgyis 
győzni fog. Venceremos.
A venceremos szóra a fiam rám nézett, kissé kétkedőn, s 
ekkor, ekkor először megértettem, hogy a gének tényleg 
megőriznek, megörökítenek mindent, akár évtizedek múl
tán is visszahatnak - lám, itt ez kis krapek is, és most vigyo
rog rám, röhög majdnem, tán még kacsint is - ez kacsintás 
volt, lókötö? -, valahogy átörökölte a 25-30 évvel ezelőtti 
nagy nyögéseket (KISZ-táborok, mindig csak ezek a kis tá
borok), amikor átkiabáltak hozzám a szobánkba, a túlsó pá
rok a túlsó párnákról: bírod még? - s én üvöltöttem vissza: 
venceremos.
Előd mosolyog. Belül érzi, mit örökölt, s ez némi elégtétel
lel tölti el.
Ráveti magát anyja tejhatalmára. Mégis korrupt lesz a gye
rek? Ki kellene rángatni ebből a latyakos fertőből, még ide
jekorán. A bal kezem üres, a jobb oldalon fityeg a cumis 
üveg - észrevették?: „fityeg”. Semmi lóbálás, erre csak most 
jövök rá én is, írás közben.
Böfögtetés címen - én vagyok a családban a nagy böfög- 
tető, háttttt... - elkérem a kicsit, és kitántorgok vele észre
vétlenül a konyhába. A félhomályban népdalokat dúdolok 
neki, s óvatosan áttolom a súlyát a bal karomra, mintha rin
gatni készülnék. A fiú, 7 hét korral a nyakában, elég gya
nakvó lehet, dünnyögni kezd, de nem népdalszerűen, ha
nem kissé rekedtesen, ami az ordítás nyitánya szokott lenni.
- Nyugi - mondom most, újonnan szerzett patriarcha fen- 
sőbbségemmel, nyugi, s a jobb kezemben lévő üveget las
san a szája felé közelítem. Javára szóljon, érdeklődéssel kö
veti az evolúciós kísérletet.
- Táp-szer! Mondd utánam, fiam: tápszer. Tö. Tö. Á. Pö. 
Nem pü, pö. P.
Kiköpött anyja. Nem mondja. Kapálózni kezd. Kiveri a ke
zemből a tejhatalom grádicsát, a győzelmi mámort, amiért 
Caesar is átlépte a Rubicont. Kiköpte, az anyját! Passzí- 
rozza kifelé a fogatlan szájából az Én aranyos kis 
Tápszeremet. Vicsorogva csorgatja le a szája szélén a 
megváltásomat! Fintorog hozzá, ha így haladunk, elkezd 
üvölteni, itt, Itt, az Én Karomban, fenn az égi gyönyörök
ben?! De nem. Előd feláll a karomból, leporolja ruháját, 
megveregeti a vállam és azt mondja:
- Te már annyi mindent ittál már, idd meg te. Megyek 
vissza anyához. (Itt jön vissza a röhögés, könnyes.)
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Egyetlen pillanat - derengésben

Soha nem gondolták, hogy véget ér. Hogy a gyere
keiknek csonka szülei lesznek.
Hogy idegen testeken kódorognak, s ügyes-baj osan kere
sik azt, amit játszi könnyelműséggel eldobtak, mikor 
elvetették egymást. Hogy a sok fenyegetőzés egyszer 
csak valóság lett: nem fogják többé egymás kezét, mint 
negyedszázadon keresztül minden este, lefekvés előtt.
Vége, rájuk szakadtak az idegen testek és a lelkek. Majd 
azok kisöpömek mindent, az új erősebb.
Dereng néhány szó és mozdulat. A férfi tudja már, hogy 
most szívesebben hallgatná ő a kedves szót, amelyet egy
korija mással beszél meg. Kár, hogy hazudott a végén, a 
végén már egyre inkább. A szó értelmét veszítette köztük, 
a kézfogások némák lettek, míg el nem maradtak telje
sen.
A férfi kinézett az erkélyen - ez kicsi volt, lakótelepi, s 
nem akkora, mint a régi teraszok a családi fellegvárban -, 
s csendesen belesuttogta barátja, a szél fülébe azt a bizo
nyos szót, amelyet csak ketten használtak. Keserűen vissza
ment a kis szobába, ezredszerre sugdosott már a szél fü
lébe, mégse jött semmilyen válasz.
Az asszony - odébb egy kerülettel - átnézett új barátján, 
ez egyre könnyebben ment, s neki is derengett valami: 
egy tekintet, amelyet egykorija most másra vet. Az a bi
zonyos mélyre néző, meleg tekintet, ami összeláncolta 
őket, s amelyet beleoltottak mindhárom gyermekükbe. S 
amellyel a férj egyre gyakrabban igézett meg ifjú höl
gyeket. Mégis: fáj, hogy most is másra veti.
A keze gyengéden mozdult a levegőbe, régi, jól ismert for
mát tapintott.
A férfi komolyan irigyelni kezdte a jövőt, amelyet most - 
legjobb magyar tanítványaként - a volt feleség másnak 
teremt, amelyben mással futnak sikerköröket. Ezért mu
tatta az utat? Irigyelte a mozdulatot, amely most már soha 
nem éri el - még amúgy rendkívül élénk képzeletében 
sem láthatta az amott, a levegőben régi formát tapintó női 
kezet.
Irigység futott át a nőn is, türelmetlen borzongás, hogy ki 
simogatja még egyszer tükörré az összegyűrt ezer ráncot, 
a redőket, amelyeket közösen gyártottak a kettősen el
vesztett életben - s amelyeket csak ugyanaz a kéz simít
hat vissza, amely teremtette őket. Átnézett megint az új 

barátján, aki éppen body building mestermunkát végzett 
kitartóan.
Egy kis utcai erkélyt keresett a képzeletben, de a ködben 
sehogy se látta.
A férfi irigyelte volt nejét minden józan percéért múltban 
és jövőben - a jövővel meglesz majd valahogy e téren, 
csak a jelen kapaszkodik még nagyon a múlt összes po
harába.
Tudta, hogy veszítenie kellett. Mégis nagyon fáj most, 
hogy a józan percek nélküle szaladnak, el is repültek 
messze már.
Most kéz helyett poharat szorongat minden este, s tudja, 
hogy ez így van jól. Vesztett, az ő kezéből már nem kér 
enni a béke.
A nő előtt a köd nagyon gyorsan kezdett felszállni. De
rengett, hogy sohase próbálta megismerni a férje sajátos 
logikáját, aminek az a lényege, hogy nincs határ, hogy a 
végtelen felé kell mennünk, s sohase szabad álldogálni, 
mert köszvényt kap a lusta láb. Derengett a határtalan, a 
végtelen - s tudta, hogy későn. A kis apró női praktikák 
és a földönjáró pragmatizmus, a nagyra dagadt anyaság 
felfalta a férfi távlatait, s ezért ő új perspektívákat nyitott 
a kábulat gazdag ámyvilágában. Felfedezte a határtalan 
lezüllést.
A férfi megkapaszkodott. Érezte, hogy valaki, egy isme
rős, aggódó szempár néz be a hatodik emeleti erkélyen. 
Szégyenlősen visszanézett, a szeme magyarázkodni kez
dett, nem jött ki hang a torkán. Elvágódott, mint mindig 
ebben a stádiumban.
A pohár nem okozott zavart, már rég üres volt. 
Megpróbált közelebb kerülni a telefonhoz, de csak ide- 
oda billegett erőtlenül - koncepciótlanul - a saját fenék
egyensúlya körül. Majd holnap.
A nő az ablakhoz sietett, a teraszra lépett. A bodys észre 
sem vette, hogy kiment. Megpróbálta szétfujni lelki kö
dét, a harag és a méltatlanság, az elválás többéves válasz
falát, megpróbálta azt, amit mindig, régen: nagyon erősen 
kívánt valami jót egy szerencsétlennek, akitől nagyon is 
sajnálja a másra vetett tekintetet. Lelke átszállt a kerület 
utcáin, köd már sehol sem volt, esti fény vitte óhaját, a 
titkos lelket...
...Egy szomszéd erős koppanást és hörgést hallott a ma
gányos férfi szobájából. Nem ismerte ugyan, de azt hitte, 
hogy segít a mentő.
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Ugye nem, ugye soha

Csak megízlelem a könnyedet, s megérzem, hogy a szíved 
kihagy. Egy csepp sós ízéből tudom, hogy most nehezen 
ver. S szemed e nemes verítéke megsúgja azt is, ha majd 
szívtelen leszel.
Én vagyok a könnyrendek bús lovagja.
Látom e gyönyörű cseppben a tengert, a könnygyöngyben 
egész életedet. Elviszel hullámain az örök fagyba és a 
napfény forró birodalmába. A nevetés könnyei jelzik, ha új
ra ott sündöröghetek majd a szívedben. S a keserű könnyek 
múltával újra felfénylő szemed sugallja, hogy lányszir
maid tártan várnak.
Betakarlak. Később, a testremegés után ájultan kihuny
nak fényeid, a szemed helyén csecsemő tekintget, keresi, 
hol van, hol volt. Mi volt ez?
Hála küld könnyet felém. Csendes, forró, észrevehetetlen, 
csak kettőnk között létező könnyeket. Meddig tart majd?
- Ugye nem hagysz el, soha? Ugye soha!? Nem emlék
szem, melyikünk mondta mindig, nem is érdekes.
Soha nem tudtam, hogy a váratlanul felszökő gyönyör ilyen 
dús, boldog könnyzáport fakaszt. Megrendültén nézlek. 
Egyszer, majd, majd majdan mégis, ... nagyon nehéz lesz 
akkor.
- Ugye nem, ugye soha?
Nem tudok mit mondani, nem hazudhatok a jövőről most, 
amikor a jelen mindennél szebb, mint amiről valaha is 
tudtam. Nincs nagyobb fogda ennél a gyémántból vert könny
bilincsnél. Nem fog engedni.
Mossa az arcomat, tisztára, belefolyik a szemembe, most 
az enyémből is jön a nedves válasz, persze satnya és si
ralmas, de válasz: nem, persze hogy nem, soha.
Soha ne mondd azt, hogy soha, súgja valami bölcselet, 
nem is mondom soha, hogy soha, csak most, most az egy
szer.
És mindenkor, amikor elöntenek a szexuális felszabadu
lásod tengeráradatai. Állok, mint vihar- és tengervert szik
la, és folyik rólam vissza a tengerkönny, a tengernyi apró 
gyöngy.
Visszahullnak, újra engem keresnek, felmásznak rám, 
már tele a sziklaszám, belém hatolnak s visszaáradnak a 
mélybe, az ismeretlen lélekbe.
Kerestelek életünkben mindhiába, s most végre meg

ismerlek eddig eltitkolt könnyeidben, amelyek átszivá
rogtak belém, itt maradnak mindig rejtett zugaimban. 
Összekeveredtek a fényeink.
A szíved hallgatag, soha nem szól a szád, a szemed kizár
- csak a könnyed könnyed, árulkodik mindig. Egyszer 
meggypirosán ver, máskor verítékes s aztán selymes, vé
gül elém lebegteti a lelked, a testedet tárja fel, forró óhajt 
hoz.
Mindig színes. Dallam dalol benne.
A szívhangodat a könnyed remegése adja át. Ezt látom, s 
így megérzem amazt.
A szívedben van a könnyed forrása, oda folyik minden, 
mit a szemed megszeret. így zártál engem is szemeden, 
könnyeiden keresztül a lüktetéseidbe, most már mindig 
benned dobogok.
„Szívedben vezéred bús könnyével” - jutnak eszembe ré
gi soraim, s ha így van, halhatatlanná váltunk mindket
ten: én versemmel a Te szívedben, s Te az én szózatom
ban.
Könny eket küldesz majd értem a kék égre, s én magá
nyos, mennyei imákkal koldulok örök bebocsáttatá- 
sodért. Addig bekötözött szemmel élünk, hogy csak egy
mást lássuk, azt az utolsó földi búcsút, ameddig a soha el
tart.
Tedd a szíved a szívemre, érintsd a könnyed a könnyemhez, 
most még itt vagyunk. Kacag a tekinteted,
Te vagy a szűz tűz az ágyamban, hangod hozzám bújik, a 
Te szemed az én lelkem tükre már, szíved bennem száll, 
testékem Téged feszít tágra.
Igen, tudom, könny jön hamar, megint, vad, érzéki, a 
hirtelenül felzokogó, a szívhasító, az angyal eszmélő 
ébredése a földi bujaságból, ajaj!, hogy újra vissza kell 
mennie a hideg öröklétbe a forró testi valóságból.
Ugye, soha, ugye, soha nem hagysz el, nem, ugye soha?
- zokogja karod a nyakamban.
Omlanak a könnyek, a párnára, a mellkasomra, az egész 
világba, fel a felhőkbe és minden tengerekre.
Én háttal állok nekik, mert tudom, hogy így könnyebb látni 
könnyed.

Nem, soha...
S évek múltán felkaptam az utolsó fényt, melyen az ő el
hagyott könnye tört meg.
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Hová megy a horizont?

Vissza se nézett a vonat ablakából. Igaz, ki se mentem az 
állomásra. Tudtam, hogy nem néz már vissza. Mivel tud
ja, hogy ki se megyek. így ferdén öleljük át egymást, mos
tanában. Úgy egy éve. Akkor ment el először utoljára vég
legesen. Meg sokszor, meg tegnap éjszaka. Akkor én is 
elmentem...
Elég volt. O most elkezdi a karrierjét, az enyém már 
abbahagyta magát. Az ellentétek utálják egymást. Elment 
a vonat.
Azért tudom persze, hogy arccal a vonat vége felé ül. 
Pislog visszafelé a kicsi rossz szemével, félénken, a ko
szos ablakon át, hogy nem bukkanok-e fel a legutolsó pil
lanatban, némán, gyorsan, ahogyan szoktam. Nem 
bukkanok fel, dehogy bukkanok. Ott bújok az újságárus 
bódéja mögött, és figyelem, hogy nem mer kinézni a 
vonatból.
Nem bírná elviselni a csalódást, hogy most vége, hogy 
most mégse jöttem ki, most először egymaga utazik, a 
vég állomásáig most már mindig egyedül, legalábbis 
nélkülem.
A vonat elment. Én maradtam. Ki van itt egyedül? A rik
kancs odasandít, azt hiszi, nincs pénzem. Ö nem látja, hogy 
a vonat végleg elzakatol, holnap este ugyan visszajön, de 
én már nem leszek itt. Nem várok, nincs virágom, nincs 
időm, nincs szerelmem, nincs eszem, elment mind a bü
dös vonattal. Elment a kis Karrier, megtanulta tőlem, ho
gyan kell csinálni, szőkítette egy kicsit, savazta egy csep
pet, hogy jobban ártson és marjon - mással csinál 
karriert.
Gyereket, pénzt, status quot, házat, Adriát, mindazt, amit 
közben elveszítettem a reményért, hogy megtarthatom őt, 
a szegény, árva, tanulatlan, külvárosi nincstelen lányt. A 
vonatra persze tőlem kért pénzt, igaz, akkurátusán még 
tegnap este, nehogy ma szólnia kelljen akárcsak egy szót 
is a tegnapi iszonyú veszekedés után: nem jön haza ma 
este, ott szeretne aludni. A többiekkel. Hogy néz ki?...ez 
a kis tahó...többiek?
Most már biztosan kinéz. Úgysem lát, mindig csak a per
cet látta, azt nézi, sose látott a távlatokba. Már bizonyára 
ki is hajol, nekem is elő kellene bújnom, még csak száz 
méterre a vonat, még a kanyarban megpillanthatnám egy 

villanásra, csak egy utolsóra, úgy se lesz több - látom a 
buksi fejét!, az az, ott? Én se látok már jól, ha könny van 
a szememben, ... hm. O lesz az, most visszakapta a kis 
buksóját, mindjárt kinéz megint, tudom: ilyenkor 
háromig kell számolni behúnyt szemmel, s mikor felné
zel, a másik ott van előtted.
A szerelmed. Kettő. Három. Ez most melyik szerelmem? 
S lesz még, vagy az utolsó volt a harmadik? Egy, kettő, 
három, négy - csak most mertem felnézni. Elkéstem, há
romnál visszahajolt - ha tudta egyáltalán, hogy én éppen 
most számolok. Régen mindig tudta. Régen volt régen. 
Most mi lesz?
Szűröm a tűnő fényt, micsoda képzavar. Eltűnt, ennyi 
csak. Fény? Ami elvakít? Tűnjön. Kiadom a parancsot, 
hogy történjen hát meg, ami megtörtént. Nyugi. Parancs. 
Kész.
A fejem elől elhajtom az újságot, még egy másodperc, s 
végleg eltűnik a vonat. Most fog kinézni, tudja, hogy 
nincs több, nem lesz több, ezt neki is éreznie kell, akárki 
várja is.
Vége, de legalább legyen még egy keserű, könnyteli pillan
tás, ha nem is látjuk egymást, legalább egy villanás, egy 
kézmozdulat: szép volt, hogy három évbe belezsúfoltuk 
az egész életet, annyira bele, hogy nem is jött ki belőle 
semmi. Csak izzó por. Azzá lettünk, izzó észből, szépből. 
Bor, por. Kell hogy lássam az arcát, a kezét, a nevetését, 
bármit, a kabátját, a kidobott papírdarabot, a csuklóját, a 
levegőjét, valamit, amitől búcsút vehetek, az 1241. végső 
búcsút. Mindig ez volt a trükköm, az 124O.-nél is: ígérem, 
most már végképp ez a legutolsó. Ez volt az ő trükkje is. 
S aztán a szőnyegen szétnyílt oly gyorsan. Mennyi lesz 
még? Nem lesz már, nem néz ki, nincs kidobott légcsők, 
papír, semmi...
Kicsike, megfázol, tegnap is lázad volt, és olyan röhejes 
vagy azzal az újsággal, mindketten tudjuk, hogy már nem 
érdekel semmi hír, kicsikém, gyere haza, fordulj hátra, 
látod, nem tudtam elmenni. Féltem, hogy most már nem 
jössz ki búcsút inteni, így nem mertem elutazni. Gyere 
drágám, ne nézd a vonatot, nincs a vég állomása. Haza
megyünk.
Zavarban vagyok, képzelődöm, hallucinálok, a vágy beszél? 
Lassan megfordulok, az újság a biztonság kedvéért még félig 
a fejemen, óvatosan kinézek mögüle, a hangom felé.
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Apródka

A kicsi sosem született meg. Nem bánta. Pedig sokáig 
várták.
Nevet is adtak neki, egy nemtől független becenevet. 
Apród. Lánynak is nemes.
Átölelték egymást, és apródkáról meséltek. Tettek is érte 
bőven a ciklus közepén, a peteéréskor a kismama foko
zottan felhevült állapotba került, el sem lehetett téveszteni, 
hogy mit akar a természete.
Beléömlött ilyenkor az egész világ - forrósága -, legalább
is a papáé. Miért nem bánta a kicsi, hogy kimaradt a nagy 
világzengésből?
Talán épp a zengés miatt. Édesanyja ugyanis - a darvini fej
lődés valamely véletlen és torz kiágazása kapcsán - a vad
sakáltól örökölte hangját. Édesapja viszont ugyanezen té
ves fejlődési láncon a tevefajtákat látogatta meg azon gén
állapotukban, amikor hatheti vándorlásra valót isznak egy
szerre. Ennek teveüvöltés lett a genetikus vége, függetlenül 
attól, üvöltenek-e a tevék. Inni biztos isznak, ezt sejttette a 
papa.
Zengő hangon szólt a kánon, szinte percekkel azután, hogy 
tervezetten egy hurokszerű indult el az érett női sejt felé. 
Mire odaért volna, anyai zokogás rázta ki magából a férfije
iét, s papa baritonja tette átokkal egyenlővé a gyermekre vo
natkozó összes vágyat. Kicsi ezért nem bánt semmit, meg
maradt a sejtek mélyén magnak.
Tökmagnak. Nem lesz ebből apród - mondta Tökmag 
magának.
így ment ez már házasságuk kezdete óta. Több mint nyolc 
hónapja. Az első naptól az utolsóig. Azt persze nem tudták az 
adott pillanatról, hogy éppen az lesz a post festam. Az ünnep 
- hogy vége - mindig csak utólag derül ki, mikor pl. észre
veszi apuci, hogy egy krapek túl vidáman köszön a válásról 
távozó mamának, a túlsó oldalon ácsorogván. De még nem 
tartunk itt.
Az apródka többször is visszanyerte lelki egyensúlyát ezen 
nyolc hónapban, mindig a ciklus közepén, mikor mama 
összesen 22 éves forró heve - illetve valójában csupán mint
egy 8 éves lehetett a hév maga, s ha papa jól meggondolja, a 
kályhát először ő gyújtotta be másfél éve, tehát mindössze 
ennyi a mama heve - tüzes villámok, égő vulkánok formáját 
öltötte. Tökmag ilyenkor érezte, hogy hamarosan szólítják 

majd, már állt is az ajtóban - de akkor hirtelen és váratlanul 
mennydörögni kezdett, égzengés jött mindkét féltekéről - a 
többit már ismerte toki, ebből se lesz most apródka, mondta, 
s visszacsúszott a reménytelenségbe, szégyenkezni szülei 
miatt.
Papa megunta a tökmagtalanságot. E fiúból se lesz pap se - 
motyogta dühödten, s már csak ritkán használta ütlegelésre 
a kisszéket.
Üzent a kicsinek, hogy húzza össze magát, szerénykedjen 
átlagsejt módjára. Kicsike így tett.
Mama még hívogatta volna magához Apród urat vagy le
ányzót, de azok így egyedül, a papától elutasítva elveszítet
ték mozgékonyságukat. Az érdekeltségüket is. Valójában 
őket csak a papa és a mama egyesült ereje érdekelte volna 
- nemüktől függetlenül -, lekvárszámba se vették a majdan 
a bírósággal szemben ácsorgó vigyorgó krapekot.
Lötty az.
Itt belül is érezni.
Soha, senki nem tudja azt adni nekik, amit ők ketten akar
tak. Nincs a világon még egy olyan pár, mint az ő két sejt
jük és az abból éledni akaró Apród volt. Lett volna. Ez szo
morú, mondta Apród, s egyáltalán nem érdekelte ezek után, 
milyen szektorban lesz sejt-tökmag.
Amikor utoljára ölelték át egymást teljes mélységükben, 
olyan forróság támadt bennük, hogy majd elégette őket. Vad, 
végeláthatatlan, kínzó és kielégíthetetlen ölelésük zárása
ként a mama felkiáltott: Ugye, ugye nem hagysz el soha?! 
Néma, férfias hallgatás jelentette az eltökélt biztatást. Hat 
perccel később a kisszék repülni készült, hogy végképp be
tömje a 22 éves mama ajakát: azt a gigászi szakadékot, ami 
a száj helyén tátongott már két perce. Tevejárás is volt épp 
az imént. Ez volt az a pillanat, mikor Apród végképp visz- 
szabújt, elvonult a tájról.
Amikor mama két évvel később szólítgatta Apród anyai 
ágát, s be akarta mutatni őt egy ácsorgó krapek ágának, ap
ródka anyai ágának eszébe jutott az ő igazi fiútestvére, akit 
a papa vitt magával talán mindörökre, talán már ki is szá
radtak azóta teljesen, mert a papa nem megy többé soha a 
tevék közé - eszébe jutott a másik fél apródka, s igen sírni 
kezdett. S amikor a mama megpróbálta erőltetni a krapek 
ágát, anyai fél apródka ügyes mozdulattal kirepült a fészek
ből, ki, világgá, ő többé nem lesz senki kicsije. Sokkal szebb 
a nagyvilágban repülni, mint test-vér-hűtlennek lenni.
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Majd elválik

Az első kerek gyémánt egyenesen a földre pottyant. A 
második, a harmadik és a negyedik tétován megállt, vissza 
akart fordulni, majd leesett sorban az is. Utána egymásba 
kapaszkodtak, összezsúfolódtak, félénken ölelkezve zu- 
hatagszerűen omlottak le. Horizontálisan, vertikálisan, ke- 
resztül-kasul ömlöttek a kristálytiszta fehér gyémántok az 
arcába s onnan érintés nélkül a földre. Éjmély zokogás 
folyt, némán, egyenes, tiszta szemmel előre nézve, lassú 
menet közben.
Ezt még soha nem láttam. Néz előre, mintha fürkészné az 
égboltot, még a pupilláit is nagyra tárja, s omlik-ömlik a 
forró könny szakadatlanul.
A könnyek is szótlanok, nincs vád, nincs harag, nincs 
félelem, csak szakadó könnyek vannak, égi zápor, villám 
nélkül.
Dermedten néztem rá: rájöttem, hogy most fogom elve
szíteni. Mostantól erősebb lesz, mint én. Hozzá se nyúlt 
az arcához, úgy ért el a lépcsőig.
A válóterem ajtaját óvatosan becsukta valaki, ott biztosan 
nem lesz több dolgunk.
Megállt a lépcsőn, és rám nézett. Hozzám bújt, nagyon 
erősen. Belém törölte az összes könnyét, az összes eddig 
letörletlent. Jött a többi, most már rám. Tenyere egyetlen 
mozdulatával szétmaszatolta a könnycseppek maradé
kait, nyomait az arcán, fény lett az egész orcája, persze 
különösen tompán csillogott a szeme.
Felnevetett, miközben könnyeket hullatott fel a magas- 
ságos égig, az én Istenemig, hogy hátha meghallja: hogy 
ha el is váltunk, ne váljunk szét. Hogyan tudnék? Vissza 
kellene menni a bírónőhöz, hogy visszavonom az egé
szet, tévedés volt, részeg voltam.
Elkezdte gyömöszölni-maszatolni a cseppeket visszafelé, 
bele a pólusokba, vissza a feladóhoz, a kéretlen ösztön
höz. Beletörölte őket a hajába, a blúza ujjába és az én za
kóm hajtókájába, mint mindig, rendszerint a szívem kö
rül. Ott nagyon jó helyen vannak. így lehetett, mert meg
jött az újabb monszun.
Álltunk a lépcsőn. Az emberek kitértek, nem is néztek oda, 
láthatatlanul is ránk volt írva, hogy melyik szobában töl

töttük az elmúlt fél órát. Sose volt zsebkendőm, most se, 
a kezem feje s a tenyerem elég nagy. Most én kentem szét 
az egész világra a vigasztalan jeleket, a sajátjaimat.
Az utcára értünk, az ajtóval becsukódott mögöttünk egy 
egész élet, néhány évbe sűrítve. Egyetlen mozdulattal 
kitiltott a szeméből minden könnyet, sose sírt nagy nyil
vánosság előtt, büszke volt, mindenkinek azt kellett tud
ni, hogy ő nagyon kemény, hogy könnyeket belül se látott 
még, nemhogy az arcán.
Vidáman nevetett, nekem nagyon feltűnő volt a könnyed 
kacagás, nem is értettem.
Gyorsan jött a válasz. Valamiért megállt, a földre nézett, 
először csak a válla remegett, az egész teste követte, néz
te a köveket, amelyekbe belegyökerezett, s bár nem lát
szott, én éreztem, hogy a lába képtelen lépni a reszketés- 
től. Nem vette észre, hogy ott jár-kel mellette a nagy nyil
vánosság, nem is tudott róluk. Most nem értem hozzá, 
csak álltam mellette, mert tudtam, hogy az első gyámolí- 
tó szóra olyan roppanás következne, amivel tehetetlen 
lennék. S én sem bírnám tovább, csak a púdermáz tart 
össze most is.
Nem simogattam meg, most magára hagytam. Ezt neki 
kell elcsendesítenie, ami történt, azon más ember nem se
gít. Álltunk egymás mellett egyetlen pisszenés nélkül a 
Fő utcáról a Duna-partra vezető zsákutcában, mozdulat
lanul és némán, a könnyek a szokásos halotti csendben 
peregtek alá.
Váratlanul felnézett és el is nevette magát, nem volt eb
ben semmi szégyenlős, megbicsaklott vagy zavart. A 
könnyeken keresztül különösen szép volt a szeme csillo
gása, nagy kövér cseppek közül szökkent elő az élet.
A következő, amelynek én fontos múltja leszek, de a 
könnyekkel lepergek én is. Pergek, potyogok, eltart majd 
még hónapokig-évekig, de a felemelt fejjel és a mindjárt 
feltörlendő utolsó előtti, előtti, előtti... könnycseppel 
száműzzük a vigasztalhatatlant, és felhívjuk a jövőt.
Hogy addig hány párna lesz teli, hány korsó lesz üres, 
hány levél indul el s hány meg sem születik, hány ölelés 
keres közös vigaszt s talál megszokott testi választ, hány 
utolsó előtti könnycsepp omlik le s mennyi szárad vissza 
szégyenkezve... válik. Majd elválunk.
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Ellenfényben

A fény öltözteti. Most éppen vetkőzteti, de amikor felkel az 
ágyamból, az ablakhoz áll; amikor fut majd felém a járdán 
vagy a folyóparti füzesben, vagy rohan, mert már egy hete 
nem látott, száguld a házam felé a buszmegállóból; amikor 
elképzelem, ahogyan a gyerekemet dajkálja majd nevetve - 
a fény öltözteti fel mindig, sajátos melegével, a szexualitás, 
a zene és a forró levegő keverékfényével, az ágy sajátos 
szerepével ötvözve.
Most éppen vetkőzteti a fény, de így van rendjén szombat 
délután. Fa alatt, bokor árnyékában, autó mögött a réten, az 
Inter-Continental Szálló Várra és Dunára néző lakosztá
lyában, a VIII. emeleten, olyan magasan, hogy nyugodtan 
levetkőztetheti a szembeni nap, a korzóról ide senki nem lát 
fel; áll az ablakban fényvetkőztetett testtel, ragyog rajta a 
szerelmi tenniakarás izzása - én nézem ellenfényben, és 
örülök, hogy a nap elvégezte a vetkőztetést, nem kenyerem 
a ruhák lehuzigálása: ez a művelet a fényes szemnek való, 
nem a matató kéznek.
Amikor mégis öltözteti a fény, akkor a haján kezdi. Rátűz 
ezer szikrát és árnyat, bebújik a hajlatokba és rejtélyessé 
teszi azokat - főleg a tarkó, a nyakszirt táján, oda csak úgy 
nyúlj, mint a szentélybe ha belépsz.
Nézz meg mindent, kujon, a sötét, langyos, pipaszagú hát
térből, ellenfényben a vonalak sejtelmesek, tudsz mindent 
róluk, csak keveset látsz.
A fény aztán lemászik a vállhajlatba. A gödröcskék - azért 
e percben lehetnél közelebb is, pipás! - sajgóan hordozzák 
magukon a huncut vágyat, ők a férfi érintés gyűjtőhelyei és 
a női reagálás gyújtópontjai. Ezeken nincs mit öltöztetni, 
úgy kell hagyni, ahogy vannak. Mindig fényben, láthatóan, 
rejtélyesen.
Mászna a fény a mellhez. Ha vetkőztetnie kellene, most 
azonnali gyors munkára adnánk utasítást, ne, ne vacakol
jon, elő! De most öltöztetni készül a fény, és ez legalább 
olyan fontos feladat. Művészmunka. Hogyan fedjük be úgy, 
hogy nagyszerű szakértő szemünkkel továbbra is lássunk 
minden vonulatot, a bőr és alatta a legdrágább szövetek 
minden rezdülését?
El kell takarni feltétlenül, ez nem is kérdés, nem másé, nem 
préda, s mi is csak ritkán láthassuk teljes mellbőségben, 
mert unalmassá és érdektelenné válhat. Az elrejtettség és a 
ritkaság a legnagyobb kincsek velejárója.
Egy évben háromszor engedélyezzünk a fénynek olyan öl- 
töztetési technikát, amelynek révén elrejti ugyan a mell
csodát, de annak felső, lágyan pihenő, omló része látsszon ki. 
Szakácskönyvek leírása szerint úgy, hogy végy egy ollót, 
amely hatalmas dekoltázst vág a ruhára, és úgy helyezgeti el 

(barbár nyelvűek a „gyömöszöli” szót szokták használni itt) 
a melleket a melltartóban, hogy azok ne csupán nagynak és 
feszesen duzzadtnak tűnjenek, hanem a rózsaszín mellbim
bó holdudvara ízlésesen ki is bukkanjon, ha a hölgy előre
hajol néha a tányér fölé - ebben pedig biztos lehetsz. Ezt a 
szabászati eljárást évi átlagban csak háromszor szabad 
alkalmazni, arab államfő tiszteletére tartott fogadás miatt 
speciálisan négyszer.
A konkurens feleségek ugyanis kiirtanak pletykás szájukkal 
vagy szemérmes ajkukkal.
A nap még mindig besüti lecsukló vörös-patinás aranyát a 
Duna-parti szálloda szobájába, már nem tudod pontosan, 
öltöztet vagy vetkőztet, neked türelmetlen érzéseid támad
nak a tennivalókról.
Meg is teszed. Mielőtt a fény a csípő, derék alatt kezdene 
matatni, két lapátszerű mancsoddal - védelmet nyújtani kí
vánván - eltakarod a szemérem ajtaját. Az örök titok mély
sötét világába nem engedsz buja fényt - mondod költői 
képbe burkolgatva a tényt, hogy te már bejutottál, ott más
nak nincs, fizikailag nem lehet helye.
Ez gyorsan ment - mondod büszkén később.
Túl gyorsan, te marha, megint elmentél! - nyikorog valami 
érdes valóság melletted. Nem hiszel a fülednek. Tegnap es
te, mikor itt tanyát vertél gyorsléptű új nőddel, tudtad 
ugyan, hogy holnap lelép majd, ha megkapta a születésnapi 
ékszereket, de a ma nem holnap.
Ez szöget üt a fejedbe, ez a nagyon érdekes összefüggés a 
ma-holnapról, meg az ismeretlen mese az ékszerajándék 
időzítéséről s a gyorslábú nyúlról; a szöget aztán valahogy 
kiveszed, belevered a nőbe, aki lelassul tőle, olyan, mint 
Krisztus a kereszten nőiben...
Még hogy én?, emígy füstölögsz magadban -; hogy gyor
san, marha? - s mire kikászálódsz a fürdőszobádból, hogy 
lemosd magadat magadról a másik félmunkája miatt, mire 
magadhoz térsz, a nő már rég nincs sehol.
Pipaszagú a fényed, elegánsan lassú a mozgásod. Az átvert 
emberek flegmatikus nyugalmával próbálsz magadra ma
radni, ami tökéletesen sikerült megint.
Költői képek keringenek benned.
Mi lett az öltöztető fénnyel? Mi lett volna, ha...? Ha hagyod, 
hogy a fény eljátszon még egy órácskát a nő testén, s te 
megfigyelhettél volna minden részletet? Ha nem mész oda 
önzetlen őrnek a szemérem kapujához, a kezedet dugdosni 
meg mi?!
Még volt egy órahosszád a szállodahasználatból, s te elpa
zaroltad az időt. Lemehetnél gyorsan valakiért, valaki min
dig van, elővakarhatnál a tárcából még valami aranyékszert 
„születésnapot” tartani, de közben besüt a nap, és ellenfény
ben hülyén ülni olyan frankó.
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Esküszünk

Amikor az ember esküszik, mondjuk a szabadságra, az 
igazságra, a királyné mosolyára, az anyósa életére, akkor 
leemel egy darabot az égből. Vagy elemei? - ez csak 
később derül ki. Lerántja a csillagokat, beletörli az izzadt
ságát a kék égbe, verítékezik egy kicsit, mert mi lesz, ha 
rászakad az egész majd?
Amikor az ember megesküszik, nem valamire, hanem va
lakivel, akkor feltesz egy darabot az égbe, odapasszintja az 
örökkévalósághoz, sóhajt egy borzalmas nagyot. Az izzadt
ságát itt is beletörli, de ez boldog csepp, a veríték nem a 
múlt végeláthatatlan gürizése, hanem az új születésének 
szól. Tartja az eget!
Az égnek ez mindegy, nem lát különbséget eskü-eskü kö
zött. Ö biztosan nem szakad le!
De akkor mitől a félelem!? Az eskü megszegésének, meg
hiúsulásának rettenete?
Földig érő hófehér selyemruhában áll mellettem az életem 
fele. Az én olcsó szövetnadrágomat elfelejtettük kivasalni. 
Kezében gyönyörű virágálom - ki a fenétől kaphatta!? -, az 
én kezemen rajta maradt a festék tegnapról. Nem értem rá, 
rohantam megesküdni!
Átnézek a templom festett boltozatán, ugyanazt látom kint 
is, mint a mennyezeten, a mennyek gyatrán festett utánza
tán: minden angyal igyekszik észrevehető nyüzsgéssel fel
hívni magára az Úr figyelmét.
Az Úr laza mozdulattal, macsó módon terpeszkedik valami 
kereveten - a festők a budai basától vették át a középkor
ban a motívumot, s máig sem tudtak jobbat kitalálni -, 
zsebre vágja az angyalok örömködését, bájolgását.
Az én nadrágom meg gyűrött; a kezem festékes; és a cipőm 
sarka kissé kikopott. Mellettem gyolcsüdén virít egy nő. Az 
Úr sokkal macsóbb, mint én, érdemes tanulmányozni.
Az arcát nézem először. Mozdulatlan, nem oszt kegyet egy
két angyal-derűért. Én meg itt vigyorgok, hogy „Igen! ” (Ez 
volt az eskü.)
Az Úr megúszta agglegényként, hever a kereveten; fogad
junk, hogy nekem kell majd mosogatni és levinni a kukát. 
Az ég, mint mondtam, soha nem szakad le, nem nyílik meg, 
pedig most adhatna egy kis segítséget. Mondjuk: átenged
hetné az ózonlyukon ezt a gügye „Igen”-t, hadd fusson, 
szökjön, senki ne is lássa többet, elég nagy a kozmosz, tűn
jön el valamelyik gigantikus fekete lyukban. Az ég hallgat 
meg, derűs kékben figyeli az esküt.
„Igen” - rebegi a fehér is; nem merek ránézni, nehogy azt 
higyje majd később, hogy én hallottam. Nem, nem.
Ráejt a virágálomra egy pár könnycseppet, azt gondolom - 

engem nem lehet átejteni -, hogy ez csak a virágöntöző 
kertészkislány-szakma újabb manővere; legyen víz a virág
ra. Még egy potty, egy jó pár. Ni.
Az én igenem fent kering a plafonon, keresi a rést, a kiutat, 
tudja, hogy valamekkora repedés, legalább egy hajszálnyi 
minden falon akad, egy laza eskü biztosan átfér rajta. 
Egyelőre visszajön a félgömb plafonról, új festés, nem talál 
rajta lyukat. Pedig!!! Ha egyszer meglép, nincs többé 
megállj; titkos és tiltott vágyak és e vágyak megfogható 
hordozói várnak a fekete lyukakban. Hűűű!
Igen?!
Ezt ki kérdezi? Belhang volt: - Jó mondja!
Gyolcsfehér mosolyogva csókolja meg az arcát, suttyom
ban a száját is - félvállal eltakarva a pap elől a látványt. A 
közönség a padokat morzsolgatja: - Ilyen aranyosan kezdi? 
Talán terhes már? Máris?!
Jó lenne, ha ez a puszi... hm... is elszállna, füstbe menne. De 
nem. Ott ragad tartósan, le-tö-röl-he-tet-len! Ott ólálkodik kö
rülötte, ott marad a zaja, az íze, a cuppanása és a kacagása. Kí
nos puszi az, pajtás, amit SOHA nem tudsz letörölni!!!
Az Úr a plafonon a bajszát pödri. Hahó! Gyereke-e-k!
Az angyalok természetüket visszafojtva várnak. Legszíve
sebben gajdolnának, hogy Éljen a nász, az Eskü örökkéva
lósága - de nem tudják, mit szólna a macsó. Repdesnek ide- 
oda, jobban verdes a szívük, mint a szárnyuk, súgnák 
Gyolcsfehérkének, hogy legalább a mosogatást el kellene 
vállalnia, de az Úr előre nagyot mordul. Csend! Itt örök hű
ség zajlik, hé!
A Legény fülében zúg-bong egy szó, vakaija a fülszőrét kí- 
vül-belül, bosszantja, borzolja, nem akar kijönni belőle. 
„Igen.” Tapogatja a száját, hogy tényleg onnan jött-e ki ez 
a szó, de hűlt helyét találja. Ott már nincs, az biztos. De ak
kor hol? Elszállt örökre, elbújt, megszökött, füstbe ment, 
fellegekbe? Ó, add, remény!
Gyolcs igene egyszerű helyzetben van. Ott libeg, táncol, szó
rakozik mellettük, egy tapodtat sem tágítana, visszhangzik, 
ismétli halkan önmagát. Szívós fajta, haj!
Meg kellene neki is mutatni, mondani, hogy nosza, hátha 
van ott egy rés mégiscsak a plafonon - s ha már egyszer, 
csak egyetlen egyszer megszökött, akkor nincs baj, akkor 
már lehet, sőt kell is százszor is, mindig, akkor már semmi 
sem mindörökkéámen.
Legény nézi a plafont. Kék ég van rá festve. Az örökkéva
lóság. Igenje ott esetlenkedik, szökni akar, de mindig vissza
esik. Legény lehívja magához. Az ég alá áll, hozzápasszint- 
ja - belepaszírozza - saját vágyait, beletörli izzadtságát és 
elkezdi felfelé tartani, nyomni az örök kék eget. Hányad
szor már, Istenem? Rám esel?
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Három nemzedék - s mi van utána?

Az apát a Horthy-idők nevelték. Jó tanuló volt, tanítani ké
szült - ismerte az időket. 1945-ben leventepuskát nyomtak 
a kezébe. Nézegette, de addigra éppen odaértek az oroszok, 
s nem sokat időztek Alpámál: a Reichstagra szólt a paran
csuk. így a nagy csattanás elmaradt. Helyette belépett a 
kommunista pártba, tetszett neki, hogy minden más lesz. 
Épp ideje volt; rossz olyan nincstelen asztalosgyerek proli
nak lenni, aki született parasztként akar értelmiségivé válni. 
Ezt a szintézist helyezte kilátásba az új rendszer.
A tanyavilágban persze inkább csak a parasztdimenzió 
domborodik ki, de tetszett ez is: a sok kis gyémántszemű 
gyerek. Legyen az övéké a jövő. A tanító bácsi jól tudott 
számolni és nyilvántartani, ezért neki kellett lesöpörtetni a 
hambárt is, és kiszámolni az elvinni való zsákokat a csép
lőgép mellől. A nevelő hatás kézenfekvő.
Kézhezálló volt az a szódásüveg is, amellyel 1954-ben bev
erte a tanyasi párttitkár fejét. Vérző párttitkárral a hátában 
szökött Pécsig, a mecseki szénbányákig: épp ekkor kapott 
mindenféle amnesztiát az, aki bányásznak megy.
Parasztsors után proli élet - kezdett kiteljesedni a szintézis. 
1956 véget vetett a vakond-bujkálásnak, egy egész nemzet
nek ígért amnesztiát.
A tanító is elindult - a párttagkönyv véglegesen elveszett 
valahol - a teljes értelmiségi lét felé: városba költözött, s 
onnan bringázott ki minden hajnalban a tanyai iskolába, hol 
ebbe, hol a másikba.
Este pedig hazafelé, bár ez a kelleténél tovább tartott a 
dűlőutakon a pohárhalálkanyarok miatt. Haláláig bringázott 
a tanító, a munkás-paraszt szövetség értelmiségi tagja. 
Gyorsan meghalt.
A fia a kor gyermeke, még jobb tanuló, még szebb volt az 
élet a tanyákban.
Fellendülőben lévén a haza, lendült a gyermeksors is, az 
érettségi után nem várt családi kegy jött: maga a főváros, pesti 
lesz a gyerek, meglásd! Kopott cipővel leköpött aszfalton.
S ha apjának 56 volt a választóvonal, neki is jutott értékes 
dátum: 1968. Párizzsal és Vietnammal, Prágával és 
Varsóval az ő Budapestje is az élvonalba került. Nem is 
tudta, de maga is szívta a Nagy Generáció anyatejét. Soros 
sörös borpincékben is.
Robotolt nappal, tanult éjjel, a kettő között társadalmi mun

kát szervezett a földeken és a lélekben. Észre sem vette, 
hogy a második gyereke négyévesen kétszámjegyű számo
kat ad össze fejben. Már megszületett? Amikor 23 évesen 
átvette a közgazdász doktori diplomáját, majd 29 évesen 
kandidátus lett, az érettségi öltöny nagyon jól festett rajta. 
Sokan meg is dicsérték érte.
Mindig gazdagnak érezte magát, a télikabátját is ezért osz
tották meg kétnaponta egy kevésbé gazdag évfolyamtársá
val - az előző napi fagyoskodás után duplán fűtött a kabátja. 
Kutyafuttában teljesítette a karrier állomásait, KISZ-titkárság, 
rádiós és tévés vezető szerkesztés, kiadói igazgatóság és lap
főszerkesztés, párttól parttalan ivászatig, docensi kinevezéstől 
hölgykoszorúkig, a Fülöp-szigetektől Nicaraguáig, bukástól 
összeomlásig. Gyors volt a kor. Égetett, mint a Nap, s elégette, 
ami szemét.
A harmadik generáció - a fejszámolós gyereké - a tiszta ész
szerűség csapata. A számolás és a számítás életbűvészei. 
Higanymozgású észjárás. A fiú semmit sem vezet le a nagy
apjából, az apjából is csak a legutolsó pofont. Horizontáli
san és vertikálisan szuverén és autonóm. Apját és nagyapját 
a kor szülte - ők maguk szülik a kort. Az istenért se vívná
nak világméretű utcai forradalmat a Benczúr utcában a viet
nami követség előtt a gyilkos amcsik ellen tüntetve - in
kább elmennek az amcsikhoz, tanulni.
A Berkeleyre vagy a Stanfordra - süssön a nap, a Szilikon
völgyben szedhessem a narancsot!, éljen California. 
Bécsben védi meg a kandidátusi disszertációt, amelynek 
címét a nagyapja meg sem értené, s apja is csak hümmög 
csillogó szemekkel a téma hallatán - az átfűtött csillogás jól 
eltakarja az értelmetlenséget; ez már annyiszor bevált. Hm. 
Mindhárom nemzedék egy másik Magyarországon szüle
tett.
Az öreg éppen elveszítette kétharmadát, s Trianon gazsága 
volt a fő igazsága.
A másik felszabadítóként ünnepelte a többszörös megszál
lókat s hogy Ázsiához csatolták csonkát.

A harmadik élvezi, hogy az igazi birodalom visszavág 
„azoknak”, s miközben országa felolvad Európában, élteti 
a kis nemzetek teljes szabadságát.
A negyedik nemzedék majd elkezdi értelmezni, mi min
dent nem jelent Trianon. S megpróbál biogyógyszert szed
ni - genetikus átalakítással egybekötve - valami hajdan
volt trauma ellen.
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Őszbe vegyülő fejjel

Ha a télbe lépek, lefagy a lábam.
Ha a tavasszal kokettálok, megcsal s kinevet.
Ha a nyárnak engedhetném át teljesen magamat? - Nem, 
annyit nem érdemiek.
Ha az ősz befogadna egy ilyen..., mint én...
Benne elvegyülni talán mégis a legszebb. Számban forró 
nyári csókokkal, s bár most éppen lehajtani készülök a fe
jem, elhullatok mindent, integet már... integet... igaz sze
relmem, minden vágyam, összes sikerem és reménységem, 
integet már most is, a hulló lombjaim alól, a telet lerúgó ta
vasz. Ilyen szép az ősz.
Mint kényes apácák, úgy vonul fel előttem a tél. Tisztán, hi
degen, megérinthetetlenül, nyomot sem hagyva. Úgy marad 
minden a fagy alatt, ahogy volt, mikor jött - félholtan. Va
lami mégis történik az örök álom alatt, az apácakisasszonyok 
kisöprik a fáradt, elhasznált levegőt, erőt tömnek fáradt 
testembe. Amelyet úgy, de úgy elhasznált a kikelet és a nyár 
tobzódása, az én szertelen őijöngésem kéjjel, kudarccal, fény
nyel és kiszárító aszállyal, viszállyal.
Vonulnak vissza az égen az apácák, sorban terelgeti őket - 
szoknyájuk alá azért bekukucskál általános ellenőrzésre! - 
az első tavaszi szél. Ami persze inkább az utolsó téli, de ez 
most nem érdekes, utólag úgyis átminősül minden azzá, 
amivé szeretnénk. Szinte lesöpri a fehér kendőket, hordozó
ik kelletlenül veszik tudomásul, hogy eddig tartott jótékony 
szolgálatuk, most bűn jön, őrület, szökkenő járás, kinyíló 
pajzán lelkek, sárba taposott hóié. Lötty lett a fagy, buja hen
cegés röhög a téli keménységen. Most minden puha lesz, 
lágy, selyemből szövik az árnyékot is, most a téli rongy leke
rül rólunk, hogy a test pompázzon. Ilyenkor majdnem egyen
rangú a hajléktalan koldus is.
Táncolunk a kiszüremlő, eleinte bizonytalan füttyökre, a ma
dárdalokra. A hantokon át virágot nyújtanak felénk 
szeretteink, egész télen ezeket tartogatták a kezükben, csak 
nem volt még fényes lámpás fönt: a tél sötét. Most a Nap 
vezeti felénk az új virágcsokrokat a föld alól.
Testünk buijánozna, meg is kell duplázni őkéimét mielőbb, 
legalábbis számtalan kísérletet kell tenni rá, erdőkben, bok
rok alatt, jobb sorsra érdemes autóüléseken, padokon, vízpar
ton - rutinból az ágyban is. Ez az ágyékok végtelen harcának 
ideje, az apácák ezért is vonultak félre. Pillanatfelvételeket 
persze készítenek, egyszer még tán angyalok lesznek, s akkor 
be kell számolniuk az Úrnak az ismeretlen bujaságokról. 
Nem, persze hogy nem lehet minden lányt az ágyadba vinni 
- legalább kísérletet kell tenni rá.
Háromezer színben torkollik a tavasz a nyárba, amely nem 

tesz mást, mint - izzadságcseppekben úszva, ölekben kúsz
va - megismétli édes kis húga iménti vágyakozó szerelmi 
szokásait. Fertelmes!
Nyáron tényleg reszketnek a bokrok, recsegnek a padok. A 
forróság összeolvasztja a földet és az eget, a valót és a vá
gyat, szétválaszthatatlan a fehér és a fekete világ. Örök fény 
birodalmában élünk, az éji sötét is nappali teremtő erővel 
ölel át. A gólyák telerakják ágyainkat gőgicsélő kétlábú em
lősökkel.
A szegényeknek is terem a rét, a föld, amely tavasszal értük 
is teherbe esett virágaival, bimbóival, állataival.
Mondjunk búcsút e bőségnek. A dolgok vége az elmúlás. S 
mégsem?! Az ősz jön?
A kertek megteltek adománnyal. A madarak már felnevel
ték fiókáikat, megduplázódott az élővilág is. Versengés in
dul a természetben: ki tud szebben búcsúzni a teremtés iz
gatott, túlfűtött napjaitól.
A lányok átölelik duzzadó derekukat, szerintük már két em
ber kacag, ha kacagnak. Nem lesz félj? És?
A férfiakat bor szürcsölgeti hajnalig, a munka kezd elfogy
ni, lehet pihenni is, a dandár most vár. A hajléktalanok is 
boldogok: éltek még egy ajándék évet.
Azért... sokan elkezdik becsukni az összes ablakukat.
És ekkor jövök én, az én életem. Szárnyaló tavaszok, vihar- 
zápor-jégesős nyarak után most, mikor a jég leverte a hajam 
nagy részét és csúzt csempészett a csontomba a hőség, las
suló léptekkel simogatom a múltamat, s sántikálva-kacsáz- 
va lötyögök a jövő után. (Súgó: Ö röhögve el...) Körülöt
tem színpompa, olyan látvány a fák koronája, hogy megiri
gyelem őket: az enyémet miért nem kímélte az Idő? Vagy 
csak hiú, eszement remény ez az erdők részéről, hogy az 
utolsó látszatdemonstrációval feledtetni tudják, hogy a fe
jükről hamarosan leesik a nap készítette korona?
Győztesnek érzem magamat még így is. Szorgalmas napszá
mos voltam, aki nem zabálta fel azonnal az összes lepoty- 
tyant morzsát, mikor felvette a földről. Aki újra vetett, ha ki
égett a csíra. Aki felállt, ha fellökték az ökrök. S iszonyú na
gyot csapott a nyakukba-farukra.
Jó így megbékélni. Hogy a képzeletbeli tükörben nem isme
retlen torzót látsz, hanem a magad jó ismerőse vagy. Jó em
bere. .. Hogy bár megpróbáltak bekoszolni, nem lettél szeny- 
nyes. Hogy a csókok befedik a ráncokat az arcodon. Nem a 
rúzs. A csókok érintése az érdesen.
Hogy neked meleg a kenyér szárazon is. Hogy a levesed ak
kor sem hűl ki, ha négynaposán eszed egy dunsztosüvegből. 
Hogy ha arra jársz, mégiscsak elkezdik felhúzni az összes 
épp becsukott ablakot.
Hogy mindig él a társad, mert az élet az örök társad.
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Isten fia

Fiának választott az Isten 
Bár néma lévén nem kértem 

Szíve jogát könnyen elfogadtam 
Mert őneki, hírlik, hatmilliárd fia van

Negyvennyolcas lettem emlékül 
A kortól apám szája olykor elkékül 

Hősként ebben a tényleg utolsó században 
Az éltet, hogy gyerekemmel a jövőt láttattam

Dúskálunk egymás idegrendszerében 
Svédasztalról szemezgetjük, kit más szeret 

S nem marad örömünk a megszelt, friss kenyérben 
És nem látjuk: éhesen kapnak négyen egyet a szegények 

Hallok jaj szavakat a hidak alatt, pedig el sem hangzanak zavarukban 
Fiamnak választom az Istent, s megtanítom látni, hogy a Földön hogy van

Fent és lent

Az ég csúcsáról csoda ömlik rám
Nap s miijárd csillag - megszült anyám 
Cikázok, mint villám az ámuló földeken 
S csak a végtelen idő marad velem versenyben

Betöltőm az űrt s kis virágok kelyhét a völgy ölén 
S a fénynyaláb szárnyán szállva épp te libegsz felém 
Szikra vagy, tűz, áramló üzenet a felforró éteren át 
S mulatok a kedveden, dalolok, az egész életem téged lát

Tavasz lett a mezőkön. Hangok úsznak a harmóniában 
Szívemben zajong íróságom, szabadságáért dörömböl 
Nem tudja még, hogy farkasveremben végzi, jaj-jajgatásban

Hogy üvöltés lesz úrrá a téli tájon s az emberi gyönyörön 
Visszafordulnék, már késő, levert üstökösök hada nyom lefelé 
S a haló nap mára már elfáradt, teste egy kurta létre a bús estéé

Fent és lent, ugyanakkor

Elvonult a zápor, forró fények kelnek táncra 
Lent az emberek félve lépegetnek, becsúsznak a tócsákba 

Fent már régen pirkad, új színek festik élénkre a túlvilágot, csábító 
Itt, nálunk bozóttüzek gerjednek, valaki benzint önt a világra, kikúszik egy kígyó
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Élet éled!

Éledeznek a betűk. Éled az igaz. A kimondott és leírt gon
dolat, az adott szó igazsága. Összefonom a hajukat, ölbe te
szik a kezüket, értem nyúlnak néha, suttogó hangon fűzik 
hozzá, köszönöm: életet adtál. Rohannak e hírre újak, újak, 
mondják egymásnak piros hangon: a szabad szó megint 
igaz, igaz, igaz, nézd, leírták!
A szabad szó, fiúk, az semmi. Szabad az ölni, a hazudni, és 
szabad becsapni is. Ha ezért vagytok itt, ezért már voltatok. 
Az igaz érdekel csak, aki nem az, lerántom róla a betűruhát, 
írásban, fiúk, úgy nem szabad hazudni. Kimondott szóban 
sem, de úgy sokan teszik. Ha azonban leírod, a te testeddel, 
a koponyádból kiszabadított szellemmel írsz. Te magad 
leszel a visszavonhatatlan, örök életű betű.

Csorogjatok csak, lágy érésben, mint az őszi fény a bor ke
resztanyjaként a mustban. Mint a kicsit fáradt asszonyok az 
utolsó előttinek hitt szerelmi vallomás beváltásában. Mint a 
lányok az első kábulatban, amelyben ujjukkal a testükre ta
láltak véletlenül, májusban, a titkok csendes ágyában. 
Gyertek, betűim, kuruc szabadcsapatok, portyák hősei, ki
vont karddal üvöltve a Vivát! dallamát. Legyetek bár oly re
ménytelenek is, mint a hős fejedelem lett talpasai és nyalka 
legényei vesztén. Mi mindig veszíthetünk, mert maga a 
születésünk teljes győzelem. Mióta megtöltjük a sorokat, 
mióta folyammá dagadunk. Mióta szétrepeszti a fülünket 
minden hazugság, s szívesen tömnénk le a torkán a hazug
nak, ámítónak, csalónak, a szabad szavak önkényével visz- 
szaélőknek minden igaztalan szavát.

Arcpoétika

Én nem a népről írok, csupán rendes, dőlt járású nénikékről. 
Azokról csak, kik életen át szeretnek; s már nem a szerelemről. 
Nem háború és béke vitájáról, de a kisfiam kivont fakardjáról. 
Nem a kötelező hazáról, ám tán a tanyán tanító lámpásáról.

Én a szépről írok, mert a sós könnyben végtelen tengert látok 
S megkérdezem a kicsiktől, milyen ember volt a nagyapátok 
S a viharról, amely tisztára fújja ki az áporodott lelkeket 
S mégis írok a szerelemről, mert nélküle meghalni sem lehet

Én nem írok gazdagokról, a kincserények a szememben szegények. 
A sötétről se írok; ott járok, ahol a hajnalpírral kelnek ki a remények 
Kézről írok, kemény szorításról az enyémben, legyen, mint a szó 
Igaz és tiszta. És mint a szem, legyen mindig a szívekből biztató

Ökölről írok, mely megáll a levegőben, s a rúgás visszaretten a céltól 
S valaki mindig, ha már nem is érdemiem meg, utánam néz az ajtóból 
Anyatejről írok és apaborról, és hogy a vegyük ne legyen keserűség 
S hogy hajtsa rám forró fejét záró dobbanásomnál egy jó kis feleség
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2.
Illatok
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Adj Napsugár

Adj szerelmednek sok szép időt
Szeressen akkor is, ha a házad ledőlt

Adj, hogy reád sugározza aranyát
Ne másra vesse szeme szivárványát

Hagyd, hogy süssön a halovány kék
És hogy te lehess neki a hűvös árnyék

Hagyd, hogy higgyen hős királyának
Örüljön, mint gyökér hűs lombjának

Ölelése mindig úgyis szabadnak hagy
Mint nyitott ablak: rés a rab madárnak

Hagyd, hogyha éjjele te utánad szalad
Hagyd, ha hajnala az ágyadban hasad

Testében, melyet jöttödre nyitottra tárt
Találd meg, hogyan tágítja neked a határt

Hagyd élni az összes boldogító reményt
Hogy sötétben is látod a szemén a fényt

Halálával, szerető ajkán a szó ha néma
Utat szépít neked az elmélyült világba

Szivárvány bujdosik fenn a napos égen
S te mégis hozzá csúszol a sáros időben

Uram

Uram, ki adtál aromát a boromba, erőt a kenyérbe 
Látomást, hogy élek majd, mint a tölgy, méltóságban 
Esélyt, hogy felszállók, ha vágyom, a Göncölszekérre 
És most még száz évig úszhassak az örökifjú folyóban

Aranyat fonsz fejemre, vállamra szivárványt terítesz 
Ki nem sajnálod tőlem a bűnt sem, habzsolni hagytál
Ha majd kongatod az időt, és nappal sötétben felejtesz 
S nem enyhíted szomjam: ne hagyj bókolni a halálnál

Jóban, rosszban

Mennyi kedv, mennyi fájdalom
Mennyi menny, mennyi bús halom
Mennyi szenny, mennyi életrom
Mennyi kés, vér az ajkakon

Mennyi hegy, szétmálló sorsok
Mennyi út, tétlen’ bolyongok
Mennyi vágy, s ráncolt homlokok
Kamyújtást! - reményt vonszolok

Földre érkeztek új lelkek 
Boldog, szélszámyú vándorok 
Ajkukon zengő énekek 
Szívükben égi vágy dobog

Hogy átadni mindent, mi szép 
Dallamot hozni a Földre
Hogy tiszta fénytől kék az ég 
Nincs vég, élni kell örökre

Fogom lágy kezed, kis dalnok 
Szakadj el a túlvilágtól 
Kezemben a jövőd dobog

Ne félj a Föld robajától 
Hajtsd fejed vállamra, figyelj 
Ahogy a napfény útra kel

Édes virágaim, mind

Elámul az ősz ősz is
Ha ráhajol a pajkos nyár
Ha ágyékára hever a forró lány

Még a zord tél is elég
Ha elcsábítja a kacér tavasz
S te ajkaddal a másikéért nyúlhatsz

Feladnánk már örökre

De ha összeér még tekintetünk
A Napunkra emeljük könnyes szemünk

Kenyerünk mint a lét
Savanyú, de friss cipót sütünk
A félhomályból világra tör elzárt lelkünk

Karunk elfáradt, lelóg
De gyermekeket talál a földön
Réghunyt szeretteink integetnek a felhőn

Az enyém is fájdalmad
És nem látom a messze út végét

Mutasd meg, hol forralják a végtelen vérét

Ajkak remegnek köröttem
Annyi éhes száj, rám vár, hebegek
Az ősz-fűben magamhoz ölelem

az utolsó szál meleget
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Esti bárd, bánattal

Kacsóját széttárta s én elámulva néztem 
Amint ujjai eltűnnek az ismerős mélyben 

Nevetett a szeme a behunyt kéjében is rám 
S már sejtettem, hálót vet rám majdani arám

Mintha rendeltem volna eme szokatlan látványt 
De nem zavartam meg önmagában az új bálványt 

Hosszú idő múltán, amikor levegőt aligha is vettem 
Elnyúlt teste ráadásnak húzott rá a kíváncsi kereveten

Ám mily fölösleges, lusta tett zavarni a magát szerető lányt 
Állva vagy csüggedten, felváltva e kettő közt férfijei gyanánt 

Párja nem lehetsz soha a titkait kutató lágy női kéznek, a kéjnek

És hol elérhetetlenül tátongnak a számodra ismeretlen messzeségek 
Széttárt szemérem piheg előtted és kiszáradt ajkadon, ím, ez ige hallatik: 

Kobozt pengetnék inkább, úrnőm, bárdot bár fejemre, de éltesd magad vágyaid’

Hajnali lány

Lassú, csendes mozdulattal vágja ketté az éjt
Lassú, csendes mozdulattal ontja még rád a kéjt
Lassú, kedves fordulattal újra adja magát
Lassú, kedves fordulattal tépi szét a párnát

Gyorsan húzza fel ruháját, félti elfedetlen testét
Hol van már?, hol vagy már!, töröld ki most is az estét 
Kettészelte a hajnalt, szoknyaalja már a lépcsőn libben 
Csipájával a reggel a szememben lustán ágyamra billen

Dereng a reggel, kolompol a nap hírnöke, kelni kéne 
Asszony lesz-e egyszer, vagy mindig új lányt hoz az este 
Homlokomon kihűlt nyoma, ébredni vágy a valóság

Aj övöm borzong, szívesen hagyná nyitva az égboltját 
Nehogy összeolvadjon a nap és az éj a bevetetlen ágyakon 
Maradjak újonc küldönc a feltáratlan Vénusz-dombokon?

Szunnyadj, éj

Szunnyadj, éj, takard be nyugtalan fiad, a fázós gondot 
Idd ki könnyeit, simítsd le ráncát, ha gyermekedet hordod 
Csobogó vizet bú áztatta arcára, virágot remegő kezébe 
Tedd hűs tenyered, ha szereted, tűzkoronás, égő fejére

Kiürült szívem rég, csak egy árva szerelem lakozik benne 
Öreg az is, mint a lombos fák, a magány rajzolgat kérgére 
Nekem a reggel se kel fel, az alkony se bukik le a végen 
Nekem reszketeg kezekkel nyújt fényt a nap a feles égen
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Szerelemkertben

A kalyiba előtt, hol a gyep még csak nem is gyér, nincs is
A homokban, hol nem jól látszanak a kutyából kipattanó bolhák
Két kis pöttöm játszik, s az anyjuk a küszöbön áll.

A kertből, ahol a macska ficánkol egy bogánál veszekedve - talán méhecske, darázs?
A kertből, ahol a disznóknak paréjt rángat nagy szuszogással valaki, nevetés int vissza

Két kis pöttöm apja rakkol, s az anya a küszöbön vár.

A kalyiba, amely olyan tökéletes, mert/és/hogy van belseje is, gőzt áraszt ki és illatot
Paprikás krumpli ismétli fáradhatatlan önmagát, de ma, vasárnap, különc nap, a tejbe gríz is lesz
S küszöbön áll az, hogy anyának a sors ismét egy babát szán.

Kispicinylány, kezében fakanál, lekvárt főz a homokban, ragyog benne cukorként a szilikát szemcse 
Kispicifiú, kezében kard, épp most törte fáról a szél, pengéje éles, mint a képzelet a Jövő legelején még 
Amely majd egy anyát és négy főt kéz a kézben talál. Úgy ám.

Megtaláltam békés otthonom

Házam a méztől kicsordul, tele szeretettel minden kaptár
Méhecske fiittyög kicsit furcsa akcentussal, nyaldossa virágát
Nőm nyaka ível a fényben, haján táncot jár a sudár napsugár-fényár
S szemében kacér villanással jelzi, kérés nélkül adja nekem az éj szakát

Házam nemrég rom volt még, üszkei közt kóró s a kórón vad darazsak rajban 

Fekete volt az ég, sáros a föld, s nem volt földim, ki kérdezte volna: jó így lenni? 
A titkok rejtélyes tudója, egy elkényeztető anyaméh egyszer szétnézett unalmában 
S házamba küldte kirajzó méheit, mártsanak bele nyíló női szirmok mézébe fürödni

Most várom egy új szív dobbanását, én nem hallom még, de az anyai ösztön tudja rég 
Hogy teli van a csupor, s csak a száj hiányzik, hogy gőgicsélve kéije a virág folyékony levét 

Megszületve fehérbe borítsa a világot, hó s dermedtség után a kelyhet, nyíló fehéren, s ég az ég

Hogy fölöttünk aranyszőkeséget lássunk, a Nap kacagó lányait, csókjuk életre keltő vidám leheletét 
Hogy szeressem a varázst, ha hazug is, hogy imádjam a hőt, ha a kéj hideg is lesz majd úgyis egyszer 
Hogy a határban, a válaszúinál, hol Krisztus pléhből is irányít - kérjem: mást tisztelj, Uram, a kereszttel!
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Végre zengőn szólhatna

Újból magamba zártam a szót, hogy szeretlek, némán alva
S ajkamon ott marad a jövőnk halva
Mondtam volna bár? - hogy tudd!, s ne feszítsd magad keresztre 
S ne kelljen félve kérdened: szeretsz-e?

Újra megfojtottam születőben a gőgicsélő jaj-oly-szép! érzelmet
S miben mindig hittél, most meg kell kérdezned
Születik-e kiskoma a végtelenbe kitoloncolt, csak-azért-is vágyból
Ha vénemberként kel ki a mi párunk az ágyból

Újból úgy lesz, mint mindig is volt, hogy nem lesz itt semmise 
Meg nem teremtett kis világnak nem lehet neve
Nagyszemű könnyekkel ráhajolunk egymás ámyemléke fölé 
Vakond-vakon nézzük a távolt, a látvány az istené

Újra. Újra előveszem a neved, ízlelem nyelvemen, mit jelent 
Tenyerem kinyitom, jó lenne varázsolni a jelent
A napi jót, melyben ezüstösen átcsillan a múltból a jövő hídja
S testedből többé nem áramlik ki lelked kínja

Szeressük a hajnalt, éjt leverő bátorságát, hogy dolgát keresi reggel 
Ahogy a Napot lendíti előre, föl, a világ felkel
Kapaszkodjunk újra egymásba, öleljük át bárányfelhőnk puha szélét 
Nincs még nyelvemen a neved, de érzem már az ízét

Kibírom addig

Jön a tél majd, jeges, ránk fagy a hit 
De most még derűs napfény langyosít 

Őrizd meleged, a napot, mikor meghozott 
Mikor vér és kín helyett rád új testet szabott

Jön az ősz, lucskos, eső veri meg elfáradt arcunkat 
De most még ezerízű gyümölcs érik, tömjük a hasunkat 

Degeszre, degeszre, dugig mindent, add ide, a tiéd édesebb 
S hogy enyém lett tested, mindenki másé, más öle egyre megy

Jön a tavasz is, kikel újra a Nap, leveti magáról a rideg vasláncokat 
Ha kibírod addig, ha a bú és a könny nem maija rozsdává gyenge arcodat 

És lesz nyár, s forró ég, égő ajak, csorgó öl, és a végeken visszafordul a világ 
Csak várd meg, szívedben becsülettel, hogy az élet egyszer rád is szólja aranyát 
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Kezedben Szemből szembe

Mért hazudnék, nem kell most már 
Mért felednék, sorsom rád vár 
Mért kárhoznék, rohan éppen 
Szerelmem vakító fényben

Mit szól a szó, ha csendben faggatod
Mit ver a szív, ha zokogva zaklatod
Mit ad a kéz, ha többé nem nyújthatod
Mit lát a szem, ha elment a holnapod

Felébredek, neved ragyog 
Kinevethetsz, tőled vagyok 
Ne engedj el, nincs más utam 
Te szépítgetsz álmaimban

Azt súgja - mindörökké szeretet 
Azt dobogja - meghal nélküled

Azt inti - hit nélkül nem lehet 
Azt nézi - marad még a jelened

Megszületünk: egyszer együtt 
S a Teremtőt megkérdezzük 
Lesz-e nekünk omló légtér 
Hol a Föld az égig felér

Hol a szavak robbannak, nem jövök
Hol vernek a szívvel, messzire repülök
Hol koszos kéz lelket rabol, menekülök

Ömlenek-e ránk még könnyek 

Melyek alatt minden könnyebb 
S ha megölelsz, ments meg engem 
Most és mindig megérdemlem

Ott vagyok, hol a szemed fénye átragyog 

Mindenen

Vakon is.

Mert győz a jó a rossz felett 
Engedd nekem jó szívedet 
Ha álmaink összeérnek 
Száműzzük a gyötrelmeket Fény a párán

Szép szavunk a dicsőségünk 
Szerelmünk és szemefényünk
És jöjj, félelmünk elmúlt rég 

Nem igaz, hogy nem szabad még

Szent, szerelmem szép és szertelen 

Vágy, arcomba simulsz épp testemen 
Lélek, ráncok nélkül hív az élet 

Erek, áradó remény, veled élek

És hogy ha már nem akarjuk 
És már el se fogadhatjuk 

Hogy örök lét marasztaljon 
Ringasd múltam két karodon

Tavasz tárul, a fény vakító forrása

Fagy hull szívemről, leülsz nyoszolyámra 
Temettünk eleget, fakó létünk hajnalra vár 

Mennyből süt rám a Nappal a bolygó szemsugár

Tedd gyermeked párnájára 
Békém pecsét nyugalmára 
Élet- s halált egybefonunk 

Egymást keresi világunk

-sírom, visszavárom eltévedt, árva könnyedet 
A forró záport, az ömlő láthatárt: szeresd szívemet 

Néma könnyet ejtek én is, könnyűt, ledérét 
Hogy feledjem a magányt, a szívben a hűs jeget

Jöjj, halványul már a halál 
Jöjj, véremben a remény vár 
Feltámadsz értem hitedben 
Gyermekáldott dicsőségben

A virágok buja illatát keresem, nem a bús temetőket 

A végtelent, hol szabad szárnyán repdes a képzelet 
Vágyadból belém csordul az utolsó csupor szeretet.
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Ébredés

Mélyen pihen édes álmod, könnyedre váltod életed
Könnyeket rejtesz szemed mögé, siratni mindig nem lehet 
Táltos regél a titkokról, miket a kínok olykor feledtetnek 
ÁLOM marad itt mindig minden, öleld csak a rejtelmeket.

A rejtjeleket, miket csak a te szemed ért 
hisz’ fizettél már eleget a szerelemért 
a szenvedélyért, mely óvatlanul hozzád ért 
s nem kérdezted, miért hal meg a virág a világért

Veled hajtottam álmodba megadó fejem 
Dúdolgattam, volt-e már valaha ilyen. - Jó nekem, 
Elűztem a rossz, vásott víziókat a világ legvégire
S ha visszajönnek, párnád lesz a bástyám, vegyél szíveidre.

Úgy hallom, a messziből, neszeidből, szerelmed illatából 
Úgy érzem, hellódból, hajad balzsamából, mindened dallamából
Úgy látom, szemed sugarából, kicsi létébredésedből, világod vágyából 
Tested összes hajlatából, hogy itt vagy megint, lány a Holnap álmából.

(a tavasz első napja éjszakája)

Jó lesz, ne félj

Ha megsímítod a gyermekem
Érints meg egy darabot belőlem

Ha megreped egy kicsit az életed
Ha megroggyan vállad, nincs mit cipelned
Ha szerényen súgja neved a mátkád
Ki szintén eltört már, annyit várt rád

Pálcát törhetsz, vagy állhatsz kérlelőn 
Imákat mondasz értem, nekem nincs erőm 
Mersz-e szeretni, vagy elég szeretve lenni 
Eljössz-e értem, vagy ördög vigyen ölelni

Ha belesírod üres markodba
Bánatod, mert az élet ostoba
Ha majd szálldogálsz rendben fölfele
Már tudod, alulról nincsen semmise

Hetedhét szállt el a hitem
Egy szem maradtam dicstelen
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Kallódó kajla

Keskeny szád fölött kikacagott a szemed 
A lelked a szívedben a hűségtől remegett 
A vágyadtól: hogy az ágyadból, ha felkelek 
Az Éjjel ha elmegyek, a Nappal visszajöjjek
S beléd bújjak a naplementével
Mikor lassan ránk borul a tisztázó éjjel

Arcod bársonyán lassan kúszik a kezem
Tiszta, szelíd, ránctól még kíméli a zord félelem 
De megrebbent szempillád, ijedten megrándult 
A szavad halkan szólt, mindenünk megbénult

Mikor bújhatsz végre újra belém? - mondtad
S combjaid a medencémen zárként átkulcsoltad 
Mennem kell, súgtam én, - Örökre? - kétkedtél
S a testeden átfutott, megint elveszett a jó remény

Nem mondtad ki, mi dadogott némán a nyelveden
- Mi lesz velem? Ismét egyedül? S az életem?
- El kell zúgnom. Én nem vagyok én, csak az árnyékom mellettem 
Tétlenül szemléltem, amint a könny nagyot fordult a szemedben

Nem vagyok erős, csak ha befelé fordulok
S megfejtem, mi már régóta zárt titok 
Leszek-e még valaki? S a combzárt lefejtettem 
Lassan a vállamról, kezed lehullt megtörtén.

A fény tompa lett a szempillák alatt 
S bár nevettél, könnyed elnyomta hangodat 
Befelé csordogál minden, szív, szem, élet
S a vigasz is hazug, hogy majd téged keresgéllek

Még visszaintettél, háttal állva az örömnek 
S nekivágtál, félve, kétkedve, a morcos létnek
- Ne bándd meg - mondtam én
- Ne bánts meg - mondtad te

Egyszer, épp egy héttel később, fáradtan lerogytam 
Papírt vettem, hogy a lelked felvidítsam, pennát fogtam, 
S most látom messziről, a könnyes vígság sikerült 
Az arcod, a szemed, a szíved - mind kiderült

Nélkülem.
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Karcsú hajnal

Magamba rejtettem az ismeretlen virágot 

Szép, selymes bimbói megszülik a világot 
Az enyészetből az örök fényre szökkennek 

Ernyedt kezeim tegnap temetésre készültek 
Alattuk a tested feszült, a lelked zsibbadt még 

Amíg az ébredő vér, a mély feloldja a feszélyt 
A könnyes férfi arc, a harc, mely megremegtetett 
Már minden a tiéd: holnaptól ő lesz az embered

Én is lehetnék még szerető apa, bár senki nem mondja 

Szétszórtad életed mindenkibe, mondod megborzongva 
Én is leszek ötven és egy éves 

A homlokom is lassan éj érdes
Az ajkam mellett lefut a ránc
A merszem gyáván halálra vált

A félszemű félszeg mosoly 
Fél-e még, hogy megfagyasztja 
Oly derűsre nyíló arcom 
Mely nem vált már vigyorra

A ráncom majd előveszem
Galambbal küldöm, kedvesem

Tárd ki kebleid, a szárnyad 
Atkínlódtam ezer vágyat 

Ha kéred a létem, hogy visszatérjek 

S mondod: amott a sarkon még én élek 
Ha már beléd temetkezhettem 
Ha már nem hittél te sem nekem 
Maradj megszépítő szerelmem

Susogott, amíg meg nem szánt
S belém szenderedte száz álmát

Elment, ami múlik
Csak a báj végtelen 
Karcsú hajnal bújik 
A kormos egeken
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Szeretem a holnapot az ajkamon 
Ölelő karod nyugszik a vállamon

Szelek fuvallatát fáradt testemen
Nevető arcodat, csókod a kezemen

Csendes öblöket a vészjósló tengeren 
Táguló öledet, ha ágyad a menhelyem 
A hatalmas vitorlákat, a tajtékzó habokat 
Szirmaidat mindenütt, befedik bánatomat

Szeretem a szép éjszakát a takarómon 
Dús, új kéjedet áradva feszülő ágyamon

Az orkánt, a tékozló vihart eszméimben 
Illatodat, ha szigoromból megbékéltem

Számtalan csillagot, s ismeretlen üstököst 
Virágidat, miket az Isten tenéked öntözött 
Az űr temérdek nesztelen zaját, zűrét-bajál 

Szeretem a szerelem védtelen szabadságát

Itt vagyok

Sírva és nevetve
De mindig egyszerre
Bomlik ki szavunk
Szeretlek

Csillogón csillansz
Csendesen villansz
Csacsogón csókot adsz
Csupa csillag

Mellényeden mancsom

A szád rám szabtad
Akarom a karodat
Szép álmot

Holnap is megizzad a Nap
Veled kel fel, arccal a világnak

S nem látod, mint épen kifosztanak
Az éjjel



Más

Egeket kergetek, szerelmet temetek 

Hazámban halálom, tapadok halmomon 
Mennyeket fecsérlek, szenteket cserélek
Vadságom próbálom, otthagyom otthonom

Lebegek lelkekben, testem temetetlen
Hódolok barmoknak, akarnok zsarnoknak
Réseken élvezek vészterhes kéjeket 
Látomás fojtogat,
Nap horkol Hold alatt

Kereslek eleget, szenvtelen szeretet 
Álmokban osztódok, jármomban maradok 

Merengek jegyemen, heveny életemen 
Bánatom átadom, áldott csók anyámon

Fekete lelkekben kecses kis értelem
Hagyjatok, átszállók, sorsommal bujdoklok 

Fényeken veszteglek, féltésed megmenthet 
Bomlásom vágyálom. Kivégzel, angyalom?

Szétszakadt szivárvány

A kettétört, szétzúzott, s aztán darabokra hullott, semmivé porladt szivárvány - egész szomorú sorsa - nagyon elszomorí
tott. Én még soha nem láttam ilyen gyönyörű életet kudarcba rohanni. Ezer színben fénylett, azt hittem, meleget ad, szór 

rám, hogy bearanyoz engem is, és most hatalmas üres lyuk tátong fent a helyén.
Az én szelíd képzetem varázsolta élőnek a felhők alá, az eső, a zápor mögé színes pici babámat, a szivárványt. Benne 
volt minden szerelmem, minden eltűnt remény. Percekkel ezelőtt a Nap rajzolta meg sugarával, ekkor még szikrázó volt 
s csak az enyém. A könnycseppekként csordogáló meleg nyári eső párája szedte égi csokorba a Nap ömlő fénysugarait, 

ömlött a levegő forró nedve, párád rám, a párodra, kedvesem. Néztelek, kedélyesen pompáztál, orgiákat idéztek a bomló 

színek, tele voltál bujasággal ott fenn az égen.
Most aztán hirtelen tomboló, irigy szelek, viharos lökések kapaszkodnak a szivárvány-szoknyád szélibe, rám hajolnál 
újra, mintha csókért nyúlnál, de én már észrevettem a kétségbeesést, amikor összeszorult az ajkad, s leesett az első szél 
rázta szivárvány-gyöngy a nyakadról, zuhant bele a tihanyi mélybe. Szaggattak az idegen déli fuvallatok, te átkaroltál 
volna még - ilyenkor mindig megteszed, ha elveszítésemet érzed. Pedig tündökölsz még, bíborvörös a hátad mögött a 

tér, de bal és jobb oldaladon most éppen leszakad aranyos lábfejed, hangtalanul a tóba. Riadtan nézek fel.

Nem fogom elhinni soha, hogy e tüneményt, az enyémet széttéphetik a láthatatlan sunyi viharok, alattomos suttogásaik, 
felhők közötti pletykálkodásaik, a rosszarcú, a szépre féltékeny modortalanság. Egy rég elfeledett némber, felhő vágtat 

most feléd, kielégítetlen hajlamaival, bosszúvágyaival, belemar esőáztatta, nap barnította szemeidbe, te hirtelen elveszí
ted a lelkedet, az erő elhagy, az erő, ami a zivatarok utáni váratlan, légies szépségből, a friss levegőből, víz és fény 
szerelméből táplálkozik. Elhitetted velem, hogy át tudod karolni az egész világot, s a teljes kör minden pontján, ég és föld 
között mindenütt ott vagyok én, a komoly férfi, éppen és mindig én, mert én vagyok a te egyetlened, a te egyetlen ellen

téted.
Most egy villám csap át rajtad, megvakít mindenkit, aki téged csodált, sűrű fekete ordas felhők tolakodnak eléd, közénk, 

hang nélkül zokogva összeomlasz, még csak nem is rám, aki erre várok minden árva szivárványlány láttán, hanem száz 
kilométerrel odább, keletre szöksz. Elolvadsz máris a mindjárt újra rekkenő nyári forróságban. Egyetlen nagy, megtisztító 
eső, tiszta szerelem utáni vágy adott volna értelmet, mióta élek. Megfagysz most te is, jégcsillogássá keményedsz a fel

hők kegyetlen hidegében. Keresed máris az új napot, amelynek aláfekhetsz ismét egyszer, valahol, ahol már nem is lát

lak, a tíz perces szivárvány csillogásért. S aztán megint tovább szaladsz a következő ismeretlen párák útján, s már nem 
akarsz emlékezni, hogy volt egy párod itt lent a földön.
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Egy ismeretlen szó Még mindig

Csillog bennem épp a szemed 
A véremben téged nézlek 
A tiédben én bugyogok 
Egybe érő varázslatok

Ha a szemed csillog 
S nem rablott aranyad 
Az ad vigaszt, rangot 
Ha két karom hagytad

Vallás vagyok, te tagadás 
Én ige, s te a káromlás 

Egy szó ég a levegőben 
Sose tudod meg, szerelmem

Ajkad ontja mézét 
S ha az enyém váija 
Mint mikor a mesét
Adják szájról szájra

Szíved, a szívtelen

Haza Mindig csak engem ver
Dobbanj az enyémen

Nekem piros a zászlóm
A felső harmadában

Lángot vetsz az égen

Mindhalálig! - vérem

Fehéren hirdet békét
Hont a vérző hazában

Utolsó nászt keres
Nyugszik a tiédben 
Mint folyón a füzes

Zöldell a mező, a bérc
Virágrét balsorsában

Hiszek
És

A Hit-temetőben csendben lépdegélek

S Te, és Te a szememnek 
Mint folyam a tengernek

Hagyd, hagyd még ezt a percet, kérlek 
Ha lépteid nyomán már semmi sem saijad 
A foltokat, ha akaiják, hagyd most már rajtad

S én, és én a szívednek 

Mint szülő a gyermeknek Ezek miatt lettem oly hirtelen hitehagyott 
Rossz kedvemben hit-sírok között járdogálok

S mi, és mi az életnek 
Mint az ég a napfénynek

Megtérnél, de nem tudtad, hol a végső határ 
Hit-tudat nélkül kopott gyászruhád vár

S még, és még ha szeretlek
Mint éhes a kenyeret

Hit nélkül az életed agyonnyomja szívedet 

Hunyorogva bezárhatod távlatvak szemedet 
Hamleti fejedet az öledbe fektetve keresheted

S majd, és majd ha meghalok

Csak életet majszolok

Mi az élet, ha megölöd derűdet, örök örömödet

Fényesítem hófehér ruhámat

S majd, és majd ha ébredek
S majd, és majd ha ébredek
S majd, és majd ha fény leszek

Élesítem csillogó kardomat 

Nem halok meg csak úgy, néha 
Hit nélkül az ember kicsit béna
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Új világ születik Hímzett élet

Édes Kitárt karod
Véges... Akaratod
Végtelen Nyíló lelked
Gyermekem Teremtett meg

Imádd Égő tüzed
Világ Testmeleged
Öleld át Égi imád
Fénynyaláb Piciny virág

Hazám Kis gyermeked
Rád vár Elevened
Messze kék Sírban apád
Szabad ég Féld borzalmát

Csodák Új és új nők
Csókját Álmod megnőtt
Aranyra - Isten piros:
Hajadba Neki tilos

Apád Feslett múltam
Arcát Majd' kimúltam
Nagyapád Fehér kegyek
Hagyta rád Mentettek meg

Szemed Tiszta arcom
Meleg Széllel mosom
Ükanyád Zápor éltet
Szíve áld Messzi fények

Tág tér Hímes élet
Bűz, vér Adj még delet
Támadás Dagaszd vágyam
Elbukás Virágágyban

Rongy, gaz Adj hűs forrást
Nyakaz Csók-csobogást
Sír riad Rengő csípőt
Halott Nap... - Nyári felhőt

... S te élsz Ölelő kar
Szélvész Ha betakar
Csak igen Madonna-mell
Soha nem Nagy őz-szemmel

Fiam Mélyvöröslő
Villan Lázban égő
Kietlen Áradó hő
Sötétben Legyen a nő
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Fény, hó, sír Asszonysors

Fény hull a hóval is a földre 
Szerelmünk fehérre gyötörve 
Nyakunkban a téli éjszaka 
Hajamban kedvesem ősz haja

Hófehér zuhanás a földre 
Szívemben a ritmus eltörve
Sziszegő fájdalmak lelkemben 
A sorsom többé ne becézzen

Tavaszért sóhajtok az égre 
Korom hull lágyan a szemembe 
Befedem fehér fátyol testem

Vakon kereslek az agg csendben 
Száll fel a hópehely a mennybe 
Szerelmünk síijában is égne 

Asszonyt keresek, tüzet, reményt 
Ki fájdalmam saját testébe zárja 
Ráncomra simítom két kezét 
Olvassza szívem’ az ő forrósága

Egeket járok, szövöm jövőm 
Hajnalt sugárzók, fényt kergetek 
Lent a földeken vár rám a nőm
Áldást, tisztaságot ereget

Levegő vagyok, köd, fuvallat 
Röptetem vágyam, harmatos lesz
Gyermekét hordja szíve alatt

S én kivigyorgom az életet 
Lángoló kis nőm, álombarát 
Miért bántom meg a nyugalmát?

Méz

Összhang szólal meg a csókunkban 
Jó napot, motyogja szorongva, halkan 

A zongorán felcsendül a harmóniadallam 
Ajkamon mézcsepp, tiéden egész csupor van

Túl minden gondolaton, hol az igazság csak szolga
- él a lelked -, a valós is lézeng, zsákutcákba toloncolva 

Túl az úton, mely értelmetlen és egyenes, rohan a távolba 
Túl a szemeden is, lent a mélyben, vágyom a te vigasz-szódra

Búcsú Illúzió

Az ölemben feküdt a feje 
A vágya már a távolban járt 
Csendesen csordogált a könnye
S én még szorongattam a nyomát

Porladt, bordás havat fújt felém 
A múlt, kint a jövő vinnyogott 
Gyűrűm helyén folt volt a kezén
A hideg hold holtan dalt dúdolt

Termeim üresek, testem jég 
Vajon a holt mikor ébredez?
Tán megtalálta örök helyét? -

Szívemben bezárul a rekesz. 
Csak sírja sír, ő nincs rég már itt 
Rám is csak a vak hold világít

A fák hegyén repül a szél
A végtelennel beszélget 
Melleden nyugvó fejemmel 
Lelkem is a tied lett

Tengert borzol az áradás 
Tested megvadult förgeteg 
Ringatóznék - nincs megállás! 
Méhed gyömölcsét sürgeted

Selyem-álmot szövögetnék 
Fényben csillogó életet 
Te kötelet szorongatsz rég

S ki nem a szolgád, kivered 
A fák helyén fütyül a szél 
Egy lyuk hápog szíved helyén
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Búcsúillat a levegőben

Illattá válik a lét
Búcsúra rázza fejét 
Párnáján öreg a ránc
Lelkében lassul a tánc

Elhagyni készül a jó 

Testemen kapa-ásó 
Szememben sósav a könny 
Szívemben sziki üröm

Lengetném lelkem - kinek? 
Fújhatnám dalom - minek? 
Szeretnék élni - miért?

Szemedben égni - ki ért?

Eltűntél, árnyam, te szép 

Szorítsd még vágyam kezét 
Szabad már sose leszel
Börtönöm nem enged el

Könnyeid visszahoznak
Higgyél a nagy folyónak 

Amellyel eggyé lettél 
Vad árvíz nem lehettél

Medremben lágy medencéd
Szülésre áramlott szét -
Nyugodj meg ágyásomban
Fürödj meg illatomban...

Ám nem! Nincs. Csak árny marad

Szorítom ágyékomat
Hajszálad foszlányait
Bukásunk csúf szárnyait

Lánytested előttem még

Kardomra rádőltem rég
Becsukom vérző szemem
Búcsúcsonk lóg szívemen

Mozdulatlanul

Még el sem indultál felém, és én már rég vártalak 
Ködös fagyban álltam, s fehérben jönni megláttalak
S tudtam, a fénytörés csalóka, hisz még el sem indultál
S százszor látom, száz jégvirágban, hogy megsimogattál

Jég fagy a szempillámra, a pupillám szűkösen didereg 

A remény csak pislákol, hisz még nem fagytam meg 
Eloltanám a hiút; az ábránd kuksi szemét megvakítanám 

Mert a hazugság, hogy jössz, rosszabb visszahányt boromnál

Tiltóra emelem kezem, ne jöjj árny, ne nyílj ki jégverem 
S te újat lépsz felém, s hozzád nyújtom két fagyott kezem 
S nem látom már, mi a való s az igaz, hazugság mindkettő 
Mert az utca végén nem te állsz, tán csak egy ásító temető.

54



Lányláng Szívem

A tűzfalak között járva szűkült a tér
S csak a füstöd jelezte, hogy bennem égtél 
Szédelgett fölül a hasadék s fáradt volt a nap
S égtedben belülről szívemnek választottalak

A kormos falnak támaszkodtam a szívzörejben 
És a kamrák közt lassan magamba öregedtem 

Akadozva lötyög vérem, nincs hely már új edénynek 
S égtedben belülről - vétek! - megkértél férjfélének

Értem égsz; én a tűzben, oly más ez így! - füstölgő 

halott
Szállnék a Nap felé, de megérzem, a szívem elfagyott 
Földre omlok, kioltott tűz a víz gályarabságában
S égtedben belülről melengettél üres szívkamrámban

Fuldoklík a vérem, szívem, nem hallod nyöszörgésem 
A halódó sóhajt, Isten, add vissza emberségem 
Oltsd rám legszebb ruhám, a végtelen emberöltőt
S égtedben belülről vesd lángokba a temetőt

Örökké

Megszülettem, mikor megláttál 
S csak azért élek, hogy láthassál

Ha szemed kigyúl, fényre éledek 
Szemfedél leszel, csókod égetett

Karodban haltam meg, teremtő nőm 
S bő vágyad lávája lett új bölcsőm

Career

Lődörögtem egyik bárból másik borba 
Szélütötten - szociális otthonokba 
Nyakamba szakadt sorsom, a zivatar 
Döglődök, életem csakhamar betakar 

Dadog még a szíved, akadozva beszél 
Hallgatja az enyém, ez a vad, téli szél 
Világgá röpíti minden bánatodat
És te félve félbe harapod ajkadat

Remeg szíved hangja, selyme szertefoszlik 
Az enyémben a vágy selypítve hallatszik 
Dobbani kéne már, az égig jó nagyot
Elvinni téged is, hol a lelkem lobog

Két szívem együtt ver, a tiéd szelídebb 
Az enyém háborog, légy hozzá kegyesebb 
Szívhangod bennem szól, rajta énekelek 
Dalomban visszhangzik, mennyire szeretlek

Billentyűd zongorám, véred a ritmusom 
Forró lüktetésed diktálja pulzusom 
Felgyorsul két szívem, a tiéd már árad 
Néma ajkam zárja börtönbe a szádat

Rózsám

Rózsa dől a földre
Elhagyta ereje
Szerelmes szirmára
Préselve bánata

Napba nézne újra
Mindig virágozna
Szemérmét széttárná
Kelyheit kinyitná

Ha volna tövise -
Egy szúrós embere
Ki óvná gyökerét
Ha adná melegét

Tavasszal megvárná
Nem tenné árvává
Csak vele pihegne
S lenne sok rügyecske

Csillaggal öntözné
Istenhez felvinné

Holtában szeretné
Tövissel temetné
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Az kell Orgonaillat

Nem kell létem - de az élet! 
Földöntúlitól nem félek

Nem kell vigasz - de az igaz
A valóság maga csupasz

Nem kell jövő - de a jelen
Ha múlt-jelen sírban hever

Nem kell a sors - de a lélek
Nekem nem lesz végítélet

Nem kell béke - de az álom
Hogy megkapom vigaszágon

Nem kell a harc - de a kardom
Két kezemben megszorítom

Nem kell nóta - de a dallam
A zene a szívemben van

Nem kell asszony - de a vágya
Hogy rádőlhet sugarára

Nem kell a ház - de a hűse
Vitézt vár a hűségese

Nem kell vagyon - de az erő
Az ezeréves őserdő

Nem kell barát - de a keze
A mankómat cserélje le

Nem kell gyerek - de a hite
Hozzon áldást szüleire

Nem kell hírnév - de a csata 
Zászlóinkon apánk arca

Nem kell a sír - de a halom
Unokám hol leboruljon

Nem kell jó szó - de a mondat
Csak amit az Ige mondat... - Pax vobis

Nem kell remény - de a távlat
Megsímítom a hazámat

Átröpülsz az erdőn át, levelek sugdosnak 
Rét ontja rád aranyát, szellemek biztatnak 
Rügyek mutatnak példát, az élet élni fog 
Csak még nem tudjuk, leszünk-e boldogok

Nem tudjuk még, megéljük-e az álmunk 
S miért kell visszanyomni kinyíló vágyunk 
Mi vagyunk a madár, amit épp elengedünk 
Hogy lesz majd egyszer ily szabad a lelkünk

Keresünk egy buksi fejet, lelket, ami meleg 
Mellettünk van - mért száguldunk mérföldeket 
Sírás helyett szikráztassunk örömkönnyeket

Hopp egy láng! - lám, beköszönt az ablakon 
Nyomán új fény! - szabad szó az ajkakon 
Kacagásra kész világ nyugszik a válladon

Tavasz hasad

Felrobbant a falfehér tél
A fagy helyén enyhely, henyél 
Váija a jeladó intést
Mit ezernyi remény hint szét

Márciusba kapaszkodna 
Ajég s minden rideg saija 
De vonzón hív május hava 
Hó helyén a virág pora

Felfakad a világ álma
Tavasz tündér birodalma 
Rétet hajt a szunnyadó föld 
Vérmes nap kérges fát köszönt

Félig sincs kész még a világ 
Vissza is vonná sugarát 
Ha cirpelő hang nem hívna 
Minden vándort tücsök nászra

Miijó hópehely a fákon 
Új élet jön minden ágon 
Alvó rügyekben lázadás 
Virágba szökkent csábítás

Ránk omlik a saját testünk
A szívünkben elvegyülünk 
Nyílunk, mint szirmok vétlenül 
S mi él, minden elénk terül
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Egyetlen

Halld, Fény-s-vigasz, ringasd most szép versemet 
Haladj velem, s ha jössz, ne engedd kezemet 
Haló poraidban, ha a szíved már nem remeg 
Hass, alkoss, gyarapíts, szülj ezer gyermeket

Ha sírsz, s könnyedet a porban fázni otthagyod 
Halált keresel, s a szívedből kihal az óhajod 
Habozol, s nem tudod, lesz-e majd új otthonod 
Ha s kik mernek, csak azok lehetnek boldogok

Hazátlan bitangnak való a gyávaság könnye 
Hazugoknak, kiknek nincs s nem lesz érdeme
Hozzájuk a vakvilág visz. A te életed értelme 
Hazám lesz, itt tart eszed, engedj fel szívedre!

Mert ész és szív nem válik ketté soha, ébred a fény 
Mert szép és szeretet együtt virraszt a napfelkeltén 
Mert jó és okos egymást hordozza két piciny kezén 
Mert nem bomlik fel, mi egy volt, amikor születtél

Tétova tagadás

De nem. Nem kell igen. Tétova szerelem
De nem. Nem lesz ilyen. Fuldoklik szellemem
De nem. Nem mehetsz el. Temesd el tetemem
De nem. Csakis velem. Másnak nincs kegyelem

De nem. Nem én kellek. Hazudj nagy kegyeset
De nem. Nem szerethetsz. Megveted szívemet
De nem. Nem verhetsz már. Adj végre kegyelmet
De nem. Mélyen keress. Szórd rám a testedet

És a hamu alatt örök parázsban izzik-izzik egy más hamu 
Hiszen belőled leszek.

Szavak

Válj, vérzek, ébressz, nem érzek 
Vér, patak, a szép mégis megmarad 

Való, jég az égig, maró gúny, sérülésig 
Vágta, fel a Napra, duhaj, víg napokra, dalokra 

Vágy, akaszd a csillagodra, zuhanj a kozmosz-szabadba 
Villám vagy, érte égtél, szivárvány vagy, törik a fény, pusztulj éjfél
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Tün(öd)és Suta kis szegényem

Háztetőn holdámyék 
Suttogó szavú szél 
Nesztelen maradnék 
Ha ébren felnéznél

Sugarad az enyémbe tűz 
Ágyat vágysz, kebled meleg 
Szemedben szikrázik a tűz 
Fagyomból mégsem engedek

Álmodsz a szobádban 
Nagy titkok lehetnek 
Árnyammal ágyadban 
Magamért szeretlek

Halkan dőlsz rám, éjed puha 
Ajkad némán az enyémen 
Szerelmed oly tiszta, suta 
Féljél tőlem, kis szegényem

Hajnal lesz nemsoká
Elillan szellemem
Nem válik szavakká

Kiürülnek igaz szavak
Alszanak a mesés esték
Csak szerelmed maradt oly vak

Mi volt a szerelem
Fények az arcodon 
Ősz ül a hajamon

Csak a te szíved vadul még 
Az én utam már piszkos, sáros 
Rég nem az már, minek látod

Kék Valaki meghalt

Kék este, csend, zene 
A Nap fáradt, lerogy 
Hol a hegy gerince 
A tengerre mosolyog

Oly puha voltál, mint a virág kelyhe 
így nyílott ki tested a szerelemre 
Bimbóidon szerteszét szórtam a port 
Nem tudtam, hogy a kéjed már halott volt

Arany volt a hajad 
Vérem bíbor, folyó 
Vágyunk most álmatag 
Szunnyadó kék bolygó

Örökös szerelmet, illatot vártam
A bálvány hogy’ is omlik rám az ágyban
S bájodat - elfojtott vágyam kibomlott
Nem tudtam, hogy szerelmed már halott volt

Kihull a szép térből 
A Nap, s mi megmarad 
Szelet a fényéből

Szíved megülte szívemet, néma nász 
Lélegzet nem hallik, robbanás készül 
Egymással vérzik héja és a vadász

Ég a tengerillat
És én átölellek -
Nem tudom, mért nem vagy

Életünk hajnalig óránként szépül
De a Napnak átadta helyét a Hold
Nem tudtam, hogy szerelmem már halott volt

£gz áldás Itt maradunk

Kinyitja ablakát az ég 
Mélyet ásít a messzeség 
Csókot vet egy felhővégre 
Esőt ont a verítéke

Felemeli kisbabám’ az angyal 
Betakaija - mint anya - palásttal 
Vinné föl az égbe, lángba, fénybe 
Visszahull rám a lurkó lágy könnye

Hidat ácsol a szivárvány 
Sóhajból épül az állvány
Mi az ott lent, kis tündérek?! 
Villámtól vakult emberek

Ha kripta a Föld, ha máglya a lét
Ha vesztes a harc, ha nem kék az ég
Ha nincs már örök, ha rög hull épp ránk 
Gyermekünk’ másvilágra - hogy is adnánk?



Karácsonyi dal 2002-ben

Havat küldött ránk az ég 
Halkszavú a messzeség 
Didereg a képzelet 
Csak a kandalló meleg

Eltűnt minden gaz, piszok 
Feltűnnek az angyalok
Isten bájos szolgái
Szép jövőnkről dúdolni

Betemet a hó, a jég 
Fehéredik a kék ég
Gyolcsba burkolt lelkűnkön

Koronázott fejünkön 
Arany ágyaz gyémántnak 
Gyermekünk ily vigaszt ad

Köszöntő

Éles a járom, vág, ha még járom 
Édes a járom, jövőmet látom 
Kaloda-csapda, kéjes menedék 
Múltunk köhécsel, hullámzik a szép

Eleven az út, a tér végtelen 
Szobám éled, az idő még pihen
Ablakom fényes, te sütsz be rajta 
Napvirágú szem, hajad nyár-barna

Vérszegény rügy, de tested vörösük 
Szirmodon - rejted - vágy illatozik
Foszlik a félénk, dobol tág szíved

S megérintenéd, ami a tied 
Kiváncsi káosz rejtekezik itt?
Vagy a titkos kéz hímzi vágyait

Öröklétben

Látod a zenét, hallod a fényemet?
Fent az égben mindenem a tied
Hajad aranyból, szemed gyémántkő lesz 
S szívem ritmusa varázs: csendes csóknesz

Végtelen a táj, suhanó kismadár 
Puha pici kéz, érints meg; megfognál? 
Ne nézd a vadont, lelkünk itt, fent suhan 
Meghaltunk, árnyunk a földön láthatatlan

Ahová

Ahol még a pehely
Se éghetne el
Ahol még a villám
Is dal, szivárvány
Ahol most a madár
Lakkcipőben jár
Ahol a szerelem
Úszik a tengeren
Ahol a szelíd lány
Tűz és nem márvány
Ahol minden rendben
Az ész jár közben
Ahol az égbolt megy
S a Föld henyélget
Ahol minden örök
S én mindig jövök
Ahol nincs bú, ború
Győztes s háború
Ahol nem folyik vér
A kín megholt rég
Ahol fellángolok
Mert ujjonghatok
Ahol megújulok
Békét hoztatok
Ahol szárnyat adnak
Szellőt a lángnak
Ahol fényt sugárzók
Mert varázs vagyok
Ahová jöjj velem
Almomban nincs nevem 
Ahová jöjj velem
Halálom jeltelen

Élethalál

Selyemmel bélelt szívemben 
Jelemmel szögeit síromban 
Gerincemen, remegésben
Élet, halál együtt van

Vállamon áll, magasba vágy 
Földre zuhan, szégyenl élni
Kedvence az öngyilkosság 
Nem tud mást, csak értem élni

Hadvezérem, dicső élet
Hű kísérőm, öreg halál 
Nincsen vesztes, csak remények 
Kétes bosszút senki sem áll
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Lesben

S ha ölellek még titokban 
Magam vagyok csak karomban

S ha rád tapasztom szoros szám 
Maradj még bennem, édes lány

S ha széttéphetsz, ha haraphatsz 
Tüzet jéglékre nem rakhatsz

S ha fájdítod hű szívemet
Ne kérd számon erényemet

S ha szemed vörös: könny árad 
Ömlő cseppjével vidítasz

S ha hozzám húzódsz, s feltüzelsz 
Égető szemmel meddig versz

S ha a torkom száraz járat
Mért fúrod belé a szádat

S ha szerelmünk hideg verem 
Ne engedd játszni gyermekem

S ha a lelkem belereszket:
- Sután veted a keresztet...?

S ha még leborulok térden 
Vállam tiprod s szállsz az égen

S ha tenger leszek, habtestem 
Mért riadjon: tán elestem?!

S ha még szólalnék dadogva 
Mért áll a szív, ha dobogna

S ha lengeted fehér fátylad 
Sorsodat mondd, mért sirattad

S ha csábítanak sötét poklok 
Lángjaikkal takarózok

S ha a sátán ringat hátán 
Akkor is irigykedsz, drágám

S ha magamat nem menthetem
S ha por leszek, miből lettem
S ha virág nyílik testemen
Kell-e akkor is tetszenem?

Választás előtt

Kínozhat a sors, küldhet száz csapást
Becsaphat jövőd s sok más hazug szó
Fagyhatsz magadba egy életen át -
Ha rám tekintesz, légy álmodozó

Eltűnnek mások, te húgom maradsz
Karodban ifjan, mint gyermekkorom
Játszom a vitézt, csak el ne szalassz
Simítson kezed fáradt arcomon

Maradj olyannak, amilyen voltál
Szeress úgy, szeress, ahogy csak te tudsz
Legyek középen minden gondodnál

S így hozzám mindenhonnan visszafutsz 
Feszítsük a húrt, gyönyörűen zeng 
Csak el ne szakíts valamit itt bent...

Kétszáz év

Gyűrűimet lassan élem
Kérgem fázik már a szélben
Gyökeremnek nincsen tovább
Letettem a fakoronát

Gallyaimon üres fészkek
Nem csivitel madárének
Rügy sincs, hol nőne a virág
Múlás hajol vállamon át

Égszínkék álom, kelő nap 
Birodalmam, volt méltóság! - 
Reszketve nyújt sovány árnyat

S a világ már semmit se ád -
Ember leszek, tudom titkát:
Ellopom a nap sugarát

Húsz év múlva... így emlékszem majd rá

Némán tentikél egy hulló hulla-hóember a pádon
Tente baba, tente, aludj el, álmodj szépet, angyalom. 
Ám reped a hó
Takaró
Alvó
Manó alatta
Ó, hohóó! Hó! Hohóóó!
Mint a Mont Blanc csúcsán ajég
Csak nem oly örök; többé nem ég
Utolsót szusszant a takaróban a lég 
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Feketén

Volt szeretőm, mind eladtam
Ki vár majd rád, roggyant kappan 
Alsónemű igazsággal
Szíved görcsös száz ráncával

Kitárt mellel, lágy keblekkel?
Vénus dombról hívó kézzel
Forró árammal mélyéből
Kacagással a szeméből

Meddig bújjak a vackomon
Lyukas vágyakkal almomon
Ha lángom nincs, hogy lobogjak
Zárt mellekre mint omoljak

Kézenfogva a világgal
Hogy menjek, hol a virág van
Keserű szó ragad torkon
Földre ver a látomásom:

Áldás ott van, ahol vigasz 
A hit él, az igaz csak az

Küszöbön van

A házban, mi a szíved, susogást hallgatok 
De nincsen kódjelem eltitkolt neszekhez
A házban, mi a szíved, röpdösnek a csókok 
És én még nem kaptam kulcsot a szívedhez

Szériát másolok, kulcslyukat keresek 
Jó volna megtudni, milyen a szív jele 
Lyukleső múltamban csalódtam eleget
S nem tudom, hogyan lesz embernek jegyese

Fellobbant a házban, hol szív van, valami 
Nem látom e fényt se, idekint úgy fázom 
Elmúlnak oly gyorsan az ember évei
S a ház helyén, mi áll: másnak vár, nekem rom

Kályha ont meleget, dobog a néma szív 
Gömyedten számolom, hány évet élek még
Didergek odakint, bentre senki se hív
A házban, mi a szíved, egy drága szűz élt - rég
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Hajnal

Dúdolgatom a csendes dalt 
Ébresztgetek lusta hajnalt 
Semmi kedvem már az éjben 
Átölelsz álmodban éppen

Kitakarom a halk napot 
Tegnap j övömmel ámított 
Vet-e rám fényt, vagy ásít még 
A szívedben alvó vágy ég

Becsukom az álomajtót
Fel kell kelteni a valót 
Kisurranok a világra
Álmod tiszta, fehér párna

Csöndben éled a cselekvés 
Eszem nehéz, kezem merész 
Biztos bosszút keresgélek 
Csiklandós talpadhoz érek

Bennem bujkál a kaján dal 
„Megszökhetnék a madámmal 
Lefektetném a ligetben..- 
Szíved tompa, meg se rezzen

Nagyra tágult tekintettel 
Simogatlak a szememmel 
Szempillád megrezdül lassan 
Meddig váljak üres hassal

Csalfa tested lassan nyúlik 
Hátrálok, rémít, mi rémlik 
Most is mennék, hív a reggel 
Mindig azt várva ébredsz fel 
Kínok gyűlnek, elnyűtt tettek 
A jövőmtől megremegek 
Zárt szemekkel, nyíló szívvel 
Mancsod játszik a testemmel

Szörnyű óra következik 
A világ lecsendesedik 
Pihenne kompom, hiába 
Csúszik le pizsamám szára

Illatos lett az izzadtság 
Rám fonódott tested megáld 
Fellegekbe emelkedek 
Hajnal csókolta észlelet
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Búcsú, éj Érzéki

Homály fedte az éjeket 
Mikor rajtam ringott tested 
Mikor nem élt még a gyanú 
Mikor nem voltál még hiú

Harag váltja a szerelmet 
Mérhetetlen bú a tettet
A tüzeink kialszanak
A zárt ajtók úgy maradnak

Nem fénylenek csillagaink 
Megvert seregek árnyaink 
Fenséges volt, mi balsors lett 
Kinek írom majd versemet

Nem lesz sápadt a hold, ha lát 
Nem irigyli kettőnk ágyát 
Tudja, hideg lesz az, mint ő 
Ravatal, rajta gyászkendő

Nem hevít a nap, ha forr 
Hogy’ vérünkbe tolult egykor?
Fűbe döntötte gyors vágyunk 
S a csúcson egymásra vártunk

Ismeretlen világ nyúlkál 
Értünk; nem vársz már a fáknál 
Kacag a völgy, de másnak szól 
S te nem beszélhetsz álmodról

Virágzói újra, de lehullsz 
Haza lógó fővel vonulsz
S sírva esel kis lakodba 
Elmaradt a férj s a baba

Áthajtok minden piroson
Fejed nem pihen vállamon 
Vigyor torzul majd arcomon 
Nyöszörgés lesz baritonom

Belerúgok a levegőbe
Lángot vetek a tetőre 
Lépkedek a sírok között 
Keresem, ki elköltözött

Eladtuk életünk, képzeld 
Kóbor ló érzi a végjeit 
Bűnösök vagyunk egymásért 
Sebhely, hol rég napsugár ért

Reggel mindig égkékszínű
A szerelem a szemedben
Az este olykor keserű
Ha más fekszik le mellettem

Nevetésed mint zöld hajtás 
Feltör útján a fény felé 
Patakokban friss csobogás 
Miért válók hát hűtlenné

Boldogságban úszik álmod
S a valóság is azúr víz 
Testem-lelkem forrón vágyód
S engem kényem másokhoz visz

Egy költemény az életed 
Nincs rejtjel a sorok között 
Mosoly-fényemet szereted 
S rám támadnak az ösztönök

Meséd csodás, mint életed 
Fecske cikázik az égen 
A sasokat elkergeted 
De én felfaltalak régen

Félsz, reszketsz, árva hogy lehetsz? 
Azt mondta az Isten, j öttödkor 
Leányom, ha Igét hirdetsz...
S kacagok e buta titkon

Hunyd be szemed, angyal leszel 
Csodát láthatsz a mennyekben 
Magad mellé bölcsőt teszel - 
S most kell elszöknöm!, úgy érzem

Mint virág szökken az égre
Mint tenger simogat partot 
Az Úr úgy vesz a kezébe
S én már nem látom az arcod

Hová kerülsz, mért menekülsz 
Bántod e világot balgán 
Túlvilággal miért vegyülsz? - 
S rázom Istent szakállánál:

Add vissza, Nagyúr, hol van most 
Foglyul tartod szeretőmet
Engedd, ki rajtam dobogott
S neked adom a telkemet
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A hűség bére

Miért nincs esélye a hűségnek?
Az asszonyi hűségnek.
A lányok szűzies hűségének, a párnáknak megvallottnak, a 
sokszor megfogadottnak - a sokszor megtagadottnak és 
elátkozottnak?
Miért csalnak a férfiak?
Miért nincs becsülete a tisztának a piszkossal szemben?
Miért kell gaznak lenni, ha tálcán kínálják feléd a jót és az 
igazat?
Miért fordulsz el a szem tükrétől, a könny szivárványától, a 
csak neked illatos testtől - hogy büdös barom légy?
Miért nem érdekel, amid van, amire mindig vágytál: a szent 
békéd? Röhögsz!? Miért röhögsz most? El fogod veszíteni, 
és akkor mehetsz az árokpartra és az utcasarokra, guberált 
pénzedért lötty-testet guberálni.
Miért?
Mert te nem tudsz hűséges lenni?
Mert te örök harcban állsz?
Mert te mindig kivagy és mindig ki-vagyok-én vagy?
Mert a hatalomvágyadnak nem lehet a tárgya a statikus, a 
mindig állandó, a mindig megbízható: a hűség?
Mert végső vesztésre születtél? Mert te leszel az, aki 
elbukik, de addig mindig menni kell?
Mert te vagy a felforgató, aki nélkül áll - de legalábbis 
meg-megáll - a világ?
Ki tudja.

Úgyis megbuksz.
Elveszíted a felajánlkozó hűséget. A tiszta kéket a szemek
ben. A kacagó hangot, a buborékot a csengő szóban, az é- 
rintést a válladon és a tarkódon ebéd közben és a nagykö
vet fogadásán (titokban, hogy mindenki lássa).
Elveszíted a bizalmat, s persze a másik általános egyenérté- 
kest: a pénzt. Mindig elveszíted, csak nem tudod, mert nem 
akarod.
Elveszíted az örömöd folyamatosságát. Lesz persze máskor 
is, megszakítva - ha megszakítod magadat. Megszakadsz, 
természetesen. Annak bizonyításában, hogy neked van iga
zad, a szavannák királyának, a hímoroszlánnak, hogy el 
tudsz fogyasztani annyi Gazella-Gizellát, amennyit akarsz. 
A végén egy orosz lány akad a torkodon (horgodon), a kór
házi ápolás fájdalmasabb, mint a kifosztásod volt + két po
fon két ukrántól. Plus Quam Perfect. Véged van, régmúlt
ban.

Kezemben az alkony

Sorakoznak a hozzám nőtt nők árnyai
Mint az égbe törő jegenye
Lifthófokban napsugár? - múltam rossz lányai 
S mégis! - mindnek égett a szeme

Nyár este, ha gondom űzöm a szoba mélyén
Síma kezek nyúlnak utánam
Barna szem, arany haj és a visszalépő remény 
Hogy megérintené a vágyam

Csoszogok az alkonnyal kéz a kézben szépen 
Vándor kutyák hívnak csaholva
Nőket látok fenn, szállnak hozzám a kék égen

Lám, mindnek sebzett szíve volna?
Cédák voltak, testet loptak, éhszomjat oltottak 
Rám hagytátok vérző nyomtokat?

Kell

Nézz rám, ha mersz, jövő
Adj, adni égzengés
Hagy legyek még hívő
Hogy az élet mesés

Biztatásod, ha zengne
Megállnák egy szóra
Szózatod ír lenne
Gyógyulnék a jóra

Himnikus nagy fennség
Feleség, feleség
Hetedhét szerelem
Virágos hegyeken

Kell már a végtelen
Jóságos értelem
Asszony fényben, vakon
Felgyűlő izgalom

Zsoltárom

Rejts lobogó öledbe 
Dobogó szív hevítsen 
Vonj rózsaszín kebledre 
Mélyedben szenderíts el

Dúdold szerelmes dalod 
Zsoltárként szóljon nevem 
Bennem dúljon mámorod 
Ki-be járjak testeden
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Eszem

Könnycseppekkel sózogatom lassan hűlő levesem 
Pereg mindegyik: a szemsó s az életem 
Végigfut a rém rajtam, e múlt volt a szerelmem 
Mosoly helyén vigyor, minden értelmetlen

Arcomra lódítja tömegét a rozsdás könnycsatoma 
Talán jobb lesz így az étel, az élettől kimosva 
Elvesztem ugyan látásom, s nézek a sánta homályba 
Tekintetem üres, tányéromon a vágy is soványka

Telhetetlen tehenekkel
Lett tele az életem
Vakarózó akamokokkal

Fojtogató balkarokkal 
így lettem vemhes-terhes 
Sótlan szemem már nem nedves

In memoriam

Hófehérnek tűnt az idő, mit velem töltöttél csendesen 
De szökevény lett, s itt állok nélküled kővé dermedten 
Vágyvihar gyűr maga alá, melled megigéz 
S remeg a merész is, ha arcodba belenéz

Ott tartod-e még az örömkönnycseppemet az arcodon
Hogy miért épp te voltál, hallgatózom szívhangomon 
Lelked elszállt, kedved üres, hiába száguld hozzád a szánom 
Jövőmet, mit tönkretettél - mit segít ez ma már? - aligha bánom

Vágyom még utánad, a kínzó nyugalomra
Rád gondolok, mintha dübörögne-dobolna
Rám szólok, fenyíték, nem ért a bolondja

Ellök lassan e század, rajtam a rondaságát hagyta 
Görcsösen markolom, váljon még rám az istenadta 
Mi lenne, ha üdvöd verés helyett kettőnkre csorogna

Kezdődik

Tovább tágulhat a tered
Piciny csípőd emelgeted
Átszökken a szíved belém
Dobogás a rejtekhelyén

Édes kicsi hajadonom
Izzik szíved, szép fájdalom
Forró a vágy, kivert magány
Helyén szendén ásít az ágy
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Tetőtől talpig

Hajad valaha szőkén csillogott
Keresgettem egy arany csillagot
Emlékem rád talált

Ajkad hajdan rózsa volt, szirom
S mikor teljessé nyíltál az ágyamon
Mindenem belédszállt

Kebled fehér volt, mint a szűz vágy
S ha lenne bent itt egy roggyant ágy
Kiinnám illatát

Csípődön a világ járta vad táncát
S nem ismerted még a lélek ráncát
S én az élet jármát

Hasad alatt, oly keményen, tisztán
Ahogy a méh keres a virág ágyán
Avattam az anyát

Lábad köré, mint kígyó fonódva
Hűségem, bár elkóborolt valaha
Esdekli jutalmát

Milyen nagyon kár ez így

Fent madárfütty csivitel fölkelő dallamot
Lent a hant alatt oly magamért vagyok 
Marasztalnak ébredő csókjukkal a virágok 
Végleg behunyt szemmel életről álmodok

Bénult karom ölelni vágy
Szeretné még e rabigát
A bilincset szívre verik
A szerelem ég reggelig

De kihunytam, az ajtón nem zörgetnek
Soha nem ébrednek éjben halott reggelek 
S mert az élet szép volt, csak azért szenvedek

Rózsa

Egy kivágott mell - tartó - integet felém kacagva 
Mintha a rügyből azonnal rózsa pattana
Ám én meg-megállok a bimbónál, kezemben tartva 
Számhoz szorítom, mielőtt elhervadna

Már meg is lehet halni, hisz visszatér a tél hamar 
Még le sem csörgött a mocskos hóié a völgybe 
Mellbimbód húsrózsaszín, kicsorduló illata takar 
S sejtem, milyen lesz a hamva rajta a jövő őszre

Ördögűzés

Tömjént, lángot, tisztaságot 
Sátán sújtja a világot
Kéklő eget, szikrázó fényt
Ördög ellen áldó eszményt

Béklyót, láncot, hitkiáltást
Martalékul a patáját
Minden szűz lány szent nevében 
Lucifer katlanban égjen

Lángpalloson, mi vitézek 
Mephisto, ha iszonyt hoz fel 
Szikráztatunk tisztességet

Máglyatűzön kínban felel
Életünkben mért nem szeret
Mért veti meg szerelmünket

... istenáldta gyermekünket

Szivárványban

Csavargók csókjáról mesélt Villon
S az útról, ahonnan nincsen vissza 
Az álomról, hogy kellett volna otthon 
Egy anya, egy falat, egy gatya: a tiszta

Csendben hajtom kötélre én is a fejem 
Szemben állok egy hórihorgas öreg csonttal 
Az élet volt az aszú, mára kiittam serlegem 
A hóhér megáld, ahogyan kell: torz vigyorral

Temetők szélén, hogy mást ne is zavarjak 
Kutyák kaparnak árkot; csontomat hagyhatnák! 
Oszoljon lassan, szegény, táplálék száraz avarnak

Állatok. S ha az emberek egymást vérig maiják 
Éltükben: legalább a halál lehessen vidám kacaj... 
Mikor a tested a szivárványba ér, születik az új dal

Jó, jó, jó

Arany, nő, jó bor és a hű barát
Rád nem vetíti fényét, sugarát 
Meleg ház és a szobában az ágy 
Kapualj lakónak bűnverte vágy

Kutya, mely hűséges, mint gyermeked 
Asszony, ki rád nevet, ha tengeted
Söröd, ha szomjazol, harmatos lét 
Élvezd rongyokban éjjeled kéjét
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Közel a testben Kegyet

Közel hajolsz hozzám, belém érsz mélyen 
Vörösre forr fel halványuló vérem 
Szakadatlanul szökdécsel a pír az arcomon 
Bensőm sápad, visszahőköl a határokon

Tudja, az élet megveri, jártas benne, szabad neki
S mert szeretsz, lesz örökké, ki elszenvedi 
Nyújtsd még egyszer előbb oly piros orcádat 
Gyenge a kezed, haldoklik hangod, keresed kiutad

Mutass távokat, adj erőt hangomnak
Reszkető kezem már semmit sem adhat
Remegő lelkemet nem veheted meg
De vidd a tekintetem, hogy megismeijelek

Vigyázd a vacogásom
Ha ölelésedtől fázom
Mikor halványul az álom

Holtomban nem bújhatok hozzád
A szenvedés az utolsó szál
Melyet elvehet csukódó szám

Szelid mosolyod a szád szélén visszatartod 
Visszavonod az el sem mondott gondolatod

Kikacag az élet belőled
Csak még egy picit félted
Meg-megremegő erődet

Már nem tátog a szám
Már ne számíts többé rám
Véresre-kékre verdes a lét
Én is mindent széttépdesnék

Kifeszítettük örök létünket
Mindig befogad fáradt lepkéket
Tisztára mostuk foltos becsületünket 
Felöltöztetjük a meztelen embereket

Az életed az egyetlen értelmed 
Holtig tartón vágyakozó szerkezet 
Szeme között örök fény a holnapra 
Isten gazdag volt, mikor ezt akarta

Elmentél, az üresség visszahat
Látom velem elvesztett álmodat
A kegyetlen nem egyetlen motívum
Van kéj, vád, nász és sok más eltitkolt búm

A csúcson utánam maradt egy elszáradt levél 
A végrendeletem: ennyit és mennyiért éltem én 
Búcsúzik tőlem a sötét előtt kegyes naplementém 
Kit látok még, kit vigyek végbe a lelkem szegletén

Léthatárzár

Cselvetés a színlelt szenvedés
A visszafolyó könnyek
Hogy csak neked legyen könnyebb 
Míg nekem a véknyam rágja a ráragadt véreb 
Ocsúdok az ocsúból, a rám rakódott foltok 
Vörösök. Learatott érzelemkazlakról álmodok 
Arról, hogy honnan hová leszek, ha meghalok 
S ha fáradt testemből mégis az örök vér csorog 
Csak folyik, s ha csal, visszafelé, elhagyott életem 
Tilos-piros az arcom, már nem rejtegetem 
Rohannak szívüket rágcsálva az emberek mellettem 
S végképp nem tudom, ha voltam, most hová lettem 
Elkísér-e az arcodon aláhulló zápor, friss könnyed 
Kitagadsz-e emlékedből, és nememet nélkülem becézed 
Suttogok, hangtalanul, mint a megrögzött előre-halottak 
Már nem látsz? Te még megvagy?

Hold-hü

Hold-hű keserves szerelmesem 
Gyöngyörömök göröngyterhesen 
Szépérzékem felfelé, hozzád mered 
Csillogó tájadba visz erő, ész, képzelet

S ha leszakad szárnyam, csüng csüggedt lelkem 
Ha lélekhajlék nélkül élek újra számkivetetten 
Majd hallgatom a havat, a hideget, a halandót
S didergek tiszta szívvel, húzd rám a fagyott földtakarót
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Te és én Enyém

Mint a bárány, fent az égen
Mint felhő a napfény-széken
Mint megszűrt sugár a végen 
Kisszívem, az vagy nékem

Mint tenger, öreg, szilaj és vad
Mint hullámok hátán tajtékzó hab 
Mint örök dagály, mely sose apad
Az leszek neked, hé: az urad

Mint pillangó a mézet gyűjtő méhhel 
Mint virágpor, adakozón, ha méz kell 
Mint napsugár, telve illatos reménnyel 
Az vagy nekem, szívem, a kéjjel

Mint vihar, ha végtelen száguldni kezd 
Mint ha a pusztítás csak puszta jókedv 
Mint elvadult szélvész, ciklon-gerjedés 
Az leszek, hé: ágyad legyen kész

Szöszi, drága

Egy kis kajla szöszi és a három éve 
Szemlátomást büszke hamvas életére 
Babája karjában, kacéran barangol 
Vállán véleménye, ha apja fennen szól

Testéhez szorítva új kincse, kedvese: 
Rongyokból, vászonból épült fel a teste
Életét lóbálja, viharvert már nagyon 
Dobnak majd téged is, szöszi, kis angyalom

Babáján kókadt nyak, elcsavarta fejét 
Kaján kacagással szedi szét belsejét 
Rongybaba, lógó szem, szöszi átöleli

S a kacat a kicsit ágyszélig követi 
Álmában nincs benne, ágy mellett a helye - 
Hároméves s tudja, mi a férj szerepe

Házas ág 

Új rabságba lépek?, soká is eltarthat? 
Megvonják tőlem a szabadság-jogomat 
Itt állok bekötve, árván, kettes sorban 
Ezerjó barátom röhög a padokban

Selymesen búg szavam, ártatlan igenlő 
Rekedten nyögdécsel hasonlót egy kis nő 
Megszöknék; Nincs!, Sose! - tiprom rabságomat! 
S a nő késsel inti esküre papunkat

Formálja alakom a lelkem 
Közepén te vagy az egyetlen 
Színekben pompázó gazdagság 
Csókokkal éledő szabadság

Arámat áhítom szüntelen 
Jövőmet örömmel ölelem
Hajadon angyalok áldjatok 
Pompázó szerelmet adjatok

Régi csók nem kell már, bús a bók 
Holtakból nem lesznek halandók 
Új hittel csattan ki szerelmem 
Imámban szűz nőmet keresem

Kék testét, tisztát, mint az égbolt 
Feledni sorsomat, mely vad volt 
Nyoszolyát, repítsen mennyekbe 
Kaijaid fond rá a testemre

Dobd le a mezt, legyél esztelen 
Felforró véredben védtelen 
Élj a csúcsra ösztönöd hegyén 
S leomló tested legyen enyém

Özvegyszer

Friss színeket öltött magára
Halk szíveket tett sírhalmára
Szótlan, puha a dobbanásunk 
S csak az ő szívére vigyázunk

Mi, büszke féljek, levert urak
Még mindig éltetjük? Gyalázat! 
Hogy meghalnánk érte, még egyszer!
Mert megölt minket már ezerszer

Most friss színekben száguld körbe’ 
Megcsal, mielőtt tovább szökne 
Szügyünk rúgja, tiprása úgy bánt

S kéjjel morzsolja utálatát:
Nyughass holt, kis szívem, temetlek... 
Vígságban élnek az özvegyek
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Legelőn, tengeren, álomban

Békés nyáj voltam, legelésztem rajtad 
Nyelvemen hűsen áradt az észlelés
S te, vadvirág a rét füvében, hagytad
Hogy az est a testedbe új rovátkát vés

Elemésztő volt a nap, dúsan ömlött a vágy 
Rengett lenge kalászcsípőd, tele volt kebled 
S féltem, ha az éjben újra feltámadna a láng 
Vajh’ szomjúhozom megállíthatatlan nedved?

Hanyatt szendergek, számolod ősz hajszálaim 
Sima a fény a szemedben, mint a naplemente 
Az Égei-tengeren, ha sellők ülnek a combjain

Buján intesz még tizenkettőt, ennyi még kellene 
De mint a Nap naponta, én is elmentem csak egyszer 
Vond magad a hűvösbe őszbe vont, fél fényemmel

Halk hajsza

Eltűnt, meg se volt
Feltűnt... és már holt
Emlék, megszépült
Halkan megszédült, részegült

Nem lesz, hiába
Mennék nyomába
Sírás, jeltelen
Nyomok szívemen, szenvtelen

Sírásók jönnek
Napfényes hölgyek
Kaján vigyorral

Csőr rág arcomban...
Eltűnt, keresem
Hívni sincs merszem, sz... sze... r... szeretem.

Szextettek

Egyszer bezártad ajkad
Lent, fent meg csak azt búgtad 
Hol szebb az élet, kicsim?
Bezárva, vagy - lomhán kinn?

Szabadság, kihűlt kegyben... 
S ha két élet van egyben?
Ölre mentem hát vele
S ölembe nyúlt kis feje

Lidérces szerelem

Arcát se látom már
Estemben fagypontnál...
Még az ajka ívét
Még a gömb medencét

Még bimbózó mellet
Mellettem nyílt kedvet
Még mélységet, zártat
Még tág szájú vágyat

Még keblek, tornyostul 
Csípőd tánc: rám csordul 
Halk szavad: elmentem

Még, még, még, szerelmem... 
Arcod emlék se már 
Ágyamon vércse hál

Száz év után is

Csillapodj, vad elem, hím akarat
Folyamod árad, elsodor, sose apad 
Lelkedből: a mennyből száll az ének
Félve csókot adsz a lány halk szívének

Vár minden hajlat hajnalban, minden dombod 
Blúzán a gombot még behunyt szemmel bontod 
Beléd nyújtja forró, tapintatos kezét, újat keresőn 
Ugyanazt a nyomot hagyjátok a soká’ kihűlt lepedőn

Életed megint a karomba veszem
Szívedre fonódik megremegő kezem
Egy régen ismert, ölbe bújó mozdulattal

Kéj-jussod kéred, már a szádban dobban
E percre vártam, most ismét meghaltam
Eltelik új száz év lent, kies síromban

Nő nő

Kialvatlan szemű, borostás a reggel
Lép a maga mögött hagyott hajnallal 
Hanyatlik az éj, a nap mégse ébred fel
S bicsaklik a fény, szemben a vakkal

És akkor hozzám érsz, az illatoddal csak

A testek elaléltak rég a nedves ágyon
És álmomban fenn az égen láttalak
És friss esővel öntöztél száraz síromon
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Máma elég Tejúton

Talpig aranyba öltöztetem az életed 
Koronáján viliódzó gyémánt hiteget 
Visszaadja, megadja.

Virágos mezőt, illatot viszek szobádba
Legyen ez az új élet asszonyom szép álma 
Visszaadja, megadja.

Összes vagyonom a holnapjára cserélem
S közben füstbe száll elégetett életem 
Visszaadja, megadja.

A lángot, melyet futva vittem győzelmekre 
Átadom, s ha éltetni unalmában nincs kedve 
Visszatartja, megtagadja.

Egy tündér estje

Mint fának szerteszét a gyökere
Úgy fonódik az enyémbe a keze

Rám hajlik a teste

Mint gondtalan, lusta sas a viháncoló fecskére 
Úgy csapok le újra fáradhatatlan, pici szemérmére 
Alám hajlik teste

Mint mikor az őrült zivatar lezúdul a végtelen völgybe 
Úgy árad a szertelen ösztön, ő pici szívvel néz az égre 
Kinyílik a teste

Pax. Búcsú a szerelemtől

Nőim, mikor elkísérnek
Akik nélkülem most félnek
Szívükbe virágot tűznek
Szívükben örökkön élek

Lelkemben kihunyt a vétek
Miért sírtok még, szegények
Hátha mégis visszatérnek
Nászágytokra a remények

Nem vagyok elkárhozott holt
Tűzzel-vassal tudtam élni
S mikor szerelmetek habzsolt

Tetszett e vágyban elégni
Imádságtok most égbe száll
Szerelmemre a halál - vár

Elődke, hol repül a kismadár 
Repülsz te is, nemsoká, megládd 
Látod, mily végtelen az új határ 
Szárnyad alatt repked húgod, anyád

De addig még sok sírás lesz, bőgés
Mint szarvasok tüzes üszők láttán
Lesz sok csoda, lesz jó és szenvedés
Addig vágyj felszállni apád hátán

Addig még simogasd ősz fejünket 
S tartsd biztosan az ősi buzogányt
Tápláld olthatatlan reményünket

Hogy te megfejted az ősi talányt: 
Meddig ér a szeretet? - mint az ég?
S felér-e addig Előd, a csöppség?

Kicsike madárkák (Élt egy cinkénk a szobában)

Hol van az én kicsi madaram
Sóhajtozta könnyes szemmel asszonyom
S hopp, hopp, itt repdes a kaijában
Madárka helyett az utódom

Elrepült a madár, fészke vár
S a kisfiú felfelé mutat
Apám, hisz ez itt egy hősi vár
A madár mindig talál utat!

Úgy is lett egy nyárral utána 
Énekes vendégek érkeztek 
Leszálltak a pici párnára

Dalt csicseregtek a gyermeknek 
Gerendákon madárraj dalol 
Anyu az angyalszárnyra hajol

Marathon

Futok, mint bolond sóvár az arany után 
Vágyam célja sosem a pénz
És a lelkem hitem szerint most is pogány
Hitem az arc, a kar s a kéz

Futok utánad, el nem ért buta vágy...
Már a csillagokban táncol
Hogyha majd kihűl utánam a buja ágy
A lelkem hozzá találjon
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Melisszosz - Avagy: a létező létezik

És: ha létezik, akkor
Határtalan és végtelen
Mondatta vele az ókor
Számoszon, és győzött 
Az Égei-tengeren

Huszonöt századdal ezelőtt
S szétverte az athéni flottát 
És az agg filozófus hátradőlt 
Egynek és változatlannak írta 
A természet határtalan voltát

S mi, kik létezünk itt örökké
S ha örökké, hát nincs születés
S a halál is így válik semmissé
S ha nincs határ, akkor egy lesz 
Minden, egyetlen forró létezés?

S mi egy és csak egyetlen egy
Az volt tegnap, ma, a jövője az 
És már soha nem változhat meg
- Mozdulatlan, nyugodt, létező világ -
Hát... a lelkemnek hol terem vigasz?

Látom a szememmel az ezernyi színt
Hallom a fájdalmak hörgő skáláját
S kézzel tapintom az embemyi kínt
- Barmok legelnek mások életének zöldjén -
S dühödten fellököm a magam árnyát

Hol hát az egységes és homogén világ?
Vagy csak a hazug szellem csábít újra:
Fessem át az ég átölelő boltozatát
- Mely érzékeimre melegen omlik rá -
A végtelenül fekete, lyukas kozmoszra?

Megfékezhetetlen szellem sürget vörösen
Szálljak a végtelen felé, hol csupasz a lét
A hófehér semmivel kitárt nagy kezemben
- Kapaszkodjak időtlen eredetű sugarakba -
Keressem meg életem egyetlen hű szellemét

Eszmét, istent, hitet, az örökké sincs birodalmat 
Képzetek elillanó ködét, világot az emberen túl?
Vagy nyaldosó nyelveken a forrón ömlő vágyat 
Kicsimet, mikor a második hónapban némán rám nevet 
És az orvos kezét, ha mellemen már nagyon szúr

Házamat, melynek falában a malter vagyok
Nőmet, kinek az arcában oly egyszerű, formázatlan élet ragyog.
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Megjöttek a fecskék

Jönnek majd hamarosan csivitelni a fecskék 
És ujjongva sikítják: ki anya ölében a csöppség? 

Apa dörmögi: madarak, lássátok, tágul az örökség 
Átkarolva újra széles csípőjét, kérdi: Jól vagy, feleség

És a boldog, szárnyaló fecskék megfogják a kicsit a karján 
Félelem s aggódás vegyül - hová visznek, pici - az anyu arcán 

Apa engedélyt int, madárkáim, vigyétek őt a felhők kitárt szárnyán 
Repülni tanítsátok, fentebb, mint minket; magasabban minden vágynál

Hős, buta katonák

A szerelem szedi a legtöbb áldozatot, csatában hősöket 
Leterít, s ha hagytad, a vérmezőn rajtad jár körtáncot 
Csontváz vagy már éltedben is, ha kézbe vesz szerelmed 
S holtod percében tűzben égő két szeme már másra villog

Mohó

Combjaikban erő, vigasz, gyermek, élvezet módfelett 
Dombjaikon áradóan termékeny lesz a kiégett élvezet 
Melleiken lágy mezők ringanak, virágillat, langy fuvallat 
Betakartak már ezerszer, s még mindig kéred az árnyukat

Áldozás

A templomban, hova soha nem jártam rég’
A templomban, hol élveztem kislányok angyal seregét

A templomban, hol melleket s feszes combokat láttam a karzatról 
S ostya helyett - mikor a pap téged áldott - méz csörgött le rám az ajkadról

Mi ez középen?

Szemed közepén egy órjás rés 
Az én fényem át-átlép rajta 
Tágul, csábít, mint friss ébredés 
És a lelkemet visszaadja

Örökké kék marad a mély is

Szeretem, hogy képtelen szakítani veled az emlékezet
Szememben a szemed
Szeretem, ahogy végtelen utamra kísér a tekinteted 
Selyem volt két melled

Pór vagyok, egyszerű szegény az út porában, lassulva 
Hűs és örök béke
Mint a parázs, a láng csitul, ha ráborulsz a hamvamra 
Sír tested hűsége
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Egy szép Valentin-nap Oltár előtt-után

Hátadnak vetett háttal
Ágyadba vetett vággyal 
Vágyadnak szóló szájjal 
Szájadba érő árral

Ébennel versenyezett hajad színe

S csak lelked volt fehérebb ruhádnál 
Menyasszonyom ajkán az ígérete
Többet ért, szebbet a feltámadásnál

Nekivágtam
Muzsikáltam
Csillagutcán 
Vándorlásban

S én, agg bölcs, kopasz fejem vélt glória 
Csendben számoltam kis arám eljövő éveit
S láttam, mint lesz gyolcsfehérből gyászruha

Napsütésben 
Lányos fényben 
Nyomdokodban 
Mendegéltem

S hajába koros gond fonja hólészürke fényeit

S én még mindig ifjan, bár tetemem porrá vált 
Szellemem szellemekkel viháncolja víg táncát 
Mert legyőzhető a test, s az ében esőben korhad

Meg-megéltem 
Cseppnyi vízen 
A felhőkből 
Mit kimertem

Ha hívságod tükörben hódol reggel-este korodnak 
Ám végtelen a szellem, mely túlél minden földi bajt

Ne bánd, ha elhagyod, bár szeretted, e dicsekvő ricsajt

Elvágódtam 
Feltámadtam 
Égig égtem 
Villámokban

Igen

Én szeretem az igent
Keresgettem 
Mitől féltem 
Amikor még 
Benned éltem

Megtalálom, ha messze ment
Szikrát csiholok a száraz gallyakból
S a partig úszók félholtan az elsüllyedt hajóról

Isten mögött
Combok között 
Utánozom 
Az ördögöt

Élénkül a szívem

Márványból csiszolom a két kezét

Csak dörögtem 
Csak hörögtem 
Ki lesz így az 
Én istenem?

Gyémánt adja majd ki kis szemét 
Pehelyből vetem meg a dupla ágyat 
Fényből építem neki a szobákat

Születnek a picik, a világ feléjük fordul

Mentő angyal 
Kéjenc arccal? 
Ölembe szórt 
Forró jussal?

Karomon gyermekhadam majd’ kicsordul 
Élénkül az élet, kinyílik a virágvágy 

S kvartettet ringat az öreg dupla ágy

Vetkőzteted vágyaimat 
Karjaidban sorakoznak 
Pucér világ, ledér hajlam 
Tágra nyíló kéjed rajtam

Szemem tágra nyílik, kenyerem is édes 
Útra indultam újra, hagyva, mi szennyes 

Magasba tartom a három kiló lüktető szívét 
Csodálva, mint sírja világgá az első mesét
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Mindig remény Fiaimhoz

A fellegek felett járok
Kis cipellőm ugrabugrál
Nem félek, hogy lezuhanok 
Reményt gyújtok a csillagnál

Száműztem a félelmemet 
Itt fenn nincs sír, nincs sírásó 
Kitágítom szép lelkemet 
És mindig fentebb volna jó

Vágy tüzel bennem, égő ég 
Senki nem kísért utamra 
Magamra hagyva - dicsőség! 
Ha kell, szállok más csillagra

Kiscsillagok, kisbabáim 
Születnek a messzi fényben 
Még messzebbre ükapáim 
Trónolnak az ég hegyében

Rájuk villan lelkem: - Rokon! 
Egy sincs, ki ne ismerne meg 
S hogy menjek biztos utakon 
Mellém állnak a fellegek

A születés titka csábít
Honnan jő az élő remény? 
S ha csillag-kicsim rám sandít 
Szemében én vagyok a fény

A halálról hallgat apám 
Érdektelen kis semmiség 
Ha utód gügyög fia vállán 
S szemében az örök fény ég

Csillagport szórok magamra 
Halhatatlan lett az élet 
Halljátok lent? - az árnyakra 
Dicsfényt szórjon mind, ki éled

Gyújtsuk meg hát a világot 
Járjunk végtelen utakon 
Szívünkben hordjuk a lángot 
Redőnyt ne tűrjünk arcunkon

Szeressük az égi testet 
Hogy öleljen át bennünket 
Szüljön újjá a természet 
Ha por temetné sejtünket

Csapkodj piciny szárnyaiddal
Édes fiam
Szökj magasba álmaiddal
Hol apád van

Iramodj a dús mezőkön
Világvégig
Sugárfényed ránk ömöljön
Szállj az égig
Hárfán pengetsz, ha hozzánk érsz
Csendül a dal
Csak úgy szeress, ha már nem félsz 
S nincs, aki csal

Élet árad s a halál fagy
Sose fuss el
S ha a fekély lelkedig hat
Keress engem

Mert nincs semmi; végtelen van 
Híd az égig
Kézfogások az apáddal
Életvégig.

Tavasz a magasban

Buborékban száll fentebb a május 
Fakoronák mossák le piszkukat
Mint virág az ágyásban, belém bújsz
S bilincseink a földre zuhannak

Reményt rajzolsz, gömbölyded áldást adsz 
Szellő fújta testedbe magvaim
Ajkaddal reám titkot tapasztasz
Mert szívedbe értek buja vágyaim

Fény hull alá az égből, szivárvány 
Őzike-szendén kínálod tested
S én mohón rágom a húsod, balgán 
Zabállak: félek, elveszíthetlek

Kint dobog a virágok kis szíve
Madarak rajzanak titkos célba
S ha félénk életünk nem remegne
Égig érne kettőnk vágott szárnya

Csecsemőt hordasz szíved alatt
Nesztelen vár: a tavasz mit hozhat
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Két év

Ha elkerültük volna akkor szédelegve egymást
Ha nem rendelte volna el a sors e találkozást
Ha nem emelted volna felém kiváncsi szemedet
Nem szülhettünk volna egymásnak szép szerelmet 
Ha nem tudtuk volna, hogy ketten leszünk egyek 
Ha nem kérte volna szíved s szemed, hogy a tied legyek 
Ha nem ölelt volna már előre magához végtelen vágyad 
Nem tudtam volna meg, hogyan jaj dúl szerelmet az ágyad

Ha nem fürkészte volna néma tekinteted
Ha nem rebegte volna szád, oly' félénk nyelved
Ha nem rettegtél volna szavakkal is szerelmet vallani 
Nem kérdeztem volna soha, milyen a szívemet hallani

Ha nem veszem meg neked egyszer a kis virágot
Ha nem jut el a lelkemig letagadott sóhajtásod
Ha elhallgatod a bajt, tolakodó stricik zaklatását 
Nem ismertem volna meg múltadat s annak elmúlását

Ha nem lett volna szélvész ölelésünk, ezerrel a mélyedben 
Ha nem száguldtunk volna egymást élvezni kéjes fellegekben 
Ha néma sose maradnál, bár a könnyed beszélni kényszerül 
Nem láttam volna az angyalt, pedig már velem szemben ül 

Ha most a lélek rejtekében várod a valahova hívó szót 
Ha szorít a tér s az idő, s válaszra készteti a tétovázót 
Ha a jövő százismeretlenes egyenletet firkál lapjaidba 
Ne add fel, hidd, valaki aranyszőttest fon ritkuló hajadba

Ó

Fenn a magasba ér a szemem
Csak hideg ne lenne földemen
Csak ajég ne húzna magához
Csak a fagy ne érne anyámhoz

Leplet rántok magamra, hull a hó
Lentről fel, földi jégtakaró

Sírban alszik húsz éve apó
Rajta nyugszik csendben nagyanyó

A halál álomba ringató 
Ha meghaltál, hív, ringat a jó

Hó, hé, fagy! Halál! Jeget faló 
Kaszás, lékvágó, jeget faló

A sir szélén én, az álmodó 
Életben halál csak sírva jó

Társam, bajomban hű sirató
- S vágtat velem a megbotló ló
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Öl

Öljek, hogy éljek
Megölnek, hogy szeressenek
Féljek, nehogy féltsenek
Hajtsd rám a melledet

Add a szádat, egy leheletre csupán
Szoríts magadba, s súgd, meghozod kisbabám 
Nagyon ájulásszerűen élünk csak
A kérdéseink a torkunkban ragadnak

Menj el drágám, hogy bennem maradj
S tapadj itt, hogy hiányolhassalak
Karolj át, hogy szétfejthessem a kötelet
Szakítsd te is, hogy megölelhesselek

Szendereg a világ, pördül még egyet
S sírdogálva az álomba ténfereg

Sorsaink

Miként az értelem, mely lassan, a szégyenlős homályból fényesre váltva 
magára ébredt Benned, s kinyitotta ajtaját a világra.
Kitártad már minden ajtódat rám, s fényt röpítesz az arcomba.

Miként a szirom - most, hogy melyik is még, nem mondhatom - nyílik tavasszal, 
kidugja titkon a fejét a télen szárazra fagyott rügyből.
Hogy engem hallhass halkan újra: szavakat a keresett szerelemről.

Miként a szél titkolja, honnan jött, s nem tarthatsz vele, ahol aláhull 
újra végigsímítja fáradt arcod, melyről épp elszállt a remény.
Ez vagy nekem a testeddel is, s a sorsodban most ez vagyok én.

Miként rejtett vízerekből ered az összes óceán, s minden tengere 
köddé válik a Nap végtelen melegétől, így olvad egybe föld és ég.
Akként tér vissza minden elfojtott vágy; bár a nevét keresed még.
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Igazán szeretlek

Átsuttogtál hozzám záporozó könnyeden 
Az ajkad nem nyílt ki, csak intett énnekem 

Tudtad, hogy ezt így soha nem szeretem 
De áthajlok hozzád, túl a szemeden 
Vigyázva, hogy ne sérüljön életem 

Szívedből felszáradó könnycseppeden

Képet kérek, szépet, arcképet 
Egy fordulatot, a mozdulatod, ha érted 

Mutasd meg a másik feled 
Az én arcomat kérlek ne lesd 

Hagy láthassam, jobban melyik szeret 
Melyik adja ki nekem testlelkedet 

Az-e, amely bölcsen behúnyt szemmel ad vágyjelet 
Vagy az, amelyik kacéran nyílt szemembe nevet

Veled újra mellém lép az élet 
Te nem szólsz hozzá? - kérdeznélek 

Véget érek nélküled, szó nélkül

Ha végignézed 
Hogy a hátamon 

Hogyan nyúlok ki 
érted 

benyúlhat a lelkembe is 
kis kezed 

mutató ujjúval 
az újdonsággal 

hogy elért a hűség 
átszorítod a nyakam 
szűkül az artériám 

mindkét szemed patakzik 
könnyed nevetés 

nem tudtam, hogy 
ez volt az utolsó búcsú 
A legutolsó a sokezer 

Után

Ha te sírsz, az az én sírom
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Ha

Ha hozzám fut minden láthatatlan szál
Ha kedvet fuj felém a csapongó szél
Ha halottan is várlak a lerombolt vártán
Ha expressis verbis mondod, elmentél

Ha viszonyunk rákként rág bennem
Ha semmivé szűkült köztünk a tér
Ha isten s ördög együtt ver engem
Ha harakiri helyett a hátam döf belém

Ha félredobtál, mert falánk lettem
Ha felém taszítod kínod, haragod
Ha azt hiszed, vagy a végrehajtó isten
Akkor is rám fonod szerető karod
Ha akarod, ha nem

Vége

Hitted a megfojtott csendből 
Ahogy elengedtelek 
Hogy - bár némán - 

Szerettelek
Már?

S a könnyed befelé folyt a küszöbön 
S nem tudtad, párod mér nem köszön 

Folyt a pára, s nem láttad tőle 
Hogy hol a szerelem

És hol 
A határ.

És maradt most is, mint mindig 
Egy búcsúcsókom 
A számban árván

Amit végleg egyedül 
Fagyva hagytál

Január 
Haván.

Hol már csak a gyűlölt magány vár.
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Az Illés tüze

Hatalmas, gyönyörű szellem ácsorgott a magasban, a 
Népstadion fölött. 2001. június másodikét írták, az Illés ját
szott lent. Fent, ahová nemrég vitte el őt is Illés tüzes 
szekere, az öcsém kocsikázott, s látván, mi folyik ott lent, 
kiszállt, és bámult-hallgatózott-ácsorgott 55 percen keresz
tül. Felült, fülelt, állt, szemlélődött. És néha sírt. Miért ment 
el? Miért kellett ilyen korán kiszállnia. Én intettem neki, 

csak én vettem észre, hogy sírdogál. Azért mégiscsak jobb 
itt lenn. Lenn Levente énekelte a Légy jó kicsit hozzámot. 
Mindhalálig légy jó - tette hozzá az öcsém.
35 évvel ezelőtt, egy kipirult arcú, mindig boldog kissrác - 
amikor ő még kissrác volt - rohant be hozzám a kis pené
szes padlózató, inkább földes, mint padlózott szobába, és 
messziről üvöltötte: hallod?
Kinyílt a fülem. Először meg sem mozdultam. Tisztán, nem 
a Szabad Európa zavart hangján, kristálytisztán rohant fe
lém, a fülembe, a szívembe, az izmomba, a még soha meg 
nem élt szexuális vágyamba a hang: Légy jó kicsit hozzám! 
Engedd hogy menjek... légy egy kicsit kedves... engem is 
várnak... ne menj el!!! Van ennél szebb és egyszerűbb kérés? 
Egyszerűbb és tisztább dialektika? El kell menni, vége, ennyi 
volt: a csók, a karod, akarod?, az élet, vár más, ne sírjál, ne 
sírjál, ne, ne, ne... ne sírjál. De kell, sírni kell.
Az öcsém akkor már extázisbán volt. Tudod, kik ezek? - ha
darta sokadszorra. Fogalmam sem volt. Nem kiskunfélegy- 
háziak, az biztos, akkor már láttam volna őket, kívülről ismer
tem Kiskunfélegyháza, sőt Kecskemét minden zseniális, vi
lágsztár beatzenekarát, de ezeket még nem hallottam.
Az Illés!
Az mi? - néztem föl az orosz könyvből, Puskin levelét ol
vasgattam: Tatjána bizony elment, Puskin versben sírdogált 
egy kicsit. Illés. Szállt a dal, egy soha nem hallott éles, tisz
ta, mindenen átható erejű magyar pophang. Eddig csak a 
Beatles érdekelt, a Rollingot lenéztem (Beatles-sovinizmus 
miatt, kötelezően!), ők megőrjítettek, de most azt éreztem 
egy pillanatra, hogy újraszületett bennem a zene. Épp aznap 

volt a születésnapom, az utolsó iskolai napok egyike a gim
názium harmadik osztályában, és nekem valahova majd 
mennem kell egy év múlva, az érettségi után, valahova, nem 
tudom hova, miért, kivel, nem tudok semmit sem ma
gamról, a világról, tájékozatlan vagyok és szorgalmas, ebből a 
típusból ebben a percben ötszázezer gyerek hajol a könyv fölé, 
mindegyik el akar jutni valahová, de úgyse sikerül, maradunk 
otthon a félegyházi, majsai, dorozsmai kiskun porban.
Ez Szörényi - üvölti kipirultan az öcsém, Tibor. A kisebbik, 
Attila, még csak most fejezi be az ötödiket, 11 éves, de ő is 

üvölti: Levente, Szö-ré-nnnyi Llle-ven-te, nem hallod, öreg
ember? Na, na, jól van, bratyesz, ügyes vagy, röhögnek.
A szám vége frenetikus, ettől már én is üvölteni kezdek. 
Hosszú út jön, tudjuk, nagyon hosszú lesz, és társ nélkül 
magányos, de most már mindig velem leszel. Illés. Nehéz 
az út. De ne sírjatok lányok. Ne sírj ott fenn, öcsém. Az Illés 
játszik, Levente mindig nagyobb és nagyobb lesz, pedig 
milyen picinek láttuk eleinte, soha nem halunk meg...
Most épp Hozzád beszél. A következő dalt, az örökké vi
rágzó sárga rózsával a száján azoknak ajánlja, akik már nin
csenek itt velünk. Levente most téved. Itt vannak velünk, 
mindannyian, a Nagy Generáció nem búcsúzik el soha. Itt 
vagy Te is, Tiborkám, Te, akinek az Illést, az első élményt kö
szönhetem, akik miatt azonnal megértettem Puskin fájdal
mát, és Tatjánáét is: bár a nők fájdalmát még ma sem értem 
igazán.
Levente nem hallgat a hazug szóra, nem bocsát meg min
dent, s nem tagadja meg egyetlen álmunkat sem, nem enged. 
Az öcsém már a virágok közt fekszik csaknem egy éve. 
Ajkán a sárga rózsa dalával. Benne él millió ember, mi, a- 
kik az Illéstől kezdtük megtanulni a dalolható életet, a szel
lem és a való szabadságát, akik eldobtuk a tankönyvek 
igazságát s csalók gazságát, hogy aztán felvegyük újra a 
tankönyveinket, mert tudtuk: a hit az anyag, a tananyag nél
kül láthatatlan, kihunyt szellem. Amely után nem bolyong
hatunk vakon, s ha virág sincsen, s nem vagy már te sem, 
Te, öcsém, s ti sem, valamennyi kedvesem, akkor tényleg 
nem ad választ ma senki sem - de holnap... holnap majd 
jön válasz, mert azért vagyunk, hogy tudjuk, keressük, 
megtaláljuk az egyetlen utat, bármilyen Nehéz az út; s bár- 
ahány pofont is kapjunk addig Illésékkel együtt, addig Add 
a kezed ebben a Boldog városban, s adom én is, hogy ne, 
hogy sohase sírjatok lányok - és újatok lányok, de írjatok! 
Az öcsémnek is, visszaír, lát minket.
Mi nem mentünk a mi Illésünkkel a pusztába 40 napig 
vándorolni, nem keltünk át száraz lábbal a Jordánon. Jézus 
egy másik Illést hívott segítségül a kereszten. Nem értünk 
küldenek az égiek tüzes szekeret. Mi nem az az Illés va
gyunk. De eljövünk, ma is, tegnap is itt voltunk, holnap is, 
eljövünk minden nap, hogy megakadályozzuk a világ végét: 
békét hirdetünk minden nap, a lánctalpak alatt is, hogy elhá
rítsuk az átkot az emberek feje felől, mint az az Illés tenné, 
ha tényleg megélhetné a világ végét - a túlvilágon.
Nincs más, csak mi és az a hatalmas, boldog, dalként áradó 
hitünk. Átok sincs rajtunk kívül, elrontani és jobbá tenni is 

csak mi tudunk.
Üdv, öcsém, mondta Levente Neked is, tüzes szekér helyett 
tüzes szabadságdal száll Feléd. Érted.
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Hol van a mi grófnőnk, Zrínyi Ilona?
2003. febr. 18.

Mozgalmas élete volt Zrínyi Péternek is. 1664 nyarán titok
ban Habsburg-ellenes szövetséget ajánl a francia királynak. 
S mikor elutasítják Párizsból, bátyja, a híres, durván félre
állított költő-hadvezér belehal a politikába, amelyet ezúttal 
egy vadkan agyara képvisel gyanús magabiztossággal. Zrí
nyi Péter Miklós örökébe lép, horvát bán lesz azonnal, a nagy 
Magyarország egyik legnagyobb ura. S mert messzire néz, 
23 éves lányát, Ilonát feleségül adja az ország leggazdagabb 
főurához, I. Rákóczi Ferenchez. A hölgy ma 300 éve halt meg. 
1666-ban lányának nem mondja meg, hogy szövetség ké
szül: a két nagy család mellett Wesselényi Ferenc nádorral, 
Frangepán Ferenccel; s ebben a nagy koalícióban Ilona a 
legfontosabb összekötő kapocs. A császárhü Rákóczi-csalá- 
dot kell megnyerni az ügynek.
Amely ügy elbukik, s csak Rákóczi Ferenc éli túl. 1670 áp
rilisában a bécsújhelyi hóhér a nyakáról félretúrja a horvát 
bán hosszú haját.
Zrínyi Péternek nem lehetett fogalma arról, hogy egyszer 
majd híres unokája is lesz, fiú, Ferenc. AII.
1676 március 27-én Borsiban Zrínyi Ilona gyereket szült, 
akit az apja, nemrég még erdélyi fejedelem, csak három hó
napig láthatott; meghalt Makovicában. (6 évvel azelőtt ő is 
részt vett Zrínyi Péter társaként az összeesküvésben, de a 
rosszul időzített felkelésért - ha nem is az életével - nagy 
árat kellett fizetnie: a császári csapatok előtt meg kellett 
nyitnia minden várát; a váltságdíj kifosztotta a család kincs
tárát.)
Zrínyi Ilona a kivégzett apja, s anyjának kivégzett apja (az 
összeesküvő Frangepán) és saját félje siratásában ölelte át 
picinyét és a nagyobbik gyereket: a négyéves Juliannát. 
Drágán adta. Kierőszakolta, hogy a császár ne vegye a gyám
sága alá gyermekeit, ő gondoskodik róluk - s persze az igazi 
tétről, a birtokról. 33 évesen sárosi főispán. Saját pecsétje ta
núskodik hatalmáról. Kancellária intézi ügyeit.
És elkezdi nagyra becsülni a bujdosó kapitányokat, szegény

legényeket, a majdani kurucokat.
Mindezt egy bigott, fiába, császárába és főleg katolikus Is
tenébe szerelmes anyós szúrós szemében. Báthory Zsófia, a 
legszigorúbb magyar anyós halálos ágyán kitagadja, kisem- 
mizi menyét. A lány azonban Zrínyi. A fellegvár, a híres 
Munkács egész legénysége rá esküszik, és innen birtokban 
lehet tartani az örökség nagy részét. Nő karddal, pajzson. 
Ekkor 1680-at írunk, Buda még a töröké, a császári hadak 
még nem vethetik be vérrel az egész országot.
S hogy az ország ezen nagy, független részében, az önálló 
Erdély határán ne is vethessék, Zrínyi Ilona a kuruc vezér, 

Thököly Imre felesége lesz. Gyám, védőpajzs, oltalom kell 
a gyerekeknek. A 6 éves kis Rákóczi rendre hadba száll a 
nevelőapjával az idegenek ellen, 7 évesen pedig részt vesz 
a Bécs ellen felvonuló török hadjáratban is. Tanulni a bu
kást.
És a kisfiú - apja után - elveszíti új példáját is. A kuruc fe

jedelem vereségei után újra menekülés az élet, az anya kar
jaiban töltött utolsó évek.
A dicsőséges és reménytelen Munkács. Zrínyi Ilona minden 
magyar nő közül a leghősiesebb. Egész Európa, királyi ud
varok visszhangozzák e magyar női nevet. Több mint 2 évig 
védi a várat a császári csapatok ellen. Kiknek dicsőségét és 
fegyveres erejét megnöveli, hogy 1686-ban kiűzték Budá
ról a törököt, Thököly szövetségeseit. A kuruc csillag lehull 
egy időre.
Amikor 1688 január 17-én feladják Munkácsot, úgy tűnik, 
garantálják az ő és a családja biztonságát. Amnesztiát kért 
és kapott a kivonulásért, nekik és minden védőnek.
A magyar szabadságharcok kékvérű hősnőjét - mint meg
annyiszor, ha a Nyugat előtt letettük mindenünk’, amink 
van - megaláztatás, kifosztottság, jogtiprás várta. Mintha 
nem is Magyarország vezető mágnás családját hurcolnák ku
tyaként Bécsbe. Mintha nem fejedelmek nevét viselné egy 
12 éves gyerek. Nem övé az ország legnagyobb birtoka? 
Caraffa vérben tocsog.
Szakítanak Zrínyi Ilona szívén még néhány reccsenést. Tá
vol üldözött új főijétől, kitől ugyan adott neki gyereket a 
sors, de el is vette azonnal; s még távolabb élő Rákóczi- 
gyerekei örökségétől, bécsi fogságban, Orsolya-szűzek ka
lodájába kényszerítve a dicsőségért vívott hadak éléről - 
távol mindentől, letépik róla a gyerekeit is. Vagyonukat 
ugyan elvileg megtarthatták a kicsik - de az élő anya helyett, 
akit mostantól holtnak tekint Bécs, az osztrák uralkodó lesz 
a gyám: hisz ő a magyar király. Kolonich Lipót, még csak 
győri püspök, (jutalmul esztergomi bíboros is lesz) hivatott 
pótolni két fejedelem kardját, egy ősanya ölelését. Megtet
te: cseh földre, Neuhausba, jezsuitákhoz űzte a fiút.
Örökre elszakították herceg gyermekeit Zrínyi Ilonától. Fér
jének, Thökölynek maradt annyi ereje, hogy 1690 nyarán Er
délyben a zemyesti csatában foglyul ejtse Donathus Heissler 
tábornokot és Doria császári ezredest, és két évvel később I. 
Lipót császár értük cserében szabadon engedi a grófnőt, aki 
a szerbiai pozsareváci táborban láthatja újra féijét. Akit ha
láláig követ. Vereség vereségre, a török lefelé húz már.
Tizenöt évvel Munkács feladása után, vigasztalan úton az 
élet végén, 1703-ban végső útra indul a mi grófnőnk a kis- 
ázsiai Nikomédiában. A tragédiában.
A görög után a legszomorúbb fajtában: a Magyar Tragé
diában.
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Kovács Ági

Kovács Ági sír. Sír a zászló is, amelyen átszellemül arca. 

Mi folyik ki a könnyében, mi folyik át a három sáv köny- 
nyén?
Mi folyik ki az én könnyeimben?
Egy gyönyörű, tiszta arc simul felénk, sír minden erőnk, 
amely belé szállt és felállt vele a dobogóra.
Egy pici gyerek, agy kajla nagylány, egy aranyos szeme- 
fényünk.

A lányunk, sír a lányunk, remeg a boldogságtól.
Ő a Hölgyünk most már.

A nőnk, a tiszta, mindentől elvonatkoztatott nőnk. 
Micsoda hajrá az utolsó 25 méteren.
Megállíthatatlan - s a győzelem utáni harmadik másod
percben örömkönnyei gyöngyzáport zúdítanak az uszoda 
vizébe.
Szenteltvíz Sydneyben.
Kovács Ági a mi történelmünk.

Törékeny, leverhetetlen, mindig győztes örökké ember.
Amikor a Himnusz alatt a visszatartott levegőből és a könnyek 
ellen elszántan küzdő arcból kibuggyan a zokogó lélek, s 
mikor a remegő ajkak érző csodát varázsolnak egy gyer
mek arcára, s mikor a távolt kereső szem csak ezért törek
szik oly messzire, hogy leplezze a könnyes jelent - mikor 

mindezt látom, lelkemben hatszázmillió hajnalonként végig
úszott órát látok, hétmilliárd karcsapást.
Mindig előre.

Nincs vissza.

Ott van minden. Előtte.
Ott állunk, ülünk előtte, földbe gyökerezett lábakkal az 
úszás utolsó fél percében, és gyomrunkba gyökerezett síró 
arcunkkal a Himnusz alatt. Ez most legyen Kovács Ági 

Himnusza.
Átadja nekünk, vigyük tovább - de most az övé. Neki írták 

akkor. Könnyeivel most igazított rajta ő is.
Mindig érezni fogom egész lényét, amikor most magyarul 
gondolkodom.
Dobó Katica, Zrínyi Ilona, Fischer Anni, Kovács Ági... 
Persze Egérke is, de most, 2000-ben mégiscsak Kovács Ági 

a negyedik szín a trikolóron.

Nem tudtam visszatartani. Éreztem, hogy nem megy majd. 

Még csak a győzelmét láttam, az első örömáztatta meg
rendülést a vízben, és már akkor tudtam, hogy nem fogom 
kibírni a tiszta tekintetét, ha majd összerántja őt is a felis
merés: a világon ő a legjobb.
Az ő édesapja, az ő édesanyja, az ő edzője, az ő múltja, a 
jelene, az ő országa, az ő Himnusza, az ő hite. Hite minde
zekben.
Az ő karja, az ő melle, az ő lába, az ő esze, szíve, jelleme. 
Kétszáz női mellen szerény pózban előtte csendesül a világ. 
Nem is tudhattam visszafojtani. Szerencsére egyedül 
voltam.
Furcsa izgatottság percein voltam túl. Nem, az nem lehet, 
hogy ne győzzön! Ha senki se, neki akkor is győzni kell. 

Miért éppen neki?
Megmagyarázhatatlan. Keveredik a vonzalmam a hit ereje 
iránt, az ifjúság iránt, a nő, a szépség, a kitartás, a leküzdhe

tetlen iránt.
Most már Kovács Ági a szimbólum. És az ereklye kicsor

dul. Zokog befelé, áztatja a dicsőség emelvényét kifelé. És 

küzd, megpróbál férfi lenni, és én már régen öregasszonyos 
megindultsággal törlőm a könnyeimet, tévedésből az övét is. 
Verseny indult köztünk, ki tudja hamarabb abbahagyni ezt 
a teljesen értelmetlen, érthetetlen és megindokolhatatlan könny- 

maszatolgatást.
Én nem, az biztos. Ő?
Ő sem.

A piros-fehér-zöld zászló nem tudja kitakarni, úszik a 

könny, úszik a zászló, beleúsztatja a rendező a fiatal arcot 
hazája háromszínű történelmébe.
Én még sosem láttam ennyire igaz arcot képernyőn. Szere

peket, szép próbálkozásokat, megjátszott attitűdöket ezré
vel kapunk, s rabjai is leszünk.
Igaz és valódi minden fény a szeméből, minden 

fegyelmezni kívánt arcmozdulat.

Egy megkapóan fiatal magyar gyerek felvonultatja a dobo
góra Sydneyben hazája és népe összes jellemvonását.
Felállítja a legmagasabb fokra, ránéz és lassan elsírja ma
gát: ti vagytok azok?
Mikor az ő szíve nem bírja már az önfegyelmet, mikor az ő 
lelke kicsordul, akkor már mi is.. .mi sem.. .akkor már nem...
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3.
Nem szent az eszköz, fiam
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Haza

Megremeg a kezem a kilincsen. Az árnyékom már elő
revetül, a lábam még visszaragad. Legszívesebben a kü
szöb alatt csúsznék be, háttal, hogy senki ne vegye észre: 
hazátlan bitang érkezik.
Suttogásokat hallok, biztató szókat, simogatás száll felém a 
levegőben. Sikolyt hallok, durván hörgő szidalmat, elkapom 
a fejem az ütés robaja elől.
Egy test repül a fejem fölött, kidobták, áruló volt minden 
rendszerben, s most, hogy rendszertelen minden, átok az 
árulkodó tetem a múltból.
Fényeket látok, valószínűtlenül szép szivárványlány ontja 
sugarát minden delire, gyönyörű fekete szemű kiskun lá
nyok és fiúk csókolgatják egymás párás tekintetét, a fény
nyaláb felnyitja a kábultak szívét, a kiszáradt ajkak megtel
nek varázsigével: szerelem.

S poklot látok, hamis vágyaktól vert testeket, álgyönyörtől 
sérült lelkeket, gyermeket, ki szemével fenyeget, szennye
zett életet, valami őrült vágtázik mások halántékán, s éppen 
felém zúg, hogy a horpaszomba vágja az ördög ólombuzo
gányát.
Piros folyadékot kennek az arcomra, egy szárnyat akasz
tanak rám, s el is törik azonnal, még mielőtt belépnék az 
ajtón. A kilincsről visszakapom a kezem.
Nevek nevetnek fel a nyelvemen, akikkel mindig ölelésre 
nyúlt karunk, nevek az iskolákból, lánynevek és névtelen 
lányok, a mennyek asszonyait látom a nyoszolyámon. S lá
tom azt is, hogyan kereszteltem börtönné a hitvesi fekhe
lyeket, hogyan kovácsoltam bilincseket az örökkévalóság 

jegygyűrűiből.
Látom a lányokat, amint termetükön lecsordogál az esti 
napfény.

Látom a gyerekeket, a lányomat, virággal fehér fogai kö
zött, s a vágyát, hogy örök élő ágyat melengethessen egy
szer, s a fiamat, amint felakasztja a végeláthatatlan magas
ba minden ember minden bilincsét.
Látom az elfáradhatatlan szülőket, minden percben beoltja 
őket a kiskun szik, soha nem halnak meg, legfeljebb a pász
torcsillagokig kirándulnak, s a Tejútnál kiszállnak mentük
ben - inkább visszajönnek.
Házakat látok. Vályogból, nádtetővel, roggyantan is tisztán. 
Tanyáim. Vályogból, cseréptetővel. Hisz ez már kisvárosi 

appartement. Kiskun. Jurtapalotát a nagyváros koronája
ként, s önnön száműzetést. Csúszást lefelé, a rózsák domb

járól piszkos terekig, fejjel lefelé, mennyből a pokolba. 
Haza.
Látom az izmokat, a szétfeszítő erőket, a tudat szárnyalását, 
lázadást a jó és szép szabadságáért, virágszirmot minden 

szájon, s nektárt minden nyelven, tavaszt évente négyszer- 
s persze aratást vetés nélkül megannyiszor.
Cserepes torkokat, elapadt tejet s sovány anyát, győzelmi 
jelentést minden kudarcon át.
Csámcsogást az éhesek előtt. Rúgást a sebbe, az elesett a 
helyén van, szelekció, polarizáció, kapitalizáció - itt annyi 
minden cio. Az angyal nagyot sújt két szép fehér szár

nyával.
Az Isten hátravonja mosolyát.
Eppur si muove...ez a nép ilyen nép, ilyen írókra bízta a 

sors kimondását. Kiássa a sírból a véletlenül elföldelt vá

gyát, hazajön a temetőből, hozzád simul. A kilincset újra 
megérintem.
Valaki dobog a szívemen.
Ismerős dallam jut el hozzám. Úgy döntök, hogy megiszom 

utolsó korty zavarom, lenyelem a múlt élet maradékát, 
lenyomom a torkomon a fájdalom mérgeit, s feltámadok, 

még ha félek is.
Látom ismét a tízmillió csalóka fényt az éjhatáron. Érzem, 

meleget árasztanak majd a bimbók, amelyek értem nyílnak 
újra gyönyörű, hamvas, telt női tájakon. Kurtára szabott vé

letlen volt csupán a hűtlenségem, a menekülésem a bajok 
elől, s a vágy a gazdagabb rend iránt?
Zavartan nyomni kezdem a kilincset lefelé. Még nem késő. 

Még senki nem vár.
Ha hátralépek, hatalmas, globális tér csábít vissza. Ha előre, 
semmi se. Senki se, ez az igazság, mindenki jobban 
szeretné, ha kint maradék.

Talán két gyerek nem, talán három nő sem, s talán négy 
barát, szülő s testvér sem.
Kint maradok.

Hatalmasat csapott a kilincsre. Belerúgott az ajtóba, és dör
gedelmesen nagyot toppantott a földre beléptével, legalább
is ő ilyennek hallotta.
Belépett. Haza.

Haza a határon. 1992. Sopron.
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Wass Albert: Csaba (részlet)

Késő éjszaka érkezik haza. Amikor a lucskos sötétségben a 
kisfízesi dombra fölkapaszkodik vele a szekér, fent megrit
kulnak a felhők, s foszladozó rongyaik között bújócskát ját
szanak a csillagok. Friss hegyi szél legyinti meg az arcát, a 
János a bakról hátraszól:
- Kitisztul még, s fagy lesz. Itt fent már bőrödzik a sár.
A tisztuló ég alatt zöttyen a szekér tovább, dombról dombra. 
A kerekek egyhangú zakatolása, mint álmos patakvíz, elfo
lyik messze, s tetején Ferkó gondolatai tovaúsznak az idő
ben. Nagyapó jut az eszébe, ahogy ott ül az öreg körtefa 
alatt. A jóindulat és a belátás - mondogatta mindig. Bizony, 
igaza volt, ez a kettő hiányzik a világból, s az emberek a 
gonoszság útján lefelé haladnak. Elfogultság rontja meg a 
világot - mondogatta volt a kispadon ülve sokszor, s a világ 
romlik azóta is.
Aztán a szőlőhegy jut az eszébe, amikor a tűz mellett ültek, 
és fent világított a Hadak Útja. Csabáról beszéltek akkor, 

szép mesét, hazug mesét. Akkor hitt benne. Azóta meg kel
lett tanulnia, hogy a csillagok hideg égitestek, és senki nem 
jön onnan át a Földre segíteni. S az emberek, akik meghal
nak, nem vágtatnak többet és nem nyernek csatákat. Elpor
ladnak és felszívódnak a földbe. Fű lesz belőlük és virág, és 
szétoszolva millió atomra folytatják tovább az életet. De 
nem eszmék jármában többet, csak úgy, szabadon és tisztán, 
mint ahogy az állatok élnek és a gyerekek.
Az eszmék azonban s a gondolatok, amiket itt hagytak a föl
dön, élnek az emberben tovább. Unokákban és dédunokák
ban, vércseppekben és agysejtekhez kötődve, rátapadván lát
hatatlan fluidumokra, melyek egymás nyomában születő em
bereket évezredek távolán keresztül összekötnek.
Egyszerre csak mintha világosság gyúlna valahol, felvillan 
benne a felismerés. Nagyapó erre gondolt! Csaba-legenda. 
Hadak Útja, mind, mind ezt jelenti. Hogy a gondolat lebeg. 

Magasan az emberek feje fölött él ez a gondolat, olyan ma
gasan, hogy alig akad néha valaki, aki megláthatja. Minden
kinek a szívében él és mindenkinek az agyában, aki fia en
nek a nemzetnek, valahol egy félreeső sejtben van egy lezárt, 
kicsike ajtó. Három súlyos pecsét őrzi a zárat: könnyelműség, 
békétlenség, elfogultság. Nagy, titkos öröksége ennek a nem
zetségnek az eldugott ajtó és a három pecsét.
Aztán, amikor nagy-nagy veszedelem kerekedik, a gondolat 
leszáll és megmutatja magát a nemzetnek. És az emberek 

meglátják benne az ősi törvényt, amit Csaba tett: összetartással, 
békességgel, munkával és igazsággal meggyőzve minden ve
szedelmet. És ettől lehull bennük a három nehéz pecsét. 

Először a könnyelműség, azután a békétlenség, végül az el
fogultság. S az ajtó kipattan. És abban a percben, mint ahogy 
csak a hunjai alávágtatnak a Hadak Útjáról a mese szerint, 
úgy vágtatnak elő abból az eldugott kicsike sejtből az igazi 
fegyveresek: az összetartás, a leleményesség, a munkakedv 
és az önbizalom. A jóindulat vezeti őket, s a gondolat a fejük 
fölött lebeg: békességben élni mindenkivel, aki testvér ezen 
a földön, és szolgálni az igazságot.
így gondolta Nagyapó, így. S a csillagos út fent az égen azért 
van, hogy emlékeztesse az embereket: bajban levőkhöz a se
gítség magasból érkezik. A magasságot pedig magában hor
dozza minden ember. S gondolatban azon a régi szőlőhe
gyen kezet csókolt Ferkó Nagyapónak.
Azon az éjszakán találkozik álmában Csabával. A Csongo
rád gerincén állt, a völgyet nézte. Fegyver nem volt nála, 
se kardja, se kopjája. Görcsös pásztorbotra támaszkodva fi
gyelt, olyan volt éppen, mint egy szegény utasember.
Egyszerre csak valaki jött lihegve a völgyből és megállt előt
te. S az az ember nem volt más, mint Gecse István gazda, 
Némából, nagyot fújt, s levette a kalapját.
- Na, vezér - mondotta -, baj vagyon!
Csaba ránézett szelíden és jóindulattal, állát rátámasztotta a 
bot végére s megkérdezte:
- Hát aztán, mi a nagy baj, István?
-Másé a föld!
- No! Az hogyan történhetett?
- Először csak beállt szolgálni, aztán vett magának egy kis 
telket, épített rá egy kis házat, s addig-addig, hogy most övé 
a föld!
Csaba megcsóválta a fejét, ingatta erre-arra, botjával meg
turkálta a földet és hallgatott. Gecse István várt egy keveset, 
aztán megkérdezte:
- Most én mit csináljak?
Csaba ránézett a szemöldöke alól, kicsit a homloka is ráncba 
szökött s kurtán, majdnem bosszúsan válaszolt:
- Eredj, szolgálj te is.
Azzal vette a botját, megfordult, s otthagyta Gecse Istvánt a 
dombon.
(Wass Albert: Csaba, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2000)

U.i.: Két albumomban is közöltem ezt a Wass Albert-idé- 
zetet: Az Üzenet Erdélyből a mi közös drámai életünkről 
szól, ott a helye a Csaba mondandójának. Az ég felé... az 
én életemről szól - s soha szebben, egyszerűben nem tud
nám elmondani, hogy... és hogyan... szolgáljak én is, ha azt 
szeretném, hogy még egyszer mi... mindannyian... nagyok 
legyünk. Gubcsi Lajos
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475 éve

„Az ország zászlósának menekülni nem szabad, meghalhat, 
de soha nem fut. ”
Főleg, ha a máriás országzászlót szorítja a kezében. 
Tízszeres erő ellen, iszonyatos ágyútűzbcn, több sebből 
vérezve. Legjobbjainak holtteste képez lassan bástyát körü
lötte. Összerogyó ló hátán. Ilyenkor nem futhat.

S a legkevésbé sem, ha augusztus 29-ét írnak. 1526-ban. A 
király még kitart. 323 évvel később, augusztus 13-án Vilá
gosnál Görgey már nem emlékezett Drágffy országbíró pél
dájára, modem kor, modem ember. Két héttel később, szin
te egy napon Moháccsal az orosz szultán meg is kegyelme
zett neki. Megérte. Karintiába mehetett. II. Lajos csak a 
Csele-patakig jutott. Görgey máig ellentmondásos történel
mi figuránk, az ifjú és idegen Lajos tragikus hős, a haza 
áldozata, a heroikus küzdelem és az önfeláldozás egyik pél
dája.
Görgey 31 éves volt, amikor Világos és - akaratlanul - Arad 
mellett döntött. Ha eltekintünk a 13 tábornok és Batthyány 
Lajos rá meredő utolsó tekintetétől, elmondhatjuk: az élete 
meghálálta, hogy elkerülte a hősi halált. Még további 67 évet 
élt, 98 éves korában nézegethette az első világháborút a kö
zeledő vereséggel, katasztrófával. Pedig hihetetlen karriert 
tett kezébe a szabadságharc. Egy évvel Világos előtt a 
Győrben még csak szerveződő 5. honvédzászlóalj száza
dosa volt, lőkupak- és gyutacsgyár terveivel foglalatosko
dott. Mohács évfordulóján is őrnagy volt csupán, s egy hó
nappal később sem haditetteinek köszönhette hírét, hanem 
annak, hogy hazaárulás vádjával kivégeztette gróf Zichy 
Ödönt. Ésszerű ember. Hazaárulás? Világos.

Aradnál elvérzett minden hősünk. Mohácsnál is. Mi szebb? 
Nézem a Mohácsról, a legnagyobb történelmi katasztrófá
ról készült történelmi festményeket. Hősök, a halálba ké
szülő héroszok utolsó nagyszerű pillanatai, fényes páncél

jukban a vereség fölé emelkedve. Azt sugallják, hogy mi, 
magyarok az utolsó csepp vérünket is hullatni vagyunk ké
szek, hogy dicső a halál a szent célért, hogy a nemzet ott áll 
mögöttünk, asszonyunk és gyerekünk, az elpusztíthatatlan 
jövő, születés lesz a halál után - újjászület a haza majd.
Milyen távol esik ettől Világos. És Don, lopva hazahozott, 

baromként istállóztatott és szétkergetett, majd csaknem fél 
évszázadig le- és megtagadott seregével. Mohácson egy 
Herkules-nemzet vérez el, kivont karddal és kivont jellem
mel száll szembe a megállíthatatlannak
Mi a tűz Mohács szemében? Mi lobog még ott, Dobzse Lász
ló egérszagú évei, Dózsa égett szagú teste, a marakodó nagy
urak bitang évei után? A szükségszerű és totális vereség el
szenvedésének perceiben, amikor pillanatok múlva ázsiai 
hordák hasítják ketté a testedet, kopjára tűzik a fejedet, ame
lyen nem látszik többé, hogy király, fővezér-érsek vagy köz
vitéz vonaglott-e alatta?
Az utókor színezi be a kormos, durva képet, az elégő holt
testek és a hörgő lovak mellett magasban lengetett zászlót 
tartat az ágyútűzzel szemben. Senki se áll háttal a török ára
datnak. Az utókor kereste eszményét. Világos és Arad után, 
Haynau után, Bach-barmok után héroszokat keres, hogy vi
lággá zengje: a haza mindenek előtt!
Hogyan lehet dicsőséget faragni a Világosnál szétszórt fegy
verekből? Trianonból, s hogy előtte le s fel masírozhattak az 
ország picire zsugorodott testén szerb, román, cseh s szlovák 
rablók? Donból, vágóhídi küzdelemből?
Csak 56-ból lehet még. S Mohácsból is, talán mindig.
Mert az iszonyatos, a vérben gázoló túlerővel szemben olyan 
hősökként álltak ki, amilyenekről magyar meséinkben olvas
nak az apák csillogó szemű kicsinyeiknek. És mert - főleg, 

mert - elérték azt, amiért meghaltak. Nincs török, nincs orosz. 
Nincs szultán, nincs cár. Van egy meghalt ifjú király, srácok 
a Korvin-közből.
Ilyen a feltámadás. (2001 Húsvét)

Szeretteim

Nyírfa-gallyacskákra jegyzem fel életem 
Rovásírás nő múltamról kotyogva a kérgeken 
Megyek az ég felé, a föld kitartó anyám

S fentről inti, régen vár már rám az apám 
Te, hűséges társam, te nem jöhetsz velem soha 
Fáradtan bár, megtörtén se, nem nézhetsz fel oda
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Fejedelmi végrendelet

Nagyobbik fiát soha nem látta a fejedelem - s mégis József 
volt az, aki életét is kockáztatva, vállalni akarta apja 
örökét. A kisebb, György meglátogatta ugyan száműzött ap
ját, de a rodostói magánynál többre becsülte Európa fényeit 
- visszatért Franciaországba, nem kért a kuruc hagyomá
nyokból.
II. Rákóczi Ferenc Rodostóban, a keserű török száműzetés 
végén megbékélt sorsával, 1732-ben végrendelkezett, Is
tenhez fordult, s 1735-ben meghalt.
Végrendeletében mindenkit megemlít, hálával rendelkezik 
a maradék pénz felosztásáról - amelyen francia urak és ha
tóságok is osztozkodnak cselédei elöljárója is sorra kerül 
1000 livre adománnyal.
Kimarad azonban egy név, nyoma sincs a Végrendeletben. 
Egy 35 éves fiú, Rákóczi József neve. A történészek bizo
nyára tudják a választ, az egyszerű apák és fiaik nem. És ez 

egyben minden apa és minden fiú lehetséges sorsa is. 
Nekem kis sokkot okozott ez a felismerés a Végrendelet 
böngészésekor. De mert gyerekkoromtól Rákóczi az én 
csillagom, ő és kurucai, áhítattal olvastam így is a Végren
deletet, és ebből szeretnék visszaadni a részletekkel. 
„Köszönetét mondok neked, Uram, amiért elvetted tőlem a 
fejedelemséget, s mindazt, amit világi javaknak neveznek, 
és hogy minden szenvedést, perlekedést, üldöztetést, gya- 
láztatást és rágalmazást bocsátottál rám, melyeket a világ 
nagyjaitól szenvedtem el. Mindenekelőtt azért adok Neked 
hálát, hogy erős ragaszkodást ültettél szívembe az állapo
tommal járó kötelességek iránt, hogy el tudjam hagyni a 
csendes és nyugalmas élet édességeit, és idejöjjek ebbe az 
országba, ahol minden olyannyira ellenkező lelkemmel és 
természetes büszkeségemmel, mivel itt adtál nekem alkal
mat arra, hogy büszkeségemet megtöijem, és elvessem az 
emberi elme hiábavaló számítgatásait, a józan értelem ta
nácsait, valamint a földi hatalmakban való bizodalmát, és 
minden reményemet kizárólag gondviselésed irgalmas vol

tába vessem...
Most azokról a javaimról rendelkezem, melyeket a dicsősé
ges emlékezetű XIV. Lajos király kötelezvényei, kiváltság
levelei és adományai alapján Franciaországban jog szerint 
enyémek, és ha ezekből kisemmiznek, akkor mindazok, 
akiket Tebenned saját gyermekeimként szeretek, Uram, 
sorsukra maradnak a hitetlenek között, vér szerinti gyerme
keim pedig szegénységben fognak tengődni, és sorsukon 
semmi módon nem tudok majd enyhíteni. Szívemet kitárva 

szólok hozzád, és Istenem, miután oly sok évig szóltam az 
emberekhez, és szavaim nem találtak meghallgatásra... 
Nem emelek panaszt ellenük, Uram, és őrizkedem attól, 
hogy rosszat kívánjak azoknak, akik azt követelték, hogy 
egyetlen keresztény fejedelem országába se nyerjek bebo- 
csáttatást.... Kérlek, bocsásd meg azoknak a vétkét, akik 
legtöbbet üldöztek és rágalmaztak engem, hiszen bizonyára 
abban a hitben tették, hogy igazságosan cselekszenek, és ha 
az ő tudatlanságuk nem nyerne bocsánatot a Te színed előtt, 
én kérlek könyörögve, bocsáss meg nekik, mert bátran 
mondom, nem tudták, mit cselekszenek...
A néhai XIV. Lajos király megvásárolta számomra Máriá
tól, Lengyelország királynéjától a jaroszlói uradalom felét. 
E birtok tulajdonjogát fiamra, Rákóczi György makovicai 
hercegre hagyom, és alázatosan esedezem a Legkereszté
nyibb Királyhoz, hogy lengyel követe útján nyújtson segítsé
get a fiamnak, ha a birtok kiváltásakor pörbe keveredne...
Hogy tehát ne veszítsek el mindent, kénytelen voltam elfo
gadni - az egész 82.000 livre fejében - egy 6000 livre-es 
életjáradékot, amelyet fiamra, Rákóczi György makovicai 
hercegre írattam...
Ez az eljárás, melyet Ő Legkeresztényibb Felsége elé tárok, 

megfosztott attól, hogy tényleges vagyonról rendelkezhes
sen!; mivel azonban azt remélem, hogy Őfelsége - a néhai 

dicső emlékezetű király adományaira való tekintettel - 
igazságot fog nekem szolgáltatni, e vagyon egy részéről is 
rendelkezem; mindazt pedig, amit Őfelsége ezen felül ke

gyeskedik nekem adni, fiamra, Rákóczi György makovicai 
hercegre hagyom. Azt mondtam, a király adományai, ho
lott eléggé közismert, hogy ezek az adományok nem kizá
rólag a nagy király irántam tanúsított, megkülönböztetett 
jóakaratán és szeretetén alapultak, hanem adósság jellegűek 
voltak, s abból a kötelezettségből adódtak, melyet a király 
az általam Magyarországon viselt háború idején vállalt; er
ről a háborúról ő maga elismerte, hogy több ízben hasznára 
vált. Én Istenem, te mindenkinél jobban tudod, mik voltak 

az igazi indítékaim, hogy megindítsam ezt a háborút; eze
ket egy másik művemben adtam elő. Elegendő itt annyit 
mondanom, hogy az említett kötelezettségnek nem volt 
benne semmi része. ...
Fiamra, Rákóczi György makovicai hercegre hagyom mind
azt, amit még a király a fenti összegen kívül kegyeskedik ad
ni; ennek fejében ő tartozik kifizetni törvényes adósságaimat, 
ámbár nem hiszem, hogy lenne adósságom...
(II. Rákóczi Ferenc Politikai és erkölcsi végrendelete, 
Akadémiai Kiadó, 1984)
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Hiszek egy... (Gondolatok Félegyházán)

A fájdalom, igen, hasznos lesz nekem majd egyszer. Esetleg 
többször.

A topáz is akkor kezd ragyogni teljes szépségében, ha ki
vesszük a tűzből. A lángok el akarták emészteni, irigység
ből tönkre akarták tenni tüzes erejű fényét. Ehelyett a topáz 

vakítóan fényleni kezd.
A tűz elemészti magát, kialszik, a lángok kimúlnak - a 
topáz feltámad a koromból.
így vagyok én a fájdalommal.

S bánatom, a gyötrődések helyett, korom és hamu helyett 

még nagyobb fényeket bocsátók ki magamból. Amikor az 
aranyat egy gyűrűben smaragddal ékesítik, sokkal szebben 
ragyog, sejtelmes és drága fénye felmagasztosul. Ha egy 
gyönyörű fényt egy másikkal fonunk egybe, közös, szövet
kezett csillogásuk még káprázatosabb lesz.
így vagyok én a fájdalmammal. Ha kibírtam, ragyogjon 

kettős erővel az eljövő tett.

S kibírjuk. Ha nem akarjuk, akkor is. Az ember elpusztítha
tatlan. Aki feladja, az is az. Már tovább él gyermekében, ha
tásában, él hiányával.

De akarjuk. Nincs annyi kín, ami másnap ne válna jelenték

telen teherré, elviselt kínná, legyőzött gonddá. Akarjuk, 
anélkül, hogy tudnánk.
Mindig győzni fogunk, mert a tudat alatt és a rációban is be
kódolt a sors arra az időtartamra, amíg még lehet, s arra a ha
tármezsgyére, amikor már nincs idő.

Azért akarunk élni és megélni minden pillanatban, még az 
akasztófa alatt megtelt gatyával is, mert zsigereinkben izgul 

a fájdalom: soha nem lesz többé. Csak ez az egy, csak ez az 
egyetlen „soha” az érvényes; amíg élünk, addig nincs „so
ha”; egyetlen egyszer van csak, de azt már nem éljük meg.

Azért lesz hasznos a fájdalom, mert hatására a sürgető időt 
jobban kihasználjuk. Nem akarunk újabb kínos vesztesége
ket. A fájdalom megedz. Nem eltompít, hanem ruganyossá, 
acélossá tesz.

Mindenkit levert már a saját élete, megmutatva a majdani 
utolsó vereség előfutamát. Padlón heverve, kiütött tetszha
lottként egyetlen gondolatunk van: hogyan lehet és kell fel
állni innen. Kisebb kín a másoktól elszenvedett vereség; má
sokat könnyebb lesz majd legyőzni, mint a legtitokzatosabb 
ellenfelet: önmagunkat. És ez természetes.

Sokkal egyszerűbb kifelé bajtvívni, mint befelé szurkálni a 
gyilokkal.
Az ember soha nem győzheti le önmagát, mert akkor nem 

kellene hogy legyen Halál. Consummatum est... vég nélkül. 
Halál nélkül.
Ezt azonban nem tehetjük. Még az öngyilkosok sem. Ők sem 

tudták önmaguk befejezni, nem tudták likvidálni magukat - 

a legutolsó másodpercben közbelépett a Halál, átvette az irá
nyítást.

Ezért nem érdemes az önpusztítás - hiú remény, magad fölött 
nem győzhetsz, nem te vagy Az.
Az ezer fájdalom felkészít az edzett életre - hogy képes légy 
leélni -, a halált megvető bátorságra, arra, hogy újra és újra a 
tűzbe menjünk, mindenért, hazáért, gyerekért, nőért, vágyért, 

s még fényesebben érkezzünk meg onnan.
Főnixmadár, topáz, smaragddal ékesített aranyfény az éle
tünk. Minden megvívott harc után, minden megsemmisítő 
csapás után tüzesebben és újraszületve térünk vissza dolga

inkhoz.
S tele türelmetlen vággyal, hogy a maradék pici időben keve
sebb fájdalommal végezzük a sorsunkat.
Csak az exhibicionisták, a beteges önteltek hihetik, hogy 
fájdalmak nélküli permanens győzelem a sorsuk, s a meg
próbáltatásokat áttolhatják más asztalára. Az ő zárószaka
szuk a felkészületlen és döbbenetes kudarc jegyében zajlik 

majd.
Aki nem élte át a bukás válságait, aki nem mászott négy
kézláb és nem nyomták a fejét víz alá megannyiszor, az 
értetlenül áll az utolsó nagy pofon elcsattanása előtt, s fal

fehéren kérdezi a falfehér Halált, hogy milyen színű.
Az én szeretetem azoké, akik nem adják fel, s tudják, mert 
tudatta velük az életük, hogy jön a következő is, s lesz még 

számtalan: kudarc, bukás, válság, összeomlás; s derűsen 

néznek elébe, mert mindig legyőzték.
Nem hiszek a született, az örökös győztesben. A született 
harcosban hiszek, az egyszemélyes szabadcsapatban, a 
kuruc bujdosóban, Rákóczi rodostói méltóságában - hisz az 
ő magányában rendíthetetlen ereje szülte Mária Terézia jó

ságát, Kossuth bátorságát és a kiegyezés bölcsességét.
Hiszek a megvert ember méltóságában. Küzdelmében a 
századik vereség után. Hiszek a gyávák várandós erejében. 
Hiszek abban, hogy a létéért harcoló ember - a Megváltó. 
Hiszek a hitében.



Némán, meghatódottan...

Némán, meghatódottan áll az ember a Vereckei-hágónál a hegytetőn. Szemben méltósággal megy le a nap, óaranyba öl
tözteti a táj levegőjét. Az ember keletről jött és nyugatra tart. Egész képzete tele van a Feszty-körkép megragadó jelene
teivel s a maga mesés fantáziájának szülötteivel. Itt jöttünk be 1109 éve, itt jövünk be azóta is minden nap. Itt kezdődik 
a mi hazánk, térben és időben.
Nem lehet ellenállni annak, amit a Verecke nyugatra lejtő völgye nyújt. A Latorca gyors vize kanyarodik lent a völgy
ben, mutatja az utat: menni kell, ő az éltető víz.

Aki állt már a Vereckén, az tudja, hogy el kell indulni ebbe az ölbe, csendes lüktetéssel, óvatosan, mint mikor nem akar
juk tönkretenni a szépet, a lágyat.
Ha nő az ember, aki a Vereckén áll, akkor tudja, hogy belé áramlik itt minden.
Ha férfi az ember a Vereckén, akkor lüktetni akar, be a dolgok mélyébe. Állunk fenn a vereckei Vénusz-dombon. Haza 
születik a hegy védelmében.
(Idézet Gubcsi Lajos: Üzenet a végekről II. - Kárpátalja, 2005)

Ahogyan magyarul szerették a hazát 1996-ban Zomboron:

Felhívás országos adakozásra II. Rákóczi Ferenc első, zombori szobrának  felállításához - részlet
„...aki fennkölt lelkének minden gondolatával s nemes szívének minden lüktetésével a hazáért és szabadságért lángolt; 
aki az elbitorolt szent javakért az élet legdrágább kincseit: békét és boldogságot eldobván, harcba szállt; aki a nemzeti 
állam régi fényének megújhodásáért odaáldozta királyságot érő birtokait; aki hazáért és szabadságért vitt dicsőséges küz
delmének igazságát az önkény kínálta kegyelemért meg nem tagadván, életfogytig vállalt számkivetés minden keserűsé
gével pecsételte meg: annak emléke időtlen időkön buzgó forrása azon hazaszeretetnek, mely a hazáért mindent áldoz, 
de a hazát el nem alkudja semmiért; annak emléke örökkön éltető kútfeje azon szabadságimádatnak, mely inkább sorva- 
doz a hontalanság búbánatában, semhogy fényes szolgaságba hajtaná fejét; annak emlékét maradandó ércben meg kell 
sokszorozni, s juttatni kell belőle mindenhova egyet-egyet, hogy mindenütt élessze és táplálja a haza- s szabadságszere- 
tetet a haza nagy és kicsiny fiainak szívében egyaránt...”
(F. Cirkl Zsuzsa idézte e sorokat a Magyar Nemzet 2006. november 4-i számában)

S mi itt emlékeztetünk arra a sivár, szívtelen, emlék és tisztelet nélküli kórra, amelyben a mai magyar politikai hatóság 
lekezeli a kuruc szabadságharc 300. évfordulóját, nagyszerű fejedelmét.

Az én 1956-om, Torontóban

1956-ot Torontóban értettem meg a maga száműzött emberi mélységében. Nekem orosz tankokat, a szabadságharc musz
kák általi újbóli eltiprását, s a fehér ingüket a szívük fölött kitáró - és az utcaköveket a tankok előtt felszaggató - névtelen 
hősöket jelentett.
Nekünk, az azóta otthon felnőtt nemzedékek tagjainak sokat kellett változtatni azon a képen, amit belénk gyúrtak ’56 po
litikai tartalmáról 1989-ig, mire felfogtuk, hogy igazi ’48-as erejű márciusi forradalom emelkedett ki főnixként a despo- 
tizmusból, s lett a diktatúra áldozatává ismét 1956 véres-viharos őszén.
Azt azonban ’56 árulói sohase érték el, hogy a brutális hódító elleni szabadságharc eszméjében ne akarjunk mindig fény
lő magyar csillagot: örökös magyar bátorságot látni. Petőfi piros vérét a muszka tiprásban, a szükségszerű halálban.
Mert Torontóban egymás mellé tettem a számokat, miközben néztem az arcokat, azokét, akik elhagyni kényszerültek, 
menekülve elhagyni egy szívükben hordott szent dolgot, ami a puszta élet és a szeretett család után a legfontosabb 
- a hazájukat a hideg semmi felé.
250 mártír a hóhérok kezén.
2500 halott a harcokban.
25000 fogoly a börtönökben.
250000 hazátlan menekült.Ki adott ennél többet nemzete forradalmáért és szabadságáért 1849 óta Európában? 
(Megjelent Gubcsi Lajos: A szabadság népe című albumában, 2006)
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Gubcsi Lajos - Szabados György:
Kun himnusz

Hajtsd fejed földedre, hallgasd dobbanását 
Szerte a buckákon nagy harang zúgását 
Kun sorsod becsület, a bátrak világa 
Dolgoddal életet lehelsz a pusztákba

Refr.:

Apánk keze, anyánk szíve
Nagyszüleink tekintete
Szabad nép lehettünk, nádasok farkasa
Végtelen kék egünk, fel fényre, fel Napra! -

Úgy legyen...

2.

Tengersík vidéken tengernyi fájdalom 
Ne tűrd, hogy idegen győzzön a hazádon 
Gyerekünk sasszeme az eget kémleli 
S tudja, hogy nem hal meg sohase Petőfi

Refr.
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3.

Nem hal meg Móra se, marad egy-két krajcár 
Szegények nem leszünk, reánk szép jövő vár 
Szabad szó, nagy tettek, az utunk égig ér 
Szívünkben szerelem, házunkban lágy kenyér

Refr.

4.

Szélben száguld lelkünk, ősi kincs a hitünk 
E széles kun földön nyolcszáz éve élünk 
Tejút és csillagok, életünk végtelen 
Arcunkon tisztesség, ha ráhull a lepel

Refr.

5.

Adj erőt a kunnak, kis népednek, Uram 
Keletről jött sorsát megélni boldogan 
Magyarok és kunok, ugyanaz a fajta 
Kísérje utunkon Istenünk áldása

Refr.:

Apánk keze, anyánk szíve
Nagyszüleink tekintete
Szabad nép lehettünk, nádasok farkasa 
Végtelen kék egünk, fel fényre, fel Napra! -

Úgy legyen...!



Kárpát-medencei szellemi szemleúton
(Böjté Csabától kaptam levelet 2006. április 10-én, 
a parlamenti választások első fordulója után)

„ Virágvasárnapja utáni gondolatok.
Döbbenetes! Az Istenember földre borul és fölsír: „Hány
szor próbáltalak összegyűjteni, mint kotló a csibéit, de ti 
nem akartátok”.
Karácsony éjjelén angyalait küldte a közénk jövő Isten jelt 
rakott az égre, csillagot, hogy könnyebb legyen a szeretet, 
a jóság mellett dönteni! Heródes döntött, és a katonáit küld
te válaszul.
Jézus Krisztus sír Jeruzsálem falai előtt. Sirat minket. Sír, 
de nem adja fel az örök tervét, a szeretetben együtt élő nagy 
család álmát, ahogy ő maga mondta: az Isten Országát. 
Döntés elé állít. Minden nap virágvasárnapja.
Újból és újból kinyújtja felénk ölelő karjait az Isten. Nem 

adja fel a teremtés célját: Isten Országát, hol nincsenek 
győztesek és legyőzöttek, hanem mindenki diadalmasko
dik, hol a vállak egymás mellett feszülnek, és az álmok, a 
gondolatok nem kioltják, hanem alázattal hordozzák, fel
emelik egymást.
Mindannyian dönthetnénk az élet mellett. A mennyei Atya 
számára nincs jó és rossz gyerek. Ő a tékozló fiúkat haza- 
várja, hogy bűneiktől tisztára mosva magához ölelje őket. 
Milyen más lett volna az emberiség története, ha a Virágva- 
sárnap ujjongó tömegben ott lettek volna a főtanács embe
rei is: Kaifás, Heródes, Pilátus és a többiek?
Nem kellett volna megélnünk nagycsütörtököt, nagypénte
ket, Jeruzsálem pusztulását, Mohácsot, a világháborúkat!? 
Igen, a Gonosz, mint ordító oroszlán jár körül és keresi, 
hogy kit nyelhet el. Mennyi vér, és szenvedés? Dönthettünk 
volna a szeretet, a jóság, az élet mellett is.
Jézus Krisztus sír, sirat minket, de nem adja fel!
Húsvét hajnalán az első szava a reményvesztett emberiség
hez, a bűnös Magdolnához: Menj, szólj a többieknek, talál
kozunk Galileában. Ne szomorkodjatok, folytatjuk ott, hol 
abbahagytuk. Legyőztem a Gonoszt, az élet bontakozik, 
megy tovább. A szeretetet, a bizalmat, az életet meg lehet 
ölni, el lehet pusztítani, el is lehet cinikusan temetni, de har
madnap feltámad. Diadalmaskodik!
Döbbenetes, az átdöfött szív újra él, szeret, remél! Nincs 
benne tétovázás, félelem, duzzogás, bosszúvágy, szemrehá
nyás. Jézus bízik az ő Atyja alkotásában, az emberben. 
A mindmáig munkálkodó Isten hiszi, hogy a teremtés be
érik, és az ő Országa eljön. Az élő szeretete nem eltapos, 
legyőz, hanem magához emel, megtisztít, életet ad! 
Bennünket is saját képére, hasonlatosságára teremtett az 
Isten. Utunk egyéni és közösségi golgotákon, nagypénte
keken keresztül vezet. Egyetlen válasz a virágvasárnapi 

nemekre, a keresztre, a szívünket átdöfő lándzsák vagy 
a gonosz szavak vasára egy csendes, indulatmentes újra
kezdés, bizalommal teljes felhívás: Bízzatok! Nincs veszve 
semmi, az élet, a szeretet diadalmaskodni akar, és diadal
maskodni is fog. Gyertek szelíden, de határozottan, men
jünk tovább a szeretet útján.
A 2004. dec. 5., de most 2006 Virágvasárnapja után sem 
tudok mást tenni, mint némán leborulok a világért síró, 
bennünket összegyűjteni akaró Istenember mellé. Én igent 

akarok mondani, így csak egyetlen imám lehet, „bocsásd 
meg nekik Atyám, nem tudják mit cselekednek!” Sírok, 
harmadnapon alázattal felállok, és az Úr hitével tovább 

megyek. Igen céltudatosan, a szeretet útján továbbmegyek, 
mert hiszek a feltámadásban, a szeretet végső győzelmé
ben. Abban a győzelemben, mely nem az embert, hanem 
a mi emberségünket, méltóságunkat tönkretevő bűnt, önzést, 
kapzsiságot győzi le. Határozott léptekkel tovább megyek, 
mert hiszek a tiszta szeretetben, az önzetlen jóságban, 
az alázatos munkából kibomló közös hazánk, az Isten 
Országának eljövetelében.
Kisebb testvéri szeretettel, a feltámadás életet adó hitével 
ölellek, és tiszta szívvel kívánok, diadalmaskodó szent hús
véti ünnepeket
Csaba testvér. ”

U.L: Böjte Csaba néha megtisztel a gondolataival, leve
lével. A mi egyszerű hétköznapi szent emberünknek nevez
tem őt egyszer egy Torontóban tartott ünnepségen, a kana
dai magyarok előtt. Ő ezt elhárította. Valóban. Nem tudjuk, 

hogy kik a szentek, akik köztünk élnek... Ez csak később 
válik tudottá. Addig csak hisszük.
S ahogyan hallgatom őt, olvasom, látom az árváit, amint 
igaz jó emberek lesznek, egészségesek a porból, ahova ta
szította őket az előző életük, elcsodálkozom: mitől van 
annyi közös az én lelkemben és tetteim szándékában, és 
Böjté Csabáéban. Miért akarom, hogy kimentsük a magyar 
árvákat a romániai árvaházakból - ahol a magyarságuk hol
nap már a múlté lenne, ott tényleg „bozgorok” szegények -, 
hogy lássunk neki, s egyenként adjunk új reményt nekik, 
ameddig csak bírjuk; s ha megteremtettük a szabadulásuk 
anyagi feltételét, az életüket és a sorsukat bízzuk Böjté Csa- 
báék kezére, mert ők tudják, merre visz az ilyen sors? S már 
rég elhatároztam, hogy A Magyar Művészetért Díj közössé
gének igazi, nagy, időben és térben messze vivő akarata, 
humánus célja éppen ez!
Miért és honnan van, hogy én, a budapesti kiskun ta
lálkozom Kanadában az erdélyi, most éppen szimbolikusan 
a magas Déva árnyékában élő Böjté Csabával az Ontario 
partjai mentén, s miközben hallgatom, azon jár az eszem, 
hogyan hozhatnánk ki sok szerencsétlen magyar árva gye
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reket a romániai lelencházak iszonyú körülményei közül, s 
hogyan bízhatnánk sokuk életét egy, egyetlenegy ember, 
egy ferences rendi szerzetes hitére, e törékenynek tűnő 
valóságra?
Miért és honnan van, hogy már régen, évekkel ezelőtt meg
fogalmaztam magamnak, amit ő hite szerint követ? Én, a 

hitetlen.
Hogyan találkoznak az őserők, hogyan segíti egymást a 
vallás és a természetes humanizmus?
Az én elvem ugyanis már régóta megfogalmazható 2 rövid 
mondatban, ha az alapvető, elfelejthetetlen erkölcshatárom
ról van szó:
- Ne kérj, várd meg, míg kapsz.
- Adj, mielőtt kapsz.
S miért van, hogy éppen A Magyar Művészetért közös
ségében - sehol máshol ennyire, kivéve a szűkén vett csalá
domat, a feleségemet és a gyerekeimet -, hogy éppen a 
művészek és az őket értő mecénás barátaim világában van
nak annyian, akik e szerint élnek másokért? Kubik Anna 
és Kubinyi Anna. Győrfi Sándor és Berecz András. Szórádi 
Sándor, Maijay Gyula, Nagy Endre, Balogh Miklós, Finta 
József; a legnagyobb fiam, s majd jönnek a kicsik is hama
rabb, mint gondolnánk...
S még százan, többen is, a nagy öregek, Makovecz, Me- 
locco, Szokolay, ha csak egyetlen szóval is hívom őket az 
„adj, mielőtt kapsz” szellemében, máris ott vannak teljes 
erejükkel. Miért és kiért? A válasz egyszerű: a szegény né
pükért, csak azért, csak akkor, akkor mindig. (G. L.)

(Folytassuk Böjté Csaba levelével a gyerekeinek)

Levél a Családomnak!
Egy új világ kapujában állsz, előtted szűzföldek, birodal
mak vannak: Tégy félre mindent, add el a limlomot, árát 
oszd szét a szegényeknek, indulj el, szeress! Minden a tiéd 
lehet, hódítsd meg, lakd be „Isten Országát!” - mondja két
ezer éve a mi Urunk Jézus Krisztus. Mondja! És milyen ke

vesen indultak el? De ki útra kelt, és célba ért, azt bol
dognak mondják az emberek.
Higgy!!! Ki látott már hódítani hitetlen sereget?
Indulj el! Isten Országa előtted van!
Az Út maga a Mester, légy vidám, játssz a napfénybe. 

Jézus mikor közénk jött nem bölcs beszéddel, eget rengető 
csodákkal kezdte, hanem szelid mosollyal, gyermeki kaca
gó játékkal, harmincéves csendes munkával, kitartó nö
vekedéssel a jóban, az emberek örömére és a Mennyei Atya 
dicsőségére.
Te is indulj csendesen! Adj oda mindent! Az önzetlen mun
kát keresd, a szolgáló szeretet legyen az útitársad.
Az emberek mindennapi gondját oldva, társa leszel a vilá

got tovább teremtő Istennek. Mindegy, hogy hol kezded, 
csak szeress nagylelkűen. A szívek és vesék vizsgálója látja 
tetteid.
A nagy dolgok ajándékok, ne törtess utánuk, neked csak 
alázattal le kell hajolnod értük, át kell venned őket. Egy jó 
barát, egy váratlanul felpattanó kapu, mely a határtalan táv
latokra nyílik, a gazdag terméstől hozzád lehajló ágak, az új 
ország ajándékai. Ahogy mind beljebb mész Isten Orszá
gába, itt is, ott is ajándékok várnak! Ne loholj semmi után, 
Atyád szeret, gondodat viseli - te hálás szelídséggel aján
dékainak örvendezzél.
Ahogy haladsz, a fény mindent beragyog, minden olyan 
egyszerűvé válik, és te csendben meglátod az összefüggé
seket, Istened gondviselő jóságát. Ha figyelsz, felfedezed, 
hogy a Gonosznak nincs se keze, se lába, de aljas, vacak, 
ócska csillogó dolgokkal szeretné megvenni kezed, lábad, 
hogy általad ártson. Nyelvedet akarja, hogy rút bűnökkel 
téged és környezetted bemocskolja, szétszakítsa családo
dat. Ne foglalkozz vele, nincs hatalma feletted, te menj to
vább. A benned lévő Lélek vezet. Bízzál benne! Ha elestél 
volna, kezdd újra, ha kell ezerszer, Isten megbocsát az 
elesettnek.
A legszebb álmaid, őszinte, tiszta vágyaid által Isten szól 
hozzád, vezet. A Szentírásban veled beszél: Anyád méhé- 
ben kiválasztott! Örök szeretette] szeret! Ha nem szeretne 

meg sem teremtett volna. Nevedet tenyerébe írta! A hegyek 
megmozdulhatnak, a halmok táncra perdülhetnek, de az én 
szeretetem nem hagy el soha. Mindezt neked mondja az Úr! 
Persze néha úgy érzed, hogy rád szakad az ég, de te bízzál, 
erődön felül nem próbálnak meg. Ha kicsit félsz is, ne tor
panj meg, menj tovább, a Végtelen vár reád. Az örök
kévalóság elkezdődött, minden nappal beljebb mehetsz a 
csodába. Ha figyelsz, mind intenzívebben értheted meg 
Istened bölcsességét, hatalmas erejét, irántad való végtelen 
jóságát. A végtelent csak végtelen idő alatt barangolhatod 
be, de te halhatatlan vagy. Ne félj! Te csak menj alázattal! 
A csodák lassan térdre kényszerítenek, Istenhez fordítják 
arcodat.
Az utadon semmi nem magától érthető, mert minden aján
dék: A lehulló eső szülőanyát talál a sáros földben, mely 
forrásában oly tiszta, hogy belőle benned élet fakad, oltja 
szomjadat, hordozza bomló, kacagó jókedvedet. Ugyanaz 
az a víz, mely neked életet ad, az ibolya kibomló kék szir
maiba csodás illatként árad szét a tavaszi zsongásban. És 
ugyanaz a víz a tőkén keresztül utat talál, és otthonra lel a 
szőlőfurtben, melyet gondos kezek kipréselnek, s az édes 
must a hordó remeteségében erőt gyűjt, majd dallá változik 
szívedben. A fejedben egy kis mirigy parányi váladékával 
szabályozza a szomjadat, oly csendes alázattal, hogy csak 
ha beteg lesz, veszed észre hogy van. Csoda?! De ki tudná 
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felsorolni, a csodákat, évmilliárdok fejlődésének gyü
mölcseit.
Atyám mindmáig munkálkodik, én is munkálkodom, 
mondja a Mester. A naprendszerünk talán ötmilliárd évvel 
ezelőtt született! Mennyi isteni munka vezeti léptedet a 
semmiből a mába? Az Egyház nem a majmoktól, az élő 
állatoktól, hanem az élettelen porból származtat tégedet. 
Porból lettél és porrá válsz, mondják fejednél a temeté
sedkor. Hiszem, hogy majd egykor az emberiség bölcsei 
megrajzolják e semmiből induló hatalmas diadalmenetet, 
mely az élettelen anyagon keresztül az öntudatra ébredő 
emberhez vezetett. Mekkora öröm lehetett a teremtő Atyá
nak, mikor gyermeke két lábra állva elindult, és kimondta 
első szavait. Minden lépés megtételére évezredeket vár az 
Isten. Térdre borulok e végtelen türelem előtt. Te is haladsz, 
fejlődsz szépen, bomlasz akár a hajnal vagy a világ vagy az 
emberiség.
Persze tudom, sokan azt mondják majd neked, hogy utunk 
helyben topogás, a semmiben való forgolódás. Ne hallgass 
rájuk! Te a kezedet fogó Istenben bízzál. Jézus születésekor 
egymást adták-vették még az emberiség bölcsei is. Bethlen 
Gábor azt mondta: „Bár békeszerető ember vagyok, mégis 
negyven csatában több ezer ember vérét ontattam.” Sokak 
szerint az volt Erdély aranykora. Milyenek lehettek a hét
köznapok? Édesapám még a kommunizmus elején egyetlen 

verséért, mellyel senkit nem bántott, csak őszintén írt, hét 
év börtönt kapott. Hidd el, bomlik, növekszik szépül a 
világ, s te benne csendesen, nyugodtan haladj. A holnap 
szebb lesz mint a ma! Mert Isten építi megállíthatatlanul 
benned, ha akarod, általad a világot. Hegyeket mozgató 
csodatevő erő van szívedben, önmagadat tudatosan el
vesztve fakadnak fel forrásaid, válsz magad is életadó for
rássá. Az önzés, magad keresése önmagadba zár, lefolyás 
nélküli tócsa, mocsár leszel, elkerül mindenki, és ez a halál. 
Indulj el, csak szeress önzetlenül, s a szeretet mindenre 
megtanít. Csaba testvér, 2006. március.

Járom a Kárpát-medencét, s a szellemet élvezem. A közös 
anyai szellemünket, melyet a föld és a nyelv ad.

2006. Március 15.
Egy nagy ívű beszéd Révkomáromban, Klapka tér 
„Zúg március, záporos fény ver, suhog a zászlós tűz 
a vérben ”

Sárközi János ünnepi beszéde
Utassy József tollából született e néhány költői kép, amely
nél hitelesebben, érezhetőbben talán senkinek sem sikerült 
még visszaadnia a magyar márciusok igazi arcát, valódi 
hangulatát. 1848 márciusa végigzúgott a Kárpátok ölelte 

mezőkön, a magyar szívekről lefújta majd 150 év hamuját, 
és lám, a hamu alatt még izzón, fájdalmasan égett a parázs. 
Az a zsarátnok, amelyet a teremtés kezdetén tett az Isten az 
első magyar leikébe, hogy időközönként lángot vessen, 
ha ráfuj a sors szele. Ez a tűz nem más, mint nemzetünk le
gendás szabadságszeretete, amelyet mindig csodált a világ, 
de sohasem értett meg. Ugyan ki bírta ép ésszel felfogni, 
hogy 1703 tavaszán mi késztette az ország leggazdagabb 
főurait, hogy odahagyva mindent, ami szép és kényelmes, 
fegyvert fogjanak hazánk megrontói ellen, és beledobják a 
maguk fényes, ragyogó életét a szabadság lobogó mág- 
lyatüzébe? És ki értette meg a már bujdosó Bercsényi Mik
lós könnyeit, amelyet Cinka cigány hegedűje csalt a kuruc 
hadak főgenerálisának szemébe? Senki, mert nem látták, 
amit az egykori ungi főispán látott. Cinka vonója nyomán 
újra kibomlottak a Cum Deo pro Patria et Libertate zászlók, 
megszólaltak a tárogatók, és a vöröslő alkonyi égbolt alatt 
kuruc brigádok vonultak az osztrák határ felé, hogy feldúlt 
hazájukért elégtételt vegyenek. Nem értették, mert nem 
voltak magyarok, és nem tudták, hogy a száműzött gróf az 
elveszett szabadságot siratja.
A világ 1848 tavaszán sem értette, hogy mi ragadta magá
val Kossuthot, Batthyányi, Wesselényi Miklóst, Deák Fe
rencet, Perczel Mórt, Szemere Bertalant, ezeket a komoly 
gondolkodású, bölcs férfiakat, hogy szembeszálljanak az 
akkori Európa egyik legerősebb katonai és gazdasági 
hatalmával. Mert ők nem értették, hogy az a márciusi szél 
a szabadság hangját zúgja a beletörődéstől szinte már telje
sen süket magyar fülekbe. De miért csak a magyar március 
hordja az Isten szavát, hogy minden ember és minden nem
zet egyenlőnek teremtetett? Nem tudjuk. Egy bizonyos. 
1848 márciusa a szerbeknek, horvátoknak, románoknak és 
szlovákoknak azt mondta, hogy a magyar az ellenség, a jó
ságos császár pedig minden elnyomott nép szerető atyja. A 
szerbekés románok azt is hallani vélték a tavaszi zúgásból, 
hogy eljött a rablás, fosztogatás és a mészárlás ideje. De 
megcsalták őket, ügyük zátonyra futott, mert nem a sza
badság üzenetére figyeltek, amely felemelkedést hoz 
minden nemzetnek, és egyedül képes békében összefor
rasztani a világ népeit. Mi a tavaszi fuvallat igazi üzenetét 
hallottuk meg, a záporos fény ezt a kemény parancsot verte 
bele a pozsonyi országgyűlés követeibe, és a Nemzeti Mú
zeum lépcsőjénél tolongó márciusi ifjak leikébe is. Ez a tűz 
akkor lángolt fel igazán, amikor Jellasics, Roth és Philipo- 
vics horvát csapatai átkeltek a Dráván, hogy a büszke Ma
gyar Királyságot visszalökjék az osztrák örökös tartomá
nyok semmitmondó, arctalan és érzék nélküli, sivár életébe. 
De a magyar országgyűlés megszavazta 200 ezer honvéd 
felállítását, és Kossuth kebléből kiszakadt a magyarság tisz
ta, szerető csodálata: Leborulok a nemzet nagysága előtt!
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Tisztelt egybegyűltek, kedves barátaim, Kossuthnak volt ki 
előtt leborulnia, hiszen szavára talpra állt az ország, a diá
kok otthagyták az iskolapadot, a paraszt az eke szarvát, a 
pap a szószéket, és acéllal a kezükben szolgálták a magyar 
szabadság istenét. Az a nemzet még nem a mai volt. Akkor 
a pesti jurátus fegyvert fogott, hogy beálljon Bem apó er
délyi hadseregébe, hogy vissza tudják foglalni Kolozsvárt, 
Brassót, Nagyszebeni és a Székelyföldet. Neki még senki 
nem mondta, hogy az élet úgy lesz mindig jobb, ha minél 
kevesebben vagyunk, és az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és 
délvidéki magyar testvére csak nyűg, és még a nyugdíját is 
veszélyezteti. Igaz, a pesti jurátusnak ha valaki ezt mondta 
volna, bizonyára markolatig döfi belé a kardját. Az a nem
zet még tisztán látott, azért aratta a magyar honvédség vi
lágraszóló diadalait 1849-ben, a második szabad magyar 
tavaszon.
Mi ezt a tiszta nemzetet és ezeket a világraszóló diadalokat 
ünnepeljük most a föld minden pontján, ahol magyarok 
élnek. A kokárda három szent színét hordják szívük felett a 
Délvidék megvert magyarjai, koldussá tett kárpátaljai test
véreink, a lassan öntudatukra ébredő, kevés szavú széke
lyek is az angyalos lobogók alá gyűlnek a Havasok lábai
nál, és mi is eljövünk ide évről-évre, hogy megmutassuk, a 
Felvidék is hisz még a magyar feltámadásban.
Kedves Barátaim, mi lenne, ha valóra válna Reményik Sán
dor álma, és ezek a nagy magyar télben lobogó picike tüzek 
egy nagy lánggá fogóznának össze? Biztosan az, amit a 
nagy erdélyi költő látott: ebben a hatalmas magyar máglyá
ban minden idegen rongy benne égne. Minden csúf condra, 
ami ma a letiprott, megalázott Pannónia szép testét ékte- 
leníti: a liberalizmus kendert ajánló, gyilkos szabadossága, 
az abortuszok, az idegenek majmolása, a valóságshowk ér
tékpusztító, igénytelen dőresége. Ezekkel együtt elemész
tené azokat a hatalmakat is, amelyek mindezt pénzelik, 
amelyek tízmillió magyarral akarnak jövőt építeni az 
Árpádok hazájában. Nekünk meg kell hallani március zú
gását, vissza kell tekintetni a véres zászlót szorongató 
magyar honvédekre, engedni kell, hogy szívünkben fellob
banjon a szabadság égő, fájó mégis annyira nélkülözhetet
len tüze. Ez a tűz majd újra egyesíti Szent István nemzetét, 
és mindent elemészt, amely útját állja ennek az Isteni 
akaratnak.

Bartis Ferenc: És mégis élünk!

Széttépve és összetörtén 
Győzelmektől meggyötörtén 
Már magzatként bajba ölten 
Vándor bölcsőtemetőkben - 
És mégis élünk

Dobra vernek minden vágyat 
Árverezés a vasárnap 

Nászunkra is gyászhír támad 
Üresek a gyermekágyak -
És mégis élünk

Elvadult a dűlők lelke
Kórót terem tarló mezsgye 
Pusztul a föld egyre-egyre 
Hull a szikla tenyerünkbe -
És mégis élünk

Fogaskerék futószalag
Egyik elmegy másik marad 
Bölcsőnk, sírunk porrá szakad 
Zokognak a kövek szavak - 
És mégis élünk

Hogyha sírunk: kiröhögnek,
Hogyha kérünk: fel is kötnek,
Hogyha küzdünk: odalöknek 
Történelmi kárörömnek -
És mégis élünk

Magyar, szavad világ értse: 
Anyanyelvűnk létünk vére;
Anyánk szíve tetemére
Átok zúdult: vége, vége... -
És mégis élünk!
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A Gonoszról 666 percben
(A harangok pihennek, apa? - kérdezte Előd fiam)

És eljött. Eljött különleges, soha nem volt főtanácsadóként, 
világutazó mindenható stratégaként Medgyessy mellett. És 
jő, mint sportminiszter. Hú!
És jött, mint puccsista. S rögtön álruhában, mint miniszter

elnök. Jött rohamban a magyar nemzet sanyargatójaként, a 
Mikulás jött volna december 5-én este, de ő jött, ördögi 
vigyorral.
És akkor már minden percben győzött, tele volt a levegő a 
kalimpálásával és a vigyorral. És eljő a kampányok hecc

mestere, a hazugságok kiüríthetetlen zsákjával, fut vele 
cicanadrágban minden nap a Rózsadomb és a Parlament 
között, és ott liheg utána a sajt, ó, a sajt, ó az az érett. És a 
szarvával döfködni kezd. Üt mindenfelé. Orvosra, diákra, 
gyógyszerészre és becsületre, a nemzetközi jóhírre.
Beteg hazudozó, mondják egyre többen megvetéssel. Pedig 
nem. A legkiszámítottabb és legcinikusabb hazug, mióta 
magyar földön komoly politikát jegyzenek. Persze: beteg. 
De nem a hazugságaiban, hanem egész lényében.
A nemzet szégyene, és a nemzet egésze elkezdi átérezni a 
szégyenét, azok is, akik mindig tudták, és azok is, akik tud
hatták volna, csak nem akarták.
Vegyük sorba. Volt egyszer egy kalandor. A rablók útját jár
ta: elvette a másét. így milliárdos lett egy alulképzett, főis

kolai szinten végzett, sznob, KJSZ-titkárként gyorstalpaló
val továbbtanuló, „van még ilyenből sok százezer”-tipusú 
valakiből. Kellett hozzá a kor is, s ő, a kóros megtalálta a 
kor gyengéit. Medgyessy Péter famulusaként így lett a hát
tér fő szervezője már a 2001-2002-es választásokon. Hihe
tetlen: az Apró-család kis üdvöskéje, felesége őnagysága 
volt a Medgyessy-MSZP-kampány vezére, s Gál J. Zoltán! 
Mögöttük titokban az ördögvigyorúval.
Ne hagyjuk most a megszerzett milliárdokat. Tudjuk, hogy 
csak csalásokkal és a beházasodás-szerezte anyóssal, tőle a 
százmilliárdos hitelkonszolidációból átvarázsolt bank száz
millióival kistafírozva, a törvénytelenség határát minden
kor súrolva állt össze a sötét birodalom.
Melyre mindig oly büszke volt. S lehetett. Ő volt mindez 

maga. Sportminiszter, kitoloncolva a szocialisták egyetlen 
komoly, etikus, besározatlan vezetőjét, Jánosi Györgyöt. 
De most már nem a háttérben, nem bújócskát játszva. Most 
már csúf nyelvet öltögetve az országnak. Itt vagyok, bruh- 
hahha! Amikor 2004 augusztusában mindenki az olimpiára 
indul, a sportminiszter kirúgatja magát. Nocsak. Ma már 
tudjuk, amit sejtettünk. Időre és szabad kézre volt szüksége, 
hogy a sportmámorban úszó és doppingbotrányban vergő
dő Magyarországon bejálja a két-három évvel azelőtti hely

színeket, a szocialisták helyi kampányfőnökeit, s felfűzze 
őket. Mi? Hogy felesége melletti másik korábbi kampány
vezérük, Gál J Zoltán is éppen ezekben a percekben rúgat- 
ja ki magát?! Hogy ő is Medgyessy Péterrel szembefordul
va izgassa fel a szocialistákat? Hogy Szilvásy György, a ha
ver a választásokért felelős belügyi államtitkára? ígérnek 

fűt-fát, mindenki kap mindent tőlük, ha támogatják a pucs- 
csot. 2004 augusztusa. Athénban sportbotrány, doppingvál
ság, miközben a tegnap még sportminiszter a szoci kádere
ket kábítja-doppingolja. Méreg dupla dózisban.
A puccs részeként összefog az SZDSZ-szel, most már in
kább az ő foglyuk. Hazugságözöne árad mindenhonnan, s a 
cicanadrágos futóbajnok immáron nem miniszterként, ha
nem kormányfőként rója a köröket. Lerohan a Rózsadomb
ról, megtalálja őt néha egy-egy elveszett kislány segítsé
gért, hatalmas utóküzdelemben leveri saját rákbetegségét a 
bulvársajtóban, letagad minden bűnt a privatizálás gazsá
gaiból, áfa-csalással, wellness-kéjjel bővül a korábbi zsidó 
tulajdonosoktól az állam által elrabolt ház, lehet sorolni?
S eljő a magyarok kettős állampolgárságának kísérlete. 
Össztűz, teljes támadás a nemzet érzései ellen. Értelmetlen, 

kretén politikum, lehetne ő dicső is a magyarok szemében, 
de ehhez nem ért, beteges hajlama kisebbségi érzéseinek 
zsibbasztó hatása alatt zsigerileg provokálja a vigyorgó 
győztes lehetőségét.
A magyar nemzet elszenvedi Trianon és a második világhá
ború utáni legnagyobb újkori vereségét, Mohács előtti idők 
jönnek a tartásban.
Ettől kezdve szabad minden. Szabad, mert a bulvámép le
nyelte mindezt, a kutyaeledel-minőségű alapanyagokból ké
szült undorító parízer- és főzőkolbász-utánzatokkal együtt.
És a sajt, ól 666 perc nem elég annak leírására, ami a 2005- 

2006-os választási kampány és a szoci-szadesz erők győ
zelme után következett. „Megcsináltuk!!!”
„ Csinálok egy új Magyarországot nektek! ” Én csinálok egy 
modem Magyarországot nektek, én. És csinálok, csinálok, 

megcsinálom (irodalomóra).
Kinek-kinek megbukott valamikor. Nekem 1988-ban, mi
kor először hallottam. Másnak még mozog. Előttem kiterít
ve fekszik 2004. december 5. óta, s nincs erőm foglalkozni 
azzal, hogy ki temeti.
író ember a mai Magyarországon nem mondhatja, hogy 

nem érdekli a közélet. Félrefordított feje a gyávaság jele 
lenne. Magam hosszas habozás - és korábbi magatartásom 
felülvizsgálata - után, éppen Gyurcsány Ferenc miniszter
elnökké választásának e csúf pillanatában, a totális provo
káció hatására döntöttem: íróként megfogalmazom a 
véleményemet. Bár már nem akartam,zavar a szenny. 
(2006. szept.)
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Levelek Orbán Viktornak

2004. július 21. - A kisebbségekről

E fogalom, a „kisebbség” sokféle értelmezési lehetősége kö
zül a leghúsbavágóbb az, amiről leginkább megfeledkeznek: 
a szociális kisebbség', ami ráadásul hatalmas tömeg.
Nem tagadva a nemzeti kisebbségek nálunk is hátrányos 
helyzetét, a vallási kisebbségek sok fajtájának boldogulási 
problémáit, a nemi kisebbségek zavart helyzetét - ezekre is 
kitérek röviden -a fő probléma a nincstelen milliók élete. 
Ők a kisebbség. A szegénység, az elesettség, a reményte
lenség, tehát az objektíve és szinte megváltoztathatatlanul 
kiszakadtak és kisodortak valóságos helyzete - és e helyzet 
tükröződése a tudatukban, a pszichéjükben, az elfojtott cse
lekvési szabadságukban és társadalmi helyzetükben. Ide so
roljuk azokat is, akik súlyos fogyatékkal élnek - bár közülük 
sokan nagyon erős tudattal rendelkeznek. Ide soroljuk ter
mészetesen a cigánykérdést a maga teljes problémakörével. 
Ehhez képest háttérben állhat a homoszexuálisok, a transz
vesztiták kisebbségi viselkedése; ők olyan extrovertált szer
veződést mutatnak, amely a lakosság nagyobb felében in
kább visszatetszést vált ki: mert ha állapotuk betegség, ak
kor a józan viselkedésű ember nem beszél a fekélyéről; s ha 
állapotuk választott út, akkor józan ember nem terhel máso
kat a maga extrém szokásaival.
Teljesen külön kezelendő a zsidó kisebbségben élők, a ma
gukat kisebbségi létbe sorolók helyzete. Magyarországon 
egészen speciális vonások jellemzik e kör objektív lehetősé
geit, és e lehetőségek kihasználásában tett erőfeszítéseiket. 
S függetlenül attól, hogy e közösség tagjai nemzeti kisebb
ségnek tekintik-e magukat vagy sem; s hogy létüket általá
ban kisebbséginek vélik-e vagy sem: kis létszámú hazai kö
zösségük hatalmi többséget alkot a nomenklatúrában. A ha
talmi pozíciókat a XX. sz. második felében megszálló és szi
gorúan bitorló összefonódásaik révén a médiában, a külke
reskedelemben, a bankszektorban, a nemzetközi kapcso
latokban többségi pozíciókra tettek szert - ez monopoliszti- 
kus visszaélés a hatalomfölénnyel, ami a világháborús szov
jet tankokra, a kiépített gengszter-ávósokra és a rejtett pénz- 
Molochra épül, miközben kisebbségi múltjára és jelenére hi
vatkozva folyamatosan sajnáltatja magát. Nem érdemes kü
lön részvétet szentelni ennek a problémának, e csoport tagjai 
több mint meg tudják oldani gondjaikat: alapvetően értenek 
ahhoz, hogy ezeket bármikor, bárhol, mások rovására is ki
küszöböljék. Magyarországon éppen az agresszivitással is 
alátámasztott erőfölény jelent problémát.
Az ő saját panaszukkal való (ön)ámítás eltakaija azt, hogy 
nekünk a valóságos problémákkal, a nincstelen milliókkal 
kellene foglalkoznunk.
Olyan kérdéssel, amihez senki se mert hozzányúlni a má
sodik világháború után, s eközben a lakosság negyede állan
dóan kiszorul az értékes emberi-közösségi tevékenységből, 

alkotásra és munkára alkalmatlannak megvetve, sőt még az 
önfenntartás szintjére se jut el, mert tagjainak nemzedékeit 
fosztjuk meg a bekapcsolódástól, tehetetlen irányító rend
szereink folytán. A nemzet nem csupán elejti (levágja) tag
ját, hanem újra is termeli a maga baját, s soha nem lesz élet
képes így. Nem lehet eleve reménytelen helyzetben a lakos
ság negyede-harmada.
Ez a kisebbség, még ha nehéz is értelmezni a tömeges nyo
morállapotot a „kisebbségi” fogalommal; még ha ők nem is 
fémek be klasszikusan a nemi, faji, felekezeti megkülönböz
tetések fogalomkörébe.
Felelős és igazságot kereső kormány vallottan erre a kisebb
ségre fordítja figyelmét, s olyan jövőn dolgozik, amely 
hosszú évtizedekre ide helyezi a megoldás eszközeit: a köz
vetlen szociálpolitikát, az oktatást és szakmai képzést, a fej
lesztési forrásokat, beleértve a tömeges szociális lakásépítést 
(bármilyen korszerűtlen is ilyet mondani; másrészt pedig is
merni kell a II. vh. előtti rendszer ilyen gyakorlatát). Meg 
kell tudni fogalmazni a minimális emberi igényszintet, az 
emberi élet méltóságának minimális anyagi feltételeit, s azo
kat - minden más előtt: hiszen emberről van szó - ki kell 
elégíteni az állami szolidaritás anyagi és szervezési esz
közeivel.
A szolidáris konzervatív kormányzás ebből a két elemből 
áll: a nemzetét építő emberből és a gyengébb ember iránti 
aktív, építő részvétből.

2004. július 30. A hit és a lélek

Kedves Viktor! Neked nem lesz új, amiről ma írok: a nem
zeti hit és az erős lélek fontosságáról a nemzeti közösség
ben, a politikában: a politika a nemzet közösségi játéksza
bálya, amit be kell tartani, mielőtt nemzetközileg is meg
ítéltetne.
A magyar nemzet lelke összességében, és legtöbb tagjának 
a lelke külön-külön is meghasonlott, nem természetes, ha
nem elesett állapotban él. Ennek oka a XX. század két Mo
hácsa: Trianon és az azt szentesítő második világháború, a 
szovjet megszállással, amelynek közel 50 éves pusztító, 
visszavető hatása nem sokkal kisebb (azért persze kisebb!), 
mint a török megszállás 150 éve. Erre a múlt századra tehát 
két Mohács esik, vagy Muhi és Mohács együtt egy negyed
század alatt. Ez persze hogy megtörte a nemzetet, amit fel
fokozott ’56 véres veresége és egy abszolút úttévesztés a 
század második felében.
A magyar nemzet meghasonlott tudatban él: büszkeség és 
alázat, gyalázat és bánat, élni tudás és életképtelen struktú
rák keveredésében, nagyhatalmak önkényében - a maga 
egykori nagyságának, kárpát-medencei elhivatottságának és 
Szent István-i, a Szent Koronához kötődő küldetésének kö
telezettségében, miközben másrészt játékszernek is érdek
telenné vált Wilson, Clemenceau, Hitler, Sztálin számára. 
Elvesztett annyit, hogy maga nem tudja, elveszett-e.
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A nemzet tagjai, az egyes emberek - a nemzetüket érző em
berekről beszélek - ugyanebben a megzavart állapotban 
vannak. Ezért jellemzi hazai közéletünket minden rossz is: 
a gátlástalanság, az el- és lesöprés, a korrupció, a megértés 
hiánya, a szegények iránti közömbösség. Csupa olyan mo
mentum, amit nagyszüleink század eleji magatartásáról még 
nem mondhattunk volna. Ehhez társul a szándékosan galva
nizált megvetés a nemzeti szimbólumok, a történelem, a 
fennkölt magyar tulajdonságok lejáratására.
Pedig ez nem szolganép, nem masírozó egyenruhás ország. 
Éppen ellenkezőleg, ez egy szabad nép, szabadságszerető nép, 
rengeteg egyéniséggel, s nem szereti alárendelni magát. 
Legfeljebb tűr egy darabig. Szereti a nagyságot, az emberi 
kiemelkedést és az ezzel járó méltóságot. Éppen a Te négy 
éved, és az azt megelőző néhány útkereső éved bizonyította 
be, hogy van más út is. Ezt a másik utat kinevetik, lejáratják, 
de van és tiszta: az a nemzet erős, az lesz erős, amelynek 
töretlenül és hosszú távon hagyják, hogy büszke legyen 
magára, hogy ismerje tényleges és valós érdemeit...
És itt meg is kell állni egy szóra.
Ellenfelek szűkkeblű, és persze hatalmi félelemtől terhes 
meséje az, hogy Te despotikus, diktatórikus vagy.
Éppen ellenkezőleg. Sikerült, valahogyan sikerült Neked, 
hogy megadd az embereknek azt, ami hiányzik nekik: hogy 
szerethessék a vezetőjüket, hogy akár rajonghassanak érte. 
A magyar történelem romantikára is hajlamos menetéből 
ered, hogy szükségünk van szimbolikus, bizonyos mértékig 
életükben mitizált személyiségekre, akik megvalósítják azt, 
amit mi is szeretnénk, csak amit mi nem tudunk - és 
örülünk azoknak, akiknek sikerül, és ezt nekünk, választók
nak köszönik meg.
Ha keressük azokat a lelki tényezőket, a hit számára szüksé
ges fogódzókat, amelyek segítenek a megzavarodottság, az 
értékvesztés; a diadalát ülő értéktelenség kiszorításában, ak
kor kell ez is: a szerethető, közülünk származó vezető (vezér, 
ezt is mondhatnám, mert nálunk ez nem Hitlert, Sztálint, 
Rákosit jelenti a legmélyebb tudatunkban, hanem Árpádot, 
Hunyadi Jánost, Rákóczit, Kossuth emigrációs mítoszát - 
csak azok félnek a „diktátor vezértől”, azok kreálják ezt a 
fogalmat, akik a maguk és szűk köreik számára szeretnék 
fenntartani a munka, teljesítmény és kockázat nélkül elbito
rolt helyeket). A magyar köztudat, a klasszikus értelemben 
vett nép nem fog félni attól, hogy szeretheti-e azt, akit tény
leg szeret a saját soraiban: az ember szereti a saját gyerekét, 
mérlegelés nélkül, még akkor is szereti, ha az esetleg meg
vakul, elveszíti a karját. Nem akarja levágni a nagyobbat, 
hogy az is olyan kicsi legyen, mint a többi.
Ez a szimbólum iránti tisztelgés persze csak egy kis elem a 
hit, a lélek erősítésében, csupán azért foglalkoztam vele, 
mert éppen Neked írok, biztatásképpen; mert a Te telkedben 
is nyomot hagyhattak veled kapcsolatban sugallt diktátor
félelemkeltés hangoskodásai.
Van sok más elem, ami nélkülözhetetlen a nemzet állandó 

hitében, lelkének stabilizálásában, és a sok-sok fontos mel
lett - gazdasági, kulturális, sport és egyéb sikerek, a történe
lemben tanúsított hősi helytállás, az örökös magyar szívós
ság, a nemzet tényleges alapját jelentő nép szeretete és meg
becsülése -; nos ezek mellett itt most csak egyet említek 
meg: a stabilitást, az állandóságot, a kiszámíthatóságot, 
hogy tudom, hogy holnap is jó lesz, és hogy holnap is azokat 
látom magam körül, mint akiknek ma örültem; hogy az élet- 
feltételeim nincsenek veszélyben.
Ezért, elsősorban ezért, kell győzni a következő választáso
kon: hogy legyen végre vége már a rögtönzésnek, a rabló
hadjáratnak, a sáskajárásnak a nemzet veteményesében.
Az adott szó, a kézfogás mindennapi becsületéért, ez benne 
van a génjeinkben. Légyen valaki, aki ilyen.

2004. aug. 13. Kiszámítható békét

„... Másrészt a választásokig a Te politikusi imázsodon - 
a FIDESZ politikai hangvételén, stílusán - is abban az irány
ban kellene változtatni, amely kizárja a vele való fenyege
tést, a rettenetét és félelmet. Habár ez bánthat, kimondom vi
lágosan a szót: puhább, megértőbb, mindenki iránt figyel
mesebb, nem pedig a megosztásra épülő karakter lenne 
eredményes a választásokig. Utána úgyis más a feladat. De 
addig nem jó a „leszámolás”, az „elszámoltatás” fenyegető 
szava, a jobboldal retorikája. Az emberek nem szeretik ezt 
nálunk, nem hívei a könyörtelenségnek. Most mindennél 
jobban szeretnék a kiszámítható békét és a jövőjüket.

2004. aug. 15. Az igazmondásról, mint a választóvízről

A rendszerváltás utáni időszak legnehezebben megélhető 
közérzése a csalódás, a csalódottság folyamatossá válása. 
Mögötte természetesen a becsapás. Azaz a hazugság. Ez a 
kellemetlen érzés annyira ráült az emberek mindennapjára, 
hogy elfed sokkal súlyosabb egyéni problémákat is: a sze
génység megbocsáthatóbb az aljas hazugságnál.
A Medgyessy-kormány már nem tudja jóvátenni azt, hogy 
legnagyobb hazugsággal tört hatalomra: a jóléti rendszervál
tás ígéretével. Ezért ez lesz a leghazugabb kormány. Egyben 
az apátia fő okozója is.
Az győz hosszú távon, aki el tudja hitetni: a szava ugyanaz, 
mint a várható tette. Az adott szó becsülete egyszer még fon
tos társadalmi rang lehet. A kézfogásé, a férfias becsületé.
Nem akarok nagy szavakat használni, de ahogyan a személyes 
kapcsolatokban megvan a jelentősége e magatartásnak, ugyan
úgy van ennek társadalmi megfelelője is, közranggá tehetően. 
Ha tehát sikerül majd egyről egyre sorra venni a D-209-ka- 
binet láncszemeit, „gyöngyszemeit”, ha sikerül felmutatni a 
komplett hazugságot, a társadalmi-szociális ámítást a hata
lomba való visszatérés feneketlen mohóságaként, akkor 
egyszersmind illik majd hozzátenni a hihető szó és a ráépülő 
tett politikai erejét is.
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Kedves Viktor! Ez nem mese. Nem tudom, más nemzetek
ben is van-e ekkora ereje a tisztesség iránti vágynak, de:
- nálunk van;
- az ellenfél szocialista és liberális tábora ebben nem lesz 
versenyképes sohasem - nem képesek rá, épp az ellenkező
jére vannak kódolva, különösen a liberális handa bandák,
- a mi szövetségünkben viszont férfias, egyenes, közvetlen 
kontaktusra - azaz igazságra - alkalmas habitusok, szemé
lyek, múltak vannak; felfokozható a karakterük abban az 
irányban, hogy „igen, hiszek neki”. Ennek elsősorban a Te 
példamutatásod lehet a záloga.
Az örökség 2006-ban bőven tartalmaz majd olyan pontokat, 
ahol el kell mondani az igazságot. Nem az ellenfélről. Őket 
hagyni kell a fenébe (és csak egyszer, egy külön „feje
zetben” foglalkozni azzal, „még egyszer, utószor”, hogy 
kell-e, és kikkel kell személyes elszámoltatás vagy közös
ségi kínpadra állítás - de nem Hiller Keller-killere módján). 
Hanem a helyzetről. A tennivalókról, azok áráról, következ
ményeiről.
Mert persze meg kell találni annak is a módját, hogy egyszer 
s mindenkorra elszigeteljük, „kitoloncoljuk” a politikából a 
beteges élvhajhászokat: a vagyonokat gátlástalanul felhal
mozókat, az állam fejőslegényeit (ugyanazok, mint a verő
legények voltak, egyenes származási vonalban). De ez csak 
később, a választások és a helyzettisztázás után, kulturált 
menetben, mert:
- itthon sem sokan vevők a leszámolásra;
- mert Európa nem válj a ezt, az USA még kevésbé lenne 
hálás;
- és tényleg nem kell sok új árkot ásni - velük kell betemetni 
a sajátjukat és kész.
Az igaz politikai szó és tett lehet a legáltalánosabb visel
kedési normája a következő kormány stratégiájának. Ez ért
hető mindenki számára. Nem kell homályos kontextusokkal 
kiegészíteni á demokráciáról, piacról, globalizmusról stb. 
Hazudsz vagy sem?
Ennek persze sok útvesztője van, sokféle igazsággal. De ha
zudsz-e a saját szavadhoz képest? Hazudik-e a tetted? 
Ez azért behatárolhatóbb út.
És persze nagyon veszélyes. Mert aki rálép, nem hagyhatja 
el bukás nélkül. Betartani pedig pokoli nehéz. De értelmes 
olyan úton járni, amelyen sokan és szimpátiával mennének 
veled, s akik nem tudnak, azok sem bűnösök: csak csendben 
maradnak.
Kell valamilyen konkrét rendező elv a nagy eszmék - a 
nemzet, a jövő stratégiája, az élhető élet stb. - mellé, olyan, 
ami számon kérhető, ami kiszámítható magatartásra 
ösztönöz-késztet. A magyar társadalmat régóta becsapják, 
mindig és folyamatosan, négyévente azonban egészen biz
tosan. Ebből a kelepcéből kell kivezetni - nemcsak „az em
bereket”, hanem magunkat is. És erre a kínosan tiszta útra 
csak olyan ember vezethet rá, akiben megbíznak. Ilyennek 
kell lenni - lenned.

2004. okt. 13.

D-209, balatonőszödi tolvaj, Kulcsár Attila és ezer más 
disznóság lenyomása a köz torkán egyazon célt szolgálja: a 
fásultság elérését. Hogy már ne legyen semmi se érdekes, 
hogy ne lehessen felháborodni, hogy minden „kézenfekvő” 
legyen. És mindenre azt lehessen mondani: hja, a politiku
sok! Jkz.az\ mindenki, mind-mind egyformán gazember. Ez 
a ködösítés történik évek óta.
Ez azonban több hátránnyal jár azon kívül, hogy nem zaj
lik le a méltó elszámoltatás és a megérdemelt erkölcsi 
leszámolás - és azon kívül, hogy lesz egy érzéketlen, 
elbutított közvéleményünk.
Az egyik baj az „azonosítás”. A végén Te sem, Ti sem, mi 
sem tudjuk lerázni a súlyos terhet: részei leszünk a „Hja, 
a politikusok! - gazemberek” minősítésnek. Konkrétan 
Gyurcsány taktikájának éppen ez az értelme: az „azonos
ság” Veled; ebben is.
A másik baj a kiábrándultság. Nehéz lesz aktivizálni a köz 
tétovázó részét akkor, amikor kellene. Fásultan néz majd 
fel: - Mi van? S legyint.
A harmadik a választásokat érinti, a fentiekkel összefüg
gésben. A mai közegben és hangulatban nem lehet megis
mételni a Tocsik-ügyben elért sikert és annak kedvező ki
hatásait. A Kulcsár-ügy kulcsa nincs a kezünkben, most 
biztosan nincs.
De lesz-e a kezünkben; s mi lesz a kezünkben a döntő 
hónapokban? - ez itt a kérdés. Most ugyanis nem hozza 
meg a várt, drámai, döbbenetes hatású eredményt semmi
lyen leleplezésünk sem.
Ezért azt javaslom és kérem, hogy legyen döntően 2006-re 
időzített, abszolút biztos, letagadhatatlan és teljesen bi
zonyítható NAGY DOBÁSUNK a disznóságaikat illetően. 
OLYAN, amelynek nincsenek szétröppentve a petárdái. 
Amely nem petárda - hanem BOMBA. És ezt meg kell tar
tani, ha nincs, be kell szerezni, és akkorra időzítve kell 
beélesíteni.
Tudom, hogy ezzel nem mondtam nagy dolgot. Inkább 
csak azzal akartam összefüggésbe hozni, hogy a mai „bot
ránypolitizálás” közegében főidre hull a petárda. A bombá
ról viszont nem mondhatunk le, mert egyszer mégiscsak 
szét kell durrantani a cinikus rablók között. Azt azért még
sem nyelhetjük le, amit 15 éve csinálnak! (Milyen semmi 
volt ehhez képest Tocsik!)
A mi közvéleményünk várja Tőled Gyurcsány minősítését. 
Tudom, mi rejlik az eleganciád, a távolságtartásod között. A 
Te szemeddel nézve ez helyes is. A mi szemünk azonban 
mást lát: udvariasságot, fmomkodást a Részedről, ami nem 
utal a megszokott képre - néha, egyszer-egyszer orrba kell 
vágni az ellenfelet, ha túlságosan hadonászik az arcunk előtt. 
Az orrbavágást természetesen nagyon is jelképesen értem - 
de minek ezt magyarázni, tudjuk mindannyian, mi a poli
tikai és az emberi illem.
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2004. okt. 18. A privatizáció ellen - elvileg 2006. szept 20. Böjté Csaba levele: Kedves Testvérek!

A dogmatizmus mindig káros. A (neo)liberálisok önzésből 
kiinduló dogmatizmusa még inkább az. Éppen mert önző, 

mégpedig a szerzett pénz, a vagyon, a gazdagodás 
kérdésében - a közösségi gazdaság rovására. Ennek az 
önzésnek rendeli alá teljes filozófiáját, beleértve azt a ma
gyar túlzást, hogy a szocialista-szadesz kormányok durván 
felgyorsították a privatizálást, és hogy kiszolgálták vele a 
külföldi tőkét, és a külföldi tőke hazai epigonjai lettek.
A liberális dogmatizmus mentőangyala a saját kreátuma: a 
globalizmus. Mintha az fogná össze a világot. Pedig csu
pán az erő - a pénz, a kommunikációs és a katonai hatalom 
- szétterítése a világban, mégpedig egy, ha egyetlen köz
pont irányításával: ez az egy központ a multinacionális 
érdek', nem csak konszerneké, hanem mindenkié (beleértve 
sajtót, ideológiát, kultúrát), aki tőlük kapja a létét: azaz a 
kiszolgálóké.
A globalizmus azonban nem csodaszer a gazdaság bajaira. 
Minél átfogóbb rendszert épít ki a maga érdekeinek a vé
delmére, minél több társadalmi szegmenst rendel maga 
alá, annál inkább kiépíti az instabilitást. Ha összeroppan, 
maga alá temet.
Miért ne roppanhatna össze? Nem igaz az a neoliberális 
massza, hogy „a piac tudja, mit kell tenni”, az állam pedig 
nem: az állam tehetetlen, pazarló stb. Az állam a köz erő
forrásainak jó őrzője lehet; és jó esetben gondos gyara
pítója is. De legalább is élő lelkiismeret a gazdaság, a szo
ciális állapotok és a humánum viszonyában.
Az a bizonyos „piac” az önkény forrása is. A globális piac 
még inkább. Nem látszanak, elrejtőznek a tulajdonosok, a 
menedzsmentek szabadon gazdagítják magukat és a 
közérdek megkerülésének számtalan útját erőszakolják az 
államokra. A piaci agresszió a legelterjedtebb és legünne- 
peltebb gazdasági magatartás?! Igen.
S piedesztálra emelve - ez a demokrácia? Kinek kedvez az 
ideológiailag sulykolt agresszivitás? A mindenben segít
ségre szorultaknak? Vagy a verseny címén ügyködő verő
legény, a piaci agresszió nem más, mint a brutalitás him
nusza!?
A közmüvek privatizálása, ráadásul a szolgáltató szektoré?! 
Ez sehol sem szolgálta a fogyasztók érdekét. Nem lett ol
csóbb, ésszerűbb, jobb. Verseny címen azért versenyeztek, 
hogy ki szerezze meg - hiszen a közművek fogyasztóinak 
kőkeményen fizetniük kell; különben megfagynak. 
Elvitték - magyar közszemmel nézve: a mi kvizlingjeink 
elherdálták - a lakosság ellátásának fontos, és pénzügyileg 
az állam számára is biztos, előnyös piacát - s most együtt 
kiáltják: deregulálni\ Ázaz mindenki mást kizárni. Főleg 
az államot.

Döbbenten hallgatok és nem írok beszámolókat életünkről, 
a gyerekeinkről. Úgy érzem, hogy kis sikereinkről, minden
napi győzelmeinkről, az új gyerekek befogadásáról, min
denről hallgatnom kell most, mikor Magyarországon ilyen 
komoly morális válság van.
Hallgatok, mert meglep az a mérhetetlen cinizmus, ami a 
magyar kormány első emberéből árad. Azt még tapasztal
tam, hogy a puskázáson fogott gyerek próbálja az egész osz
tályt befeketíteni, csak hogy ő ne kapjon rossz jegyet, „más 
is puskázik”. Olyant is láttam, hogy a helytelenül vezető 
sofőr próbál kimosakodni, hogy más is hajtott gyorsabban a 
kelleténél, de olyant, hogy egy ilyen magas közméltóságot 
viselő személy azzal mosakodjon, hogy más is hazudik, te
hát neki nem kell a dolgozatát visszaadnia, nem kell a hajtási 
igazolványát leadnia, az ország méltóságát, morális nagysá
gát jelképező bársonyszékből felkelnie, olyant el sem tud
tam képzelni.
Amennyiben a Miniszterelnöknek elnézik a csalást, a ha
zugságot, akkor az összes csaló, puskázó diáknak joga van 
büntetés nélkül hazudni, akkor az utakon joga van bárkinek 
úgy vezetni, ahogy ő jónak látja, és sajnos akkor az embe
reknek joga lesz ablakokat bezúzni, rendőröket megverni, 
székházakat felgyújtani. A tetteiért mindenkinek felelnie kell, 
a puskázó diáknak, a szabálytalankodó autóvezetőnek, az ab
lakokat betörő fiataloknak, és legfőképpen a méltóságát el
vesztő miniszterelnöknek.
Tőlünk, kárpát-medencei magyaroktól a történelem sok min
dent elvett, de becsületünket, tisztességünket csak mi dob
hatjuk oda. Tiszta szívvel imádkozom, hogy nemzetünk mél
tóságát politikusaink ne tapossák a sárba.
A morális törvények mindenkit köteleznek, és ez alól nincs 
kivétel, erre neveljük a gyermekeinket a templomainkban, 
iskoláinkban. Mindannyian azt szeretnénk, ha egy olyan kár
pát-medencei magyar közösségben nőnének fel, ahol fel
emelt fővel, büszkén mondhatnák, hogy ők becsületes, tisz
tességes magyar emberek.
Hiszem, hogy sok-sok diák becsületesen készül az órákra. 
Hiszem, hogy sok-sok autóvezető betartja a szabályokat, és 
azt is hiszem, hogy lehet becsületesen, tisztességesen vezet
ni egy országot, közméltóságot viselni, ezt Szent István, 
Szent László és utánuk még nagyon sokan bebizonyították. 
Hiszem, hogy a tanárnak joga van a csalót megbüntetni, a 
rendőrnek joga van a szabálytalanul vezetők hajtási en
gedélyét bevonni, és azt is hiszem, hogy egy népnek joga 
van a hazugságával büszkén kérkedő elöljáróitól a bizalmat 
megvonni. Szeretném ezt a hitemet nyugodt szívvel tovább
adni a szeretettel hozzám bújó, tiszta szívű gyermekeinknek. 
Kisebb testvéri szeretettel imádkozom népem lelki megúju
lásáért. Csaba t., Déva.
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Gubcsi Lajos: A nép szavaz ott?
2004. december 5. kitörlésére

Ki?! A nép szavazott? - Csüngő fejjel
Lóg a kampón milliónyi halott.

Kaviárt zabáló vezérek. - Sötét éjjel
Megalázott magyar erények.

Champagne gurul a torkokon. - Isznak kéjjel
A határuk sanitaire cordon.

Fertőző veszély, maradj ott, kint. - Mondja keggyel
A nagyúr, a kormányod, s megint.

Kifelé nép, szavazni, félj, fosztanak. - Ingyen jeggyel 
Élhetsz itt, ne engedj be bitangokat.

Elgázol néhány millió hazátlan!!! - Szolga, kelj fel
Add voksodat, nálunk pénzbéke van.

Megvédjük erszényedet, mi üres. - Méz lesz tejjel
Csak most legyél végre szemfüles.

Szól a kormány, rángatják vadul balra. - Taps, ütemes! 
S kinyúlik belőlük Rákosi, Kádár karja.

Új baloldal, sikervilág, hiába, ötven év. Szédületes 
Győzelmek, mért kötöznéd mások sebét?

Kaviárt zabáinak, champagne-t vedelnek. - Torz győztesek 
Mi lehajtott fővel motyogjuk: ők is emberek?

Mily végtelen harag gyűl majd lángra. - Vad, végzetes 
Csak vigyorogj, rablók hű kormánya.

Elsöpör a harag, mit magad gerjesztesz. - Nem kétséges 
S kitálja keblét egymás felé, ki nem férges.

Ki a szívvel a határon túl, szép magyar. - Arcod fényes 
Töröld le bánatod, szívedben a csend hall.

Méltóságban, mint a tölgyek haláluk napján. - A jó édes 
Elbuksz múlt, bűn, a jövőnk éled az ég alján.

Hazám átkot szór, bilincset ver az árulókra. - Kardja éles 
Ha kifeni, kezében tiszta rendet vág a kasza.

Nincs bocsánat az árulásra, nem lesz soha. - A bűn véres 
Saját gyermekét kínozta a gonosz mostoha.

Pusztulj, voksok bitorlója, sorsod, hogy itt maradsz bambulni 
Mint egyesülnek ismét a nemzet szétszórt paraszti hadai

És az égig ér a szabadság, egyenlőség, testvériség hatalma
És a sötétek büntetése, hogy vakon nézhetnek a felkelő Napra
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Setét

Ámokfutó teli torokból szidja, átkozza a rendszert. Pokolra 

vele!

A rendszer álmos lehet, a fal felé fojdul és alszik tovább. 
Ámokfutó nem akar hinni a szemének.

Süket, a fülének már rég nem hisz. Süket Ámokfutó ordítani 

kezd.

Hóna alatt az általa szerkesztett „Kiáltvány - A magyarság 
igazságáért” lobog a fújni nem akaró szélben. Körülnézett, 
jön-e végre valami rendőr, aki begyűjtené, de nem jött. Ez 
még mindig jobb, mintha jönne, és nem vinne el! - dühön
gött Ámok. Viszketett mindene egy kis begyűjtés iránt, kel

lene, nagyon, a szófosásból itt az utcán nem lesz jeltelen tö
megsír. ..
Ámok felemeli a hangját. Nem törekedhet rétori babérokra, 

ezt ő is tudja, nyávogó hangja lehull a földre. Ezért ordít: A 

rohadt rákosista-kádárista rendszer megbukott - éljen a ma
gyar!
Ez már hat. Rá. Kipirosodott az érzéstől, kis fehér és kis 
zöld is látszik trikolor arcán.
1989 vége. Vége - gondolta, ezeknek annyi, most kell 
nagyot ütni, hadd fájjon.
Szidni kezdi az ávós rendőröket.
Néha körbenéz, kellene egy kis begyűjtés. Az oroszokat, 
abcúg!
Hirtelen megriad. Mi lesz ebből?! Mi lesz vele, ha senkit 

sem érdekel az általa oly szépen megalkotott vérvád? Mi 
lesz, ha a rendszer nem reagál?

A rendszer horkolt. Aludt már régóta, reggel, délben, este - 
éjszaka ivott egy kicsit, olyan hektót, majd aludt tovább. 

Tiszta volt a lelkiismerete, már rég nem érdekelte semmi, ő 
egy hófehér ügy.
Ámok kezdett zavarba jönni. Nyeszlett alakja ide-oda haj

longott a szélben, de sehol se talált támaszt. Az egyetlen iz
mos mozdulat az lenne, ha a rendszerbe rúghatna, annak 

lenne egyensúlyteremtő aerodinamikája, tényleg. Attól 
visszanyerné az erejét.

Amit a rendszer vajúdásának utolsó éveiben kissé elve
szített. Utolsó előtti munkahelyén már kifejezetten ártott a 
jövőbeli forradalmár vitalitásának és harckészségének, hogy 

akkor sem akarták kirúgni, amikor pedig nyilvánvalóvá vált, 

hogy ő lopta el a közös pénzt a titkárságról, tetemes összeget. 

Pedig jól jött volna a kirúgás, 1988 májusában, a Hősök te

rén az erdélyi tüntetés után nyugodtan mondhatta volna, 
hogy emiatt, hogy bosszúból jegelték.
A barmok! Nem tették. Helyette ők is kint voltak a téren, az 
egész vezetés, a menet élén. Őt a rendezők az él közelébe 

se engedték.
Csak akkor rúgták ki - igaz, ez tényleg rúgás volt, az elnök 
páros lábbal rúgta, hajította ki -, amikor kiderült, hogy a 
hivatal tekintélyét pedofíliára használta.
Kiskorú fóti cigánylány volt az áldozat, aki maszatos könnyek 

között sírta el az elnöknek, hogy nem tud kimenekülni az 
erőszakból. Ámok - akkor még rendes polgári neve volt, s 

nem ilyen félig illegális - hangtalanul zúgott át a levegőn. 
Mikor földet ért, bosszút esküdött.
A rendszer, lakájai és az egész kommunista bagázs ellen az 

egész világon.
Utolsó munkahelye nem is volt valóságos. Az erdélyiek 
számára gyűjtött pénzt kezelte. Máig sem világos, miért 
nem akasztották ruhafogasra, mikor kiderült, hogy ellopta a 

pénzt.
Talán azért nem, mert olyan undorítóan alattomos volt, 

görényillatú, veszélyes volt hozzáérni.
Ámok kifutott az utcákra. Rendszerváltó lett belőle. Zász

lókat lengetett, transzparenseket cipelt. Olyan elszánt, zajos 
volt, hogy senki sem tudhatta biztosan, nem besúgó-e, nem 

provokátor-e, aki este jelentést ír. Oly mélyről, a semmiből 
bukkant fel a fordulat után - után! hogy tülekedő vi

selkedését nem lehetett megmagyarázni csupán pszichopa- 
tikus, skizofrén jelekkel, melyeket vaskosan bocsátott ki 
magából.
Ettől kezdve Ámok a barikádok frontharcosának hitte ma

gát.

Feledtette - a priuszok elévülnek - a korábbi börtönbün

tetéseket, a friss, felfüggesztetteket is, az amnesztia is jót 
tett e folyamatnak. Gázolt, lihegett, nyilatkozatai folytán - 
hisz a kor e kiemelt emberének meg kell szólalnia minden 

frekventált fórumon - kígyók, békák, csúnya hüllők bújtak 

elő tágas ajkáról.

Le a piszkos kommunistákkal! - üvölti most is, 1990 áprili

sában. Kis mocskos öklével veri a rendszer kapuját. Az ar

cát szeretné verni, de a rendszer nem jön ki, alszik, fáradt. 
Már mindent megbeszélt a jövő elegáns uraival. 
Ágyába mégse engedhet tetveket. Ámok - fuss!
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Hoppááá!!! Hopp!!! Pá.

Az ország életének nagyobb része vidéken születik meg. S 
ott is hal meg. Ott is hal el. Ez az utóbbi mondat nagyon bánt. 
Már gyerekkorom óta, mióta felismertem ezt a torz születési 
arányt. Az ország kincseinek kirívóan hatalmas tömegét vi
déken hozzák a felszínre. Kirívóan aránytalanul nagy töme
gét Budapesten fogyasztjuk el.
S nem a gabonára gondolok, nem a talpfára, és nem a kaptá
rak mézére, s nem is a kotlóstyúkra, mert természetes, hogy 
a tyúk nem a médiaműhelyekben, nem a bankokban tojik.
Én most kizárólag a szellemi kincsekre gondolok, a kultú
rára, a művészet csaknem minden ágára.
Először spekulative.
Lehet-e, hogy egy országban, ahol a lakosság 80 százaléka vi
déki, a szó mindenféle értelmében az, hiszen csak egy nagy
város, egyetlen city van nálunk, ahol tehát mindenki máskép
pen él, mint amit a főváros nyújt - lehet-e, hogy egy ilyen 
országban a gének, hormonok, pete- s hímivarsejtek aszerint 
halmozzák a kiemelkedés lehetőségét és adottságát, hogy kö
zel születtél-e a Zeneakadémiához vagy a Parlamenthez?
Lehet-e, hogy a ritmus, a zene, a táncművészet fizikai és 
esztétikai tehetsége aszerint gyűlik össze a testben és a zon
gorázó, hegedűt vallató kézben, hogy bunkó paraszt, tolvaj 
cigány, repedtsarkú „közveszélyes munkakerülő”, brin
gával az iskolájába kicsalinkázó tanyasi tanító volt-e az 
apád; vagy a munkáshatalom krémjeként pl. ávéhás tiszt, 
vagy a rejtett hatalom részeként külkereskedelmi és bank
szakember, világot látott óriás „már akkor is” (ami az ille
gális ügynöki jutalékok, a baksis összegyűjtését és titkos 
külföldi számlákon történő elrejtését jelentette az átkosban 
- azaz a belépőt a mába, kibélelve, átok nélkül burzsuj-gaz
dagon)? Ettől magasabbra ugrasz a cirkuszban? Vagy az 
Operában? Szebben vonyít a hegedűd?
Lehet-e, hogy a gyönyörű szavak aszerint tolulnak új és új 
zengéssel a szádra, a toliadra, hogy elitképzést, idegennyelv
órákat és zongoraleckét kapsz itthon és külföldi rokonaidnál 
gyerekkorod óta; vagy hogy 30 négyzetméteres, földpadlós 
lakásban üvöltött a család mind a hat tagja körülötted, és te 
télvíz idején inkább mezítláb rohantál ki a távoli utcasarok 
kútjára vizet hozni, semmint lásd a pofonokat? Ekkor csen
gett fel a füledben A Szó?
Lehet-e, hogy az énekhangod, a színpadot betöltő hatalmas 
orgánumod, a mindenkinek továbbított népmeséid és dalaid 
amiatt oly gyönyörűek, mert hatéves korod óta zeneakadé
miai koncertekre jársz, és ha megkérdezik tízéves korod

ban, hogy mire készülsz, azt mondod: unom a zenekonzer
vatóriumot - inkább majd a Yale-re; vagy aszerint, hogy 
mamukád, anyád milyen lágyan duruzsolta a füledbe az 
ezer éve titkon benne bújó dallamot, mikor megvarrta a 
nadrágodat, s mikor elindultatok esténként és szombaton 
bérben paradicsomot szedni a téesz földjére?
Lehet-e, hogy a műcsarnoki látogatásaid - és persze a tény, 
hogy apád egy magángaléria tulajdonosa, festmények, bú
torok, antik minden - neked szebb szobrot rajzolnak a kép
zetvilágodba s majd onnan az alkotó kezedbe (mert ne fe
lejtsd, a te kezed mindig alkotó, mindig Alkot, Ól), abba a 
mindig alkotóba, amely kéz beleszületett a készbe, s csak el 
kell venni, mert minden a tiéd, ami kész; gyarapíts, gyara
píts, s a hasad fényre derül. Illetve ez így zavaros. Mondjuk 
inkább: „s a hasadra fény derül.” A haza. Ez, a tied.
És most nem spekulative.
Orvosilag egyszerű, A biológia nem ismer származást, val
lást, vagyoni állapotot. Nem érdekli, hogy száraz kenyéren 
és kútvízen nőtt-e fel a cigány apád, telítve minden lőrével, 
amit megszerzett. Mert mitől lennél akkor ilyen borzal
masan izmos és szívós? Nem ismer iskolát, mert mitől lett 
Petőfi a magyar nyelv istene? Lógás közben. Nem ismer 
protekciót, pénzzel megvett alkalmakat, amikor a raccsoló- 
selypítő-hadaró ragyás médiasztár lehet, s mert már az, azt 
is hiheti, hogy iskolapélda: a szupertehetség tört magának 
utat. Pedig csak az történt, hogy ő és szülei, barátai kitörték 
közben ezer másik nyakát ezen az úton. Ezerét, aki nem 
tudta, hogy minden megvehető - nem tudhatta, mert ő még 
alig vett valamit életében. Neki se.
Orvosilag egyszerű. Ahhoz, hogy te lehess a világ, az or
szág legjobb táncosa, balettművésze, énekese, színésze, sok 
ezren születtek meg évente. Jól van. Te Kiskundorozsma al
végén, ő a belvárosban. Rád rád se néznek, őt már ötéves 
korában bejuttatják az állam által finanszírozott speciális 
tehetségkutatók minden szintjére; egyenesítgetik a csámpás 
lábát, mígnem tényleg ugrik egy nagyot. Nem akkorát, mint 
te. De te ugrálj otthon, nem bírtad átugrani az örök távolsá
got a vidék és Budapest között: a lehetetlen és a karrier
deszka között.
Ugoij magasra, de ne Budapestig, ha nem akarod kitömi a 
nyakad. A világot jelentő deszkán hemzsegnek. Kitöröd a 
lábad, kitörik mások?
S így hal el a kincs, így alszik ki a fény, ha nincs, aki éltesse. 
Apád-anyád csak életet tudott adni. Mostantól, na, vegyél 
részt magad az esélytelenek egyenlő, szabad esélytelensé
géért vívott demokratikus harcában. Ugorj!
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Október 23 után

Ágyú dörög, gyerek hörög 
Zászló vérzik testek alatt 
És bezárulnak a körök 
És ki él, nyugatra szakad 

Tank gázol át a tereken 
Valaki emeli fejét 
Didereg november Pesten 
A Karácsonyt megkéselték

Sok srác meghal. Tessék, koktél 
Molotov száll fel az égig 
Karácsonykor, mert bennünk él 
Szabadságunk’ vérrel mérik

Krisztus hallgat, fája csendben 
Szikrák csak szemekben égnek
Egy nép része ledöfötten 
Mások győztesként tetvésznek

Emelt fejek menetelnek
Kaijuk, lábuk földbe hánytan 
Fejük felett nyíló mennyek
De testük az út sarában

Reszketek biz’, kicsiny gyerek 
Sötét ellen forradalmár 
Reménytelen ég didereg 
Vakok vagyunk a világnál

Nézem népem, vigasztalan 
Ima, iszony, lelógó fej
Kötél akad a toronyban 
Visszafolyik az anyatej

Nem heverhetjük ki sose 
Hogy a bátrat vérbe verték 
Hogy a győztesek törvénye 
Porban hagyta Krisztus vérét

Keresztfára veled, magyar 
Próbálgasd, hall-e istened 
Vörös alkony, vörös hajnal
A börtön-éj lett a tied

Fenn meghasad az ég szíve 
Lent nyirkos göröngy, parcella 
November csak a kezdete
Aradról jön a gerenda

Kisgyermekként számolgatok 
Augsburg után hány évvel?
Ezeregy... s írunk ötvenhatot 
Torkomra fagyott mesémben
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(A kezdetem)
Munkásparaszt kiscsávók

Én még mindig látok magam előtt félig hóban fagyva isko
lába vánszorogni kis lurkókat a dűlőutakon. Pedig eltelt 
azóta már egy fél évszázad...
Én még mindig sejtem, hogy a hajnali munkába induló 
gyári melós mennyire szeretne egyszer egy forró tejet meg
inni a fiával reggel hétkor. Amikor ő már olajos.
Még mindig sokszorta százezren nőnek fel esélytelenül. 
Nyirkos pénztárcában az élet, feltétellel, hideg jövőből fújja 
a pernyét - az ő reményüket - a szél, térdig állnak a maguk
rahagyatottságban.
Pedig a kicsik szemében épp annyi értelem csillog, izmaik
ban épp annyi erő duzzad, személyiségükben épp annyi 
feloldásra váró vágy rejlik, mint bárkiében a bársonyozott 
életszékekben - a gondtalanra rajzolt bíbor életképekben, a 
tenyésztett ifjakban, akik s családjaik ellopják amazok jö
vőjét azzal, hogy részvéttelen társadalmat akarnak, a min
dig győztes elvét, ha mindig ők lehetnek a győztesek.
Én még mindig látom briliáns eszű kis barátomat a félegy
házi kiskun tanyavilágban, aki a kora reggeli tanórák láto
gatása helyett retket szedett hajnaltól. Zseniális rajztehet
séggel megáldott kis haveromat, akinek asztalos apja már a 
technikumot se engedhette meg, kellett a családba egy má
sik asztalos is, még ha gyorsan le is vágta két ujját - két raj
zolót - a gyalu.
Soha nem vesznek ködbe előttem, de már nincsenek a 
láthatáron szinte senkinek. Ellopták az esélyüket: ellopták 
ma, s elherdálták akkor is, amikor elvileg ők voltak a ha
talom.
Munkás, paraszt fiatalok... az osztály, az osztály.
Iszonyúan fájt nekem már a 60-as évek végén is, a közgáz 
egyetem befejezése előtt a tudat, hogy ezer közül egy ha 
lehet igazán szerencsés onnan lentről. Valami mindig lett 
mindenkiből - mily' szép így! -, de csak annyi, amit a 
véletlen és az egyéni tehetség összege kitett alkalmanként. 
Míg a bíborok számára - és ezt annyi év tapasztalata után 
mondom, annyi keserűséggel is - nem is volt érdekes a 
tehetség, megszülettek, ettek, kész... diplomás leszel pajtás, 
s rögtön utána vezető értelmiségi. A véletlen kizárva.
Ezek a sötét gondolatok vezettek ahhoz, hogy 1970-ben 
megalakítsam a közgázon a vidéki, munkás- és parasztfia
talok felvételi előkészítőjét, ami aztán sok évvel később és 
azóta is Studium Generale néven futott tovább.
Miért írom ezt ide, életem fő állomásaival foglalkozó 
Summám megtisztelt helyére? Mert az ember számadást 
készít, megnézi, hagyott-e hátra valami érdemlegeset.
S a vidéki szegény kiscsávók egyetemi előkészítése az én 

életemben az egyik legragyogóbb csúcs, amire felmehet
tem.
Az egész országból jöttek - komoly felkészültséget kívánó 
elővizsgák után - a kis suták. Többségük, mint én is négy 
évvel korábban, akkor járt először a fővárosban. Suták 
voltunk így együtt is, én nagyobb.
S hogy el ne vesszen a hitük a forgatagban, azonnal utaz
tunk Salgótarjánba, az igazán munkás volt, és annyira vidé
ki, hogy akár szegénynek is hívhattuk.
Kétszáz...
És most tisztázzunk egy fogalmat. Egybeírom a munkás
paraszt szót velük kapcsolatban. Mert az a lényeg, hogy 
olyan árvák voltak, mint az egész becsapott két hatalmi 
osztály: a munkásság és a parasztság, röhej. Vedelték a jót 
képviselőik révén, a párt tényleg büszke képpel viselte a 
jólétüket. Szüleik túrták a földet, kapkodták a futószalagot 
három műszakban, s jó, ha gyerekeik néha esélyt szagoltak. 
Nem kérek most a statisztikai felvilágosításból, hogy nem 
így volt. Hogy bejuthattak mindenhova.
így volt! Nem juthattak be. Sokan igen, s sokkal többen 
nem. Róluk semmit nem tudunk többé. A tudás mellett a 
káderlap, a véletlen, a dugipénz, a politikai megvesztegetés 
döntötte el kinek-kinek a jövőjét.
A főváros beltenyészetében a véletlen nem fordulhatott elő. 
Makogó, világlusta, hülye gyerekek tömegét láttam a végén 
diplomát lobogtatni, s hamarosan a legjobb intézmények
ben felbukkanni, röhögőn komoly arccal.
Ezen a döglesztő állapoton kellett volna változtatnunk. 
Jókedv tölt el, amikor arra gondolok, mennyien álltak mel
lém, fiatal közgázosok: tanítani a nálunk csak 2-3 évvel 
fiatalabb gyerekeket, felvételi jegyzettömböket írtak nekik, 
s velük izgultak a felvételin.
A kétszáz kiscsávóból több mint százötvenet felvettek első 
nekifutásra.
Egyszer majd megöregszem. Előveszem az életemet, és 
végigpásztázom, a párnán fekve.
A harag mellett - amely, mint a fentiek mutatják, nagyon jó 
tanácsadó - elégedettséggel dőlök hátra, ha erre a kétszáz 
gyerekre gondolok, s arra a sokezerre, akit utód társaim 
hoztak közelebb az igazsághoz.
És most persze végignézek a mán. A bíborok még többen 
vannak, pénzzel tömték ki a fejüket is, hízottan pöffeszked
nek Budapest és Brüsszel között, e nagybuli partin, kezük
ben hierarchia, pénz, kapcsolat és...
... és a kezükben Magyarország egésze. Munkás sehol, 
paraszt sehol, izzadó embereket látok, gürcölőket, nem 
osztályt.
Osztály, vigyázz! - mondanám, de nem vigyáztak, mert azt 
sem tudták, mi történt velük a nevükben. Srácok!
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Spárta vagy Athén?

Spárta volt cseperedő, csélcsap világom egyik korai esz
ményképe. Némi fenntartással, mert már kiskoromban is 
éreztem, hogy nem kellene ledobni a satnya gyerekeket a 
Taigetosról. A rosszakat - de nem a betegeket - fölé lehetne 
emelni egy kicsit, meglóbálni a levegőben, elég a tériszony. 
Spárta mégis nagyon tetszett, férfiasnak hittem e népet, s 
követendőnek az önmegtartóztatást, az egyszerűséget, a ke
ménységet. Szerettem volna jó spártai lenni. Majdnem sike
rült.
Ekkor azonban jött Athén.
A szellemi virulás, a szín, a pezsgő közélet, a művészek, filo
zófusok vidám csapata a piacon: próbáltam velük lépést tar
tani.
Felnőtt fejjel, némi társadalmi ismeret és közérzés birtokában 
könnyebb állást foglalni: Spárta és Athén küzdelmében a vas 
alul maradt az arannyal szemben.
Vagy mégsem?
Minden spártainak erkölcsösnek kellett lennie, és a kénysze
rű egyenlősdin túl ezt azzal szolgálhatta, ha minden más elé 
helyezte hazája jólétét. Azt azonban nem ő határozta meg, mi 
is ez a jólét, amelyre mered. Merev, örökölt eszményt, fogal
mat szolgált, nem kellett tudnia, hogy mi az. Az egyén Spár- 
tában akkor teljes, ha eltökélt harcos, aki az ellenfelet ke
gyetlenül megöli. Végrehajtja a hazáért - tényleg, ez valóban 
„ a végre hajtás
Ezt gyakorolták ifjúkoruktól. Szegény helóták. Alávetettsé
gük oly megalázó volt, hogy a kezdő spártai harcosok heló- 
tavadászaton tanulták a vadejtést; s hogy rátermettségüket 
valóban kipróbálhassák, előre közölték a helótákkal, hogy 
uraim és hölgyeim, kérem, most gyilkolás következik, 
igyekezzenek rendesen felkészülni, valami ellenállást pro
dukálni, mert kit érdekel egy pehelykönnyű mészárlás. Em
bertelenül kemény harcosokat edzettek. Hogy mindhiába, 
azt mutatja Spárta későbbi dicstelen, végső lecsúszása: szi
gorú államuk szabta meg a szabadságukat, és ők ennek ér
dekében csak a szablyájukat fenték egész nap.
Együtt étkeznek, egyenletesen osztják el a földeket - de ez 
csupán addig tart, míg elég föld és elég étel van. Ha és aki
nek nincs, az nem eszik - sem együtt, sem külön.
Szigorú erkölcsük az állam szigora. Mozgásuk erősen kor
látozott, olyannyira, hogy maga a spártai állam is elszigeteli 

magát a tengertől, a hajózástól, a kereskedelemtől. Az er
kölcs kemény és világos - de mire vezet, ha szürke szellem, 
mozdulatlan valóság merevíti?
A jog az erő kifejezése - és a világ számára nincs is jog, 
csak a spártai fegyvernek van joga, mert ez vezet mások le
győzéséhez.
Amíg a spártai katona kardot fen, addig az athéni polgár vá
laszt.
A démosz hatalma ma is a demokrácia alapformája. Mo
zogj és élj szabadon, érintkezz, beszélgess, cserélj véle
ményt másokkal a magad okulására és az ő jóérzését foko
zandó! Engedd szabadon gondolkodni az embereidet, hogy 
nézeteik együtteséből alakuljon ki, milyen a szép és mi a jó. 
Folytathasson számtalan fajta ténykedést, hozzon létre min
den hasznosat, ami kedvére való.
Ö tudja, mi a jó.
S páratlan virágzásnak indult - az emberiség életében elő
ször - a szellem, a művészet, a gondolat. A művészet akkor 
és ott indul hódító útjára, ahol az ember már nem csupán és 
nem is elsősorban külső kényszerek hatására cselekszik, 
hanem megenged(het)i magának, hogy benső világából él
jen. Az athéniek vallása igazán gyönyörű dolog - az ő val
lásuk tárgya és célja a szép.
Athén azonban veszélybe is kerül, éppen önmaga érdemé
től. Az államot fenyegetni kezdi az egyén abszolút szabad
sága. A rendet felrúgja és áthágja a szenvedély és a szaba
tosság. A törvényre fittyet hány a személyes önkény. A 
szubjektumot már nem érdekli a demokrácia. Csak egyet
len, majdnem véletlenszerű pillanatban igaz és fényes a köz 
hatalma: Periklész idején. Az államvezetés ősi zsenije böl
csességével és erényességével egységbe tudta kovácsolni 
és a csúcsra tudta emelni az általa vezetett köztársaság ha
talmát minden más egyén személyes vágyával és kiteljese
désével. Egyetlen történelmi pillanatban Athénban meg
valósult a szellem szabadságának és az állam erejének össz
hangja. De a sztratégoszt csak a pestishalál menti meg a szám
űzetéstől.
Spárta és Athén összecsapott egymással - s a peloponné- 
szoszi háborúval véget is ért Periklész athéni csodája. Az 
áruló, Perzsiára támaszkodó Spárta legyőzi a tündöklő vá
rosállamot, amelyben az erkölcsöt felváltotta az új tehet- 
ségtelenség és a régi csőcselék szövetsége.
Ismerős.
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Krisztus

Krisztus mindig - gyermekkorom óta, mióta templomba kel
lett járnom, és imádkoznom kellett mindennap, egészen 
addig, míg a gimnázium KISZ-titkárává nem választottak - 
mindig úgy jelent meg előttem, s ez ma sincs másként, mint 
egy jóképű, megnyerő fiatalember, forradalmár.
Jó neki, mondtam gyermekkoromban, milyen gyorsan sike
res lett.
Azért nem volt könnyű, tettem hozzá érés közben, elég sokat 
kell küzdeni az ilyesmiért - és ismét az egyetemi jegyzet fö
lé hajoltam, csaknem véreres szemekkel, hajnal négykor. 
Meg kellett ezért küzdenie - suttogtam; egyedül-magányom
ban elaludtam a kollégium virrasztó tanulószobájában.
Krisztus testi valóját, földi létét, önkéntes harcát népéért - 
s utólag, már vallás formájában a világ minden emberéért, 
aki ezt kéri s elfogadja tőle - olyan tettnek tartottam, ami
lyen mindig is fakad nagy történelmi sorsfordulók tájékán 
az emberiség viharaiban.
Császárság jön: Julius Caesar és Brutus, Antonius és 
Cleopatra, Augustus ideje ez - a római birodalom meghódí
totta a világot, a Földközi-tenger túlsó, déli partját is, követ
kezésképpen felkelt az ottani népekben is az új szabadság
vágy. Utólag kiderült, hogy erős, hatalmas szimbólum ke
restetett és találtatott.
Krisztus számomra tehát kimagasló történelmi személyi
ség, a nagy kor és a kivételes egyén találkozása, amit azután 
a Római Birodalom fokozatos gyengülése majd széthullása 
kiemelt a kisebbség imájából és - már Róma idejében is - 
hivatalos hitté engedélyezett: vallássá tett. Valószínűleg 
nem az emberiség legnagyobb vallásává, és távolról sem az 
egyetlen fontossá, de a történelem menete folytán, éppen 
Európa lévén a világ legfontosabb szervezője, Európa ereje 
révén világvallássá.
Krisztus képessége, erkölcse, jelleme és élete-halála min
denki más elé állította őt társai közül.
Tanító, a legnagyobb emberi értékek tanítója, s tanítványai 
bámulják őt, tanait világgá viszik, bármennyit is kell szen
vedniük érte.
De csupán hős, népe bűneinek megváltója Krisztus? Mitől 
Megváltó?
Zsinatok, pápák, püspökök deklarációi teszik azzá, ér
dekek, elfogultságok, hitek, remények - a társadalom
szervezés?

Ez nyilván sértő azokra nézve, akik az ég felé fordulnak hi
tükkel.
S az ő hitük a világ éppen olyan fontos, éppen akkora, kézzel
fogható ereje, mint bármi más, ami bennünket emberi közös
séggé tett.
Hitük nem egyszerűen történelmi realitás - a történelmet talán 
csak meseszerűen ismerik, s egy nagy fakereszt valamint a 
meggömyedő Krisztus és a győztes-okos Pontius Pilatus az 
összes, amit látnak -, a hitük: eszme. Magasztos, eltökélt, 
megrendíthetetlen.
Mint a szabadságvágy. És valóban, ez az ő szabadságuk. Ez 
az ő megcáfolhatatlan, abszolút igazságuk, nem kell bizonyí
tani: van.
Krisztus, a csoda? Nekem mindenképpen az. Talán a legna
gyobb, ember által végrehajtott csoda, olyan tett, amely a 
maga idejében, a maga helyén tökéletes összhangban fo- 
gantatott a korral s az utókorral, amely kiválasztotta magá
nak.
A hívő embernek azonban Krisztus nem lehet csupán cso
da. Ő nem csodatevőket keres, nem kufárokat, nem hamis 
prófétákat.
Ő az egyetlent keresi, ami egyszerre ő maga és maga a 
szellem. Ezért számára nem kérdés a Krisztus-Isten örök
kévalósága.
Ne próbáld csiklandozni a megfoghatatlan szellem, az 
abszolút igazság talpát!
Ne méricskéld őt, ne hasonlítsd semmihez. Szenvedj, ha 
kell, ő, az igazság, a bensődben is jelen levő szellem meg- 
és felszabadít téged.
Tiszta vagy, mert Isten a szívedben lakik.
S ha rossz is a földön, nem baj - Isten vár a mennyekben. 
Jó nekik.
S magam is - mint megfigyelő - sokat tanulok a hitnek eb
ből az áradásából: az emberi hitből. Mert én csak őt figye
lem: az embert, hatmilliárd istent.
S látom, hogy Krisztus hívői rendelkeznek valamivel, Uruk
kal, ami az én számomra is fontos, amit tőlük függetlenül, de 
részben a mintájukra én is követhetek, s egy jó ideje már 
követek is: ez pedig a Szeretet, mindenekfelett, leszámítva 
az életemet - de az életem is csak akkor áll a szeretet fölött, 
ha szeretem az életemet.
„Mert ahol ketten vagy hárman egybegyülnek az én nevem
ben, ott vagyok közöttük. ”
Jó program.
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Hol az Ott?

Mindig azt keressük, őt, az ismeretlent, a megnyugvást. Az 
elérhetetlenek közül az egyetlen elérhetőt.
Hiszen csak rajtunk múlik. Ott van mindig - s talán soha, 
egyetlen pillanatra se éljük el.
Ott van bennünk. A mindig nyitott titok, rajta bátortalan 
lelkünk hétpecsétes zárja.
Önámító gazdagok és hivalkodók egész vagyonokat hal
moznak fel és költenének rá, hogy megtalálják - és ott a kis 
purdé a porban, vidáman felnéz rád, gondja semmi a világ
gal, elneveti magát, gyémántszemei is nevetnek, amint 
jóízűen belemajszol a kenyérhéjba, amitől gazdagék kutyá
ja kiütést kapna. A purdé tudja a titkot, és ha szerencséje 
van, senki se veszi el tőle, akkor se, ha történetesen munka 
nélkül koplal egész életében, s vidáman ellopja a válogatott 
eledelt gazdagék kotlájából.
Varázslatos hajfonatok alatt, milliós ruhában pompázik a 
fogadás elnökének tündéri ifjú felesége, s a WC-ben 
könnyesre maszatolja arcát, titokban, nem úgy, mint a 
purdé a porban. Keresné ő is az Ott-ot, légyottok száradnak 
százával a tompora alatt, de nincs sehol. S nem is lesz meg
nyugvás a képmutatás hazug világában. Valaki valamikor 
lehúzta a WC-ben a személyiségét. Járt neki is a jó sors, a 
lélek nyugalma, a háborítatlan jártasság saját személyében 
- de eladta 2 db 2 karátosért. Kezdetkor. Most már nagyobb 
jár.
Ámokfutók keresgélik tudományos alapossággal egy életen 
át. Pszichiátereket gyötörnek, tanfolyamokra járnak 
egzotikus országokba, guruk mondják meg nekik, mi a 
teendő. De a gyerekük fejét még nem simogatták meg, a 
derekukat még nem karolták át, nem dobálják fel őket a 
magasba repülni. Megragadhatták volna, meghódíthatták 
volna önmagukat - de soha nem voltak ott, ahol vannak. 
Sznobéria, Szibéria, Ibéria, Libéria, és néha egy csődör, két 
lábon, a harmadikkal. - Jobb egy kis gyengédség az azonos 
nemtől, Madame?
Az Ott sosem ott van, ahol másnak. Nincs is sehol máshol. 
Benned van, de nem is hallasz róla. Üldözöd, meg akarod 
szerezni, fűt-fát ígérsz mindenkinek cserében - amit persze 
sohase váltasz be -, gyakran reménytelenül lehull a kezed, 
amit a sok gyógyszer is kiválthat; rohangálsz körbe, pók 
bámészkodik a sarokban, s újra s újra szőni kezd, hogy 
mindig visszatérjen a vackába - ez lettél. Mert még soha 
nem beszéltél a szíveddel.
Soha nem tisztáztad magaddal, ki vagy. S ha az és annyi, az 
és annyi jó is. Jobb, mint a festett hazugság, a feslett élet, a 
megfeneklett lélek.

Az Ott - kiváltság. A lélekben merész, magukban is meg- 
és önálló emberek gyakori rejtekhelye. Erőforrás, végcél. 
Ne félj magadtól, a riasztó magánytól. Tudom, milyen az 
elhagyatottság, a sikerek után a kudarcok sötét szobája. De 
jobb egyedül lenni, mint sodródni hamis, ismeretlen 
utakon, idegen parancsokra és kényekre.
Csak az őrültek nem hallják, milyen fájdalmasan ordibál a 
lelkűk, ha nincs céljuk, vagy ha elhagyták a hozzá vezető 
utat. A lődörgéssé degradált élet ugyan ezerszer több, mint 
a „nagyszerű halál”, de kevesebb, mint egy korty víz. Vagy 
tán csak épp annyi.
Hatszáz smink, háromszáz party és kétszáz rögtönzött pász
toréra (és zéró+zéró kielégülés) közben hogyan gondolhat
ná végig a dáma - s az úr -, hogy valójában ő egy nevesített 
nulla. Értéktelen s alkotásra képtelen hiszterika; mások által 
kiszolgált here; impotens csődtömeg. Pedig csak te vála
szolhatnál pontosan arra, mi a baj, hová toloncoltad ki a 
lelkedet, mióta vigyorog rád magad helyett egy torz arcú 
idegen személyiség.
Ne menekülj el a fájdalmaidtól. A tieid. Te szülöd őket nap 
nap után. Elégedetlenségednek te vagy a forrása. 
Közömbösséged a te kiszáradásod: szétfolyattad az 
életnedvedet.
Iszonyú lehet, főleg, ha már gázcsapot és kötelet, gyógy
szert és kést nézegetsz. Pedig a tétel egyszerű. Az életnek 
nincs páija. Semmire se cserélhető. S ha összeomlasz, 
nevess fel egyszer, ha még oly szerencsés vagy, hogy tudsz 
nevetni: Jóisten, én még élek! Juhhé!
Menj tovább, ne dőlj le, el, ki. A lélek erősebb, mint te, bízd 
rá magadat nyugodtan. A telkedben ugyanis nem csak te 
vagy benne, beszart alak, hanem benne van a mindent 
kibíró anyád és nagyanyád, a halált kartácsban megvető 
nagyapád és az azt kiröhögő vesztes apád, benne van mind
az, amit tanultál könyvtárak és tanszobák mélyén, éjjelente 
körmölve. Benne van a remény és bizalom, amivel mások 
kísérnek, anélkül, hogy tudnád akár...
Benne van az embernek az a kiváltsága, hogy mióta 
egyenes a gerince, gondolkodik, beszél és munkát végez, 
győzelemre van ítélve. Még önmaga fölött is.
És ha végképp kudarcot vallottál, ha nem vagy ura önma
gadnak, akkor is csak beteg vagy. Élő beteg. Fogd meg 
végre valakinek a kezét, biztosan van még egy utolsó darab, 
akárhányba köptél is bele; nézz még valakinek a szemébe 
kérdően és segítséget kérőén, talán van még egy ember a 
földön, akit nem csaptál be; nyeld te kiszáradt torkodból a 
nyálad, és próbálj meg kinyögni egy, egy darab őszinte 
szót, amit eddig soha nem tudtál, mert féltél, hogy viszo
nozni kell: segítség.
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Amygdala - ahonnan a könny és az ölelés ered

Zárjuk szelíd karjainkba az agressziót.
Hagy aludjon, s ha örök álomba szenderül, hát jó helyen 
hunyt el.
A remény tanulható: reméljük hát, hogy nem tér vissza.
A kétségbeesés is tanulható: visszatér, biztosan.
A gyámoltalanság is tanulható: ijedjünk meg hát, hogy az 
agresszió ki- és elpusztíthatatlan?
Vagy főtantárgyként vizsgázzunk az optimizmus elne
vezésűből? Kihűlt szívűek további alternatívát kínálgatnak: 
az érzelmek minimalizálását.
Vasszivűek mást emlegetnek: a kudarctűrő képesség erő
sítését. A közéleti szadisták fenyegetnek: visszajönnek, 
mindig, s majd megmutatják... Br-r, ez tényleg rossz!
Rózsaszín lelkű értelmiségiek saját receptet írogatnak: az 
intelligencia magas szintjét ajánlják.
Álmokat javall a tenyérjós, és szüzességük mielőbbi 
elveszítéséről álmodoznak a leánykák, s nem tudják még, 
amit majd megtanulnak: az álmok kergetése úgyis ámok
futással jár.
Ordasnak nevelne a részeges apa, hogy ne vedd észre, most 
se jött haza. Kivert ordasnak. Szenvedélyek rabságát kere
sik a fiatal szerelemesek, s a szenvedés rabjaivá teszik egy
mást a vígjátéknak indult házas ág drámai kifejletű 
végjátékában.
Arról gagyog a közélet, hogy a más fájdalma a miénk is, s 
jól belerúg mindenkibe, aki fájdalmáról panaszkodik. 
Szolidaritás, szolid aratással.
Kontraktúra a társadalom izomzatában, görcs, rövidülés, 
megrövidítés. Nem működik a tétel, a más fájdalmának 
magunkra örökítéséről szóló tan impotens.
Most olvasd el a fenti sorokat, barátom, és megérzed, 
milyen az, mikor az ember jégcsapban verítékezik. Töröld 
le a homlokod, de í-í-gy, óvatosan, hogy valamennyi 
maradjon belőle.
S ha még élsz, nevess szívből.
Nevess szívvel, lélekkel. Mert nem csupán sírásra szól a 
könny. Nem csak gyászt ölel a kéz. Létezik és szaporán hull 
a szeretet könnye is, a munka öröme, a hála vigasza, az 
ébrenlét vigaszsága.
A szkepszis, a szorongás kutatásának nagy alakja, Freud is 
felfedezte, hogy a kétségbeesés s az önfeladás ellenszere a 
munka és a szeretet, a kettő együtt. Munka nélkül a majom 
is tud szeretni.

Pedig mi, tényleg, tényleg, mi tett bennünket emberré?!
A munka, a nyelv, a gondolkodás, s persze a kiegyenesített 
gerinc. Csak így maradunk azok. Szerető, büszke testtar- 
tású, dolgosán vidám emberek. Boldogok, hogy teremthe
tünk. Hogy van életünk, amely megengedi. Könnyekben le
het feljutni a Napig, könnyhídon, szivárványban, az öröm 
könnyein.
Ölelésben, mely el nem enged soha, ezer kilométerről sem, 
és a másfél méter mélyből sem. Az érzelem daloló kifa- 
kadásában, dalnokában, az örömkönnyben, mely ölelés 
közben nem csupán a szemedből folyik, hanem a lágyéko- 
dat is bevonja a vidám játékba.
Az érzelemben, mely mindig fölötte jár egy lépéssel az 
értelemnek, még ha mi, rettenthetetfen férfiak ezt nem is 
hisszük. Könnyeinkig nem. Az ágyékunk ágyjátékáig nem. 
Battyog az értelem az érzelem ütán, megadóan kullog min
den kiélezett helyzetben.
Miért nem haltak meg a tizenhármak Aradon? Mert 
szeretjük őket. Miért térhet haza a tizenkilenc éves lány a 
táborból váratlan terhével? S miért bocsátja meg a pofont a 
feleségünk, holott mindketten tudtuk, hogy ez soha, de soha 
nem fordulhat elő?
A társadalomban kaméleonok mutogatják színeiket.
Otthon csak kettő van: fehér és fekete. Vak és látó.
Pszichédben milliónyi rejtett, mindenki által, általad is isme
retien mozgatórugó ficánkol, izgágán pattog, de a végén az 
érzelmed mindent eldönt. Kell vagy nem kell? Brutálisan 
egyszerű, ami ésszel kiszámíthatatlan.
S most, hogy idáig jutottam az érzelem dicsőítésében, meg
állj. Hol az értelem diadala?
Persze... sehol.
De létezik valami, ami megtanulhatatlan az iskolákban, 
nem függ a képességtől: az érzelmi intelligencia. Ami nem 
más, mint az érzelem és az értelem titkos szövetsége.
Az értelem éltében, maga, nem jut el a végső igazsághoz, 
a halál pillanatának döntő jelentőségéhez: hogy min
denki egyenlő. Az érzelmi intelligencia azonban tudja ezt 
már az életben is, annak minden percében. Ezért szeretjük 
meg azt a szegény lányt, akit éppen megszeretünk. Ezért 
szép a koldusasszony becsületesen kérő keze, arca, össze
vetve a sunyi harácsolóéval, aki szívesen megvásárolna 
minket. Ezért szeretjük születő gyermekünket, pedig süket
néma. Ezért vágyunk arra, hogy ugyanaz kísérjen bennün
ket utolsó utunkra, akivel örök hűséget esküdtünk... 
Legfeljebb többen állnak ott, akik így hullatnak könnyet.
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Sírok; én sírok

A Prédikátor könyve azt sugallja, hogy ne sírj, emberi szív, 
ha szeretteid porhüvelyét sírba helyezik; hanem örülj an
nak. Mert lelkűk az Isten országába költözött, ahol majd is
mét megtaláljátok egymást. Illetve én őket, ők már várnak 
engem.
A porhüvelyemmel se foglalkozzak: „A pornak földdé kell 
lennie, ami azelőtt is volt; a léleknek pedig Istenhez kell 
megtérnie, aki adta volt azt.
Ez a visszatérés minden szenvedés közepette vigaszt nyújt, 
már előre. Ott meg - a szeretteink várnak. Gyerünk a föld
be, porhüvely, ha már úgyis ott állsz (fekszel) a sír szélén; 
legyünk gyorsan porrá, nem kell félni a haláltól, nincs ok az 
aggályoskodásra.
Ami a lényeget illeti, hihetetlenül bölcs tanács, én, mint is
tentagadó, csak utólag jövök rá, a sír széle felé sandítgatva 
olykor (kényszerből). Mert miért félj, porember, attól, amit 
úgysem kerülhetsz el? Lazán, csendesen, sőt: vigasztalódva. 
S ki ne vidulna fel, ha szerettei majdani - múltból eredő - 
gyönyörű arcát látja felvillani; hallja hangjukat? Hisz hallja 
is, látja is, már itt a földön is: képzelőerőnk és ragaszkodá
sunk természetfölötti.
Csak a mi természetünk, így vagyunk mi is természetfölöt
tiek, mi emberek, valamennyien. S akik a legjobban ismer
nek bennünket, az évezredek során megalkotják ennek leg
meghatóbb kifejezéseit.
A por persze nem megható. Akkor már inkább apám sejtje. S 
a végén az urna.
De a szeretteink várakozása - fantasztikus. És nem is hamis, 
nem elvont: itt vannak, itt maradtak a képzetünkben, hoz
zájuk fűződő érzelmeink hőfokától függően élednek újra 
bennünk mindennap. Nem ők várnak ránk. Mi nem enged
jük őket. A lényeg ugyanaz. Feltéve, ha kikapcsoljuk Istent. 
Ha nem kapcsoljuk ki, akkor ő ott áll köztünk, közvetít, ér
telmez, igazságot oszt, biztat. S valljuk be: nagyon sok em
bernek van szüksége erre. Mert olyan a szellemvilága. Mert 
az etikája és a neveltetése, a hagyománytisztelete erre inti. 
Mert kényelmes vagy bátortalan a dolgok értelmezésében. 
Mert megszokta, hogy irányítsák. Szeret hinni, mint más inni. 
Szereti, ha ő szerethet inkább. Mert milliárdfélék vagyunk.
Sírok is a sírnál, meg nem is. Ha nem, azért nem, mert nem 
ért el a megrendülés - a kétségbeesés, hogy már soha, soha, 
soha, soha, soha, sohase, de soha a büdös életben nem fo
gom látni, nem hallom a hangját, nem fogom a kezét, nem 
lesem meg a szemem sarkából, hogyan megy át az utcán: 
csámpázik vagy nem.
De ha elfog a megrendülés, a visszahozhatatlan érzése, ak

kor tudom, hogy nincs Isten. Ha lett volna, akkor olyan szé
lesre alkotta volna a fantáziámat és olyan megadóra a lel- 
kemet, hogy beleférjen ő is. Nem tette.
Helyette leteperte apámat egy másodperc alatt a fa alá, a há
zával szemben az utca túlsó oldalán. Helyette leteperte az 
öcsémet a fal mellé, a házától kétszáz méterre, az utca szé
lén. Őt már három éve várta fent a felesége? - nem úgy fest. 
Önszántából hagyta itt.
Apámat viszont marasztalta volna a felesége, ő mégis el
száguldott, mint akit puskából lőttek ki, pedig aznap nem 
sok konyakot bírt már meginni, s öcsém söradagja is alatta 
maradt az éves átlagnak azon a csúnya estén.
Sírjuknál sírtam. Soha, de soha a büdös...
Ha por, hát legyen por.
Engem ne kóstolgassanak kukacok. Lelkemet se vizsgál
gassák - elég volt neki e földi próba.
Hamvamat vigyék oda, ahonnan ered: apám Alpáron szüle
tett, Attilát ott temették el a fékentartott Tisza medrébe; jó 
hely. Szóljátok szét hamvaimat a Tiszába, kapjon bele a 
szél milliárdnyi porszemcsémbe, s vigye vissza oda, ahon
nan tényleg származom: a megfékezhetetlen, száguldó ter
mészetbe. Ott találjon meg valaki!
Azért valami motoszkál beszűkült képzelőerőmben. Nem, 
nem a feltámadás - nem: nekünk annyi! Ennyi volt, ki ho
gyan használta.
De az újjászületés. Virágban, mézben, méhecskében és egy 
anya méhében is.
Ez igen! Jelen lenni mindenhol. Mint azt az Istennek vindi
kálják. Ott vagyunk minden lélegzetben, a méh tavaszi aká
cos útjában, az anyaméh dőzsölésében, a borban és az igaz
ságban, pandúr és rabló lovában, s a szélben, mely elmarad 
képzelőerőnk mögött, bármily sebes is, csak kullog utá
nunk.
Ott vagyunk a vágyban - mert minden vágynak anyagi tár
gya, célja van, amely kialakítja és reálissá teszi azt. Ránk 
vágyik a vadász, ha buta szarvasként kidugjuk a fejünket. 
Ránk vár a suhanc, a rosszul öltözött, az ingyen mozije
gyért. Minden, mindenki, az ismeretlen.
Csak a halál nem várhat ránk többé. Neki befellegzett. Egy
szer, uram, nem többször! Eljátszotta, most már vége. Soha, 
soha többé nem halunk meg. Élvezzük a végtelen halott 
emberi szabadságot, visszavonhatatlan istenségünket. Mi
ért alkossunk mást magunk helyett?
Egyszer azt álmodtam, hogy 800 év elteltével Indiában egy 
szegény koldus kisvirág lettem, elment mellettem egy bá
rány, hajdani feleségem volt, szólni akartam hozzá; de nem 
tudtam, mert ő bégetett. Újabb 800 évet kell várni? Bezár
tam a szirmom. Van időm, istenem.
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Ó, kommunikáció

A kommunikáció - egy láthatatlan, hallhatatlan hatalmas tö
meges sóhaj is. Egy piciny, személyes óhaj is, hogy mindig 
találkozzunk valakivel eszménkben, kézfogásunkban, cé
lunkban és múltunkban. Ha lehet, mindenkivel.
A szegényeknél ehhez inkább csak a bőr megérintése adatik 
meg. A simogatás, a verés, a csók, a szemhéj lezárása az 
utolsó utáni pillanatban, a lezáró érintés, a lelki út a túlvi
lágba távozóval együtt.
A gazdagoknál cizellált a kommunikáció rendszere. Intézmé
nyesült, globálissá vált, nélkülözhetetlen önkifejezési kény
szer. A bőr érintését felváltja a technika apoteózise: istenné vá
lik a cyber-tudás. Mindenki mondani, elmondani akarja a 
magáét, a meghallgatás másodlagos és viszonylagos. Ezért a 
gazdagok kommunikációs világa offenzív és agresszív, amő
bamozgással telepszik rá a másikra, diffundál a sűrű térben, 
ahol ugyanazok a szándékok és erők mozognak, érintik egy
mást, léteznek - nagyon, nagyon akarnak „kommunikálni”, 
ez minden vágyuk, ez az életük (óóóhhh!) de nem értik, 
nem érzik, nem értékelik egymást. Nem élik a másik életét.
Ha a szegények - például a székelyek, a kiskunok, a nyír
ségiek - világára gondolok, arra, amit tapasztaltam közöt
tük, irigyelem őket. Nem álromantika, nem mítosz ez, ha
nem az motivál, ahogyan az apa ismeri a fiát, az anya érzi 
a lányát, ahogyan ismerik és ellesik egymás ezeréves moz
dulatait, hang- és testlejtéseit, ahogyan együttműködnek a 
munkában minden vezényszó nélkül, ahogyan megvédik 
saját érdekeiket s a társakét is, ha úgy adódik. De gondolha
tok a tartósan egymásba szerelmes vagy akár csak egymást 
nagyon szerető emberek, férfiak és nők kommunikációjára, 
ahogyan a tekintetek mindent kifejeznek, ahogyan a szerel
mi aktus egyetlen pillanatra koncentrálva válik tökéletes 
zuhataggá, áradattá, ahogyan nagy konzultációk nélkül is 
megértik és követik egymás jövőre vonatkozó terveit, vá
gyait, sőt az ahhoz vezető út nüánszait is.
Szeretnek és szeretkeznek a gazdagok is, gyermekeik szá
mára abban a világban is a jó szülő a legszebb minta. De 
merre visz az a kapcsolat, ahol 10 éves gyerekek mobiltele
fonon beszélik meg az aznapi teendőt a szülőkkel - vagy a 
197-en a Matáv speciális szolgáltatásával; ahol a játszótéri, 
pofonokkal is együttjáró, rivalizálásra és versenyre épített 
gyermeki közszereplést a bélelt villák lakosztályaiban pi- 
tyegő számítógépek hivatottak pótolni; ahol passzív szoft
verek nyújtanak passzív játékot, amelyben a gyerek előbb- 
utóbb garantáltan győztes lesz, azzá kell válnia - de kivel 
szemben is? A játszótéri harcostárs, szövetséges, ellenfél 
helyett géppel, játéktechnikával szemben lesz győztes: ő 

lesz az örök és megszervezett győztes, a játék így van meg
írva, s a vereségnek sincs semmilyen következménye. Ma
gabiztos, offenzív és aktív győztesek nőnek naggyá a kom
munikáció passzív változatán.
S velük szemben a nagy többség: életből szerzett tapaszta
latokkal, pofonokkal és vereségekkel, mindennapi megol
datlanságokkal.
Lent és fent elszakadnak egymástól az életek.
Az egyik oldalon a technika az emberek közé épül, oda épí
tik, olyan naggyá, ahol az emberi viszonyt árnyékként fedi. 
Mindenki különb akar lenni, és főleg más. Másság. Ők a 
technikai kommunikáció. Az ő kezükben összpontosul a vi
lággá kürtölhető - globális - kommunikáció, ők akaiják el
dönteni és főleg elmondani, mi az igazság és a jó. Saját kö
rükben az az igazság és a jó, amit annak deklarálnak. Ez 
azonban nem elég számukra - ilyen legyen a világé is!
A másik oldalon az embereknek még a legszükségesebb te
endők ellátására sincs technikájuk, közvetlenül egymásba 
fojtják örömüket, bánatukat, s közben ugyanazok marad
nak, mint voltak, s mint volt az apjuk, a barátjuk, lakó- és 
iskolatársuk. Kommunikációjuk szűk körű, nem tör a világ
ra, nem akaija kivívni a progresszivitás titulusát - semmi
lyen deklaráció sem érdekli -, nem rohan minden percben 
felszabadítani - liberté - önmagát, mert ragaszkodik az elért 
valósághoz. Az ő valódija a felesége, a félje, a gyermeke, az 
idős szülője, a hű kutyája, a szomszédja és egy nagyon ho
mályos, átgondolatlan, de cserbenhagyhatatlan fogalompár, 
aminek mindig mindent elhisz: nép, haza. Mert az - ő. Az az 
egyetlen fontos dolog, amiben ő több akar lenni mindennapi 
önmagánál.
Kell ilyen, kell haza, kell nép, még ha nem is ismeri jól.
A „kommunikáció” fogalma ma a gazdagok világát, globá
lis mozgás- és eszmeszabadságát kifejezni és megvalósítani 
- tehát így, együtt: kifejezni és megvalósítani! - hivatott 
eszköz- és célrendszer. Aki gazdag, ma az a kommunikáció. 
A sznobok nyelvéről naponta százszor leperdül a hevenyé
szett szó: szükségem van arra, hogy „kommunikáljak vala
kivel” (ismét egy óóóhhh!). Ahogy leírom e szavakat, hal
lom - hallucinálom - a hangban hordozott nyávogást-viny- 
nyogást.
Az egyszerű emberek nem ismerik a kommunikáció fogal
mát. Nem tudják, hogy a szoftverek, a gyárban gyártott ma
gatartásformák és társadalmi modellezések az ő mindenna
pi életüket próbálják utánozni.
Sikertelenül. Elveszik belőlük az élet. Nyávogás lesz az 
öblös, jóízű nevetésből. Puhány viszonyok és fehér gipsz
emberek a bővérű ölelésből.
Chip-dadogás, fémcsattogás abból, hogy Jól van, fiam”.
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Palimadárember

Amikor kirúgták a tévéből, reptében - nem is tudta, hogy 
ilyen magasban sincs tériszonya - visszanézett. Csérogott, 

ahogy látta, milyen szép sorjában röpülnek utána a szerszá

mai.
Mint a vadlibák, még gágogtak is: hülye pali!, azt gágogták. 
Javított a röppálya ívén, korrigált egy kicsit - mint a korrek
ciós műhely és a díszletépítészet egybevont főnöke egy év
tizeden keresztül gyakorolta a stúdióberendezés hatásos 

mesterségét.
A röppálya íve ugyan eltért mondjuk a barokk boltívekétől, 
de ez nem számított neki: ív, ív. A lényeg a magasság. Ezzel 
pediglen most nem volt baj.

Az átkosban ezt soha nem tették volna meg vele. A rend
szer híve volt - ott híve volt, itt íve volt, ha-ha-ha! -, ez ma 

elég is.
Amúgy a legjobb volt a szakmában, két mesterlevéllel, 30 

év gyakorlattal és minden alkotó stáb elismerő oklevelével 
tűzdelte ki az öltözőszekrény belsejét.
Most ő lett a nagybetűs Létszám. Annak leépítésekor tehát 
rámutattak: téged leépítünk.
Szerencse, hogy már régen elvált. Az „asszun” biztosan 

szekálta volna, s még egy további csillagot leszakított volna 

a megkopott házitábornoki egyenruháról. A harmincadikat. 

A tévében csend fogadta a hírt.
Azok, akik mellette gágognak most éppen -jé!, ezek nem 
is csak a szerszámok!, itt repül Zoli, a gyártás, Gabi, az 
asszisztencia és szerkesztőkém, a fáradt mellű Annamária 

is ők most eleve nagyon fáztak a magaslati reptetésben, 

csendben gágogva húztak hát tovább.
Akik bent rekedtek, rekedt hangon éltették az új vezetést. 
Csak a régen kirúgottak hada jajgatott a távolban, lent a 

földön.
Ők már tudták, hogy végkép-sárba jutottak.

Megszámlálható mennyiségben akadtak önkéntes, jókedvű 
katapultálok is. A vezetés különféle szintjeivel összejátszva 

az elmúlt években - nagyon okos gyártási-, lízing- és tőke
alapjuttatási szerződésekkel - vagyonokat loptak ki a tévé

ből, ebből jól működő cégeket gründoltak, s kizárólagos 
szerződésekkel adják el a lopott termék végtermékét műsor 
formájában a tévének, amely a kilopott eszközök hiányában 

jómaga nem tudja előállítani e műsorokat, ami azért logika

ilag nagyjából érthető is... Marad a végtermék, a sár vis

szavásárlása. Sárvásár.
pali nem ilyen volt. Becsukta a szemét, ha loptak. Külső 
forgatásokon eltűnt a teljes, teherautónyi díszlet, a közép

kor legszebb kellékeivel?
S a kiépített hatalmas pódiumok állvány- és ácsmunkákká 
vedlettek az ismerős budai vállalkozó építkezésein - barter
ben, értékük negyedárán beszámítva a gyártásvezető ott 

épülő házába?
Csapott egyet pali a gágá-számyával. Valójában nem kirú
gás volt ez, inkább belerúgás.
Nem tudta elviselni, hogy az éjszakai lokálban forgatott 
műsor után ottfelejtették a teljes hang-, világítás- és 

színpadtechnikát, csupán azért, mert a főgyártásvezető ál
landó ingyenes belépőt kapott a lányok testére.
Régi - ancien régime - párttitkári alapossággal írta meg a 
feljelentést. Tudnia kellett volna, hogy a bárlánc és lány
lánc működtetésében - a törékeny termetű tőke összedo
básában - aktív befektetői szerepet játszott a kuratórium 

egyik tagja is. A nőnövekmény-fejlesztési tervekhez kellett 
a díszlet.
Ami azért logikailag nagyjából érthető is... Végtermék. 
Sárvásár.
Létszám-pali bélistás lett. 53 évesen csak eljárni, megfuta

modni, mélyvízben úszni tudott - repülni nem. Fájt is most 
a hónaalja a nagy csapkodásban, hullott a tolla, még mint

ha lőnének is rá - de ebben nem volt biztos, hallucinál az 
ember a magasban.
A palimadárember.
Éppen felnézek az égre. A barátom, fél év elteltével még 

mindig ott röpdös.

Hatalmas íveket akar leírni, de soha nem jut tovább a 

Parlament kupolájánál. Menne Budára, de nem!, visszahúz

za a Kossuth tér deleje a Duna fölül.
Éppen a kupola fölé, mindig. Ott bekandikál, látja, amint a költ

ségvetésről beszél egymagában az előadó honatya az üres te
remben - a tévé költségvetéséről is, élő közvetítésben, különös 

hangsúllyal, tekintettel az ügy abszolút kiemelt voltára.

pali - ha repülni még nem is tud tökéletesen - egy s mást 
már ellesett a szárnyasok árnyas életéből. Mindig odahúz a 

kupola fölé, és röptében rábiggyenti friss, forró jelét a ma

dárlátta távlatokból.
Ami azért logikailag nagyjából érthető is.
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A gravitáció animációja

Ha valami esik, pl. leesik, az a szabadesés világos törvénye 
szerint esik. A gravitáció szerint.
Ha az ember esik, az bonyolultabb.
Ha a hétköznapi elesettek pl. kiesnek, kiesnek pl. a tár
sadalomból, a közösségi folyamatokból, az nem a sza
badesés törvényei szerint esik. Nem a gravitáció szerint. 
Az ember így nem esik.
Az embert kilökik. Kidobják, kihajítják. Az adott társa
dalom világos sötét törvényei szerint.
Egy darabig horizontálisan repül - ők a gólyák, légiesen la
víroznak -, aztán egyszercsak zsuppsz, lelövik őket. Ez már 
vertikális vakrepülés. Ezt csak az ember tudja ilyen sebesen 
az élővilágban.
A társadalomnak - s mert ez így egy kicsit elvontan gyáván 
hangzik, mondjuk inkább azt: a társadalom ügyeletes veze
tő erőinek - a vérében bizsereg, hogy valakiket ki kell 
dobni. Egyrészt jó mulatság. Másrészt és főleg, örököltük a 

bozótból.
Könnyűvértezetű emberhadak futkároznak ide-oda az utcá
kon, a temetők meg üresek. A verseny vért kíván, prédát, 
koncot, csontot, lerágni. Tényleg így van, bájos olvasóm, 
ÍGY.

Az erő - és a velejáró kábulat - ösztönzést érez, hogy meg
mutassa magát. Másik hasonló erőnek persze nem. Ez az 
azonosság erőfeletti tett volna.
Erő alattit kell keresni. Nem konkrétan, nem valami sze
gény satnya párát, akit a kutyád is elzavar. Emeld fel a 
mutatóujjadat, vigyázz, ezt mondd. Általában és összhatá

sában. S akkor ezt sokan félve magukra értik, reszketve 
annyira vigyázni kezdenek mindenre, hogy észre sem ve
szik: már csak a te mutatóujjad számít.
A társadalom - persze ezt sem ennyire ködösen értelmezve, 
hanem csak az eleve gyámoltalan, felkészületlen, erő alatti 
része - feladja. Még nem esik el, le, még csak csúszik. Tö
megesen. És éppen ez felel meg neked. Harapjon a nyel

vébe. Nyílja le engedély nélkül kinőtt szárnyát. Tollasodra 
eleve ne meijen. Nyeljen viszont mindent, zokszó nélkül, 
amit a torkára nyomtok viccből.
Sose vegye észre, hogy bár szép melegen ég, nem neki ég 
a magyar ég. Dideregjen az agyában az anyag.
Gyászoljon már nászágyán is, a szomorú ember keveset 
szól. Ezt te, ezt a keveset, szívesen hallgatod nagy szíved
del, bár nagy, szőrös füleddel kevésbé szívesen. Most, hogy 
ilyen elhagyatott, most lökhetsz rajta egyet. Csak hogy lein
duljon.
Eleinte bízhatsz a természeti törvényekben. Ekkor még 

diadalittasan hat a gravitáció. Embereid, akikre nincs szük
séged, mert a versenyhez cirkusz kell, nem kenyér, 
embereid huppannak egy nagyot lefelé. Mondjuk kirúgják 
az állásukból, éppen akkor, mikor záró szakaszba érkezett a 
nincstelenség által véznára soványított házasságuk. (Te rúg
tad ki, csak nem voltál ott. Nem lehetsz mindenütt.)
Most csapj oda, máris nagyot. Nehogy véletlennek vélje a 
törvényszerűt. Gyerekkorában arra nevelték, hogy kérdez
zen, és ne fogadja el a választ azonnal. Ezt verd ki belőle. 
Megkérdezné még a parasztja, hogy hol a horizont: ő hori
zontálisan akar repülni. Te már másként döntöttél.
Zuhanó fecske a légy után, reptedben elkapod-e?! Ezt 
próbáljuk most a társadalmi röppályán, kicsi koma. Ne 
lapulj. Repülj.
A hatalmas, szabad térben sok százezer kipirult arcú ember 
verdes a szárnyával, amelyet kéznek hívnak, kérő, esdeklő 
kéznek, imára, kulcsolásra születetten. Most száll, száll a 
sok kéz, száll a láb, pirul az arc. A verseny megkezdődött, 
sőt: már zajlik régóta, csak ti eddig - tévedésből - lent tap
soltatok ujjongva. Repülj, repültél, repülni fogsz...
Aztán leesnek holt fáradtan.
És itt a baj. Mert mi van a földön? Véget ért a gravitácó! 

Csak addig tartott! A sárig. Azért addig mégis csak történt 
valami. Volt remény, repülés, láz, hórukk. De mi van 
most?!
Nincs tovább. Benne a dagadt bélsárban, a vézna testtel. 
Csapkodsz még, verdesel, de ez már nem szabad esés. Ez 
kétségbeesés.
És éppen ilyennek szeret látni a társadalom (tudjuk, a pon

tosítás: a mindenkori vezető erői).
Hozzád tudja magát hasonlítani minden helyzetben.
Hozzád képest gazdag.
Hozzád képest szerencsés és többség.
Hozzád képest eszik.
Hozzád képest a gyereke is enni fog. S annak is lesz 
gyereke.
Most, mikor emelgeted azt a bamba, réveteg szemű fejedet, 
hogy megkérdezd rekedten, és mi van az én gyerekemmel, 
most csattanjon az ostor. Le a fejjel!
Nincs.
És ne is legyen.

Sokan vagyunk.
Ha lentebb vágysz, lentebb másfél méterrel, szólj, kiteljedt 
szociális hálónk felfog majd, hogy még csak véletlenül se 
ess annál lentebb. Másfél méter. Bár ezt nem tudom.
És, barátom, ha ott a háló felfogott, az jobb, mint minden 

eddigi hálószobád. Ott nincs többé gravitációs vész-zavar. 
Ott nyugodtan fekhetsz, imitáld, hogy OK.
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Gazdaság

Tényleg. Ezek tények.
A gazdaság működik.
Hogy szól-e hozzád
Azon még tűnődik
Gondterhelt, de jön a harag
Amit most sikerrel eltakar
Növekszünk, ez a mai lényeg
- S melyik az a réteg?

A számok szerint félreértek valamit
Hunniában ez-az felkészülődik
Ha teheted, szedd meg s szedd magad
E szabadságot csak egyszer lophattad
Keverd bele összes mérgezett érzésedet
S a kelyhet tartó társadalom hálás neked
Ha nyalod a pelyhet, a puhát, az árnyaltat
Amivel minden pártvezér megkínál, ha szárnyat kap 
In flagranti, nehogy hazárdan rátok törjön valaki 
Miközben egymás kezében tértek észhez - ki-ki

ím itt e gazdaság, vidd magaddal szegényem a válladon 
Hogy ha a szabadon felvert gaz végighever az ágyadon 
Nyugodtan se alhass, amúgy álmatlanul, félsz szabadon 
Féltől félni, s az egészen szégyenkezni? - már nem tudom...

Mindig szoros kötelékben repültem
Integráltan, nem szaros gatyában
S most hiányzik a közeg, amit rég nem találok
Bár elveszteni oly sikeresen tudtam, mint hév a lángot

Széllel szemben meneteltem
Miért dadogtam ijedtemben 
Megzavartan körbenéztem 
Szívzavarral a tüdőmben

Zajlanak a zűrzavarok
Milliomod része vagyok
Ráadásul rég eltűntem
Társadalmam pincéjében

Jobbra jobb

Az ország hősi hurrákból állt 
Kurváknak meséltek ledérek
Letértél, mikor mondták, balra át 
S nem hiszel pénzbeni meséknek

Nyelvedben élsz, de eszedben hallgatsz 
Lefedett fővel panaszt sem teszel
Úri kedvedben pad alatt alhatsz 
Letépik jövőd, s szaggatott leszel
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Pedig a költő nem kéri ezt

Már-már biztosan tudom - sőt, ahogyan egyre többet 
ismerek meg a világról, egyre inkább azt hiszem hogy a 
valóság mellett, azzal karöltve az számít, az vezet, az 
irányít bennünket, hogy mi van a szívünkben, a 
szemünkben, a látásunk távlatában, és főleg, hogy hitünk-e 
az, amiben hiszünk.
Visszanézek a múltamba, rosszul öltözött, kipirult tekintetű, 
reményeket meseszerűen kergető szegényes kis gyerekko
romba, és nem értem: mi fűtött akkor, a részvéttelen, fáradt 
közömbösség hidegében? És hallom az elismerő szófosz

lányokat, a tanítók biztató tekintetét a bizonyítvány
osztáskor, gyerekek igenlő szavazatát, ha megválasztanak 
valaminek, a szegény öreg szomszédok éljenző üdvrival
gását, hajói eladtam a nyulakat „kéz alatt”, a vonat füttyét, 
ha elindult és én csak néztem utána, utána, mert nem akar
tam menni sehova, nem is tudtam, hogy menni lehet...
Ezeket a sorokat más, ösztönösen írt soraimtól eltérően egy 
ritka érzés, egy hirtelen és váratlan, csak most felismert 
konkrét hang íratja velem, most is az vezeti a kezemet e 
szavaknál:
Én Petőfi testvére vagyok. A fia, az irka a kezében, a 
fegyverhordozója, a rikkancsa, a szomszédja, a segédje az 
országgyűlési választások korteshadjáratán, és vagyok a 
könyve, a verse, a délibáb is, két csepp vére Segesvár mel
lett. Ez, mindez eddig még semmi új, mindig így éreztem 
kiskoromban, s letisztultabban, némileg az önérzettől és a 
kötelező büszkeségtől szándékosan mérsékelve felnőtten 
is; ez régi érzés.
De miért nem mentem oda a házukhoz Félegyházán, miért 
nem léptem át a küszöböt soha, pedig ezerszer jártam ott, 
kukucskáló gyerekként, s újabban a költő születésnapját 
ünneplő meghívottak körében, tekintélyről árulkodó fel
nőttként? Miért nem léptem közelebb a házhoz soha maxi
mum 5-10 méternél? Ez az érzés motoszkál bennem, mióta 
legutóbb, egy szilveszter délelőttön, a költő újévre virradó 
születését köszöntvén rájöttem, felismertem: még soha nem 
néztem be az udvarra, a szobákba, pedig szíwel-lélekkel 
félegyházi vagyok, mint ő is volt.
A mítosz hatalma? Hogy ne tegyük hétköznapivá a fen
ségest?
Vagy a titok? Hogy mindig minden olyan legyen, amilyen
nek elképzeljük, s ne olyan, amilyen? Hogy nekem most is 
bent lépked ez az égő szemű fiú, éppen leszállt fűzfavessző 
paripájáról, és én nem akarom megzavarni?
Vagy?
Igen.

Hogy ami mindenkié, az nem a miénk. A szellemet ne idéz
zük a régi bútorokban, az elsárgult könyvekben, a felújított 
vendégszoba vagy a konyha szegletében, ne keressük 
István öcsit és az anyjuk tyúkját.
Hagyjuk érintetlenül a szellemet, ha szeretjük, ha igazán 
bennünk lobog, ragyog, és ha azt szeretnénk, hogy mindig 
súgjon nekünk valami szépet.
Értem már: kisfiú koromban nem éreztem magamat méltónak 

ahhoz, hogy ott lépkedjek a házukban, ahol ő botladozott.
De mért maradt meg ez az érzés a magabiztos felnőttkorban 
is, amikorra száműztem a gátlást és a dolgokat sikeresen 
ésszerűsítettem a magam számára? Miért kell a felnőttnek 
dajkálni a nimbuszokat, ha már túl van számtalan konkrét 
pici gyermeke dajkálásán, és hús-vérből valónak tartja a 
világot s annak emberét?
így halok meg? Hogy nem lépek be Petőfi szülői házába, 

csupán azért, mert kicsi koromban a romantika titkai 
elvarázsoltak?
Azt hiszem, igen.
Mert lényünket, személyiségünket döntően meghatározza, 
ami tudattalan gyerekkorunkban történik velünk. Ez persze 
alapvető kontraszt, és soha nem fogjuk tudni eldönteni, 
mennyire változtathatjuk meg magunkat később. Eleve 
kijelölt úton megyünk, amelyre csetlő-botló léptekkel 
kerültünk, anyánk-apánk jóvoltából?
Aki felnézett a csillagokba, aki mindig oda nézett, az nem 
veszi le a szemét, csupán azért, mert ott úgysincs semmi. 
Aki hisz a költő lángleikének, azt nem lehet meggyőzni 
arról, hogy ugyanezen költő fegyelmezetlenül, felső 
parancs ellenére ment a harctérre (és talán még be is rúgott 
előző éjszaka), tehát vessen magára. Aki szereti a szüleit, 
annak hiába regélnek a generációs szakadékról, az a gyer
mekében is az apja, az anyja vonását keresi - és ő, csakis ő 
meg is találja.
Akinek Petőfi szent, annak hiába mesélnek a fetisizmus 
hátrányáról és beszűkült szemléletéről. Az individuum 
kibontakoztatásáról is hiába. Annak ugyanis már elfoglalta 
a lelkét a szentség: a szeretet, a tisztelet, a büszkeség, a 
vagyunk és leszünk örömteli ujjongása.
Ezért tehát nem feltétlenül kell átlépni a küszöböt. Ne 
vigyünk port és sarat a szellem szobáiba, én legalábbis nem 
akarok.
Nekem így is látszik. Ott áll a homályban, ő is éppoly bátor
talanul kisfiú, alig mer kikukucskálni, nem akarja, hogy 
meglássam, el is fordul gyorsan, bebújik az anyja 
szoknyájába, megdörzsöli a szemét, mintha sírna, és most 
éppen vigaszra volna szüksége, egy anyai jó szóra, mielőtt 
világgá megy meghalni.
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A szabadság hídja

Megdőlt a híd óriási pillére. Előre, aztán hátra, aztán - ugyan
olyan szabályos, életunt lassúsággal - folyamatosan előre- 
hátra kezdett inogni. Előbb-utóbb eldől az egész, ez fentről jól 

látható.
A híd óriási oszlopáról elszállni készül a bronzmadár, las

san mozgásba lendül majd annak a teste is.
A szárnyait még zárva tartja, de másodpercek kérdése: lesz 

szárnyalás.
A férfi keze már a magasban. Az eget nézi. Nem mer lepil

lantani, tériszonya van. Iszonyú megpróbáltatás volt feljön
ni, csak híres rögtönző erejének köszönheti, hogy sikerült. 

S persze annak, hogy sohase nézett hátrafelé, soha életében, 

s soha most se.
Sikerember volt. Azért persze a hídról se akart sohase el

szállni.
Keze kérdően a magasban, egyelőre oldalvást.
A tűzoltók még csak most érkeztek meg, valaki hangosbe
mondón mondja a magáét.
Irreleváns már - véli a férfi.

Csak suttogja.
A lent bámészkodók közül senki se ismeri őt, ő meg nem 

meri megnézni, kik vannak lent: a tragédia sokismeretlenes. 
Egy újabb férfi a Szabadság híd tetején. Légtornász, légvá

rat építő exélő.
Miért mindig a madarat választják? Repülni vágynak. A 
Gellérthegy sziklái, Szent Gellért szobra, a biatorbágyi 
fehér sziklafal miért nem jó nekik?
Kell egy jó szárny, egy biztos száguldás a semmibe, Ikarosz 

érzése, felemelő ambíciók kellenek, hősies elszánás, a víz 
puhasága az anya öle, mélysége, a visszatérhetetlenség és 

az eltűnés záloga, a Nap az utolsó úton, a felcsillanó 
fények: Nap, ég és víz között.

S a tömeg.
Az is kell, a látvány, hogy az ember ne semmi, ne bukás le

gyen az akarat utolsó villanásakor.
Sikeres ember áll a madár szárnyai mellett. Csak az elmúlt 
hét évvel van baj.
Az apja karrierje bámulatos volt mindkét rendszerben, úgy 

váltott, mint az intercity, s minden dobása célba ért.

Az anyját ugyan intellektuális alkoholistaként találta a nagy 
átalakulás, s ezért kidobta az édest a fater, s édes talán el is 

tűnt már, nem látta évek óta, azt sem tudja, kijött-e valaha 
is az elmegyógyintézetből - de a fater mindenért kárpótol

ta, gálánsán meghálálta, hogy vele maradt.
Új „mamija”, vele egyidős lévén, soha nem molesztálta, né

ha ketten együtt röhögték ki a fatert a háta mögött: az öreg 
tényleg mindent megtett volna értük; talán kihagyhatták 
volna az alkalmankénti Szexuális ínyenckedés titkait.
Egy kis fű mindig megkavarta az etikáját, a mami is épp 

így volt vele.
Mindenesetre az öreg végrendelete számára megnyugtató 
jövőt teremtett jó előre, s az édest majd akkor - ha a fater 
meghalna - magához veheti a vagyonból.
Az új „mamival” nem kellett volna... iszonyú... jó... volt... 

A híd óriási pillére hirtelen teljesen kifordult a tengelyéből, 
egyszerűen dőlésnek indult az egész szerkezet. A madár 

azonban nyugodt maradt, vakarta a tollát, ekkora dög nem 
repül csak úgy hirtelen.
Lent valamiért jajongtak az emberek.

Hallotta, hogy valakik másznak fel az acélszerkezeten. 
Tudta a filmekből: elindultak a tűzoltók.

Még ráér. Kitárt keze hozzáért a vasmadárhoz, ettől meg

riadt.
A fater elintézte a felvételijét is a közgázra - nem mert 
lenézni a jól ismert épületre a híd alatt -, s bár mindig meg

bukott, a végén átiratkoztak fizetős business-egyetemre, lett 
diplomája, állítólag mindenre jó.

Az apja ki akarta nevezni az egyik privatizált!?) malom igaz
gatójának, de ekkor hisztérikus hangon közölte az öreggel, 

hogy úgyis kiderül a kábítószer.
A fater pofon vágta a 28 éves, friss diplomás, kiskorú gyagya 

fiát.

A fiú oldalt dőlt.

Megsimogatta az utolsó élőlény fejét, a vassas hálásan 
nézett vissza rá, megértően abbahagyta a tollászkodást, le

nézett a földre, s ott semmi újat nem látván, az égre vetette 
fejét, majd egy váratlan mozdulattal kitárta óriási csecsemő 

szárnyait.
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4.
Lent és lent (Önök ott fent? - G. Wallraf után)
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A vágy hídja

Látták, megfigyelték már? Az idős nénikét? A Szabadság 

hídon?

Vagy a vásárcsarnoknál? Néha az aluljáróban, bár ott rit
kábban? Amint hétrét görnyed. Egész nap. Arcát a földbe 
takarja. A betonba.
Kezét maga elé tartja. Ott tartja a kezében az egész életét. 

Kínálja. Nagyon picike.

A nénike koldus.
Nem tudom, szégyenli-e még, van-e ereje foglalkozni 

azzal, hogy most mi is ő.
Nem tudom, hogy neki kell-e a megélhetés - az életének az 
ellenértéke, amit a tenyerébe helyezünk -, vagy másnak is, 

az egész családnak, főként az unokáknak, ahogyan ez lenni 

szokott.
Bár nem biztos, hogy e tenyérben a felénk tartott élethez 

unoka is tartozik.
Ehhez az életképhez esetleg egész életen keresztül csak a 

magány tartozott.
A nénike nem nagy taktikus. Nem emeli fel a fejét sohasem. 

Nem néz ránk.
Pedig a szemével sok mindent elérhetne azoknál, akiknek a 
kinyújtott kéz nem mond semmit. A szem mégiscsak a lélek 

tükre.
A nénike ezért nem réz ránk, hát persze. A lelkét már nem! 

A nénike cserealapon kereskedik. Picike élet, picike tenyér, 
picike asszonyka, picike pénz.
A marketingben ez a Négy P elve, csak nem épp így, csak 

majdnem így.
Kínálja az életét, lessünk bele?
Üresnek látjuk a kezét, pedig nem az. Nagyon barna, cser

zett, ráncos, ez mind jelzés, nyommutató jelekkel van tele a 

néni keze.
Mindenesetre mindig ugyanolyan, és ez azért jó érzéssel tölt 

el, a biztonság érzésével: a nénikénél nagyjából rendben van 
minden.
Ötödik P, panasz biztosan nincs, ilyen elv nincs az élet - az 

egyetlen, a gyönyörű, a végtelen élet, a bárcsak tartana 
mindörökké élet - marketingjében.
A nénike ezt a bizonyos utóbbi marketingelvet tanulta, 

panasz nincs.
Lehetne, ha lenne, de mivel nincs, hát nem is lehet.

Ezt a kis nonfiktív írást sokaknak írom most, órájuk gon
dolok közben, tartozom ezzel nekik.
A fiúkra, akik kivágták az anyjukat, elzavarták, elhagyták, 

megalázták, lehülyézték, kifosztották. A lányok azért má
sok e tekintetben.
Ők is lesznek anyák, jó az előzetes ösztönük és az azo

nosulástudatuk.
A féijeknek, akik már hatszázszor megpofozták a feleségü
ket, megrugdosták, kifosztották, átvágták.
A gyerekük anyját, akiből majd nagyon folyna az Ötödik P, 

de akkorra már hatszáz zár lesz a néha begyógyuló, néha 
szétvert száján.
A pénzpazarlóknak, egy kis hülye belvárosi és rózsadombi 
gyereknek, akinek a hétvégi erőszakos kívánságlistájából 
téltől télig megtelne a nénike keze.
Igaz, ez nem volna jó, a nénike nem szereti, ha a kisunokák 
pénze nála köt ki.
Rögtön becsukná a kezét.
A pénzpazarlóknak, akik úgy gondolják, hogy nem pazarol
hatják a pénzüket oly utcai nímandokra, akik ráadásul még 

az arcukat sem mutatják meg, hogy az ember - homo öco- 

nomicus - biztosan megállapíthatná, jó helyre teszi-e a pén
zét, nem szóija-e szét mihaszna útonálló, utcánálló nap- 
lopóknak.
írok a gyerekeknek is, bár azt hiszem, hogy ők már nem ol

vasnak.
Ha biztosan az élet van a nénike kezében, akkor jó lenne 

legalább odamenniük, és jó alaposan belenézni.
Az élet egy és oszthatatlan, csak egyetlen élet van. Minden 

élet ugyanolyan, ugyanaz. Nem lesz más az övéké sem, 
ugyanannyi lesz benne a boldogság és az űr, a nélkülözés és 

a tenniakarás, mint amennyi a nénike tenyerét szántotta-ve

tette egy életen át.
Ott olvasható az igazság, érdemes venni belőle egy darab

kát, ha már ilyen védtelenül kínálja a nénike.
írok a még csak meg sem sejtett, a még az álomban sem 

szereplő, születendő gyerekeknek is.

Olyan világra ébrednek majd, ahol minden igazságos: a jó 

akár a földbe, betonba is temetheti arcát, akkor is a Szabad
ság hídon süt rá a Nap, s tenyerében mutathatja szorgos éle

tét.
A rossz beleköp mások tenyerébe, s a végén a híd korlátján 

méregeti, meddig viszi a Duna.
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Lakatlan életek

Egy csontváz tipeg előttem. Hörög, és ettől kissé gyanús. 
Dohos szaga élőre utal: romlik valami. A csontváz pedig 
tényleg csak csont, rég nem tartja össze semmi a nagyka
bátján kívül. A kabát, a rajta levő félcentis zsírréteg ugyan
azt a funkciót tölti be, mint a juhászok subája. Télen me
legít, nyáron hűsítőén szigetel. Ha leül, hűs ülés, fűzöm a 
tipegő alakjához a gépkocsi reklámot.
A csontváz lobogtatja a nagykabátot, most nagyon hideg a 
szél mínusz tizenötben, reggel fél hétkor, szokásos portyám 
táján, az amerikai nagykövetség és a nemzeti bank tövében. 
Lobogtatja óriási szakállát is, mely - hajával egybenővén - 
a pásztor-suba funkció kiegészítő divatkelléke. Most mele
gíti az alatta megfagyott csontokat.
A csont megáll a szokásos helyén, nekidől az omlásra ké
szülő erkélyek fatámaszának - most már ketten támasztják 
a balkont -, és hangosan olvas angolul. Három éve ismerem 
ezt a reggeli nyelvleckét, fél hét és hét között, valószínűleg 
az amerikai követség CIA-ügynökének szánja a mormolást: 
hátha észreveszik és felfedezik, szerződtetik. Konok váz, 
mert bár eddig soha senki se szólt hozzá e három év alatt, ő 
csak olvas elszürkült papírlapjairól, érthetetlenül és válasz
tékos folyékonyságában is zavarba ejtően értelmetlenül, 
aszmongyahogy pl.: „threebillion one hundred million oil 
and gold plus two hundred million gallon...”
Szipog, a CIA most se jött ki titkos információkat begyűj
teni. A csontváz halkan tovább ballag, mindig ugyanakkor 
és ugyanarra, a maga soha senki által meg nem ismert titkos 
útjára. Hogy aztán másnap hajnalban újra felbukkanjon az 
ellenkező irányból. Mi lesz, ha egyszer életre kel? Ha ráéb
red: ez itt egy világ, amelyben ő valaha élt, remélt, henyélt, 
nem járt lehajtott csontfővel.
Hogy nem csak kapualjak alja volt. Hogy ismerte Isten sze
relmét, amely hódolón rá, csak rá irányult? Amikor még 
nem unta őt a halál. Most már az is unja, ide-oda lökdösi, 
hol ki, hol be. Fő a jenki tudás, angolul, ez tartja felszínen. 
Three billion acres, God’s acre... plus one or two tenants. 
Nem is értem, mit motyog az angol szántókról, a temetőről 
és arról, hogy ő meg még valaki, főbérlő. Súlyos titkok 
hordozója a váz, talán a szakállába súgja bele néha a vá
laszt. A Cl A még mindig lustán horkol.
Gondol-e bosszúra?
A szerelemből maradt-e emlék?
És tényleg egyenes a két pont közötti legrövidebb távolság? 
Vége. Ennek itt vége.

Két csontváz beszélget az ablakmélyedésben. Évek óta hal

lok tőlük szófoszlányokat, pedig holt magányukban rám se 
hederítenek. Az egyik vékonyabb hangú, nyilván nő. A má
sik nem válaszol neki, nyilván férfi. O a főnök.
A nőváz már pirkadatkor talpra pattan, a férfi egész nap a 
papírpámának támasztja buksi fejét és horkol. Nyáron néha 
kibújik a nejlonpaplan alól, télen betakarja magát a nővel. 
A felesége.
Szakadékot lehetne tömni sorsukkal, de én a többieket nem 
ismerem, ezeket is csak a szemem sarkából. Nyilván vétkez
tek, ha itt zörög a csontjuk az irodapalota tövében. Pl. aláírták 
a lakásmaffia + maffiaügyvéd papíijait, s másnap már nem 
volt otthonuk. Ezt itt, leszámítva. Bár diszkontálásra ez kevés 
az elszámolásnál. Pl. a fiuk kivágta őket, drogért eladta a 
fejük fölül a lakást, amely az ő nevére írt nagyanyai örökség 
volt, hogy megspórolják a majdani illetéket.
Megkérdezném, hogy melyik a kettő közül, de közösségük 
nagyon zárt. Igazságtevésre pedig nincs módom a gazságok 
kevéssé poétikus, kevéssé etikus világában. Mindenesetre a 
nép már nyugton hagyja őket: soha senki nem szól hozzá
juk, s kedvemre valóan a hatalom sem. Nem tud mit mon
dani, hát ne szóljon. Úgy állnak vagy ülnek lomjaik körül - 

megkímélem kedves, melegszobás, olvasólámpás olvasó
mat a tételes felsorolástól -, úgy vigyáznak rá, mintha most 
született picinyük bölcsőjénél állnának. Hangtalanul, ked
vesen. Szerényen néznek egymásra - főleg a nő a féijre; az 
nem néz -, mintha azt mondanák: igen, drágám, ő a miénk, 
csakis a mi kicsink. Megcsináltuk!
A mérgezett nyilat, amelyet minden reggel beléjük döf a 
felkelő nap, leteszik az ablak mélyére, a homályba. Nincs 
helye itt haragnak, Uram.
Levelet írnak néha a levegőbe, feladják a szellővel. „Édes 

fiam. Nem haragszunk. Ugye élsz még!”

„Kedves ügyvéd úr! Legalább vonják vissza, hogy SZJA-t 
kelljen fizetnünk, ha már hamis az összeg az adásvételin! 
Nyugtalanok vagyunk az APEH miatt.”

„Tisztelt önkormányzat! Utánunk kézbesítették a házadót, a bün
tetésekkel együtt. De hiszen mi már nem élünk.”
Néha én is segítek nekik a fogalmazásban vagy a kézbe
sítésben, legalább tanulom a piszkos úton a halálos élet
technikát. Most is feladtam egyet.
„Te még sose fáztál télen, Nagyúr! Nem folyt könnyed a fi
ad miatt a siralomvölgyben. Nem volt a párnád a vakolat, 
vakon nem hittél a hatalmasoknak, nem pisáltak földszinti 
ablakágyadra a részegek. Nem láttad éhen halva a barátod. 
Adnál már valamit, még mielőtt?”
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Jó így

Nejlonba és papírkartonba született (bele) 
Sose ehetett eleget
Tiltotta a vallása
Vagy annak égi mása

Nejlonban és papírkartonban fagyott meg 
Átlépték a tetemet
A mentő hiába jött
Lekéste az ördögöt

Nejlonban és papírkartonban földelték
Mer’ a hősöknek járt rég
Jeltelen sír, hazafi
Érdemes némán meghalni

Nejlonban és papírkartonban vonulnak
Fönt az égen. Iparkodnak
Föntmaradni - nehogy leessenek
Valahogy nehogy földiek legyenek

Jó így... jó így... jó így... jó így... jó így... jó így... jó így..-jó így....... Jó így... jó így...jó így........Jó í-í-így...

Áz idézettnek csak a szeme élt. A szája meg volt fagyva. A keze meg volt fagyva. Az értelme meg volt fagyva. A lába meg 
volt fagyva.
A szeme élt. Nézett a semmibe. Ott látott valakit. Illetve nem látott. A szeme is meg volt fagyva. Csak a szeme fénye nem. A 
fény nem tud megfagyni, mert a fény az látszat. Az nem valóság, csak következmény. Az attól van, hogy látjuk. A fény külön
ben is olyan sebesen terjed, hogy képtelenség látni. Ki tudna követni egy másodpercenként 300.000 kilométeres sebességet. 
A fény tehát azért se fagy meg, mert olyan gyors. Az idézettnek a fénye - a szeme fénye - nagyon lassú volt, olyan lassú, 
hogy akár meg is fagyhatott volna ettől, de mégsem tette, mert a fény csak látszat. Mi láttuk a szemében, mi, a nézők. Hogy 
él. És élni is akar, mint Adynál az élet.
Meg volt fagyva a lehelete is. Ahogy kijött a száján, rögtön ráfagyott a szakállára, bajszára. De a szó, a szava az nem fagyott 
meg. Mert a szó sem valóság, csak látszat, következmény. A lélek vége.
Repült tehát a fagyott ember lassuló szemefénye és lassuló szava ki a világba, de egyik se fagyott meg. Elmondta mindkettő, 
amit akart.
Hogy nem baj, hogy nem törődtök velem. Legalább nem loptok meg. Marad a szavam, meg a szemem fénye. Az előbbit nem 
hallom - megfagyott a fülem -, az utóbbit nem látom, megfagyott a szemem. De vannak, azért vannak, mert Mindig Lesznek. 
Amíg leszek. Márpedig leszek, mert belőlük vagyok. Ők meg vannak. Jó így.

Meg a borból, amit beöntök. Amíg beönthetem.
Meg a vigasztalásra nem szoruló hitből, hogy______ : bassza meg, élni fogok, és élni akarok, és nem tudom, hogy miért, és
nem is érdekel, és nem tudom, hogy kiért; hogy ki ért?, - de az se számít, mert azért vagyok, hogy legyek, nem azért, hogy 
kérdezzek, hogy okoskodjak, hogy egyek; NEM AZÉRT VAGYOK! Hanem hogy legyek.
És a fagyott idézett - az idézet - elküldte fagyott mosolyát a világba. És jé! Az sem volt fagyott! Jé! Megtudtam! A mosoly 
se fagy meg. Se a szó, se a szemfény! A mosoly se.
Mi van még ilyen?! Nem tudom. De majd jön megint tél. Hideg. Gémber fagyhalál, némber a hóban, nejlonban. És akkor 
majd egyszer megtudom... Mi lesz az vajon???... A lélek, a lélek? Nem, az nem lehet, az megfagy! Különben hogy lenne itt 
az idézett? Különben valahol bent lenne! Nem?! A lélek - megfagy! De akkó... mi nem még? Jó így.
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Bemelegítek (Közönytől remeg a remek lét)

A meleg, amelyet kiadok, jót tesz másoknak.
Felmelegíti az utcán didergőket, az autó ablakán besandító 
fáradt arcokat.
Tejet önt, forró, friss, habos-cukros tejet az üres poharakba, 
amelyekbe nem jut 180 forintperliterért.
Sapkát tesz a fázós fejre, sálat is köt hozzá. - Miért tetszik 
mosolyogni?
Kérés nélkül nyújt oda egy húszast, borra kell, már egy órá
ja nagyon kellene, mint mikor az ember veséje felmondja a 
szolgálatot, borra kell, de szégyenli kérni, talán hang sem 
jön ki az ilyenkor hidegtől és elvonási tünettől száraz torkán 
- a meleg kérés nélkül tudja a dolgát, egy deci bor már van. 
Kolompoló szíveket hall meg az utcán, azt mondja mind, 
hogy hé, uram, nem merem már mondani, de nem volna ma 
is egy... amennyi van. Friss meleg tejet önt a pohárba, fehér 
vacak rizlingszilváni formájában, átalakulások.
Már göthös remény sincs bennük, tűdőbajos kis nyomorék- 
nyi sincs, nemhogy dagadt-duzzadt, faros, nagymellű, tara
jos. Ezért olyan a képük, mintha fagyott füvet ennének estén
ként vacsorára, s a rendőr tömné a szájukba, mondván, hogy 
tessék kérem, elfogyasztani, egészséges, a köz érdekében! 
Buummm, a fejére, hogy jobban, erősebben tudja rágni.
Ilyenkor segít a meleg. A szív melege, ez a mindenen áthato
ló pirospozsgás, széles csípőjű, forró ölű alföldi parasztlány. 
Csorduljon le az ajkadról, melegítse fel az aszfaltot, a fagyott 
lábbütyköket, a piszkos kezeket. Tömje be a lét tátongó lyu
kait. (Mint te az övét.)
Egy mosoly, mosoly, mely, ha a szívedből jön, visszaszáll 
hozzád, küldd el nyugodtan, szertelenül, boldogan, vissza
jön, vissza, vissza.
Legyen muzsikaszó a szavad, ha hozzájuk intézed. Görön
gyös az élet, legalább segítsd félrerúgni. Ordít a némaság, ha 
néma vagy, ha részvéttelenül bámulsz bele, el a fejük fölött, 
a levegőbe, mintha ott, a végtelenben rád, éppen rád várna 
valami fontos...
Mondd azt, hogy helló, vagy jól van?, vagy tessék, ez az 
Öné, parancsoljon. Örülök, hogy adhattam, már régen kere
sem Önt ezzel.
Földig alázod magadat, ha megigazítod a rongyait, amelyek 
lecsúsztak, s nem is veszi észre; mert megszokta, mert ré
szeg, mert meghalt, megfagyott. Földig alázod magadat ez
zel?
Ha igen, csapj a gyászlovaid nyakába, siess, temetnek téged 
is nemsoká - temeted majd magadat, nem búja az ember so
káig a maga szégyenét.

Mint a kalász, a levágott búza fekszenek szerencsétlenek a 
pincéből feljövő szellőzők felett. Alattuk a papíripar, felet
tük a papíripar és a műanyag-. A kettő között fagyott kis 
szendvicsemberek, évről évre a birtokba vett és monopoli
zált szellőző fölött. (Hol a Versenyhivatal?)
Levegőt veszek. Ma reggel is bemelegítek. Hoztam egy kis
párnát. Kinek? Nehéz kérdés. Az aratómunkások rengeteg 
kalászt hagytak itt elfeküdni - persze, a nagy kaszás ritkít 
rendre.
Kinyílik a templomok mennyezetére festett ég, egy ősz 
bácsi néz le gondterhelten. Mutogat valamit, de a kalászok 
nem értenek belőle semmit. Az öreg mond is valamit, de a 
nyelve érthetetlen, legalábbis ezek itt nem tanulták. A bácsi 
becsukja a kupola-képet, az eget.
Itt lent semmi sem emlékeztet arra a boldogságra, amit az 
anyaméhben mindenki egyformán tanul és követ. Miért nem 
maradtak ott még egy kicsit, egy-két évszázadot vagy töb
bet, az egyenlőség birodalmában: Milyen kár, hogy nincs 
visszaút az anyaméhbe és a halálból?!
Nincs több húszasom. Valakin kitör hamarosan az elvonás, 
ismerem az érzést. Pedig még csak reggel kilenc van. Ébred 
a maradék szellőzőnyílás. Ebédnél váltani kell.
Megteszek száz métert az ország pénzügyi központja, a gyö
nyörű és okos Magyar Nemzeti Bank környékén, a világha- 
talom-ura-USA követsége mentén, a Szabadság nevű téren, 
nincs ez száz méter, egy helyben járok, és végigvonul előt
tem az anakronizmus: oson, húzza-vonja magát a vasba vert 
magánlét.
A fejüket nem emelik fel.
A szemüket nem látod.
A hangjukat nem hallod, ők se.
A léptüket nem méred, nincs is mit, hova.
Az életükkel nem zuhansz, nem vagy... nem vagy...
A békéjük halott.
A harcuk arctalan.
A bánatuk: mint éppen levágott nyakú kacsa. Csirke.
A jövőjük igen szelíd, halkszavú, bizony.
Lelőtt nyulak, rohannak tovább a hajtők gyűrűjébe.
Vízözön után az iszap.
Kivágott nyárfák, akácfák, tuskók a sztáda mellett.
És te minden nap bemelegítesz, meghívod a szívedet, hogy 

ugyan lendüljön már be egy kicsit, az a rohadt, tunya, unott, 
kiherélt, beltenyészet-szív, ma is lesz ma, holnap is lesz ma. 
Mama.
Miért van ez? Ne legyen, hogy csak egy huszas a lét. 
Miért nem mondta senki, hogy ez mindig így lesz?
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A... szíve... megfagy...ott
(Ez nem orvosi jelentés)

„Bemelegítek" címmel tárcát írtam a Szabadság tér környé
ki hajléktalanokról; 2002 őszén írtam, 2003 január 22-én je
lent meg Jó kedvedben teremtettél... című kötetemben: a 
Magyar Kultúra Napján, azon a napon, amely nap Kölcsey 
Himnuszára emlékeztet: Isten, áldd meg a magyart 
Jó kedvvel, bőséggel.
Aznap, 2003. január 22-én láttam egy magyart, akit bizto
san nem áldott meg; nem ezt kérte Kölcsey.
Én láttam a magyart, igaz, csak sandítva, néhány másod
percre. Ő nem. Jól megnéztem, még így is, fúttában: ő volt 
a főszereplője a „Bemelegítek”-nek.
Neki most hideg volt. Minden hideg volt.
Éppen készültem Kiskunfélegyházára, hogy a Jó kedved

ben. .. országos bemutatóját megtartsuk, az autómhoz men
tem épp’, amikor az irodapalota tövében, a szokott helyen 
megláttam az én főhősömet. Nagyon elárvult állapotban 
volt, még sose láttam így.
Feküdt az aszfalton, éppen délben, a hóban-jégen. Feküdt, 
csendben nézte az eget, kitárta az ingét is a hasán, mint aki 
nagyon sietve készül valahova.
Pedig már odaért. Tudta-e, vagy se, de már ott volt.
Nem láttam még soha ilyennek, ilyen elárvultnak, szakálla
sán, sápadtan, rosszul öltözötten.
Nem láttam még soha halottnak.
Elég volt. Elégette, ami volt, s arra az tényleg elég volt. S 
mert elégette, kihűlt. S mert kihűlt, megfagyott. S mert 
megfagyott, meghalt. Perpetuum mobile.
Éppen pakolták le mellé az előre elkészített koporsót a jár

dára, a szakemberek arcán látszott, hogy nincs ebben sem
mi meglepő. Ezért is járják a várost egy többkoporsós fur
gonnal. Időben kell érkezni, ez a lényeg, ez a szabály. Ha 
rossz idő van, akkor kicsit később jön a kocsi. De megjön, 
mint a halál: a halál hívó, halk szavára jön.
Az én szakállas emberem arcán még csak kétségbeesés se 
látszott. Szerintem tudta évek óta, hogy valahogy így lesz. 
Azért nagyon jó az ilyen békés embereknek! Tudnak min
dent előre, van idejük gondolkodni. Jó időben, rossz idő
ben, mindig van.
A koporsó üresen tátongott egy kicsit a járda közepén, va
lamire még vártak a szakemberek. Az én emberem, mivel 
senki se szólt hozzá, türelmesen volt halott, épp úgy, 
ahogyan élő.
- Nem kell nekem semmi sem, uram, csak egy kis kaja, le
gyen pia, cigi, meleg jöjjön ki itt a nyíláson a seggem alá, 
legyen karton, nejlon, szivacs, takaró, és akkor megvan 

mindenem - sorolta nekem többször is a tetemes listát. A 
nőket kihagyta. Mert ha még azt is mondta volna, akkor azt 
mondtam volna neki: - Hé, mester, hát akkó minden meg
van! így ezt nem mondhattam, bár az is lehet, hogy éjsza

kánként megvolt a nő is, titokzatosak a hajléktalan éjszakák 
az ablak- és kapumélyedésekben. Ha a nő is megvolt, akkó 
már tényleg nem hiányzott semmi az életből, csak a halál. 
Most ez is megjött, kopogtatás nélkül.
Az én emberemnek ugyanis megfagyott a szíve. Addig, 
addig szorongott a szíve szegény, míg belefagyott a csendes 
álldogálásba. Álldogált ott állandóan, remény nélkül, 

bemelegítés nélkül, és kihűlt.
S ha van, ha lett volna, ha volt egy nő a listához? Akkó mi 
lett volna? Akkor is megfagy.
Az ezeregy éjszaka fagyban, mese nélkül. Talán kettőezer
kettő inkább, tíz év alatt. 2003-ban aztán meghal.
Tényleg. Megfagy a szíve. Csordogálna még a vér, de 
nagyon hideg, olyan cammogós, téblábolós. Engedné még 
az ér, de olyan zúzmarás, jégcsapos. Befogadná még a 
kamra, de étlen-szomjan, üresen reszket ő is rég. Az ilyes
mi nem elhatározás dolga.
Nem rögtönzött rosszkedv a jókedvében teremtő isten 
szépírással kacérkodó fiának bosszantására.
Ez egy folyamat. Egy trend. Ha mindennap meghalsz vala
mennyire, akkor inkább előbb, mint utóbb, meghalsz nagy
on.
Ettől a váratlan felismeréstől, igaz, utólag, tátva maradt az 
én emberem szája. Tátva az enyém is. Istenem. Ennyi az 
emberi élet?! És most mit csinálsz ott vele?

Persze, hogy hisznek a jobb túlvilágban! Azok után, ami itt 
történik velük, csak jobb lehet. Nem is kell vallásosnak 
lenni, hogy hinni akaijanak Istenben.
Abban mégse hihetnek, hogy majd másfél órás késéssel 
kijön egy négy koporsót glédába állító furgon, s míg te 
meztelen hassal a jeges járdán fekszel, s látod, hogy az 
ágyadra az ablakmélyedésben (hm, az... ágy) máris kezd 
szemet vetni valaki, akinek, renyhe lévén, nem jutott a -20 
fokhoz... míg te itt heverészel, mintha részeg lennél, addig 
az emberszállító szakmunkások azon tanakodnak, hogy 
utánad, veled először a IX. vagy a VI. kerület felé vegyék- 
e útjukat...
... s még csak meg se nyikkanhatsz, bele se szólhatsz, hogy 
de édes jó uraim, ha már így alakult, nem mehetnénk di- 
rektbe, mert akkor már inkább sietnék fel az anyámhoz, akit 
58 éve láttam utoljára, mikor az oroszok felszabadították a 
várost, és egy szabad sorozat eltalálta a pincében, és én, 
mert akkor, egyévesen, ily’ esetben jól és életvidáman tud

tam sír... Ni!
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X exmarxista

Fejenként öt eszmét adott nekünk a század, öt eszményképet, 
öt teljes ideológiai győzelmet, öt tévedhetetlenséget és végső 
győztes társadalmat, ötöt vagy hatot. Emígy elmélkedik a fi
lozófiatanár, ki nemrég még a végső kommunisztikus állapot 
előnyeit ecsetelgette, s hogyan lesz majd elérhető minden 
öröm pénz nélkül - most belekotort a zsebébe a buszmeg

állóban, s bár e korábbi tan szerint most éppen teljesnek kel
lene lennie a mindenféle örömnek, inkább keserű volt, mikor 

előrántotta üres kezét, hogy letörölje arcából a száguldó Mer

cedes sarát.
Fejenként ötször álltunk a célkereszt közepében, öt kivégzés, 
öt Duna vagy Tisza, öt polgárháború, öt hontalan holnap ha
tártalanul szeretett hazádban, öt setét árny az ablakod alatt, öt 

besúgó fejenként e században, öt vagy hat.
Öt szétterpesztett vágy, hogy mi lehetnénk az európai éllova

sok, a szabadságharc pesti srácai, lovas-, fútball-és hajós

nemzet három tengerünkön, ősi kultúrák oszlopai, s persze a 
gyönyörű, a gyönyörű magyar nők... Európa vár. A nőinkre. 

Sextett.
Öt Mucius Scaevola, öt önégetés két forró, egy hideg és két 

polgárháborúban, öt szabadságvesztés és öt szökés a bör

tönből, öt nemzedék hittelenül, tömlöcbe verő század, s raj

ta örök glóriánk: ezeréves dicsfényünk, megvakító vissz

fényünk.
Jaj. Homály.
Most már mondhatok bölcseket, jókat, bántókat és dicsérő

ket, most már nem vagyok filozófiatanár, most új urak ölé

ben ülhetek, biztonságos állapotokban élem savanykás éle

tem, most mozigépész vagyok, s nincs célkeresztben a fe
jem. Új ösztön-osztályok kerengnek felettem, védő szár

nyaik itt sötétlenek végeláthatatlanul. Nagyot pislantott az i- 

mént a véres, csúnya század is, aztán elszenderedett. Mászna 

még, de nincs szükségünk vesztesekre, elhalókra, csak az 

hívjon, ki vezetni mer - lásd, mennyi merész kalimpál itt 

most.
A filozófiatanár lassan andalgott a Margit körút minden nap 

újra felszántott beton ugarában.
Rongyos-szép emberek hevertek a kapuk alatt és a reklám

oszlopok tövében - ezek az újhullámot hirdették, amazok a 
régen kopott csaknem-hullájukat mutatták fel az Úrnak 

kitartóan, nylonzsákokba zárt életükkel.
Mostanában facsarja az orrát a rossz szagú pénzcsürhe 
bűze, bilincset verne a karjukra mindenütt, a kaszinókban, 
az új budai fellegvárakban, a több ezer hektáros földbirto

kokon és a bankkonszolidációk beláthatatlan csalássoro
zatában.
Felhúzza képzeletbeli fekete álarcát és kaszabolni kezdi 
őket.

Lázadó kedvében van. Kacag a törvényre, amelyet amúgy is 

csak az ő bosszantására alkottak meg. Aki meglop, hívd te
temre - ez jól hangzott.
Megigazította az álarcát, és odavágott azoknak is, akik a 
nagy gyárakat szerezték meg, majd a tőke új bajnokaiként 
lenyomták a béreket egyharmaddal. Többen tőle tanulták az 

extraprofít-termelés kapitalista tanát, mint a társadalmi bru
talitás képletét.
Félkövér létről álmodott minden éjszaka, s nem arról, hogy a 

pénzéért kotorásszon a zsebben. Minden reggel arra ébred, 
hogy még soványabb lett. A hite elhagyta, a hitvese csak az

után. Ajövedelme nulla, még szerencse, hogy az egész napot 
eltöltheti a moziban, gebinbe kivette a WC-t. Szünidőt tart az 

ő történelme, ez már nyilvánvaló, hosszú téli szénszünetet.
A történelem, a magyarság sorskérdései se foglalkoztatják 
már, szabad minden sors, nem kelíküzdeni érte, minden a 
hatalom kiváltsága. Ő dönti el, érdemes-e valami, valaki a 

jobbra, vagy cselédlány marad az, aki nem kér tőle állam
polgárságot, bevándorlást, munkát, otthont. Mindig a hata

lom dönti el, hogy mennyien vagyunk: tíz, tizenhárom vagy 
tizenötmilliónyian? Zavarosak voltak a filozófiatanár nem

zetképei, annak idején csak titokban mert olvasgatni erről, 

azt azonban érezte, hogy ha a franciák, a németek, az ola

szok, de még a románok, a szerbek is gondolataik közepébe 
helyezték a nemzeti büszkeséget, akkor miért, hogy nálunk 

lenézték ugyanazt, kiátkozták, kigúnyolták. Elhagyta őt a 

történelem.
Kóborolt az exmarxista filozófiatanár az ő nagy csendjé

ben, ténfergett a mindig rá zúduló lelki sárban, igen mocs

kos lett az ő hajdanvolt tiszta képe a marxista megváltásról 

- de kezdte érezni, hogy vak és sánta volt az a kor, amely
nek vállára oly szívesen hajtotta fejét annak idején. Gyere 

utánam - úgyse megyek sehova?
Most legalább nem hívják.. .soha.
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C. egyetemi tanár

Lassan morzsolgatta a pult szélét. Minden nagyon lassú, 
majd a zuhanás lesz gyors egy kicsit. Nem maradt benne ta

lán csak egy halottnyi érzelem. Egyre nagyobbat taposott vi
szont rá a félelem. Az egyetlen, még mindig riasztó félelem a 

feleségétől. Tudta, hogy ez a ő elkárhozása. Ez a pokla, ame
lyet mindig el akart kerülni, ha kétszer-háromszor szájon 

vágta a feleségét. Részegségében.
Hátulról enyhén megtámasztotta valaki. Most sem csúszott 
le a bárpult alá. Az én érzelmem a félelmem - motyogta s 
felnézett, hallotta-e valaki ezt a fennköltséget. Nem. A két 
agypólusom már nem működik harmonikusan, ide-oda 
csúszkál benne a szív és az ész, az érzelem és tudat, a 
szenvedély és a szenvedés ettől az egész nyomortól - ismét 

felbámészkodott a kocsma levegőjébe, hallott valami zsivajt, 

de nem látott senkit.
Úgy érezte, féktelen működésbe kezdett az agya, végre ismét 

tele van zabolázatlan bölcsességgel. Eszébe jutott Bibó 
István „félelem nélküli demokráciája”, s tudta, hogy ezt neki 

és róla találták ki. Igen, elnyeri, visszaveszi még a demokrá
ciát.
Nem tűri el, hogy a felesége uralkodjon mindene fölött.

A két gyerek is fáj. A címűket se tudja. A lakás lepecsételve, 

valami barom őrzi, be se teheti a lábát. Ez lesz - ez a dagadt 
barom - az utolsó hópehely, amelynek súlyától megindul az 
a bazi nagy lavina: ő. Vissza a demokráciámat! - sutyorog

ta, s tudta, hogy ma is a 15 évvel idősebb, korhadt nő ágyá
ba kell majd bújnia. Befogadta. De mindig csak egy alkalom

ra. Arra az egyre. S majd a következőre akkor, ha... A hány
inger sörindukálta volt egy kicsit, de inkább a nő íze váltotta 

ki. Hátulról egy már-már ismerős kéz megint megtámasz

totta. Demokrácia.
Várta a hópelyhet, és iszonyú erőfeszítéssel nyomta le a kö
vetkező korty böfögős szart a két napja holt üresen éhező 

gyomrába. Gyorsítót akart kérni, csak nem tudta kimondani. 
Tegnap is kidobták, előtte elvették az óráját, abból futja má

ma is, azt mondta az a hülye kis vörös. Azt persze nem tudja 
a vöröske, hogy ha én egyszer elkezdek komolyan inni, ak
kor kiiszom a vagyonából az egész Holsten-láncot. Muto
gatni kezdett a gyorsító felé, de nem vették észre. Levi? 

Hogy állandó harmónia van az ész és az érzelemvilág kö
zött, és hogy hinnem kell a fejemben és a szívemben, és 

megyünk előre. Hirtelen lecsúszott a szék széléről, de sze
rencsére a pult pereme megfogta. Harmónia, Levikém, har
mónia a testsúlyom és a pult széle között van! Jót kacagott, 
hangosan, jóízűen. Azt hitte. A nyöszörgő vinnyogást azon

ban senki se vette észre.
Félrehúzta az arcát, az egész fél arcát, kifejezte undorát a 
harmónia iránt. Majdnem ott maradt a fél arca, majdnem 

nem bírta visszahúzni a'helyére.
Talán, ha az Ég a Földhöz leér, Talán, ha új zenét rikolt a 
szél, Talán, ha álmaink összeérnek, Talán, ha szüléink még 
remélnek... Egyszer ő írta ezeket a szavakat. Volt tovább is, 
de azt nem tudta megjegyezni. A feleségéről szólt, meg a 
gyerekeiről, de mikor odaért, mindig elakadt az emlékezet, 
megroggyant a testtartás, és könnyezni kezdett görbe háttal, 

görbe szájjal.
Úgy látta, hogy Levi lép be az ajtón. Az jó. Akkor marad

hat exbarát.
Ha hoz pénzt, és visszavonja okoskodásait a hópehelyről 

meg a lavináról. Nem is esik. Biztos üzen vele valamit az 
asszony, valami szépet. Az nem igazságos, hogy hetek óta 
azt sem tudja, hol vannak, hogy nem fér hozzá egy szaros 
gatyájához se, hogy a honoráriumait valami régi meg
hatalmazás vagy hamisított aláírás alapján ő veszi fel - és 

neki meg má órája sincs.
Nem Levi volt. Rosszul látta, ez valami legény lesz a piac

ról. Mit akar tőle? Nem látta soha. Ketten vannak. Mi? Mi 
van, faszikám?!
Csúszni kezdett lefelé a székről, igaz, húzták is rendesen. 
Jobbról-balról a hóna alá nyúltak, közben - hihetetlen! - 

röhögést hallott mindenhonnan, az nem lehet, hogy őt 

röhögik ki, ilyen még akkor sem fordult elő, amikor az 

egyetemen előadás közben leesett a katedráról, pedig akkor 
tényleg részeg volt, és ezt látta is mindenki, de pisszenni se 

mertek - vihogott a vörös is, amint vezették ki a mentőbe. 

Rúgkapálni akart, de a lábai érdektelenül lógtak lefelé.
A feje szét- és leesett. Ahogy a mentő ajtaját nyitni kezdték, 

s be akarták lökni, felnézett. Ez Levi? S ott áll mellette az 
asszony!? És a gyerekek, ijedten sírnak? Jól lát?! Mit csi

nálnak itt...
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Ide lélek, oda lélek, addig tartson, 
míg én élek!

kzaz, nem törődöm a túlvilággal.
Kétszer küldött már behívót, mentem is, de mind a kétszer visz- 
szatessékelt. Mikor először felébredtem a vándorúiról, egy er
délyi lány állt a fejemnél a kórházban. Másodszor az első fele
ségem.
Kóma, koma? - mondtam magamnak derűsen, s a kezemet 
nyújtottam felé, búcsúzóul. Csak egy kis kóma? -Ja! - mond
ta. S elment, mintha ott se lett volna. Hát mégse jutottam a ha
lál fogára!
„A halál szekere minden bút, bánatot elvisz”, azaz minden 
búnak vége boldog halál szekere; azaz a halál minden bánat
nak véget vet.
Én meg itt maradtam. Ott csaholt körülöttem a halál kutyá

ja, de csak nem harapott belém. Miért? Ezen sokat töpreng
tem a kórházi hónapokban. Véd valami, valaki? Visszatart, 
visszaránt, kiválaszttattam az életre?
Vagy egyszerűen nem is olyan könnyű meghalni? Miköz
ben? - csak egyetlen mozdulat? Van törvényszerű abban, 
hogy élnünk kell, s hogy kinek kell, s kiért, miért, meddig? 
Nincs. A véletlen müve. Az életünk is az, két pici sejt vélet
len találkozása, s e pillanattól csak az a biztos, hogy egyszer 
meghalunk. Csak az a biz tos.
Másfél tonnás autó temethetett volna maga alá örökre.
Az önkívület magatehetetlenné, ronccsá tett egy más alka
lommal, a világ megszűnt, s én már nem voltam a része, fel

bomlott az akaratom.
Mikor felébredtem, könnyű volt minden. Az ember megjárta 
a poklot. Rövid távolléte alatt szembesült minden bajával, 
gaztettével. Ott állt az úton vicsorgó arccal mindenki, aki 
rosszat akart. S aki jót, az bátortalanul és tanácstalanul félre
állt. Elszáradt virág voltam egy hulla szegény indiai falu szé
lén, a porban, 1237-ben, s az, akire már 900 éve vártam, ott 
járt-kelt körülöttem, szent tehén volt, de én olyan száraz, 
hogy eszébe se jutott lelegelni. Hozzám se ért, elment, s én 
tudtam, hogy várok újabb 900 évet, akkor majd megint arra 
jön, és talán észreveszi, hogy én, én, én!!! vagyok az. Csak 
kicsit száradok, száradok, 1800 év az sok..
Az egyik barom ellenségem, mikor megtudta, hogy elpat
koltam, rögtön kivirult, erőszakkal magához cipeltette a 
pribékjeivel azt, akit annyira szerettem, és attól kezdve ku
tyának tartotta, kipányvázta a kerítés mellé, és mindig meg
nyalatta (...) valamijét vele, s ha nem tette, félig holtra verte. 
S mivel meghaltam, mindent láttam: de látnom, belátnom 
kellett azt is, hogy én már soha nem tudok közbeszólni, be

avatkozni, árnyék a testem, csak én látok, de semmi erőm 
nincs. És a szegény kis nőm nyalta a barmot.

Véletlenül a Moszkva térre tévedtem, sötét, láthatatlan árny
ként. Apámat, anyámat ásták ki büntetésből, miattam, a sínek 
alól, ahol a sírjuk volt - azt mondták, menjenek vissza a kis
kun homokba, nem citybe valók.
Erre fogtam magam, és elkezdtem számon kérni a magyar 
történelmet. Kelletlen válaszokat adott István, röhögött Má
tyás, mert a válasz helyett ßeatrzxszel csiklandoztatta a tal
pát, Dózsa a fejemre tette a koronáját, mondván, hogy a bú
bom úgyis kopasz, jobban látszik, ha vörösre ég; az egész 
történelem rám omlott, alatta vergődtem, a sínek alá csúsz
tam én is, és ordítottam, hogy engedjenek a forró kiskun ho
mokba engem is. Erre lelocsoltak, és a magyar történelem 
nevében egy kopasz, vihogó ürge, ez is Mátyás, csak ez már 
rákos volt, és már csak néhány napja volt hátra, szóval ez a 
kis idétlen elvette az egyetlen toliamat, amivel a porba ír
tam, eltörte, és kiszúrta vele a szememet. A szemem lassan 
kihunyó világánál azért még lámpavasra lógatták. Onnan 
kiabálta, hogy ő is Mátyás király. Hiába akasztották fel, élt 
tovább, és kiabálta, hogy visszajön.
Erre a magyar történelem dadogni kezdett. 
Már az egész Moszkva teret rám dobálták.
Merültem, merültem, még mélyebbre, a történelem alatti i- 
dők alá. Csak az ostorát láttam, Istent magát nem. - Hé, Atti
la, mondtam, hogy ne igyál annyit, nem szabad, nem érted? 
Erre a hun király kardjával hadonászó öcsém átfestette a fe
kete szememet kékre, hátha azzal jobban látom.
Iszonyú sötét lett. Már nem volt lentebb. Hát mégis van va
lami, ami nincs tovább, van vége a dolgoknak? A fekete lyuk 
után nincs más. Onnan, ha egyszer odáig jutottál, vissza- 
térhetsz még, mert nincs más, ahova megtérhetnél. Vissza, 
Attilán és a sörén, a történelmen, Rákosit ne vágd le a kötél
ről; a megvert kis nőmet és a szent tehenemet... mit tegyek 
velük? Mit tegyek? Hagyjam ott, a sorsukra? Szabadítsam ki 
őket, s kezdődjék majd minden elölről? Mászok vissza ezer 
éveket, csak azért, hogy ugyanott folytassam?
Amikor a szemem elkezdte felismerni a plafont, a levegőt, 
amikor oldalt tudtam fordítani a fejem és megszűnt a túlvilág 
ordítozása, amikor megfogtam a saját kezem, érezve melegét, 
meg tudtam mozdítani - iszonyatos erejű, forró hála ömlött 
át minden sejtemen. Hihetetlen. Megmenekültem. Nem visz
nek el.
Távolban, másoknak hallhatatlanul, sok sarokkal odébb 
cipőkopogás indult felém. Kip-kop. Női sarok. Valamelyik 
halhatatlan feleségem elindult felém. A múltból? A jövő
ből? Senki se hallotta, csak én. Kipp.
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Álomarcú

Ha már mindennek, hát nyakára hágott az időnek is. Pénz, 
ingatlan, család, béke, munka, társak után.
Elég volt. Az idő lassan elszivárog - hagyta rá a felfedező 
sorokat József Attilára, s valóban.
Most már késő. Pedig nem is olyan régen még esszét írt, 
amelyben Széchenyit idézte intellektuális érzelmű olvasói
nak: „Az ember élete két részből áll. Az elsőben 
reményiünk..., a másodikban bánkódunk... És a két időszak 
között alig marad egy percünk a csendes... élvezetre. ” 
Manapság inkább őt idézik. Az Elektromos Művek az 
áramlopás miatt a hobbikertben - pedig most neki ez a fő
foglalkozása: vigyáz a saját kertjére és vityillójára, ott lakik 
másfél éve az önkormányzat a kocsi súlyadója miatt - 
amely kocsit nem látott ugyancsak másfél éve, mikor a fele
sége a fia segítségével elkergette otthonról, s csak a szaros ga
tyáival tele nejlonzacskót dobták utána, a Mitsubishi slussz
kulcsát kevésbé s persze idézi a rendőrség is: a bolti lopás
ból még baj lesz. Depressziós állapotban mindig rájön a bolti 
csencsen, most már harmadik éve, főleg, ha no money supply. 
És idézi a bíróság a válóperre. Nem is akar válni. Megkér
deznék előtte? Átadott mindent, házát, ágyát, csak az árnyé

kát cipeli magával. Minek ide válás?
Elég volt - illetve elég lesz. Csak még gondolkodni kell egy 
kicsit.
Látomása van. Vad sövény az élete. Le-lebillen az útról. A 
végén valami halom látszik, sírdomb is lehet. Megnyugszik 
a végső lét gondolatától. A halál, mint lét. Kitalálta, jól, 
megbékél vele. Cipeli, rángatja a sorsát, az nem akar fel
menni a halomra, azt kiabálja, hogy rá más sors vár. Füg
getlenítette magát. Hogy ő talicskába akar ülni, és visszatol
ni magát a saját jókedvű sorstársai közé. Álomarcú pofon 

vágja, rákiált: Az én sorsom az enyém!
Becsukja a szemét, otthagyja magára bajkeverő sorsát, fel
duzzadt, kisírt szemhéjával. Visszanéz rá, és ráismer benne 
a feleségére. Egy szaros gatyás nejlonzsák repül a szemébe. 
Megveti. Most tele van erővel. Megveti. A gyanús arcú zsák 
továbbrepül.
Lehetne ennél keserűbb? Rejtett végzet, gyanús élet. Ki 
irányítja? Nyomorult idő, ki küldött a nyakamra? Tűnj el 
örökre, s veled megyek én is, az örökzöld mezőkre, hat
vanhat huri ledér társaságában. Ezt?...
Azt hiszem, kietlen az a világ. Örökzöld helyett örök hu

musz, hurik helyett kukacok. Ez a valóság, ez ám, ha az 
ember elissza az eszét, és így, az alkoholisták kötelező jó
zanságával nem hisz semmiben. Végtelen nyomor. Lent 

legfeljebb könnytenger habosodik, amit összemostak az év
ezredek. Mennyi nő - könnye?
Léleksírok, néma jajok, elhallgatott bajok. Sír a lelkem, még 
éltemben. Hát még halálomban, bőg bután, bugyog a jajve
székelés belőle, bugggy. Tudom előre.
Átsuttogok a csöndön, hallja meg a nejlonszatyor, vagy a 

szaros gatya, vagy a feleségem. Mind hallják, mind, halálig, 
így azért mégis jobb, részvéttel. Letérdelek ürömömben, és 

már nem is kelek fel. Elindultam lefelé, bízzatok bennem. 
Nem, nem jövök vissza.
Pompás érzés, ha az ember arca tele van a lombok illatával - 
amint az eső az avar levét áztatja, alámossa. Mire leér, 
adekvát, eijedt szaga van, patinás minden csepp. Az illatos, 
puha földben - szerencsére - veszít valamennyit a fontossá
gából az Idő. Bár a kék ég alig látszik. Oldalra kell fordulni, 
s úgy próbálni kukucskálni. Még nem sikerült, de itt tényleg 
nem halad olyan gyorsan fölöttem az Idő rágcsáló vasfoga. 
A humusz himnusza hangzik, a végtelen szabadság dala. 
Időben végtelen, térben véges, néhány év után a másfél négy
zetméter összeszűkül egy szerény földgörccsé. Akkor már 
nehéz fölállni.
Emígyen hágta az idő nyakát Álomarcú, persze csak képze

letben. A valóságban nagyon vidám volt, együtt röhögött a 
kricsni magasrangújaival, akiknek nagyon tetszett, ahogyan 
Álomarcú levágódott a lépcsőn. Pedig még csak most jött 

befelé. Többen elkezdték tartalékolni a röhögést a majdani 
felmenő ágra, éjfélkor. Büszke Álomarcú - nem lesz az.

De most még nincs baj. Verébnek képzeli magát - fürdik a 
porban amaz, a borban emez -, vihog a héján, most minden 
él, a humusz himnusza helyett őrjítő, vad nóták a csecsekről, 
h-hú-ú-jj! Rémálomarcú a földön fekkktében szívószálból 
issza a be- és levezető három deci vodkát (megitta!, i-i-igen), 
teljesen magához tér.
Feleségét biztosítja, hogy „a tied vagyok, drrrágámm”, a fü
léig ér a szája a válasz hallatán, most már nem kell hiteget
nie magát, felhúzhatja a szaros gatyákat, fejére teheti a nej
lonzsákot is nyugodtan, ha akarna, még szipózhatna is alatta 
(„de nem akarok, drrrágámm” - nyugtatja meg kiváncsi 
tekintetű feleségét gyorsan), a kricsni zúg, csattog, egy est
hajnalcsillag repül át az égen, a gesztenyefák közül békésen 
legelésző farkasok és őzek nézegetik Álomarcú járását; s a 

bércen Lorelei integet, „die schönste Jungfrau sitzt dort oben...” 
Álomharcú piheg picinyt a szamosi kocsma hangjában, kirúg 

ő is egyet, éj közéig, meg is látja magát a saját vizeletében - 
cseppben a tengert -, s tudva, hogy az éj közeledik, lecsen
desedik ő is, ezúttal már a kompvilág nélkül, egy gyors moz
dulattal, a túlvilágon.
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A záróra ára

Milyen szörnyűek voltak a reggelek, mikor már hajnal 
háromkor kiment belőle a sok éjszakai (sokéjszakai) sör- 
unicum és a tripla altató keveréke, és szikkadt aggyal, 
reszkető kézzel nyúlt le az ágya alá, hogy vagy egy-két 
altatót, vagy egy rohadt kortyot (feltétlenül lókortyot) 
összekaparjon valahogy. Össze kellett, mert hajnal három

kor még nincs nyitva semmi rendes hely, reggel hatig pedig 
úgyse bírja ki, nem, az lehetetlen.
Leesett a keze az ágy mellé, semmit sem talált az ágy alatt. 
Már két hete tart ez az egész kínai nagy menetelés, most 
már annyira elmerült, hogy a lefekvéshez képtelen hajnali 
tartalékról gondoskodni. Illetve talán még képes is, talán- 
talán, de ezt a tartalékot is megissza, gyógyszerként lenyeli 
rögtön a lefekvéskor, a mély zuhanás reményében, persze, 
így nem marad semmi a háromórai ébredéshez.
De most már tényleg: most már a tartalékot haza se hozza, 
már azt is megissza-megeszi útközben, ahogyan a zárás után 
két órával tényleg és végképpen kidobják a presszóból, és a 
kocsiban az a tízperces út ijesztően magányos és elesett, akkor 
szokta bevágni a tartalékot, hogy a meredek emelkedőn 
nehogy lecsússzon a lába a gázról, ő pedig a lábáról.
Az ágy mellett korgott a keze, lógott erőtlenül. Csak a 
gyomra meg ne induljon, csak mindent lassan, szépen felál- 
lunk, mert jól tudjuk, határozottan és biztosan, hogy a 
könyvespolcon, a lexikonok mögött van egy félliteres 
infúziós oldat a keresztapu kisüstijéből, mert az olyan 
büdös, hogy nem meri meginni, amikor a reggel hatórai 
bevetésre indul.
Egyszer majd nagy baj lesz. Mikor nem lesz ott az üveg, 
hajnal háromkor. Mikor oda se tud menni, pedig ott van. 
Mikor nem tud felkelni, mert krákogva-hörögve se jut el a 
WC-ig, hogy ott megszabaduljon a kátrányos gyomrától, 
mert elvágódik úgyis, összeesik, és akkor a gyerekek hal
lani fogják, hogy... hogy apa nem tud aludni.
Milyen szörnyű is volt az ilyen reggel.
Most minden más. Most már 4 hónapja nem is látta a 
gyerekeit, csak a fotókon, ha lát egyáltalán a vizenyős 
szemén keresztül. Három és fél éve elköltözött mindenki. 
Szabad köhögni, röfögve okádni, röhögve sími. Szabad, 
elérte a szabadság abszolút fokát.
Ködösen eszébe jutott Dale Carnegie Sikerkalauzábói valami 
afféle, hogy „Akik nem tudják, hogyan győzzék le az 
idegeskedést, fiatalon halnak meg. ” Ettől nagyon megnyu
godott, kielégült attól, hogy egy összefüggő mondat, egy 
egész idézet is képes volt az eszébe jutni a régi szép kimagasló 
korokból, mikor még az elsőgenerációs vidéki értelmiségiek 
vezérfigurájának számított az őket lesajnáló fő városban.

El is tűnt a fejéből a gondolat, mint ahogy az élők eltűnnek 
az emlékezetünkből, ha meghalnak. Nem is voltak. Hát 
nem jobb így eltűnni, halál nélkül, még élőn?! Mint ő most, 
3-4 éve egyfolytában. Hát ez sokkal jobb! Egyénibb, nem 
olyan halottas és másvilági.
Most minden más más tekintetben is. Keresztapu kisüstije 
éppen csak leért a gyomrába, még el se kezdte a szokásos 
elsősegélynyújtást, és máris karnyújtásnyira távozott tőle, 
egyenesen a szék karfáján lógó, most éppen nem szép 
időket élő zakója nyakába, s ott csendesen meg is állt, 
letáborozott, most már nem volt 52 fokos, ereje lent és 
repülés közben mérséklődött. Lehúzott még egy, most 
dupla lókortyot, azanyád, nem csapsz be, te szemét! kiáltás
sal hang nélkül befelé, és összeszorította a száját makacsul, 
eltorzult dühhel az arcán: Innen ki nem mész!
Mivel most már tényleg minden más volt, a gyerekek nem 
hallották az apu gyengeségeinek jeleit, a gyerekek egyál
talán nem hallottak apuról, nyugodtan megpróbálhatott 
felállni és nem zavarban lenni az elzuhanástól, az ajtónak 
csapódástól.
És mert zavarta kissé a zakó nyakában lógó látvány, fel is 
állt. Állt révetegen, megpróbált elindulni, de ekkora és ilyen 

váratlan teljesítményre nem volt felkészülve a vérnyomása 
vagy a vérkeringése - ő maga se talán?
Elvágódott.
Négykézláb se könnyű kimenni, a vér hiánya itt is 
hátrányos helyzeteket teremt. De négykézláb menni sokkal 
biztonságosabb, nem lehet annyira összetörni, hogy a kocs
máig valahogy, ha kell, a falak mentén biztonságban, de a 
korcsmáig valahogy el ne jusson, lehetőleg hat előtt öt perc
cel, a nyitás előtt, nehogy lássa a betóduló nép, hogy a kis 
professzornak úgy remeg a keze, hogy képtelen megfogni a 
poharat, képtelen a szájához felemelni, le kell hajolni a 
pohárka széléig, és úgy betermelni az első kortyot vala
hogy, mert az nem számít, ha Ági látja, Ági látta őt már 

minden helyzetben, nem csak a pult mögül, hanem ilyen
olyan testhelyzetekben is, amikor még helyzetben volt. 
Ágit nem érdekli ez az egész, akkor, a helyzetek idején 

mindig megkapta a pénzt, eltette, gyűjtött valami homályos 
életre.
Most még nem tartunk a reggel hatos Áginál, viszont 

közelebb kerültünk négy kezes lábas túránkkal a WC ajta
jáig, betérünk szépen, ahogy a csillag megy az égen, vala
hogy ráesünk a szélére a fejünkkel, de nem teljesen, nem 
akarunk inni belőle - vajon lesz még olyan is? -, meg
fogjuk két remegő kezünkkel, és istentelen rángatózások 
közepette, azonnal verítékben úszva.
Nem, ezt nem lehet túlélni. Ezt már évek óta soha nem lehet 
túlélni, belehalt már az egész élete.
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Szívgipsz

Gipszben dagad a szívem, lüktet, ver, mint egész életem

ben. Most a gipszben őijöng, tiltakozik, feszeng, ki akar jön

ni. Pedig eltört, gipszbe kellett tenni.

Másnak állítólag üdvözülés az élet, következésképpen a vi
dám halál is az.
Nekem, örökös járomlakónak kín mindkettő, ismerem már 
a halált is, annyiszor elszenvedtem képzelgéseimben. 
Annyiszor ájultam át, annyiszor juttattam át magam a halál 
kába szintjére, hogy néha már lusta voltam visszatérni, csak 

valaki mindig kilökött a halálból.
Érezted már a nyelveden a vasat mínusz negyven fokban, 

amikor a fém magába rántja a húsos nyelved, s beleszakad 

a tested is, a lelked is a fájdalomba?

Ilyen vas a halál.
A halál nem akkora vas, mint egy késpenge, hanem akkora, 

mint a vasúti sín mínusz negyvenben. Tedd rá hát erre az 
édes kis nyelvecskédet, s nem kérdezed többé, milyen a 

halál.
Ott már nyugodtan bekapcsolhatod az űrváltódat, elindul

hatsz a Holdba, ha bágyadt párbeszédekre vágysz, vagy a 

Napba, ha vakító csillogást keresel.
Sápadt verítékedben furödhetsz a Holddal, vagy piros véred 

futtatod le a Nap peremén - egyre megy: többé nem jössz 

vissza. Te leszel a felkelő múlt összes reménysége, hite, 
vágya, csak éppen magad nem leszel semmi se. Élsz a 

magad ámyékvilágában - ebben jó gyakorlatot szereztél a 

Földön.
Tartsuk a gipszben a szívedet mégis, ott majd beheged a tö
rés. Maradj köztünk járomlakónak, űzd, hajszold, gyötörd 

az életet. Ne sétálgass a haláloddal, ugassanak a kutyák a 
holdfényre, s a sín emlékét tépd szét. Víg leszel s a szíved

ben meleg bujkál.
Nem látsz többé könnyeket a szivárványban, s a gerincedet 

a gravitáció mindig vertikálisan tartja. Nem hajtod le-s-fel- 
göcsörtösre a jellemed. Gipszben takargatjuk szívedet a 

hideg, a remegés, a tőr elől.
Tegnap még zűrben vert minden billentyűje, ma élet után 
hápogott kiszáradt medrében. Koszorúi kóróként, kiszárad- 
tan, élettelenül lógtak s te őrülten reszkettél, féltél. Elfo

gyott, megfagyott a merszed a cudar világban, csónakos 
után kiáltoztál a Styx folyónál, de Kharon unta a lihegé- 

sedet: visszatoloncolt.

Még ingyen sem vett fel, a túlsó parton csupa ismerős arc 

kuncogott rajtad.
És akkor a fiad kutyája elvezetett hozzánk, gipszelőkhöz. 

Szerencséd, hogy a kutyák felveszik gazdájuk jellemét. Ne
ked, a lelki lebujok örökös vendégének Hetedhét Óperenci- 

án innen és túl sem adnának kegyelmet, vasboronákkal 
egyengetnének be a földbe.
De most jókhoz jöttél. A gipsz gratis, kísérleti szakaszban 
kipróbáljuk mindenkin. Vegyél mélyen levegőt, zűrös fél
homályt látsz magad körül, az életed az, groteszk-hideg 
arccal vigyorogja, hogy még nem kér. Hopp, a végzet jő 

tántorogva feléd, le is térdel kacagva melléd! Hopp, a gipsz 

reccsent nagyot, ó!, — kudarc. Visszafordulunk pajtás, itt 
hagyunk, újra fuldokolhatsz egyedül a Styx hullámaiban, 
fennakadsz1 a zátonyokon, s ha mégse, a dölyfös Kharon 
úgyis alányom.

Halálgyorsan nyargal a fej nélküli világ, nincs már rád időnk, 
talán a gégemetszés segíthet még, de tudnod kell: légtelen 
torkoddal soha többé nem beszélhetsz, nincs szó, melyet ki 
tudnál ejteni.

Hova tűnt a vigyor az arcodról? Arcod sincs már, csak torzó 
a helyén. Nos, a metszés lényege, hogy...
Verítékben úszott a párnája. Hajnal öt volt. Üres az ágy, a 

szoba, az üvegek, a poharak, két Prosac hevert még mellette 
és két altató, ellentétes hatásuk a képtelenségig összekever 
mindent, mire majd leér a piacra.

Hatkor kinyitnak, de neki már háromnegyedkor is.

Megpróbálta begombolni a nadrágját, de a remegéstől nem 
tudta az ujjai közé fogni a gombokat. Az egyik üvegben 

talált vodkát, épp annyit, hogy ne kelljen vizet innia a 

gyógyszerekhez.
Elindult.

Ez végre talán jó nap lesz. Talán már nem fogja tovább bírni. 

Talán dél körül összeomlik, hat napja nem evett már semmit, 

és a tizenötödik napja részeg. Akkor ki kell hogy hívják a 

mentőket, és ő nem fog többé ellenkezni, nagyon utálja Kha

ron képét, és utálja a szívgipszelőket is, akik már fogták a 
kést a gégemetszéshez. Talán gyorsan megjön a mentő, talán 

elviszik abba a kórházba, ahol annak idején előadásokat tar

tott az egészségügy új finanszírozásáról. Talán végre meg
menti valaki.
Talán ... most nyolcadszorra... Talán most... Az altató, a 

Prosac és az unicum gyors munkába kezdett. Nem hiány

zott senkinek.
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Félek, a nagykaszás megjön

Már dideregnek az utcakövek
A koldusok nem melegítenek
Nem adják át testük dermedt hevét
Fázó téglaként hevernek szanaszét

Nyúló kezek, nyamvadt tekintetek
Nejlon élet, kartonpapír szenvedélyek
Álomból éled a megfagyott szegény világ
Járomba hajtja fejét az élet, és félj, nem áld

S ha hamu pislant még valahol a szívekben 
Dübörgés nélkül szétver az ér a szívvermekben 
Ünnep van itt mindennap, kő kövön megmarad 
Koldus, s részeg, s eső s fagy fekszik egymás alatt

Torkomban a lég esetlen kaparász, ítéletem kemény 
Dúdolnám a szabadságot, ha élne még a halott remény
Hogy az utcakövek tudnak messzire repülni, ha majd kell 
De lám, a barrikádokon árva mára minden talpalatnyi hely

Elfutok, didergő csend szalad félénken kiáltva utánam 
Kirugdosott asszony - álomjáró ő is - gáncsolja el lábam 
Emelgetik fejüket a kába, a levágott szélű utcakövek 
A fal felé fordulnak, féltve őrzik letaposott áléletüket

Jön, messziről nevetve integet a nagy kormányos 
Dagadt nagyúr, démoszáért pitykés és dolmányos 
Hiteket hint a kövek felé, kezében Taigetos táblája 
Repülésre hívja azokat, kiknek joga szól e sziklára

Alig változik a világ, aratni akar mindenki, nem vetni 
Aratásra készül a kőpadka is, csak nem mer emelkedni 
Lesz itt szelektálás, vesztes, hatmázsás kenyérdobálás 
Csak a tél nem fél, jéghideg leplében jő az öreg kaszás

Koldus, kormány, egyre megy rá - ölre - mindkettő 
Eszme, éhség, bú, bujaság, a vége csend és temető 
Rázzátok kezeitek egymásra, egymással nem megy már 
A felső tíz az Ország házi lépcsőjén posztján bátran áll

Utcakövek, mozdulatlan kartonok, nejlon nép: ki vár? 
Utca s kő, a vád és az élet a haláláig - csak kérd meg - kivár.
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Ss-se-mmi

Lassan, óvatosan nyúlt feléje a kéz, ezt jól látta. Félt is egy 
kicsit, és inkább nem nézett oda: nem látta.

Szép kéz volt, nem vitás, a gyűrűt húsz éve minden nap 

látja rajta, még nem hizta ki.

Kínos lazasággal dudorászni kezdett, s vigyorgott egyet, amit 
aztán alig bírt visszaerőszakolni a kiinduló helyére. A gyűrű 

kezdte foglalkoztatni: meddig még?
A kéz megállt. Ez a választópont. Ha innen továbbmegy, vé

ge. A söröskorsóját még egyszer nem öntik ki a földre.

A nő nem tudta, hogy most elvégzi.
A múlt héten a gyerekeket küldte át - igaz, még csak kisko
rúak, de nagyon ügyesek: sportolnak, mint egykor az apjuk 

-, és azok a megbeszéltek szerint a volt sportoló apu arcába 
löttyentettek egy sört, nem sokat, csak egy fél korsóval.
Mindenki röhögött, félrefordult kínjában akkor - de mi lesz 

most.
Az mégis más, ha a gyerekek... az jó móka, de ha az asz- 

szony?
Az itt patás ördög. Megállt a korsó, reszketett a szív.
A férfi fülében rendesen vonyított a világ. Kutyák ugattak 

mindenütt.
Bámészkodott fölfelé, megpróbált valami fényt felderíteni 
fönt, az utca felől, de az ablak kosza jól zárt.
Mellékállásba helyezte az eszét, már jó régen: a rendszer
leváltás kiközösítette, s két-három évvel később az asszon - 

az Asszon! - elkezdte szám szerint is törleszteni az ő koráb
bi vidám nőügyeit, azon szép idők számszerűsíthető teljesít
ményét, amikor még egy nagy textilipari kombinát személy

zetise volt, kiemelten az elvtársak a központból jóvoltából. 

Az asszon elkezdte ledolgozni a dolgot - bár az is lehet, 
hogy nem, ezekre az időkre már csak áttételesen emlékszik. 
Ekkorra már a teljes szabadságot volt kénytelen választani: 
a környék első menhelye hajnal ötkor nyílt, az utolsó éjfél

kor zárt, elvileg, mert bár őt talán már kisöpörték volna 
egykor, mindig jött egy szinész, újságíró, vagy leszerelt ex- 
funkci, volt rendőrtiszt - nekik miért megy most is?

Azé jó lenne, ha az asszon nem nyúkálna tovább - persze, 
majd nem veszem észre.

A-ha! He? Semmi.
Azok is ittak ott. Az Utolsó Vacsorán. Az ember soha se 
tudhatja, hogy nem ez-e a mai utolsó vacsorája?
Vagy a legutolsó. Ők vezették be. Én - igaz - az Úr vérét 

nem szeretem, savam van tőle, én sört iszom, mert az nem 
árt, de ez is olyan áldozásféle, mint az Úr vére. Remegek 

érte, tiszta lélekkel, pedig nem vagyok vallásos meg szer
tartásos. He?
Végkiárusítás, ez zajlik most itten, kiárusítjuk, aminek vége, 
darabokra vágjuk magunkat, s foszlányainkat kivágjuk a 

szélbe. Tetszett neki ez a váratlan és szép gondolat, képileg is 
jól látta maga előtt, nem véletlenül írt oly sok beadványt és 
segített megírni oly sok életrajzot az új munkaerőknek - min
dig kapott érte hálát a nőktől, igen, nevezzük így, hála.
A lírai dolgokhoz érzék kell. A korsó megkoccant előtte, 

egy másikba, egy üresbe. A gyűrű tompán fénylett előtte az 
asztalon. Most már fel kellett nézni, elvégre talán hozzá 

akarnak szólni.
Felnézett. Nem lehet megállapítani - senki nem is próbálta -, 
hogy a szeme, a szája, az orra vagy úgy általában az egész fe
je állította meg először a fél liter löttyöt.

Hab nem számítva, az megállt a levegőben. Négy decit, 
mondjuk.
Egyszerre jött, nehéz így, közben vagy utólag megállapítani 

a sugarát, ívét, megoszlását, különben is, viszonylag gyorsan 
dolgozott a gravitáció.

Nagy ember a meglepetéstől a földre zuhant. Inkább csak 
csúszott.

Ekkor már régen lecsorgott róla a sör, azt is mondhatta volna, 

hogy nem történt semmi.
A-á, semmi! Sssse-mi!

Azért valami gyanús még így, felállni kívánván is zavarta. 

A sör nem meleg, még így se. Valami meleg folyik az arcán, 

az istenit, valami meleg.

Folyik lefelé a vér és a vereség?

Az istenit, asszon.

Megbillent, letörölte az arcát, orcáját, így hívták rég, az 

asszony már elment. Letörölte, meleget érzett, de nem volt 
semmi színe annak a meleg folyadéknak az orcáján. Se-sse- 

mmi.
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Finis sanctificat media - és az eszköz szent lett

Renyhe, elhasznált felmosórongy volt. Odavágták a kony
ha sarkába, még szerencse, hogy nem dobták ki. Kezdett 
szálakra bomlani, ócska műszálakra.
Foszlását sajnálkozva bámulta. Nehezen nyílt ki a szeme, 
egybeforrasztotta azt a lustaság, a kimerültség és a kiszá
radt könny egyvelege. Szóval iszonyúan csipás volt, a sze
mét már alig használta kukucskáláson kívül bármire is. Ki- 
kisandított néha maga alól. Tudta, hogy nincs visszaút. In
nen már sehova van.
Kiforgatták. Kicsavarta magát. Rongysors. Azért mégis jó a 
konyha sarkában, otthon az is. Nem sokáig, sebaj. Befogta 
a száját, az egyik széttépett, szétesett rongydarabot tömte 
belé. Önmaga volt az is, megvoltak így együtt a szájában. 
Ember legyen a talpán, aki érti ezt. Két éve még boldogtalan, 
igazi házas volt. Aztán, csak félig, elvileg megállapodtak, 
hogy elhagyja a házat, ha nem kell gyerektartást fizetnie. Há
zat? A 36 négyzetméteres garzont. A házat. Most, egy hónap
ja mégis kénytelen volt kérni a rendőrséget, helyezzék vissza 
tulajdonába, mehessen be a lakásba ő is. Az előző egyezséget 
letagadta, nyoma persze hogy nem volt sehol se, neki meg 
laknia kellett valahol. Tél jött, tüdőgyulladással húzta ki az 
egész telet a kórházban és a menhelyen. Otthon kell. Gyerek
tartás, persze. Mibul, uram, mibul? He-he-he. Szerencsére az 
asszonynak se pénze, se esze nem volt, hogy ezen idő alatt le
cserélje a zárakat. Azt az egy ócskát se.
Összelapult, bejött a gyerek a kijelölt tartózkodási helyre, a 
konyhába. Ami nem is volt, egybenyílt a szobával. Ami 
nem is volt, egybenyílt mindennel. Főleg a vécével. Nehéz 
volt itt eltévedni. Versenysemleges területként mégis a 
konyhát kezelte volna szeretettel, a sarokban ő akart volna 
lenni az úr. A gyerek nem tudott erről az elvi megállapo
dásról sem, odaköpött egy nagyot a diplomáciai mentesség 
fellegvárába. A sarokból duzzogásra utaló nyöszörgés hal
latott. Persona non grata, fater? Persze. Fiam.
Az exterritóriumról szóló megállapodás mégsem volt fe
lesleges, legalább a felesége betartotta. Se többet, se keve
sebbet, a vécéhasználat is megtagadva, de ez nem okozott 
nagy kárt, hisz a parkok, sarkok, beállók és bejárók, aljas 
kapualjak világában ismerős volt, az esetleges, alkal
mankénti tájékozatlanságról pedig a nadrág foltjai 
tanúskodtak. No W.C., nolens volens. Egyszer tényleg mű
velt volt, ezt jól látta.
A gyerek erre már nem emlékezhetett, mire megnőtt, haza
vágták a mongóliai kiküldetésből: tényleg előjött a génmeg
határozottság, odakint istentelenül inni kezdett. A csúszdán 
még követte a család, az alján azonban nem volt tovább: ki 

kellett szállni az összjátékból. Az asszony becsületére legyen 
mondva, hogy bár semmihez sem értett, eladdig soha nem 
kellett dolgoznia, most beállt egy piaci büfébe kimérni a kol
bászt. Később bemérni a kolbászt - de ez a része akkor már 
nem tartozott rá. Ö már elkezdte a foszlást, a külker cég rég 

megszűnt, az orosz-mongol-észt tudás - a moszkvai IMO 
milyen nagyon büszkén adta a kezébe a kuriózum 
nyelvekről szóló diplomát! - semmire se volt konvertál
ható. Eleinte csak az asszonyt akarta megvárni a sarkon, de 
amikor furcsa dolgokat látott a hűségről, inkább bement 
egy kanna borért. Azt mondták, ez a legjobb, a sok se árt 
meg belőle nagyon. A rongy hunyorgott a sarokban.
Félve félre nyitotta a szemét. Mennyi szemét, mennyi na
gyon sok szemét dolog tapad őhozzá?! Elivott otthonról 
mindent, míg az asszony dolgozott, szépen csendesen el
adott otthonról minden darabot. A gyerek már rég nem tár
gyalt vele, exszívehölgye is csak azért igen, mert befogta a 
száját, és kétórás kényszer-tapintat-szünetek erejéig nem 
zavarta az alkalmi szexüzletet. Szíve mélyén örült is mesz- 
sze úszó felesége önellátó kereseti forrásának, ő már költői 
magasságokból nézett erre az egész unalmas műve
lethalmazra. Ennél tartósabb ájulási formákat preferált, kan
nakábulatot, és persze, persze, eltolta magától, ha férfi man
csok akartak belényúlni, cserében egy kannáért. Örült a fele
sége önállóságának, egyáltalán nem zavarta, hogy olyan 
híres nagy kurva lett. Lényeg, hogy tiszta.
Az üzletkötő álma egy viszki volt, jég, dupla viszkivel, Char- 
lie-módra. Istenem, milyen évek, milyen élet, milyen álom
szerű minden, Mongóliában, vadászatok, ezerötszáztizen- 
négymillió viszki naponta, meg se kottyant, az üzlet már 
előre eldőlt, a kiutazása pillanatában is tudta, mit adnak el 
5 éven keresztül, vasúti sínek és váltók, nagy buli, cserében 
ásványi anyag, a nevüket se tudta. Kár, hogy nem telt le az 
öt év, megszedhette volna magát hosszú távra, nem kellene 
most aggódnia a következő kanna álomért.
Hova kellene most kimenni pöslenteni, úgy, hogy nehogy 
elfoglalják a hokedlijét közben?
Az asszonyka nem bírt magával, akkor se: neki is van saját 
génje. A közös baráti család hím tagjával - ki sejtette volna, 
hogy ringyó és hímringyó lesz belőlük, olyan baráti volt 
minden - nem is leplezték, hogy durván és rendszeresen 
gázolnak az árván maradt másik kettőben. A társfeleséget 
már egy ideje pszichiáter kezelte, neki pedig megszámolha- 
tatlan sok üveget lökött a kezébe az ő saját génje. A gyerek 
anyai ágon náluk csüggött a továbbiakban, az apain amott 
- a két nagy családi keresztmetszetből neki csak a lökött nő 
maradt volna. Inkább a Chivast választotta. Hazavágták, a 
feleségét itthon meg se ismerte a kinti szerető, őrajta ragadt 
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volna a nő, de nagyon ragacsos volt már, ki nyúl hozzá az 
ilyenhez.
Ekkor jött az első kanna. Nagyon jó volt, iszonyú kellemes, 
semmit nem tudott a körülötte zajló világról, és ha másnap 
hasogatott a feje, gyorsan leszaladt az étkészlet következő 
tagjával, s kezében a soros kannával nagyokat kacagott a 
világon.
Most már a gyerek se aggasztotta. Néha elviselte, hogy be
lerúg - de tényleg: belerúg! -, ez azonban semmi ahhoz 
képest, mikor bement a gyámhivatalba, és kitagadta őt, az 
apját, sőt a névváltoztatást is kezdeményezte.
Ma már? Kit érdekel ez ma már? Ugyanaz a kereseti fő for
rása, mint az anyjának - ő az anyjakorabeli nők kedvence, 
jól keres 19 évesen.
Felvilágosult család lettek, nemhiába láttak világot.
Finita la commedia. Fölállt. A hokedli valószínűleg foglalt 
lesz, mire visszajön, de egyrészt nem tudja tovább tartani a 
csapolást, másrészt nem jön vissza.
Most már biztosan tudta. Nem, számára nem fiaskó többé az 
asszony sajátos aktivizálódásának jellege és hőfoka. Nem 
gond a fia szériateljesítménye. Nem gond, hogy most se sike

rült kivinni időben a csapot, éktelen folt gyűlik exterritoriális 
hokedlije alatt.
Csak az a gond, hogy cérnává foszlott a rongy. Nem nézheti 
magát rongyromokban. Még egy utolsó, büszke erőfeszí
téssel feláll - úgy, hogy ne vegyék észre, hol tart ez az ak
tuális büszkeségszint -, kimegy a házából, utoljára...
A lépcsőn már száguldott lefelé. Amolyan lezuhanásféle volt 
ez, de gyors volt, az biztos. A fal visszavágott. És ez is jó volt 

most, biztonságot adott: Arra ne zuhanj tovább, kérlek! 
- mondta volt a fal -, kábultan felvigyorgott a harmadik 
emeletre, aztán még magasabbra, még fentebb, át a büdös 
ház teteje fölött, fel a napba, fel az égre, a szép, kék, tiszta, 
viszkiillatú égbe, ott adnak majd Chivast...
... a felesége ijedt arca eltakarta most a kilátást egy pillana
tra - de csak egy percre, mert megállíthatatlanul száguldott 
most már, mongol terepen, győztes tatár lovakon, exterri
toriális védettségben, fel az égre, a gyereke most is köpött 
egyet, végre vége, hullott a könnye felfelé az egekbe, várták 
a gének, győztes halottak ittak, kannából vürütykölték a 
szabadságot, megérte, megérte, megérte, hogy vége.

Arcunk harcban

Értelmemben értetlenül megremeg

Minden, mi benne ezer éve szendereg
Hit, fold, anya, haza, gyermek, szeretet
Sorsok, melyeknek most minden egyre megy 
Harc, hadi út, csillagok, özvegyek és a vártán
A gyepűk és a várak, otthagyva véráztatott árván

Hadisarcok, miket győzelmeinkre is kivetettek 

Vereségeinkben hőseink, halott számkivetettek
Augsburg és 56, s köztük 1001 év véres meséi 
Történelmi kínkamránkban hóhérdalok rémei

Úgy elment mellettünk egy ezrednyi élet 

Csak bámultunk rá, mindez megtörténhet 
Átrobogtak dicsszomjas bolyongók rajtunk

Ha már égő vágyainkból lelohadtunk

S mégis, újra és újra páncélt húzunk meszes izmainkra 
A romlás viráginak útján keressük, hol lakik Ajrópa

134



Gurgula

Az út teste vadul hullámzott alatta. Inkább persze vadul vet
te a kanyarokat.
Eszméletlen erővel szorította a kormányt. Nem akarta, 
hogy valahogy kifusson alóla az autó - tényleg nagyon so
kat himbálózott a kocsi, valószínűleg iszonyú vihar lehetett 
odakint. Pedig errefelé általában nyugodt légköri- és útvi
szonyok uralkodnak.
Most már el nem engedte volna a kormányt, ha bárki kérte 
volna, akkor se, az istennek se. Kiesett volna az autóból, 
egyetlen rossz mozdulat, és dőlt volna ki, mint egy zsák, egy 
hótt zsák. Dehogy adja oda.
Ha azt mondom, hogy nem látott jól, akkor pontatlan va
gyok. Már nem látott semmit sem, körvonalak bukkantak 
föl előtte két álomba zuhanás, két eszméletlenség között. 
Hopp!
Ez mi volt?! Hopp.
Megyünk tovább, ezt még ki kell bírni, tegnap is sikerült, 
gurulunk szépen, ahogy a csillag gurul az égen. Kakk.
Hukk. Most már rádőlt a kormányra, szinte kidugta a fejét 
az ablakon, hogy legalább a lámpákat lássa az éjszakai ho
mályban. Tizenkettő után - órában és korsó-rummal-ban 
mérve 12 után - az ember nagyon körültekintő. Néz, néz 
körbe, néha előre, amerre csak ellát a szem - de nem lát el 
semerre. Ez baj. A feje beesett a kormány küllői közé. Kel
lemes, hús, kézben andalodó érzést észlelt, ott is felejtette 
egy kicsit a buksiját, de így még kevesebbre látott el a 
szem. Kikukucskált az ablakrésen, a kormány és a műszer
fal fölött támadt valamennyi szabad hely, jól látta a lámpa
oszlopokat ferdén hunyorgó fejjel is. Megnyugodott. Haza
felé tart. Mint megannyiszor mostanában, hív a haza.
A kocsit nagy nehezen visszaterelte a túlsó sávból - épp a 
padkának akart rohanni a hüjjéjjeee! -, visszaevickélte a sa
ját sávjába, és óriási megkönnyebbülés ölelte át elfáradt tes
tét. Most is sikerült, jó úton jár megint.
Ezúttal emez a padka végzett el egy kis figyelmeztető, meg- 
legyintő rúgást - a kerék nyögött is egyet -, baj persze, hát 
persze hogy most se lett. Isten óvja őt, tudta régóta. Kivá
lasztott gyermek, így megy ez náluk generációk óta, amióta 
a somogyi burzsuj dédnagyapját vasvillával verette agyon 
Szamuely Tibor - a sors mindig rájuk mutat: te jössz most 
velem. Megy, megy, hát... A kocsi megállt, köhögött, krá- 
kogott, de nem bírt felszaladni a magas padkán. Inkább ráz
kódott, megfulladt.
A rükverc tökéletes volt. Teljes gőzzel repült vissza a kocsi 
az útra, át megint a túlsó sávba, ott meg-megállt, szétnézett, 
döcögött egy kicsit, majd mikor újra megkapta benzin
adagját, rángatózva, dacoskodva továbbindult.

Bent győzelmi hangulat, az úrvezető Rolling Stones-rekedt 
hangon üvölti, hogy nem kap elégtételt, az erre a célra a 
záróra után kimentett féldecis dagi kisunicum gügyögve 
gurul lefelé, vigyázni kell, utánpótlás nincs, ha elfogy min
den, óriási baj támad, óriási nagy baj támad uraim, tudják 
önök, mi az, mi az? hogy útközben, halálrészegen leállni 
szesz-anyaghiány miatt, hogy ne legyen kéznél állandó tar
talék?! Végső győzelem tartalék nélkül?
Kakk, hukk. Úgy érezte, már csak a kormánykerék van a 

kezében, a kocsi rég elgurult. Kibámult az ablakon és meg
nyugodott: szürke sorban mentek el mellettük a fák, a lám
paoszlopok, odébb házfélék, igaz, nagyon bizonytalanok 
voltak, billegtek, sorvadoztak - de mentek, ez tény. S ő ké
nyelmesen ül, hát hiszen érzi: ül!, ül az ülésen!, a kocsi ott 
van körülötte, a kormány a nagy kormányos kezében, s per
sze hogy nem egyszerű kormányozni a né.., né., négyszere
sen, de szétmosottan felfestett záróvonal mindkét oldalán, a 
vonalak között, a járdaszegélyek között, ebbe az oktató is 
belebukna.
Itt most meg kell állni, kicsi kocsikám, álljunk meg. Itt 
most majd jobbra kell kanyarodni, be az utcánkba, de azért 
ez nem olyan nagyon egyszerű. Tegnap is itt kellett hagyni 
a kocsit, éppen az utca torkolatában, mert ki merne vállalni 
melófáradt állapotban ilyen vakmerő mutatványokat. 
Meredeken 90 fok jobbra?! Viszont ha most kiszáll, kiesik 
a kormány, amely pedig olyan biztosan szorul a kezében. 
Hm. Hm. Hm!
Nem tudta magát rászánni a féktelen kaszkadőr mozdulatra. 
Álló helyzetből?! Egyesbe tenni?! Meggondolatlanul neki
indulni a 90 fokos kiskanyamak? És ha megint ott ragad? 

Most mit mond a fia a szomszédoknak - a tegnapi műsza
ki hibát miért nem tudták kijavíttatni?
Bölcs, bölcs, okos választ talált, olyan igazi csendes, meg
nyugodott választ. Fáradt, munkában megőszült mozdulat
tal kicsúszott az autóból, az ajtót a friss levegővétel miatt 
nyitva hagyta, és aprólékosan széttagolt mozdulatokkal fel
mászott, felhasalt a motorház tetejére, őrizte, dehogy hagy
ta volna másra hűséges éjszakai társát, a forró motorházte
tőt a nyirkos hidegben.
S ha már felmászott egy kicsit, s ha már oly kényelmesen 
elhelyezkedett, ki tarthatná vissza attól, ami már folyamat
ba is tétetett rögvest; ki tarthatná vissza attól, hogy elmé
lyülő alvással köszöntse szorgos harmadik műszakját a hor- 
kantva induló éjben.
Amikor a hajnali rendőrök mellé értek, rövid megtorpanás 
után tovább is hajtottak. Részben, mert a rendszerváltás ko
rát írták - 1991 december, régi szép szétesett idők -, rész
ben mert nem, tényleg semmi sem utalt arra, hogy az úrve
zető vezetni készült volna. Béke bóbiskolt a tájon.
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Ének a sziken

Gizgazban járok. Tüske szúr, kiszáradt kórók láthatatlan és 
kellemetlen levelei bántanak. Léptemnek nincs nesze, 
nyoma, elnyel mindent a forró homok. Süppedek benne, 
nem is homok ez, fehér kiskun homokspecialitás: ez szik. 
Mozdulatlan minden, márcsak azért is, mert nincs itt 
semmi, senki. All a levegő is, dermesztő lenne a némaság, 
ha most tél lenne - most azonban nyár van, a 2001. Krisztus 
születése óta. Ennek tiszteiére a hőség a dermesztő. A 
Pokol.
Majd ha jön az orkán! Az más lesz! A képünkbe vágja a 
Kiskunság teljes nincstelenségét: homokot, töreket, a tarlók 
gazát, gallyakat a kiszáradt akácfákról, s a nagyobb, a 
második orkánhullámban megjelennek majd a kévék, a 

kazlak kibontott szárnyai, repül majd a libatoll mindenfelé, 
talán öreg tyúkok is csattognak majd a vihar sodrásában. 
Végigsöpör Isten haragja - amit azzal tetéz, hogy esőt nem 

ad hozzá.
Most azonban vakító napban táncol a szemem, összeolvad 
a láthatár.
A torkom száraz a portól, a pocsolyák is kiszáradtak rég. 
Gyerekkoromban halakat fogtunk a vályogvetők után ma
radt „tavakban”, most az se látszik már, hol voltak ezek a 

vízi paradicsomok. Gödrük se maradt. Egy gyönyörű, törött 
lábú kölyökgólyát is fel tudtunk nevelni a vályogvető po
csolyák halaiból, magunknak halat sütni és békacombot; a 
gólya erős lett, hatalmas, vidám jószág, és mintha nem is 
zuhant volna ki a tanyánk kéményéből kölyökkorában, 

mintha nem is törte volna el a lábát („török gyerek megvág
ta, magyar gyerek gyógyítja”), óriási számycsapásokkal 

csatlakozott az ősz elején délre tartó barátaihoz.
Bennszülött vagyok itt, aszfaltról érkeztetett vissza a hon
vágy. Körülöttem senki, éhes vagyok, de ha akarnék se 
nagyon tudnék most mit és hol enni. A tanyák zöme sze
gény, öreg, omladozik. Hogy kopogjak be, hogy van-e egy 
szalonnadarab és friss kenyér? Felnézek az égre, megvakít, 
nem biztat semmire.
Miért vagyok akkor itthon otthon? És visszahoz majd a 

végső végzetem? Vagy már sose leszek idevalósi? 
Aszfaltbetyár.
Visszaszúrok a gaztűbe. Belerúgok a bogáncsba. A világ 
minden égtája felé kergetem a homokot. A levél nélküli, 

kiszáradt akácfának egyáltalán nem köszönök. Jól tűrik a 
magatartásomat.
A Napot figyelmen kívül hagyom, nem érdekel a délibábja 
sem - nem is tud már olyat rajzolni -, az orkántól pedig gye
rekkoromban sem féltem, miért most futnék meg. Abba is 
belebillentek egyet. A gizgaz bólogat, persze meggyőződés 
nélkül, nem is érdekli az egész. A szik - gyanúsan - hallgat. 
Jó lesz figyelni.
Ember nem jön, nem, az istennek se. Nincs dolga errefelé, ez 
jól látszik. Valahol titokban dolgoznak, megbújnak, csépel
nek, gyomlálnak, pányváznak, kapálnak, két holdon: ők most 
a modem családi gazdaság. Milyen titkos erő tartja fenn a tá
jat- olyan gyönyörű és szép-e, ahogyan Petőfi látta? Milyen 
szeszély ad erőt a mostoha sorsú embereknek, hogy itt élje
nek?
A földi szenvedés. A számadás, hogy kibíijuk. A remény, 
amely torkon ragadja a gonosz sorsot, és kidobja a trágya

dombra.
Elhunyt nagyapáink sírhelye, amelyen a domb alig látszik 

már, szívja be- és lefelé a homok.
Ők tényleg porból lettek - ez talán nem biztos -, és porrá 

lesznek, ez tény.
Remegő tájakon megyek. Remeg a levegő. Remeg az 

ember.
Remeg az élet, a remek élet. Jó itt.
Nem lehetsz könynyelmű, harmadrangú-silány, a szád 
senkit se érdekel, csak ha betapasztják - a szemedet és a 

tenyeredet nézik.
A kettő között a szívedet elhelyezik valahogy. 

Gyerekkorom virágait keresem, és kórót találok a helyükön? 
így van ez jól. Öntöztem én itt akár csak egy bokomyit is az 

elmúlt évtizedekben? Ráterítettem valakire is a köpenyemet? 
S adtam egy kanál meleg levest bárkinek? Leszedtem a nyál

kát az egykor tiszta patakok most zöld lepellé rákosodott vi
zéről?
Mindig az este győz a napon. Eltűnt a boldog gyerekkor. Ki
hunyt a fénye. Egy vacak kismadár próbál nekiveselkedni az 
orkánnak, ez még csak az előszele, de ez is leteríti. A Nap ne
vet.
Fogom a köpenyem, legalább magamra terítem, nehogy ki
fújja a szél a kezemből az egyetlen szál virágot, amit a meg
öntözött bokorban találtam az előbb, mikor kanálnyi forró le

vesevés közben odapisiltem egyet - s leterítem az aszfaltot.
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Az öreg paraszt és az ég

Omlott a szalonna a szájában, folydogált lefelé, pedig avas 
volt, ő meg fogatlan. így szerette. Senki se mondta volna, 

hogy 84 éves, és hogy legalább 80 éve így szereti, így is e- 
szi mindennap. Ez ad erőt. Bal kezében egy negyed vekni - 
ez a markában -, a szalonna félig a markában, félig a hü
velyk- és a mutató ujja között, az alá szorítva meg a hagy
ma, a jobb kézben a bicska.
Takarékos étrend, takarékos mozdulat, takarékos ember. 
Kibír mindent, mindig.
Előtte a kapa, ugyancsak az akácfa árnyékában. Nem kér 
enni, a kapa csak ad. Ez már 20 éve. Néha vissza kell fogni, 
nehogy magától munkába induljon, délidőben, ebédidőben 
pihenni kell.
Hajnal négytől eltelt már egy nap. A városban ennyi a 
műszak, utána már tilos dolgozni. Itt mindjárt kezdődik a 
másik nap, este kilencig tart. Akkor ideje lesz kihúzogatni a 

csontokat.
A szalonnából sose elég. Van bőven a padláson is, a hom
bárban is, közvetlenül a cserép alatt. Egyre avasabb, már 
szép sárgás színű, áttetszik a melegtől, mesterdarab. Más 
kutyája felfordulna, mielőtt megkóstolná. A városban szív
infarktust meg vérkeringési bajt kapnak tőle, elhíznak - ő 
meg ilyen sovány, vékonydongájú volt egész életében, 
kórházat nem látott belülről, az orvosságot nem ismeri, 
leszámítva az avas szalonnát meg a vékony homoki bort. 
Ma még hátravan nyolc sor, hajszálpontosan napnyugtára 

befejezi.
Bántja a nagyfia öngyilkossága. Kire hagyja a 10 holdat, 
minden van azon, kaszáló - elég szikes -, szőlő, kukorica, 
búza, árpa, minden, még gyümölcsös és dinnye is? 

Legalább az unokákat kiengedné a meny, de úgyse engedi: 
bolti árus nagyasszony lett abból is, nem bugris parasztokra 

bízza a gyerekeit.
Erre ment rá a fia is, bugris, bunkó, ki szereti ezt hallani, 
olyan leszel, mint az apád, földtúró vakond, aki ki se lát a 

kuckából.
A fiának ezt kellett volna örökölni, most elment, nem 
merte, felőrlődött a vitában az asszonnyal, aki ráadásul 

tavaly a válásig vitte a bugrisozást. A szalonna nem mindig 

omlik szét a szájban, ha fogatlan az ember. Maszatolgatni 

kezdte a szeme tájékát, de csak egy percre, nehogy meglás
sa egy seregély vagy a madárijesztő. Szokatlan volt neki ez 
a vakarózás a szeme tájékán. A szalonna tétován ácsorgott 
a szájában.
Lenyelte.
Kié lesz a föld? A kicsik azt se tudják, hogy van, az anyjuk 
letagadja a nagyapjuk létét is. Amióta meghalt a mama, 
egyedül építi a jövőt.
A jövő ezt nem tudja. Most már ő se.
Minden szomszéd otthagyta már a tanyát, kihalt belőle, 
feladta, eladta, ebadta. Düledeznek a falak, a ház azonnal 
meghal, ha elhagyja a gazdája, még a százéves falak is 
rögtön elporladnak.
Elindult haza. Minden évben így indul el, évente legalább 
háromszázszor - a legpimaszabb télben nem kell kijönnie -, 

80 éve. Az unokája egyszer kiszámolta, és azt mondta, 
hogy akkor majdnem huszonötezerszer. Az jó sok lehet, bár 
nem tudni, mennyi. Annyiszor.
Most is megy befelé, de két dolgot nagyon megfigyel, 
szinte hunyorog, annyira meglepi. Az egyik, hogy igencsak 

megnyúlt az út hazafelé, már mióta megy, és egyre távolabb 
lesz minden. A másik, és ezt látja az árnyékán, hogy ő meg 
sokkal kisebb lett, lóg a válla, a földig ér lassan a kaija. 
Nem bírja fentebb húzni.
Nyújtaná a tanya felé, hogy elélje, hogy megfogja, hogy ne 
menjen már az meg mindig távolabb - de rövidül a válla, a 
kaija, szökik az ereje. Le kellene ülni szalonnát enni, 
dereng a fejében, legalább néhány falatot, de eszébe jutott, 
hogy délben hogy ácsorgott a szalonna a szájában, hátha 
most is kötekedne csak.
Leülni azért leült. Most először a 80 év alatt. Ez egyáltalán 
nem zavarta, tudta, hogy néha meg kell pihenni. Ahogy ült, 
kezdett valamit érezni a szalonnát nem evő városi emberek 
szív- és vérkeringési bajaiból, ilyen lehet az is, ilyen üres, 
ilyen vértelen vér, szívtelen szív.

Kiesik az erő a porba, a lába elé? Ledőlt egy cseppet, 
megszokásból.
Felnézett a teliholdra, mindig beszélgettek. Látta a kerek 
képében, hogy ebben az évben 2000-et írnak, szép, pontos, 
kerek szám. Tágra nyílt az öreg szeme a csodálkozástól, a 

szíve ürülni kezdett, és ha már pihenni akart egy cseppet, 
hát kikerekítette egészre.
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Grotex

Virágcsokor fedi testemet.
A fejem a lenyugvó Nap. Merszem messze ment. Őszül az 

életem.
Remegés fékezi hitemet a jóban. Még csak nem is bántanak. 
Mit csináljak a virágokkal?
Hagyom, s magamra húzom a fenyveseket is. Kell lassan
ként az örök takaró. Alám teszem a fejemet, a Napot, 
melegít.
Lelkem, a vesztes álmodó hallhatatlanul lapít bennem. 
Elküldték.
Pedig örökzöldben született a természetem.
Életpír virított az arcomon. Most zúzmara lepi, fagy fészkel 

rajta.
Felhős életem marad csak rám, fakó fájdalom, irigyen szűrt 
napfény, s belém szakadt gyászdalom. Rebegem az imát, mit 
senki se hall s én se értek, leesett fejemre lassan lehull a lomb. 
Szorosra zárom fogsorom, nehogy még szóljon a nyelvem, 
s kitekert nyakamat kényelmesen visszatekerem - így még 
jobban lötyög.
Már régóta horkol bennem minden földi élvezet. Most tán 
megszán a pokol, s bár az égetés karcos egy kicsit, feléb
reszt ebből a nulla-hulla magányból. Az életem ne erősza
kolja rám magát többé! Unalmas.

Háttal fekszem a hasamon, így várom a megváltó ördögé
ket. Egyelőre nagyothallanak.
Temetkezzem saját kezemmel magam mellé? Ki vesz így 
észre?
A szívem mindig is süketnéma volt, sokan szólongatták, de 
nem nyílt ki.

Sűrű szőr nőtt a fülében, a saját szívzaját se hallotta. Pedig 
sokan megpróbáltak dobogni benne, hetedhét országon 
túlra menekült.
Most, hogy itt fekszem végleg, gondoskodtam a mumifí
káltatásáról.
Szép száraz szív, itt ketyeg a földön mellettem, nem lesz 
vele semmi baj.

A szemgolyóm dörzsölgeti az éleslátását: jól lát? Fölfelé ló
gó lábbal vetem a kereszteket, én, a hiteltelen hitetlen, a nagy 
materirealista. Közben leszorítom a kezemet, nehogy elvág
jam a kötelet - s vidáman kiáltozom valami arra járó gyanús 

külsejű öregre, hogy használja már végre a kaszáját, ne csak 
élezgesse. Az öreg alapos ember lehet, élezget tovább, nagy 
aratásra készül. Ez megnyugtat.
így hát nemsokára mégiscsak elkezdem feltölteni a temető

met.
Továbbra is lefogom a kezemet, nehogy jelentkezni akaijon 
a feltámadáskor.
Hirtelen héja kezd vijjogni az avaron. Női fátyol lebeg át a 
fejem és a lenyugvó Nap között, egészen közel az arcomhoz, 
nagyokat rikkant a fátyol szíve, ujjé, megyünk lakodalomba. 
Kivel?
Már cibál is magával, leteper, örömködni kezd fáradt tes
temen, vinné-rabolná a lelkemet, de én ordítok: fátyol, vidd a 
fátylad, vagy magam lövöm le a héjanászt. Erre a hófehér 
fátyol feketében gyászolni kezd, mert titokban megölte a 
kakast. Tudtam előre.
Hideg van, egyre fagy, ahogy jön az est.
Mi lesz itt hajnalban, amikor már minden lélek odaát van? 
Üres akasztófa, eldobott kötél, héják mindkét nemből, 

fekete-fehér fátylak, s én, amint még kidugom a kezemet a 

lapátért, nehogy ellopják.
Kellhet még.
Mert az az igazság, fele- és egész barátaim: lehet hogy 
meggondolom ezt az egész sietést, s elvetélt életemet visza- 
vágyván - igaz, lelketlenül, de - elkezdem kilapátolni maga
mat a mélyből, a semmiből, ahova vágytam s mentem.
S ha majd egyszer kilapátoltam magam, talán a születésem
kor, akkor elmegyek a mennyei felséghez - bocsánat, itt ki
maradt egy „e” betű - szóval elbaktatok hozzá, s elmondom 

neki, hogy hófehér az idő, hogy hosszasan szeretném hall

gatni a szívhangokat, hogy visszaszállítom az égből az el
veszett lelkeket, újraépítek egy-két tönkretett jövőt. 

Hogy suttogó szavak hívjanak vissza az észhez. 
Hogy levesszük az akasztófáról a tisztességet.

Hogy előttünk járjon mosolyunk lent a földön s fent az égen. 
Hogy a könnyek visszazáporozzanak az óceánok mélyébe. 

Hogy látom, amint boldog sírásók égetik ellopott lapátom 

nyelét.

Súlyos az agyag fölöttem.
Alig tudok moccanni, de el kell kezdenem magamat kilapá
tolni, szüntelenül és megállíthatatlanul egy egész halálon át.
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Egy pisztoly a kútban
Apám emlékére, aki hazajött '56-ban

1954-ig a Kiskunfélegyháza környéki tanyavilágban lak
tunk, apám ott volt tanyasi tanító. Nagyurak voltunk mi, 
gyerekek.
Apám 1954-ben szódásüveggel fejbe verte a párttitkárt, aki 
egyben a tanyaközpont tanácselnöke és a téesz elnöke is volt. 
Lehetett volna borosüveg is, mindkettő kéznél volt a vita 
közben.
Apám, mint írástudó ember, évek óta kénytelen volt meg
számolni és feljegyezni aratáskor a kazlak mellett, hány 
zsák jött le a cséplőgépről, és mennyit kell azonnal a teher
autóra rakni, mielőtt a paraszt legalább átmorzsolhatta vol
na a kezei között a szemeket: a teherautó volt a hatalom 
jelképe, vitte, amit lehetett.
Apám fejbe vágta a párttitkárt, pedig párttag volt maga is, 
habár kókatag. Éjszaka volt, én hatéves, és csak arra em

lékszem, hogy riadtan pakolt, futva távozott. Csak később 
tudtuk meg, hogy Pécsre, a Vasas-II. aknáiba, mert akkor a 
bányászok amnesztiát kaptak kisebb vétségek esetén. A 
szódásüveg nem volt a rendszer idült ellensége, csak szár
nyait bontva repülni tanult a párttitkár fejéig.
így lett apám, a művelt, okos ember - a verekedő ember - 

segédvájár a Vasas-II. aknáiban. Vak lovakkal együtt húz
ták a csilléket. Ezt onnan tudom, hogy egyszer meglátogat
tuk. Csak egyetlen egyszer a két és fél év alatt.
’56 őszén hazajött apám. Akkor már Félegyháza szélén lak
tunk, a tanítói állás megszűntével az iskola is elveszett szá
munkra, be kellett költözni a városba. Oda érkezett haza a- 
pám. Éjszaka betoppantott, mintha az előbb ment volna ki 

a verandára. A szórványos lövöldözések, a gimnazisták 
„Nem tanulunk tovább oroszt!” felkiáltásokkal kísért tünte
tése, valamint apám hazajövetele között lehetett valami 
összefüggés, de ez csak később, felnőttként vált érthetővé. 
Gyerekfővel kellett kitalálnom, kihámoznom a hírekből, 
hogy Pécsett leállt a bányászmunka, és a bányászöklök 
odasújtottak.
Apám nem talált vissza a mi kis rendünkbe, amely az el
múlt években nélküle alakult ki otthon. Azt hittem, csak a 
kis családját nem találja, pedig a három fia végre apát tud
hatott maga mögött. De ez sem segített. Apám valami mást 
sem talált, nem lelte az igazságot, csak a gazságot, a gazt. 
Pedig az ő huszonéves fejének-leikének mást ígértek: né
pet, hazát s igaz szót, jó kenyeret. Le-fel járkált, űzött vad
ként körözött a lakásban, nem beszélt senkihez, az utcán ki
került mindenkit a következő években. Mint kivert kutya, 
madár fészek nélkül. Elvették az országát.
Emlékszem, amikor a piros könyvét elégette. Nem csinált 

belőle sem titkot, sem színházat, egyszerűen bedobta a 
sparheltbe. Tény, hogy jó büdös volt tőle. Emlékszem arra 
is, hogy évekkel később - már a 60-as években - unszolták, 
hogy lépjen vissza a pártba. Közétek?! - kérdezte.
A 60-as évek elején egyszer az istálló fölötti padláson ma
tattam. A cserepek alatt, a léc fölött egy pisztolyt találtam. 
Mire rájöttem, hogy mi is ez, és az ijedtségtől elfehéredve 
izgatottan forgatni kezdtem, próbálgatni, hogyan nyílik a 
tár, apám felért a padlásra, s lesózott egy óriási pofont, 
elvette a pisztolyt, majd bedobta a kútba. Később láttam őt 
éjszaka, mikor nem is sejtette: észrevettem, hogy kihalászta 
valahogy. De a pofon emléke belém vésődött, így semennyi 
pénzért nem akartam volna újat húzni vele és megkeresni 
a fegyvert. Pécs. Vasas-II. Mik történhettek ott?
Soha nem beszéltünk ezekről a dolgokról senkivel. Felnőtt
ként se hoztuk fel... mintha hétpecsétes titok lett volna... 
Mert a zsigereink legmélyéig belénk volt plántálva: ha élni 
akarsz, ha jól akarsz élni, felejts, ne törődj semmivel, fe
lejts, és mindened meglesz. Majd ők elintézik neked a jó é- 
letet, boldog barakklakó.
Apám ’45-ben belépett a pártba új országot remélve, ’56- 
ban lelépett, és ezzel áruló lett. Egész életében bringázott ki 
távoli iskolákba, tanyai tanító maradt; fagyban-hóban min
den reggel 5 kilométer ki, 15 kilométer haza (ki bírta, ki 
tudta volna ezt elviselni a bögrecsárda-kanyarok és a pa
raszti pinceinvitálások nélkül?!). Néha úgy hozta a bringát 
a hóna alatt, mert az is szétesett a fáradtságtól. A fater isten 
tudja hány bringát biciklizett szét, mintha berepülőpilóta 
lett volna, bringaberepülő. Pedig elvileg tanító volt, a nem
zet lámpása. És valóban az is volt. Lelkében a kis paraszt

gyerekek lámpása akart lenni.
így, lassan lett apám vörösből fekete. Gyűlölte a rendszert, 

az megvetette őt. Gyűlölte a magyarokra telepített Rákosi- 
Gerő-Farkas-Révai különítményt, s nem tett különbséget 
Aczél és Kádár javára sem. Kihányta magából az orosz 
megszállás minden hírét, pedig eredetileg felszabadítónak 
hitte őket. S megvetette, undorral hárította el a hazai akasz
tókat.
Csak utólag, sok évtizeddel később, mikor már feldolgoz
tam magamban, mi történt ’56-ban, s láttam, hány millió 
ember sorsa volt az apámé, csak ekkor értettem meg min
dent, de akkor ő már rég nem volt. Fiatalon elhitte, mint sok 
társa, hogy ők a nép, a nemzet, ők a francia forradalom. És 
aztán hombárokból kellett söpörnie a gabonát, a fáradt sze
mű parasztokét, s brigantikat szolgálni, akik később az oro
szokkal lövették a népet.
Az élen éljeneztek, s a nép nevében hazudtak, és gumicsiz
mába rántották a nemzetet is örülni. Belerokkant apám eb
be is, a nemzedéke is, kis híján a nemzete is.
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Istentelenül Az új munkásosztály dala

Zord ez így, s minden kies, vigasztalan 
Imánk nem segít, Isten is haszontalan 
Ülünk leendő hullánkon hűen, komolyan 
S jövőíútó lábunk láncban, mily álhatatlan

Jég ez így, sok üstökös halt meg a nyáron 
Csillagszülte világban szó dermed a számon 
Az Úr bambán hunyorgat, arcán ránc, unalom 

Leesik ő is, kőzetként, szétterül a vén világon

Uram, hagyd meg nekünk szabadon erőnket 
Ne adj, ne vegyél el, ne rázzad serpenyőnket 
Életünk a miénk, halálunkra ne szólj ígéretet 
Túlvilágod ismeretlen, ne tenyészd hívőidet

Ne ígérj imákat, bennük békét a halálban 
Engedj itt békülni, ha cserbenhagysz harcunkban 
A kurta földi lét csak, mit itt tartok karomban 
S mi éltet kaptam anyámtól, hűen tovább adtam 

így vagyok jó fiú, s nem a Tiéd, te ismeretlen 
Csak ki engem imád, az áll hűen itt mellettem 
Miénk az érdem, hogy bátran élünk, szertelen 
Mi alkotunk Téged, játékként e földi jókedvben

Mi szüljük gyermekünk, s szemünket ő záija le 
Hozzád vesztes fordul, kinek nem maradt kedvese 
Nélküled szálúink a sírba, porunkat szél repítse 
Virágszirom leszünk, oxigén, földünk szerelmese

Én hiszek, hiszek egy végtelenben, ami én vagyok 
Hiszek a természetben, melynek ölén a nőm ragyog 
Hiszek a munkában, a két kézben, a túlvilág gagyog 
Hiszek az észben, s lelkemben örök lét áldja a Napot

Bennük, kikben mindig ugyanaz maradok 
Véremben vágtázó vadszabad magyarok

(Törékeny termetünk a tőzsde megtörte 
Kihúzták belünk a befektetők)

Utcakő: - Hogy vagyok?
Leköpve ragyogok

Penészes kenyerem
Munkátlan tenyerem

Vérerem szememben
Tekintet nélkülem

Habzsolom életem
Egérlyuk menhelyem

Hercegem meglopott
Hercegnőm prosti volt

Disznó túr új utat
Röfögnek az urak

Bicskámmal bajt vívok
Börtönről álmodok

Vaj helyett zsírt eszek
Abból se eleget

Utamhoz simulok
Bazaltkőből vagyok

Engem ne vessenek
Egymásnak emberek

Árnyékomon fekszem

Csend lapít testemben

Egy szó

Sortűz, zászló, kard, a bitóra akasztó
Szem, szív, a kéz éle, a fellángoló szó
Hamu, por, vagymuk, isa szümünkkel; ezrednyi év 
Álmok, szivárvány, az ég három színünkben ég
És a hazugság kacsázó testéről a rongyot letépjük még

Ha békém megbántják
Ha jövőm zabálják
Ha múltam zaklatják
Ha éltem rombolják
Ha fényem rondítják
Ha fiam tapossák

Kőből lettél, kővé leszel - más világ
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Sírugar

Kl öreg úgy hallgatott, mint a magyar ugar. Nem tudta, ho
gyan hallgat a magyar ugar, de épp úgy hallgatott. Búval 
bélelte ki az életét már vagy 45 esztendeje, azóta csak buj
kál itt a Földön: a saját földjén, amit akkor, 49-ben elvettek, 
53-ban visszaadtak, 61-ben elvettek, 92-ben visszaadtak, 
94-ben elvettek. Ugyanazok mindig: városi ismeretlenek, 
akik soha nem láttak földet közelről. Most valami suhanc 
gyerekek, hárman, valakinek a megbízottai: addig ajánlat
ták a csodát a kárpótlási jegyért, meg bérleti szerződést és 
majdani hozammegoszlást, hogy végül a sír mellett döntött. 
Felújítja a fia elhanyagolt sírját a városban ebből az utolsó 
jussból - 6 éve soha nem volt rá pénze.
Most itt a sír, fel is van újítva tisztességesen, a pénz elment, 
elment a föld is, 121 aranykorona, régen eltartotta az egész 
családot, az unokákat is, mikor a fia a válás után nyaranta 
kihozhatta erősödni őket.
Most itt hallgatnak, szótlan a fia már 6 éve, lehet, hogy nem 
is öngyilkosság volt - bosszú, merthogy ő is bosszút eskü
dött mindenki füle hallatára azok ellen, akik megint ellop
ták a földet, az apa földjét, harmadszorra 45 év alatt. Az öreg 
állt a sír mellett, a temetői ugaron, ez legalább megmarad, 
ez a sírhely.
A fia, ennyit biztosan tudott az öreg, csakugyan megfenye
gette vasvillával a pesti suhanc ügynököket, mikor megtud
ta, hogy kicsalták az apja kárpótlását és nevetséges ösz- 
szegért visszavonhatatlan ügyletbe húzták bele, hogy most 
már se föld, se kárpótlási jegy. A fiú ekkor tényleg emelgette 
a vasvillát, jó hegyes tekintettel, a suhancok el is hajtottak 
azonnal, persze ordibáltak ők is kemény szavakat. Visz- 
szajöttek volna? Felakasztják a fiát, ahogy kiabálták vissza
felé futtában? Nem ismeijük mi a pestieket, azt se tudjuk, mit 

akarnak, hányán vannak ott fönn, kik vannak mögöttük - azt 
tudjuk, hogy a világ most az övéké. Kik ezek?
Az öreg életét bú bélelgette azóta. Megtört már mindene, a 
szeme fénye legelőször, aztán a kapáló ereje, lehajtott a vál
la, szétterpesztett lábbal taposta az élet, csak a fia volt neki, 
meg az onokák, ha engedte a volt meny. Csak alig-alig. 
Némán nézegette a Nap lebukó szélét. Régen ez mindig 
megnyugtatta, ilyenkor rögtön a másnapra gondolt. Most 
már nincs másnap, a tegnap is szétmállott, a ma éppen most 
bukik le. Az öreg serénykedett még egy kicsit a sír szélén, 
szomjas vágyat érzett, hogy találkozzon a fiával, ott lega
lább nincsenek csalók. Csak a fia van. Biztos nem lett öngyil
kos, sose ivott annyit még bánatában sem, biztos, hogy má
sok lökték a vonat elé. Az öreg keresgette később az égen a 
Hadak Útját, jó lenne megtalálni, azzal menni tovább. Rücs

kös kezével megszorította a másikat, jó erősen, hogy fájjon, 
hogy érezze, kell-e élni. Minek?
Kereste a szelet, szólni akart hozzá, mindig jókat beszél
gettek. A vihar volt a legjobb barátja, főleg, ha zápor esett 
hozzá. Akkor szembenézett mindennel, akkor gyűjtött erőt, 
ez volt neki a legfőbb támasza. Nem tanult, nem tudott sem
mit, csak a földet, a néhány állatot és a családját tudta, de ha 
szólt hozzá a vihar és ha az eső szerette, akkor ő is felpattant 
mindig a Hadak Útjára, kedvenc ősmagyarjaival, végigszá- 

guldott a világon ott fenn, s lekergetett mindenkit az egész 
földgolyóról, aki bántott csak egy embert is a Kárpát-meden
ce magyaljai közül. Ha a Hadak Útján szélvészkedett, soha 

nem volt hallgatag, áradt belőle a zengő dal: Huj, huj, hajrá-á! 
Szépen, lassan csúszott le a sír aljára. Már nem láthatta, hogy 
milyen csendesen és méltóságteljesen teszi.
A fiú ugyan sajnálta, hogy az apja hozzájön, de büszke volt 
arra, amilyen sok benne, az öregben, a méltóság. Az élet 
veszített, nem apa.

Természetes

Zúgott a vihar: nem lesz itt egyhamar béke 
Susogott a szél: enyhülés, elmennél végre 
Száguldott a villám, tehette, élvezte 
Azt a sok száz embert magába égette 
Bömbölt az erdő, a fák is könnyeztek 
Szökött az erő, voltak, kik kiégtek 
Felszáll, felszáll egy halott madár 
Rikoltozza, éltél, menj már, menj már
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Kórpótlási jegyüzérek

Kárpótlási jegyüzérek piszkos hada ült tort
Lopott földeken lopott várak ura tombolt
Gyárak, kincsek, marhák, még a szajhák is
Övé lett itt minden, kezéből eszik a pestis

Jegyüzérek álltak a temetők bejáratánál is, kárpótolni
Kiforgatni csontokat az ősi földekből, halált privatizálni 
Undorító üzérek ültek bankokban, illetékes hivatalokban
Hogy senkié se lehessen, mije volt, mert az sohase úgy van

Kárpótolta magát minden örökös vérszopó az elmaradt vérért 
S visszahívta jobbágyát, proliját, művészét, ha jött éhbérért 
Undorító régi dagadtak, s buzi újonc kéjencek rohantak szerteszét 
Hogyan szabdalják át a jogosultak tudatlan anyagi testét, mindenét

Kipirult orcácskájú rablók vedelték öreg parasztok fáradt vérét 
S újraszabták a kárpótlás gyatra törvényét, gyengék vélt védelmét 
Szorgalmas rablók lettek a jog legjobb védencei, tettük a szabály 
Minden kifosztott kezében szertefoszlott álma, s egy jegy a maradvány

Kórpótlás, ez az!, s mert hiányzott nektek, mit eddig nem teremtettetek 
Mert hiányzott nektek a kór oly nagyon, telhetetlen kegyetlenek 
Hát pótoltátok a kárt kárral, s hogy nevét senki se érthesse meg 
Ráhúztátok a privatizálás aranyköntösét a kárkórházi elmebetegnek

Nem viszket a talaj alattatok mások földjén, ami a tiétek
Mit tesztek, ha rabolt szarvasok agancsaikat döfik belétek 
Az elterelt halakat, az állástalan lányokat milyen színre festitek 
Hogy biztosan tudjátok, azokat zagyva illetéktelen nem eheti meg

Minden a tietek lett
Kárpótlási gengszterek
Mutassátok kezetek
Mely munkában edzettek
Dícséijétek eszetek
Társnak a sötétséget
Rákosiék elmentek
Hörcsögszájjal jöttetek
Lenyúltatok földeket
Mit lánctalpak sem mertek
Maradtak nincstelenek
Nem tudják, kik lopták meg

Gazok, jegykufárok, röhögő győztesek 
A jograblást törvényetek engedte meg

Átszabtátok a szegény népet
Létét ingyenjeggyel vertétek
A sors történelmében forog
Átszabó kedvetek lógni fog
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Titok

Pihegek piciny palotámban
Befed a testem
Velőt ráz a hideg bordámban 
Tegnap se ettem

Kicsinyre húz össze lelkem
Szerény jószág lett
Elkárhozni mégsincs kedvem
Hátha még kellek

Rám fagyott már nőm, friss nedv
Hólepel alatt
Ajkáról jég csap rám, vérzek
Kéne egy falat

Lesz még ágy, négy lábon áll
Három gyerek is
Három szobámban autó vár
Csak tűnj már, pestis

Szépen éltünk, nőm árulta csókját 
Kaszáltam a pénzt
Nyár volt, égettük életünk gondját
Temettük a vészt

Vetkőztünk, meztelen adtuk lelkünk
Isten is látta
Napsugárból fénynyalábot ettünk
Vígság hullt szánkba

Jött az Ördög, a nagy felfordulás
Átok és tőke
Lett nagy ordibálás, hazug zabálás
Meglett a rend őre

Jött a munka teljes hiánya, megszűnt
A lakásrakás
Üres lett a bölcső belül, már kiürült
A rossz lépcsőház

Torkunk a falat helyett keserűt nyel
Borporlasztó lett
Télen az arcunkra fagy a fekete jel
Nem kapsz fekhelyet

így csillogunk a kapuk alatt, élni kell
Csak ne rúgjatok
Vinnyogunk bérben, szétfoszlott hitünkkel: 
Az Úr mért titok?
S ti mé vagytok boldogok?
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Porban a bor szíve

Dél vagy éjfél, mindegy
Tizenkettőt ütnek 
Kartonházban eijed 
Az aljzat épp ébred

Alja nép, ebadta
Mormol szortyogása
Lámpavas fölötte
- Ha nem volna kedve...?

Vígan nyerít a szél
Senkik üres terén
Kapu alatt zsákon 
Álmodik az Ámor

Mitugrász, vigyorogj
A kutyádra morogj 
Üveg alján fekszik 
Vigaszod, melegszik

A bor szíve meleg
Mint halott lehelet
Vér szakadt szív jegén 
Lyuk a szemed helyén

A bor szíve forró
Készül rád a holló
A lőre műanyag 
Szétmarja hangodat

A bor, mint a kullancs 
Mint jövőd, biztos panes 
Mint kacaj a sírban
S te üvegalomban

Sebaj, pajtás, bolond, 
Ki érted könnyet ont 
Hisz röhögsz a bajon 
Bosszút állsz anyádon

Mert mért szült meg téged
Ha tudta: a géned
Nyomor itatta át
Örökölte apád

Tűrd alád életed
Nincs mitől féltened 
Lámpavas jövőkép 
Húzd meg a kötelét.

Koldus álom

Utcasarkon otthonok 
Sánta koldus horkolok 
Nappal is egy éjszaka -
Éjjel úgyse mész haza?

Kiskertekről álmodok 
Szivárványban pancsolok 
Kutya védi házamat - 
Ez itt meg miért harap?

Szőke mező, arany lány 
Megállók a kukánál
Hitves hűség, kisgyerek - 
Gúnyámról szégyen pereg?

Kalapomban négy fillér 
Mai napom annyit ér 
Elátkozom napestém - 
Ö se vár aranyszőkén?

Jólétem lehullt reám
Felemel majd a kormány 
Még tán bele is halok - 
Hogy nem róla álmodok?

Száguldók az út fölött
Lent egy nagyúr leköpött 
Megcsodálom szép kezem - 
Felemelte éhbérem?

Az ég végre kinyílik
Testem arra repítik 
Boldog leszek, kismátkám 
Holtomban ne vigyázz rám

Őrült lelkem felőrölt
Földi valóm is pörölt 
Mit ad Isten - hozzá szállni? 
Görnyedt testtel - porrá válni?

- Ál, ott jön egy gazdag fajta 
Gyomrom remegés rángatja 
Jaj, uram, jaj, én kiáltok 
Vegyen sírjára virágot... hm
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El nem múló merengésben (halld előtte csendes szavamat) Demokrácia, démoni

Nem emlékszem a tejre
Csak arra - anyám hajolt a fejemre

Nem emlékszem a bajra
Csak arra - apám sose, sose sima

Nem emlékszem a csókra
Csak arra - hűséget adtál egy szóra

Nem emlékszem a szádra
Csak arra - a szíved sosincs bezárva

Nem emlékszem a búra
Csak arra - meleg van öledbe bújva

Nem emlékszem a jóra
Csak arra - kitett az élet a hóra

Nem emlékszem a borra
Csak arra - részegen vágytam a porba

Nem emlékszem a rétre
Csak arra - nem szárad hőseink vére

Nem emlékszem a kínra
Csak arra - remegnék, ha hóhér hívna

Nem emlékszem a papra
Csak arra - Isten nekem fakad dalra

Nem emlékszem a sebemre
Nem toltak fel a keresztre

Nem emlékszem halálra se
Csak hajnal van, sose este...

Nem akarok megtörni, szégyenszemre élni 
De akarok virrasztva másokért ébredni

Nem akarok bujdosni, eldőlni sötétben
De akarok álmodni, csillag, fény az égen

Nem akarok lepleket, hogy leleplezzenek
De akarok győzelmet, s nem lesz így rettenet

Nem akarok zárkafényt, koporsón sóhajtást
De akarok megnyugvást, múlásra új hajtást

Nem akarok vallomást, de az örökké igazat.

Nem izzadtak a tenyerek 
De a kérgesek üresek 
Cirkusz nélkül a kenyeret 
Foghíjasán hogy’ eszik meg

Csukott szájjal a talpnyalók? 
Ők majd kapnak ennivalót!

Pletyka lett a politika 
Beszélni mindenki joga

Messze néző tekintetek
Sárléptékű látleletek
Politikus a szikével
Vért frissít épp’ más szívével

Csendben motyog a nép szava 
Kukacos az országalma
Ló nélkül az ekeszarva 
Vasból a kart rozsda marta

Kegyeskedik az alkotmány 
Kevesen esznek asztalnál
Megrohad, ami túlérett 
Érleljed hát, ahol éred

Ütött-vágott antiapák 
Kiköpik az idő fogát
S a gyermekek megtanulják: 
A géntisztelet hiányát

Kegyet szab ki a hatalom 
Minden lány az utcasarkon 
Adózzon a közjavára 
Cipellőt repedt sarkára!

Olcsó a sajt, híg a savó 
Lubickol a magyar sajtó
A tény, a jó, az adott szó 
Fuldoklik, mert a/ávaló

Nem remeg a hazug hangja 
Neki nem lesz itt bírája 
Fejlécén szabadság rikít 
Fülemben ólommal csitít

A gazdaság? A gazda hág 
Lányodra, pénze imádság 
Számodra, mert a királyság
Zálogba adta koronád...
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Tél, Bp.

Vaspadokon, melyeken jég ül konokul
Két ember, barát!, egymásnak lét koldul
Most ébredtek épp, épen a fagyhalál útján
Kékvér-kézzel dalt szaggatva a féllét húrján

Kimeresztett szemtengellyel kergetik a vágyat 
Hogy?, az isten csak másnak melegít meg ágyat?
Kutya nyalja a jeget, vizet keresget legalább mára
A koldus papírt tekerget pádon csüngő rongy lábára

Szag illan a levegőben, az ételbár mocskos ajtaján esett ki
Az Úr fent halkan motyog, a péniszét má’ ne emlegesse senki!
Kihűlt bitangok lesztek, gyermekeim, s majd itt ácsorogtok nálam

Szűz lányokról, szűzpecsenyéről, pecsenyefehérről lesz szó az imában! ........................... (ha-ha!)
A két koldus meg se érti, bévük szakadt a nyamvadt szusz, bújnak egymásba
Már csak a nap van hátra, és akkor bekúszhatnak ismét az áldott, vermes éjszakába

Öregeim

Látom az öreg időt, amint remegteti kopott szakállát 
Látom a vén éjszakát, amint keresgeti lopott nyugalmát 
Látom a tenger baját, amint nyugtatgatná dühödt hullámát 
Látom a bajszos eget, amint leteperné gyilkos villámát

Látom a sárga fákat, amint visszaadnák a lomb illatát
Látom a füvek gyászát, amint harcba hívják a gyilkos kaszát 
Látom a lehulló sast, amint rettegi a hangyák étvágyát
Látom a lelkem árnyát, amint testem leadja szabadságát

Azért még fény vagyok

Azért még hűs karok várnak s húznak szívükre 
Sima bőr s feszes mell csábítnak mennyeikbe 
Azért még csillag leszek mindig fent a kékben 
Akkor is, ha nem láttok a vakító napfényben

Sugár leszek, kimondatlan vágy, az első áldozás 
Kispólyás, kinek a szemétől apáé mindig párás 
Üzenet, fecskék csőrében az édes-anya táplálék
Hogy a fiókák is tudják meg, nem oly messze az ég

Földemen kenyér érik s vesszőimből kifakad a bor 
Testemen nőkéj fénylik s vágtáimon nem látszik a kor 
Hosszú lesz az élet, végtelen a fehér és elbukik az éj 
Spórám szórom minden lányra, kinek vágya hozzám felér
Olyan vagyok, mint az álmodó folyó, lent, a völgyek buja ölén.
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Porpárlat

Hosszú, lapos csend csücsül a póznapárna mellett 
Önmaga és árnyéka egyszerre dőlöngél. Persze 
Ültében is imbolyog, mint aki mindig szenvedett 
Mint kinek felállni már soha nem lesz mersze

Kezdődő, de már ezer éve tartó bánata az arcán 
Lődörög a gyomra üresen, néha pengeéles érzés 
Fejét töri, már darabokra törte, s érti már: nem hálán 
Csak a halálán túl kell töprengnie: az az új kezdés

Szerfölött részeg most a világ, az ő ízlése szerint 
Nincs senki, ki kizavarná, mert mindig is kint van 
Áldott a kenyér, melyből vekni úgyse jut megint 
Áldott a bor. Csak mé’ van, hogy a gerinc meg roppan

Szoknyákat húz le szeme a sarokból, röhög, lle-húzz-zza 
Fejét vágy emeli fel a porból, üres az üveg és az álom 
Becsukott szemhéján bejut egy szöszi tini fehér combja 
De még a vágy jele sem látszik meg az elnyűtt nadrágon

Gyenge a kar, de még erős, hogy ha kell, magába zárjon
Egy utolsó fényt, rúzst, szájszélet, löttyedj, de! két mellet 
S ha nincs senki, hát magát simítsa meg gyengéden, vállon 
S az üveg aljáról koccanjon vissza saját szava: hé, szeretlek

Valaki megfordult, anyádat szeresd!, éles női magas sarok
- Jóisten, valami kicsúszott a számból?! - biza’, az érzelem
Felfordult szemfehéije kíséri torkán lentebb a borpárlatot 
S visszavonja ijedten a szégyenteljes vallomást: szeretem

Ámorában lassan csúszik feje felé a szegélyen az utca pora 
Meggyötörten káromolja még az ellibbenő nőt, maradj másé 
Magasba lóbált üveg indítja mindjárt mogorva vallomásra 
Gurgulázik dallamosan a torka felé a gyomra: legyél az utcáé!

S mert dél van, kimerült már a dologtól, arccal csókol be a porba

Rettegett, mert sosem tudta kimondani
A szót senkinek
Hogy szeretlek
Hogy így kelljen
Halni meg?
A haja helyén
Izzadság csorog
Valami korog
Valaki kopog
Ez már nem a cipő
Valami jő
Valami kemény kő. Valami fejfaféle kemény kő. Már nem csorog az izzadság. Naccság.
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A kaszás. A világ amonnan

Nem olyan harsány a nevetésem. Ennyi a különbség. Javára 
szól, hogy itt mindenki egyenlő. Egyelőre. Mert itt is lesznek 
kufárok. Más vérét hörpintők. De ez már elég alvadt vér, 
tényleg szemeteknek való.
Magammal hoztam ide is a földi örömöket. Innen jól látszik 
a csillagos ég, a telihold, és nesztelenül lehet figyelni a tücs
köket. Sőt, megértem a nyelvüket, a szólamaikat. És te is 
mindig itt vagy, éppen akkor, mikor rád gondolok. Akkor 
mindig. Mi kell még?
A világ egyszerű lett. Fönt is csak mi bonyolítjuk túl. Ugyan
olyan egyszerű pedig, mint itt. Lét és nemlét. Oxigén, víz, táp
erő. Ezek itt most látszólag fölöslegesek, valójában azonban 
nagyon is hozzátartoznak a feltámadásomhoz. Hogy kap
hatnék erőre nélkülük? Én leginkább rózsa szeretnék lenni, 
hogy ne legeljen le semmi, de te mindig megtalálj a színem
ről. Olyan, mint a szívem színe, s azt te mindig megismered. 
Hány év eltelt már, és soha nem voltam magányos egyetlen 
percre sem, pedig itt első látásra minden mozdulatlan. De
hogy! Fönt az ember magányos, mert a magány mások hiá
nyához képest az. Itt azonban teljesen autonóm vagy. Töké
letes. És minden mozgásban van. Meg kell halni ahhoz, hogy 
felfedezd: mégis létezik a perpetuum mobile. Totális kör
forgásban él az egész világ. A természet hajthatatlan uralma 
alatt ugyan, de az legalább bölcs úr. Bölcs, mert tudja: a leg
fontosabb, hogy kiszámítható legyen.
Ott fent minden ember törvényt imitáló improvizáció, a tett 
puszta alkalmazkodás. Jobb lenne tudniuk, hogy a termé
szet a mindenható. Nem szabadna megsérteni egyetlen sza
bályát sem. Az ember azonban önfeledten hisz a munkájá
ban, a maga képére teremtett istenben, és a kettő hatására 
önmagában, mint a természet csodájában. Akkor lesz cso
da, ha már egyáltalán nem tud meghalni. Mindaddig csak 
annyi, mint a plankton.
Előnye-e, hogy viszont tudja magáról, hogy az, ami? A 
plankton viszont nem. Bár senki közülünk nem tudja végül 
is, hogy mit tud a plankton, az elefánt, a kolibri.
Testvérként nyújtanám felétek a kezemet, ha már akkor nem 
fogadtátok. Beleírnám, hogy tényleg, fiúk, higgyétek el: 
mindenki egyenlő itt, ahol a világ lényege nagyúrian elren- 
deztetett, hogy kár akkora bütykös, mosdatlan lábbal rugdos
ni, rombolni az alapot.
Innen nézve nincs semmi különbség a csillagok és az én ki
csit kiázott gödröm között. Én ott vagyok bennük, s ők itt 
ragyognak rám, sőt néha úgy érzem: osztatlanul bennem is 
ragyognak.
A nevetésem nem harsány, ez igaz. Nincs ujjongás, tánc, 
sört nem mérnek csapolva.

De itt nem kell kirekesztő bandák részének lenned, vörös 
tapsra verni a tenyeredet és idegenek pénzét puszilgatnod. 
Egy vagy a vízzel, a földdel, és hajó nagyra tágítod a tüdőd, 
akkor oxigént is tudsz magadba préselni bőven. Itt, a virág
ágyás alatt minden tiszta, a 6-os busz soha nem pöfékel rám 
olajat.
Minden a te virágod. Én is az vagyok, valamelyik gyökerét 
én erősítem tovább, vigyél haza belőle a gyerekeknek, ül
tessék a gesztenyefám alá. Megsúgom: az ott, az a leg
erősebb gyökér - ha majd kihúzod - tényleg én vagyok; 
legalább három évig morzsolgattam bele a szívemet. Az 
egyik pitvar túl üres volt, azért tartott ilyen sokáig. Meg itt 
különben sem kapkod az ember, direkt jó, ha valami tovább 
tart s örökéletű lesz.
Legalább te nevess most harsogva. Jó sokat. Ez az, amit az
tán nélkülözni kell. Min röhögjön az ember, ha virággyökér? 
Semmin. Ezt te is tudod.
Talán van még valami, ami hiányzik. Itt ugyan tényleg na
gyon bölcs lesz az ember, sokkal inkább, mint fent. De hi
ányzik valami... nehezen mondom ki, mert font nem érde
kelt túlságosan...
Itt hiányzik a boldogság. Mindent értek, tanultam minden 
hibából, a legjobb kormányoknak, de még a liberálisoknak 
is megmondanám, mit kell tenniük a jóért. Nem vagyok 
azonban boldog, e szót magát se tudom értelmezni, mert 
nincs mihez képest. Fönt nem tanultam meg, itt meg elfelej
tettem. Ezért hasonlítunk mi a planktonra. Ennyit ő is tud 
betéve.
Elföldeltek, fölkelek. Ez nem gond. De pl. hiába van itt ren
geteg víz. Nincs tűz! Nincs benne kipirult arc, egy cigány
lány körülötte (nem is volt fent se, csak úgy elképzeltem 
magamnak). Nincs füzem. Ez a baj.
Elégtem. Ez a halál. Először kiégünk, az a félhalál, aztán el, 
teljesen. Az élet ég, a halál nem. Ki találja fel a tüzet itt? Az 
lesz az igazi nagy Megváltó. Ha itt lesz tűz, akkor nincs szük
ség fentre.
Addig azonban néha csak-csak felkacsintok. Hallgatózok 
egy kacagó harsány nevetésre, és megpróbálom utánozni. 
Még a nyöszögésnél sem tartok, hangtalanul hápogok. Pedig 
az tényleg boldoggá tenne, itt előszörre. A sör, az ujjongás 
elmaradhat.
És persze addig mindig a tűz után matatok. Még csak egy 
talajvíztócsába ér a kezem, de nem adom fel. Addig súro
lom, dörzsölöm a kavicsokat, a föld porát, míg csiholok egy 
szikrát, aztán lángot, csóvát, fel az égig. Kerüljön bármeny
nyi munkába is.
És akkor... Munka. Tűz. Akkor már majdnem ember le
szek. Igazi, egyenes, dolgos, tüzes ember. Szóval...
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Jó kedvedben teremtettél... újra

Felfelé bugyborékolt a megbuggyant élet, hangosan, jajve- 
székelve, kínzó böfögéssel. Kiöntésre, piszkos áradásra ké
szült a sörkátrány.
Lefelé zuhant az élet, meg se akart már állni, jaj. Ment a po
kolba, azt sem tudta, hogy a kárhozat kellemetlen.
Elázott kívül, belül. Verte az eső az arcát. Belét éhség és lé 
lyukasztotta. Már mindent kiáztatott önmagából: értelmet, 
büszkeséget, még az adott szót is. Szósz-szar.
Nézte a gazdagok dombjáról a várost. Szemetelt az eső, így 
állt már másfél órája. Mindig kéznél levő két üveg söre bi
zonytalanul érezte magát, az egyik még félig volt, ott lődör- 
gött céltalanul a kezében - a másik, még másfél óra múltán 
is sértetlenül, felbontatlanul, ok a sértettségre. A sörök rit
kán halnak túl korán.
Nyomorult kis élet volt ez így. Lent a város, mellette a háza, 
ahol már régóta ismert gyilkosként lopakodott a boldogta
lanság, már a családi kripta is elkészült az áldozatoknak, 
előre; annyira nagy gyilkos volt ez a boldogtalanság nevű 
szadizmus. Pia-ár-PÍ-ÁR.

Lent a város, fent a mocskosszürke ég, a kettő között - 
Bródy János szavaival és hangján - jó a mákos rétes, és él 
egy hölgy. Hagyjuk. A sör első adagja kirepült, a sáros 
fűbe harapott. Sokszorosan javított, vásott fogai nem tudták 
visszatartani, a fogsora is lenullázható immár. Undorító ez 
a város, a ház, a foghíjában a lé.
Mi lesz a második üveg sörrel? Beléhasított a tudat, hogy ha 
ebben is kudarcot vall, ha képtelen meginni a napi 15 
üveg sörét - most, esőben, ráadásul eleve csökkentett a fej
adag, tizennégyre -, akkor ő egy Nagy Senki, a szakma alja. 
És a tizenharmadikkal is bajban van. A kátrány dörmögött 
egyet, rándult kettőt, majd újra felküldte a névjegykártyáját. 
Visszaküldte a pótlást az üvegből a gyomorba, hosszasan 
kivárt, hogy megy-e. Sikerült. Aztán mégse.
Újabb próba, a kurva nénikédbe, nem azért fizettem, hogy 
kihányjad! - kiáltott a gyomrára, az megszeppent, csönd
ben maradt, majd dörmögés nélkül, élből hármat rándult, és 
még annyi verítéket is kivert az arcára, hogy most már vég
képp nem tudta, mitől nedves: eső, hányadék, veríték, ha
lotti szenteltvíz, elkésett-száraz magzatvíz, vagy mi a fene 
lehet még.
Eszébe jutott, hogy simán meghalhat. Mások szemében ez 
már megtörtént, csupán magának okozna némi meglepe
tést, hogy a sör és az unicum, e két életadó erő mégsem tud
ta életben tartani az elmúlt 7 év viharaiban. Pedig biztos 
szövetség volt ez, napi, hajnaltól éjfélig, igaz, kicsit szűkí
tett újratermelés, de azért léiét, mégis.
Csörgött az arcán a fenti összetétel. Nőtt a gyomrában a len
ti lyuk. Nem látott ki a szemétől, mert valami hihetetlen sö

tétség takarta el. Állt, himbálózott, magában befejezte, vég

képp. Elégtél, élet, ciao.
Visszatámaszkodott a pad alól, nem ment könnyen. Az első 
üveg aljáról rácsorgott a nedű, mert nem talált a szájába. 
Nevető arcokat látott maga körül, kacagott, néhány zajos 
gúny, disznóröfögés-szerű röhögés verte fel a dombtető 
csöndjét, árnyak nyújtogatták a kezük helyett a nyelvüket. 
Mégis sikerült kiinni a sört. Életében talán először nem volt 

büszke rá. Már az se.
Felindult felfelé a város a dombtető sétányain. Félni kez
dett, remegni. Mi lesz, ha idejön mindenki, akit el- és cser
benhagyott? Beszakad a hegyoldal. Maga elé tartotta véde
kezésül a második, a perdöntő üveg sört, s falán keresztül 
jól látta, hogy felkoncolják. Testének darabjait kitűzik a sö
rösüveg négy falára, a fejét beledugják dugónak. E festmé
nyen jót mosolygott.
Nem bírta a szájához emelni. Tudta, hogy kiveri a fogát, 
hogy nem bírja leengedni a torkán, mert az bezárul, hogy 
kijön, ha lemegy. Reszketett kezében az üveg, jött föl a vá
ros, leesőben volt a feje az elemésztő hétéves háborútól - 
a hadviseléstől a józanság ellen.
Kocogott a műfoga az üveg száján, bizonytalanul csörgött 
le a meghibbant-ijedt lé a nyakába. Be a gatyájába, onnan - 
kiegészítéssel - le a földre. Áldott állapot, mondta hango

san, hogy legalább ő meghallja.
Végtelen szomorúság fogta el, hogy meghalt. Miért? Le
gyintett még egyet az életnek, meghalt. Fázott útközben egy 
kicsit (ez üzenet a túlvilágot kutatóknak).
Haltában egészen megváltoztak a dolgok, minden másképp 
lett. Letette az üveget valami padra egy szép dombtetőn, 
friss levegőt vett, s nem bánta, hogy langyos eső mossa le 
az arcáról a város porát-kormát; derűsen és nagyot köszönt 
a városból éppen fölfelé tartó megannyi embernek - jóleső, 
büszke érzéssel nyugtázta, hogy mindet ismeri; ja!, e régi 
szép idők, mikor mindenki örült annak, ha vele beszélget
hetett! S ha már kéznél volt egy üveg sör épp a pádon, meg 
is kínálta őket, s ők frissen le-lebuggyantottak egy-egy kor
tyot, őt is viszontkínálták az üvegből, de ő nevetve szabad
kozott, hogy köszöni, már több mint két perce életében egy 
kortyot se iszik alkoholt...
Haltában addig volt halott, míg meg nem élt. De megélt so
káig, mert az ismeretlen kéz befoltozta a lyukat a gyomrán, 
amelyet közben tisztára kotort egy szippantókocsi; a ko
ponyáján belül is végrehajtottak egy speciális műtétet, 
vizsgálgatták az összesűrűsödött trutymót - amely egyéb
ként orvosi csoda: csupán egy darab agysejt volt már csak 
életben, de még ez is működtette volna az életet, ha az kérte 
volna. A szívét sterilizálták, beleültettek egy lélek nevű alap
anyagot. Megkötött, jó lett. Most már élhetsz. Ég veled, 

halál.
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Újra kezdődik minden

A fák újra végigsimítják hajukat, először csak óvatosan az 

egyes tincseket, a hiúbbak a hajszálakat is babusgatják, majd 
szinte egyszerre, kecses-nagy mozdulattal beletúrnak egész 

hajkoronájukba.
A díszeket még nem tették fel, de megkapják azt is ajándék

ba hamar: rögtön itt a tavasz.
Szinte égnek a vágytól, hogy kiengedjék magukból a pici rü
gyeket, amik egész télen fázósan szunnyadtak az öreg tes

tekben.
Pattognak majd sorjázva, azonnal lehet látni minden fán, 
hány életnek ad erőt, hány levelet küld a Nap felé, hány mag- 
vat kell felnevelniük a még mélyebbre induló gyökereknek. 
Pannóniában mindig gyönyörű a tavasz, ezt minden rü- 
gyecske tudja, aki az égig akar érni.
Megfutamodtak a jég, a hó seregei, csak hírmondójuk ma
radt: kicsi, nézelődő hóvirágok menekítik életüket még né-' 

hány napig, s aztán nekik is el kell olvadniuk a tavasz he

vében.
Lerugdosta téli subáját a rét, nyargalásra készül a patak s ára
dásra a folyó, mindenki bő vérrel van teli. A mező a legseré

nyebb: milliószámra küldi a Nap felé gyorslábú fűszálait, nö
vekedjenek, erősödjenek, jönnek a legelő nagyurak négy ha
talmas lábon, s harapásukra nagy szükség van a gyenge szá
lak erősödéséhez, mielőtt le akarná dönteni őket a szikkadt 

nyár.
Tündérekkel jár táncot minden virág az erdőben, a mezőn s 
a sziklaszirteken is. Színüket, arcuk kipirult fényeit a tündé

rek aggatják rájuk a pezsdítő táncban.
A tündérek aztán a még pici virágokra húzzák ezerszínű ruhái

kat is, tudja meg mindenki, kaszás, kapás, hogy e kicsik az ő 
mindörökké szeretett védenceik. Látszik ez hétmérföldes 

csizmákban járva is.
Hümmögnek a folyók. A patakok nagyon véznák még, a he
gyek büszkén őrzik havas sapkáikat, nem eresztik futkározni a 

vizet.
A patakocskák ijedten tekintgetnek felfelé, ha nem jön gyors 

csobogás, kiszippantják őket a nagy folyók. Mi lesz az idét
lenül ficánkoló halakkal? A hancúrozó pisztrángok nem 

csobbanhatnak bele a lomha, unalmas folyókba s a sós

könnyű tengerekbe.
A folyók nagyon óvatosak most még, fogalmuk sincs, hol 

húzzák meg medrük határait, senki nem mond semmit, 
minden és mindenki csak ficánkol a tavaszban.
Az ég örömmel néz le a földre. Kedvére való a milliónyi 
meleg színárnyalat a sivár-hideg fehér után, elmondhatja: 

ehhez is jól ért.
Löki le a meleget nagy fénycsóvákban, simítja a szép nya
lábokat minden irányban, mindenki arcába, főleg a virá
gokat szereti, mert azokban mindig viszontlátja kimond
hatatlan vágyát: hogyan lehetne lent köztük csak egyetlen 
pillanatra, lent, megnézni, hogy milyen ott. Belehal, mielőtt 
lehetne.
Az ég alatt a Nap nézelődik.
Magára húz egy-egy felhőt, ha túl melege van, és titkon, 
csak magának bevallja, nagyon szereti ezt a tavaszi tarkasá
got. Jót tesz a szemizmainak a kukucskálás, az örökös 
ellenőrzés, nehogy valahol hiányozzon. Elhatározta, hogy 
neki mindig mindenhol ott kell lennie, s erről nem lehet le
beszélni. Valami haragosa majd ha lerántja egyszer - mi 
lesz a fűvel, a rüggyel, a virággal, az éhező patakkal, a 
szomjas folyóval?
Mi lesz, ha összekormolja az az ügyetlen mitugrász, akinek 

a hatalmas háza tapossa a rétet, dönti a fát, tipoija a virágot, 
rondítja a vizet télen-nyáron, tavasszal-ősszel? Aki észre se 
veszi, hogy a négylábúak érte szaggatják a réteket, a halak 
miatta kapdossák a rovarokat, a virágok az ő gyerekbölcső
jére küldik szirmaikat, s ha kell, küldenek valamit a sírra is, 
bár azt nem szívesen, amit küldhetnének, inkább megtart
ják egy másik tavaszra, egy másik bölcsőre.

A Nap legyint. Barátai mesélték, hogy vannak máshol is 
ilyen mitugrászok, pöfékelnek és kormolnak azok is más 
csillagok fényébe, de soha nem érnek el a szívükbe, ahonnan 
az élet jön.

A Nap mélyen őrzi a szívét azóta, nem mutatja senkinek. 
Mondják, hogy néha a tündérekkel elküld belőle egy-egy 

dobbanást a tavaszi virágtáncokra, de vagy így van, vagy 
nincs így, még nem látta senki sem.
A Nap felint az égre.
Kezdhetjük.

Fesd magad kékre, a ráncaidra - mert bizony vannak már - 
küldök néhány bárányfelhőt, friss szelet füttyentünk a föld
re. Éjszaka felfűtjük a csillagokat, s holnap reggel jómagam 

lehelek hatalmasat a kevély, fehér hegycsúcsokra.
Elégtél, tél!
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Ti-tá-tá-ti-tá

Az öreg fa áthajolt az úton. Csak át akart volna hajolni; ré
gen ment. Elmúlt az már. Át akart hajolni, recsegett, inga
dozott, vissza-visszabillent. És aztán vissza is csuklóit a he

lyére.
Meg akarta simogatni a túlsó oldalon azt a másik, szomorú 
szemű nyírt. De vagy az út lett szélesebb idővel, vagy az ő 
kaija köszvényesebb, a válla betokosodva - vagy ezekért, 
vagy a dereka, csípője miatt szűk volt már a mozgástere.
Át akart hajolni, és ebből csak annyi maradt, hogy lepotyo

gott néhány levele az erőlködéstől.
A reményt nem veszítette el. Jönnek még nagy viharok, 
mert mindig megjönnek a nagy viharok ember-ember közt. 
Hátba kapják őt is, és amikor a legvadabbak, amikor már- 
már a földre tepemék, kisiklik a kezükből, és átnyúl a ked
veséhez.
A nyírfa egy kicsit közömbös volt. Nehéz eligazodni a nyír
fákon. Azt se lehet tudni, hogy ez itt egy kis kacér hajadon- 
e, vagy már szakadozik a vitalitása. Álcázzák magukat az

zal, hogy állandóan, már fiatal süldő korukban is ki-kisza- 
kad a fehér kéregszoknyájuk, felfeslik a testük. Biztosan 
nem az öregségtől, hanem az élvezetvágytól: mit szól majd 
a túlsó oldalon az öreg akác?! Öregem, hiába erős még a 

vállad, már sután rövid a karod, szúr a tekinteted, amelyről 
azt hiszed, hogy olyan édes, mint a mézed. Megrázza bim- 
bófürtjeit a kacér nyír.
Nagy döfés az öregnek. Vihar sehol, hajolgatna előre, de eb
ben a korban, ebben az individualista profithajhász, kvázire- 
ferendumokkal agyontűzdelt korban hátszéltámogatás nél
kül úgysem megy.
Elviszi valaki a nőmet. Bántja a felismerés. Szívja magába 
a levegőt, mohón telítené ágáló ágát az akác, de gyér lomb
ja azonnal ki is engedi az erőt, nem tudja megsuhogtatni a 
vesszejét. Az öreg fa - kaija helyett - elkezdi a nyelvét 
nyújtogatni. Fantáziátlan emberek most azt vélnék: 
bosszúból és szenilisen csúfolni kezdi a kis ledér nyírt. 
Tapasztalt öregedő fák azonban tudják, mi mindenre hiva
tott még a nyelv, ha szakadt már a deréktáj.
A magában kuncogó, sőt vihogó öreg akác virágnyelvén - 
akácvirágai méznyelvén - közli a nyírrel utolsó ajánlatát, 
amely ha átkarolásra nem is vonatkozhat már, legalább egy 
olcsóbb csábításra ingerel. Leadja a jól ismert morze
jeleket: ti-tá-tá-ti-tá. Azaz a-kác-méz-nya-lás.
Itt, ebben a percben a kis táncos nyír elveszett. Hiába min
den esze és gyakorlata a kacérkodásban, öreg akácok hü- 
lyítésében, el- és félrelibbenésekben, hajlékony kitáncolá
sokban és félrelépésekben. Hiába.

Én nem láttam még egyetlen - se fiatal, se öregedő - nyír

fát, amely, ha az út mentén unatkozik, ne bomolna meg 
azonnal az érkező morzejelekre, ti-tá-tá-ti-tá.
Az akácok igazi nagy titka ez, diagnózis és gyógyszer egy
szerre, amíg élnek.
Akácméznyalás, suhogja át az öreg, s mohón öltögeti rö
högő nyelvét.

Örök szerelem

Engem látnak a halottak
Kíváncsi szemmel figyelnek
S nekem, a csend vándorának
Fényszőtt szőnyeget terítnek

Kissé bús lett a mosolyuk
De lelkűk fehéren ragyog
S ha majd véget ér rabságuk
Ők lesznek az új angyalok

Nincs félelem, az est békés
És most már az élet sem fáj
Nem kínoz részeg ébredés

Zűr, szorítás a szív táján
Csak a szerelem! Hiányzol!
Fáj, hogy sárban, sírban nyugszol

Végtelen szeretők

Zenét harsog a forró test
Ölünkben vad érzés búvik
Szemedbe ősbujaság fest 
Gyémántizzást. Szeress... kicsit.

Napod közepében élek
Messze mögöttem a Földem
S ha majd elhagyatva égek
Akkor is szeress még engem

Ha hamuként fúj el a szél
És már csak az éj csókol meg

Ha korom maradt a remény

Hogy nem halnak a szerelmek
Emeld magasra csecsemőm
Hogy átlásson rám a jövőn
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Életjel a gyászbeszédben

Szépen, sorban, nyugodtan pihennek a virágok a vázában. 
Előkelő hely, herendi. Mosolyognak, pihegnek, és...
És levegő után kapkodnának. Hiába. Előkelő módon élnek 

ugyan, jó itt minden e védett helyen, de elvágták a torkukat. 
Lehet, hogy jobb volt régen a mezőn, még vadon, kiszára
dásközeiben, de új életre készen minden tavasszal? Eltipor- 
tan, de szabadon.
Vizet cserélnek rajtuk minden nap. Mint a szenteltvíz a ha
lott arcán. Hideg, finom, finomkodó.
Jobb lenne lázasan, kettétörtén, lógó béllel, jobb volna cse
repesen és kudarcot vallva minden vacak, életképtelen bim
bóval, kínlódni a jeges, esőverte létben és a hó alá törten. 
Gyönyörű, panorámás világ látszik innen a második emelet 
kupolaterméből, nagyon szép a nő, mindig megsimogatja a 
fejünket, nevet is ad nekünk, s közben kedvesen nevet ránk, 
fáj a szíve majd, ha ki kell dobni minket, s majd akkor is 
ránk lehel még egy csókot. így mesélik az elődök. A mese 

szájról szájra száll a szemétben... Jobb lenne.
így most nem jó. Persze jobb, mint mikor a múltkor - más
hol - a testvéremet egy zajos nő a részeg félj arcába vágta, 
vidd vissza a kurvádhoz, és aztán megtaposta. Ha már le
vágják a fejed, nem mindegy, hogy XVI. Lajos vagy-e a 
guillotine alatt, vagy nő Pakisztánban, aki megcsalta a fér
jét, s a törzs döntött. Hogy Diana hercegnő vett-e a kezébe, 
vagy tömegsírra helyeznek Csecsenföldön. De levágják. 
Hajnalban, mikor ébredsz, mikor új erőket sejtesz, tévhited
ben azt reméled, megújul minden. Csakhogy a gyökered 
belerohadt már a földbe, a te aranyos, kedves, erős, szerető 
távoli gyökered. Apád-testvéred-anyád-féijed. Nélkülük lóg 
a fejed, sírva éled meg a reggelt. Éled?

Potty. Ez egy szirom volt, az első. Mint mikor a lányok el
veszítik a sajátjukat. Vérzik a szíved, véreznek ők is. Te 
vagy most a legszebb és legszomorúbb lány. Potty. Még egy. 
Kezd kilátszani a vállad. Jön majd a melled, a derekad, csu
pasz lesz a szemérmed, a combod, a lábszárad. Szárad min
den levágott fejjel.
A mezőn, a mezőn. Hajladozni a szélben, kacéran. Nőni az 
egekig. Ameddig a fák persze hogy nem tudnak. Sikítani az 
örömtől. És sikoltozni, ha a kés jön.

Meg se vénülhettél. Pedig hogy vágytál a tisztes agg korra, 
mikor rájöttél, hogy a virág világa se örök. Legalább öreg 
lehess. Nem lehettél szépen ráncos, halk, simogató. Nem 
hajthattál újat, gyermeket.
Ifjonti hévvel készültél nagy szerelmeskedésekre, s most 
egy torzó üli gyászát. Potty.

{És miközben vége lassan mindennek, az élet titokzatos 
ösvényein elindul valami, amit egy mártír virág nem is sejt
het, egy tudós se. Sejtek készülnek új életre. Ott maradtak a 
földben, a kitépett szálak és gyökérdarabok cafatjaiban tit
kosan rejtőzködnek a sejtek. Nem adják fel, újra kezdődik 
hamarosan minden. Csak még egy év, talán száz.
Széthordhatják a földet, talicskázhatják, dobálhatják, a sej
tek elmennek, megbújva, mint a szegénylegények, ellopóz- 
nak mindenhová, túl az időn, benne a térben.
Titkon csókolóznak egymással, átölelik a másik vállát, csak 
titkon, nehogy idő előtt, rossz helyen és rossz időben nője
nek meg megint. Tavasszal és hajnalban különösen mélyre 
vonulnak, egyszer már becsapták őket a késsel. El kell rej
tőzni, az erdők mélyén, a pici patakok felé kell venni az 
irányt, nem baj, ha hideg és árnyék van: ott lehet megtanul
ni jól élni. Szabadon, keményen, sokáig.
Néha lázban égnek, éhen halnak, gyulladt szemmel és tü
dővel, újra és újra legázolt lábbal és hittel - de mennek, búj
nak a sötétben, a zugokban. Keresik az örök életet, soha 
nem látott helyeken, soha nem élt életet. Az a biztos, oda 
nem jön az ember és a kés.
Sínek talpfái alatt. Szurdokokban. Elhagyott temetőkben, 
főleg a gazos sírok környékén.
Ott lesz egyszer gyönyörű, soha nem látott virág, soha meg 
nem élt világ.
Lerázzák majd az évszázadokat. A havat, a jeget, a múlt, a meg
alkuvó múlt árnyékát. Száműzik a tél önkényét, a megalázó 
gyötrelmeket. De emlékeznek az útra, s az úton túlra is, ame
lyen eddig eljutottak. Töviseiket, melyeket a tüskés bozótok 
évszázadaiban tanultak meg kifejleszteni, most nagyobbra 
növelik. Aki hozzájuk ér, azt megszúiják, ha kell, felnyársalják. 
Nem eladó a szabad lét. Nem kell ház, udvar, tiszta nő, csá
bító becenév.
Visszahúzzuk a fejünket újra, ha kell, akár ezer évig. Kibír
juk a jégkorszakot, csak mi bújuk ki. Ezt tettük szép anyáink 
- levágott fejű szép őseink - vázahalála óta mindig. 
Meghalunk a mezőn, ha kell.
Egyenek meg az őzek, ha kell.
Legyünk földtrágya, új humusz, ha kell.
De a fejünket nem hajtjuk kés alá.
Árva tisztaságunkat, testünk illatát nem adjuk.

Szenvedünk egész életünkben, de még egyszer nem halunk 
meg.
Nem leszünk rózsa, csak vad kóró, ha csak azt lehet.)
Ezt suttogta a pöttyök közben valami ismeretlen hang, vala
mi sejtféle a gyönyörű virágok lassan megsüketülő fülébe. 
S akkor valamelyik felemelte a levágott fejét.
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Mindenszentek-kor

Nagyapám szépen nő. Talán nagyobb lesz, mint éltében, ami
kor csak nekünk volt nagy, amúgy nem ütötte meg a 160 cen
tit, valahogy mégis hős katona - négy év után már tizedes - 
volt az első világháborúban, a másodikat meg nem ő robban
totta ki. Galícia, Isonzó,
a muszka hadifogság - ezeket a különcségeket kívülről fúj
tam picikoromban; nem is tudtam, mit.
Nagyapám meghaladja önmagát néhány éven belül. Már 
most is vidáman, hangos szóval, virággal kezében üzen. Fő
leg virággal, tavaszi újrahajtás után egész évben. Oly nagy 
bokor lesz, nem is gondolta. Igaz, anyámék gondját viselik. 
Mi lesz, ha már nem?
Nagyapám megszokta a föld mélyebben fekvő szagát Isonzó 
szikláinál. Föld és szikla, sokáig ásták, mire beásták magu
kat. Most szereti ezt a földet, a sajátja, homok. Alföldi isten 
ez a föld. Már nincs 160 centi.
Viszont gyönyörű virág nő ki belőle. Nagyapám szája széle 
- mindig csibuk lógott benne, még azok után is, hogy ettől 
ott bőrrákot kapott - táplálja a virágot, tenyere az örökzöld 
cseije tövét simogatja, s a hasára vette a nagy bokrot. így 

növekednek már vagy húsz éve.
Ha az ember megáll mellettük - akkor is, ha nem hívő -, hin
ni kezd az örökkévalóságban. Ha hindu hívő, akkor az újjá
születésben. Nagyapám ugyan soha nem hallott a reinkarná
cióról - csöndös, békés ember volt, nem voltak nagy vágyai 
nem is szerette volna, ha ilyen ésszerűtlen dolgokkal babrálják 
a nyugalmát. A tehénnek hitt, a hajnali fejősnek, a kapának, a 
kaszának, nagyanyámnak már kevésbé, őt mindig meg- 
dünnyögte, ha Istenkéről nyögdécselt. Persze nem is dünnyö- 
gött, még azt se.
Most azonban reinkamál. Melegíti a virág fagyott gyökerét 
a tél végén; megfogja keze formálta csajkájában az alácsor- 
gó esőt, álljon meg, innen már felfelé az út, az örökkön Nap 
felé. Asszimilál az öreg.
Júniusban, a születésnapom tiszteletére virágba borítja a 
sírját. Unokáink leborulnak - leborulnak, hé! -, mondaná, 
ha ismerte volna a verseket és a felkiáltójelet. Észre se ve

szi, milyen ritkán járok hozzá, soha nem foglalkozott azzal, 
más mit csinál, úgy volt vele, biztosan jó az. Pedig a de
mokrácia szó se esett ki soha a száján, nem is volt benne. 
Tehát: kivirágzik nagyapám a születésnapomra. Én legalább

is ilyennek látom. Leporolja a földet magáról, előveszi a szép 
fekete lajbit, amit nagyon kímél amúgy; a fekete csizmát, 
amit már hatvan éve hord ünnepekkor; és - persze - fehér az 
ing. Fölkel, szétnéz, a seprővel gyorsan rendet teremt a sír 
körül, akár van miért, akár nincs; a bokor leveleit megsimo

gatja, elrendezi, összekuszálta a szél; a tarackot nem kapál
ja, hanem a saját kezeivel húzigálja ki, különben újra nőne 
végtelen és telhetetlen gyökeréről - azt hiszem, nagyapám 
legősibb ellensége nem a tálján volt, nem is a muszka, ha
nem a tarack. Most legalábbis ezt irtja.
Büszke arra, hogy virág lett belőle, vénségemre, mondja. Ezt 
sose gondolta volna, egyszerű ember volt ő, mint mondtam, 
nem voltak nagy vágyai. De hogy virág legyek? Kicsikém - 
mondta nekem; én aztán később a nőimnek, ugyanezt. Kicsi
kém. Mit adott volna a nagyanyám egy ilyen szóért. De asz- 
szonynak nem jár a dicséret. Asszonynak hűség jár. Meg a 
szája. Ezt nem a nagyapám mondta, ezt én.
Ilyenkor, mindenszentekkor nagyapám soha nem jön fel. 
Nem szíveli az ünneplést. Soha nem volt benne része, mért 
éppen most. Már.
De ha majd elmegyünk, feljön, megcsókolja a lábunk nyo
mát, elrendezi a virágainkat, hogy ne takaqák egymást, hogy 
tudja mindegyikről, ki hozta. Érdekes, most is milyen ke

veset beszél? Mindig így volt, inkább mosolygott csak. 
Mikor téeszesítették, körül és belül közel hetven éves volt - 
azzal ijesztgették, hogy a kályhával melegítik fel, ráültetik, 
mint Jani bácsit a szomszéd tanyában -, de mivel nem volt 
duhaj ember, hajlott a szóra, mosolygott, aláírt mindent - 
majd otthagyta az egész jajt, bejött a városba lakni. Hozta két 
tehenét; Virág, Cukor.
Akkor is mosolygott. Negyvennyolc kilósán. Csizmában, 
sár nélkül.
így november elejére abbahagyja a vegetációt. Rövidek a 

nappalok, hosszú az éj, inkább kukoricát kezd morzsolni, 
betakaqa a szőlőt, kiszedi a száraz kukoricaszárat és bele
rúg a közeledő télbe, mert majd fázni fog, és lesz, hogy nem 
tud kimenni hajnalban a tehenekhez a nagy hó miatt. Ki
megy azért.
Ritkán jön fel, inkább mi megyünk le hozzá, mostanában 
még csak elszórtan, aztán eljön majd az az idő is, amikor tö
megesebben, kart karba öltve, a család különböző tagjai el
indulnak nagyapám földön túli, illetve hát földön inneni, 
lenti virágoskertjébe kapálni, virágformát ölteni.
Egymagában sose szerette. Mi, unokái nyolcévesen belép
tünk a kapálás szentélyébe, önként: szorgalmáért. Az öröme 
a rügyek láttán, a nyíló életet simogató keze, maga a nyíló 
élet is tetszett a májusi földeken. Ő volt a kapa művésze, ki- 

lencvenkét éves korában is láttam még a homokon a tarack 
elleni harcban.
Most inkább virágot nevel, önzetlenül, rendületlenül, télen 
gyűjti az erejét, tavasszal-nyáron kiontja, s november else
jén halkan azt mondja: Kicsikém. Újabban nőmtől hallom. 
Jólesik, de meg kell szoknom.
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Haza szerelem

Én szeretem a könnyeket a sós földeken 

A zokogó esőcseppeket, ha élni kell 
Az elfutó bátorságot is, ha ölne félelem 
Égésedet, melyet csak kihűlve értem el

Én szeretem a szótlan és gyűrött arcokat 

A nagyapákat, az elmotyogott álmokat 
A kisfiúkat, ha énekelnek kuruc harcokat 
Téged, ha magadra húzod kihűlt ágyamat

Én szeretem a szájról szájra szálló népemet 

A mesét, hogy Csaba, a királyfi nem halt még meg 
Bolyongó vénlegényeket kaszával, karddal, kötélen 

S kitárt karod, mikor a testem pora száguld a szélben

Én szeretem a hüppögő árvákat, kiknek nem jutott sors 

Az elhagyott anyákat: zokogásuk könnye életet mos 
A becsapott szeretőket, mert szemük fénye reményt hoz 

Tudom, múltam minden taszítása, a bukásom hozzád vonz -

Szerettem az áldott életet, most már csillagokból vagyok 
Szelekkel szállnak hozzám bukott sorsok s új hódolatok 
Megperzselten éltem, s most szelíd lélekkel gyászolok 

Hontalan űr lettem hazám, benned lent most is dobogok

Könyvlevél Jókai Annának

Mikor a magyarokat a kettős állampolgárságból száműzni akarta a kormány és annak 2 derék pártja (a kor
mánynak az ő 2 derék pártja!), véletlenül éppen akkor beszélgettem Jókai Annával, másról. Kiderült, hogy se 
éjjele, se nappala neki se: a kormány és annak 2.... stb. most sok munkát adott neki is, megy, szónokol 
Párkánytól Kolozsvárig szegény magyarjaink lelki békéjéért. Személyesen viszi magával - ezt én fűzöm hozzá 
- a második állampolgárságot, neki talán több joga van erről nyilatkozni, ezt adni, mint a ... stb.-nek.
Szóval se éjjele, se nappala, írni sincs ideje éppen, még a levelekét se tudja elolvasni, jönnek százával-ezrével, 
huhhh.
Huhhh - fűzöm hozzá én is, és mondok még valami mélyet neki: Drága Anna! Örülj Te csak annak, nagyon 
örülj, hogy ennyi levelet kapsz, hogy ennyien írnak Neked. Mert eljön majd az idő - mondám én, a látnok -, 
amikor bizony-bizony nagyon örülnél (örülnénk), ha egy, csak egy pici kis levelet olvashatnánk még. De már 
akkor nem olvasunk. Mert írnak ugyan hozzánk, százezret is talán, szebbeket, mint addig, meg is írják, fel is 
adják - de a postás nem kézbesíti, nincs olyan postás, aki meglátogatna minket a levelekkel. Úgy ám, édes 

Anna, olvasgasd csak szaporán a leveleket arról, hogy mennyire szeretnek... Ezt is, pl.
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Süket egypárbeszéd

- Ki az? Ki rí? Ki ír?
- Beléphetek? Személyesen?

Szenvedéllyel, szenvedéssel.
- Szemérmesen, ha szabadna, ne szanaszéjjel!
- Telve vérrel az arcomban,

mit harcomban
rám kent az éjjel. így parancsolja?

- Mi? Az?
- Ott? Lefogyott lovak.

Battyognak. A népem.
- Nékem mondja, hékás!?
- Igen, ő az. Kérem szépen...

- s a ténfergő halandók odadobnak, 
hozzám, a szédelgő bolondnak 
egy darabka zablát: harapjak.
S bandukolunk együttvérzőn, 
árván-fázván
Keletről Nyugatnak, ezer évünk gübbedt hátán.
Az ott már Párizs? - hümmög a sámán, 
Alpámál.
Ez az én népem.
Itt lépdel, jó lesz másnak 
húsból faragott mankónak.

- Nem jöhetnek velünk a vörös ördögök!
- Nz. ördögök örökös vörösök?

S nem könyörgök, röhögök.
Ez az iszony, az újszerű viszony?
Új szótár,
s az ösztönömmel mondanám...

- Kilépni!
- El- s feltéptem a szám.

A nyelvemet nem lehet. Nem engedett. Szán.
Bár egy vörös folt ott riad még a repedt lózablán. 
Vázamon véznán visz tovább a vak végzet. 
Szélszaggatta zászlóinkat mikor tűzzük már virágos 
halomra,
ha már halomra pusztítottak a századok? A szemem 
kiszárad,
az elvakult világ,
a világtalan virág könnyezik,
a számon cserepek, erre vágyik itt milliónyi köz, 
ahol mindenki mindenkit haragít?
A békétlen béke lélektelen vándorútján 
téllé válik a meleg, s az agyakban 
a hó visszfénye mindent megvakít.
S a hodály-hideg majd csendben melegítget, 
ha kifulladt tested vére,
s ha kihűlt sebed vére 
visszapárolog az akol juhai közül.
Jó neked ittenség és mostanság? (1991)

Nincs (mit)

Nincsenek gyárkémények 
Nekik meghalt az élet 
Ébrednek holt szegények 
Kétes utcaszegélyek

Nincsenek gyármunkások 
Szájukon gyászuk honol 
Szétszalad ezer átok 
A tőkévé vált honon

Nincsenek kaszák-kapák 
Kisírt szemű résztények 
Csak kiszakadt vén apák 
Sápadt szívű észlények

Nincsen vetett kereszt sem 
És nincs semmi, mi marad 
Nem hagyott rám az Isten 
Lelket a testem alatt

Nincsenek víg sugarak 
A szemed könnyeiben 
Csak a csalárd maradt 
S nekem kiürült szívem

Nincs akarat, nincs erő 
Ha van, láncra verték 
Gályavak vert sereg jő

Nem ér így, nem szerették 
Gyászban ázik minden nő 
Rabjuk vérét temették

Nincsenek hantolt hazák
Nincsenek hazug imák
Nincsenek hősi hullák

Akaratok, karotok
S kardotok: akamokok
Vesztőhelye vagytok
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Summa

A hét szűk esztendőm alatt voltam sivatag, kéneső, sovány 
ördög házias pokol nélkül, voltam minden, ami csak ember 
lehet, csak ember lehet olyan állat.
Éppen hét év után elkezdett leszakadni rólam ez a retkes kí

gyóbőr: kilöttyintettem az utolsó korty piát a sárba.
És ekkor, kígyóbőröm - és alkoholutánpótlásom - vesztvén 

összeomlottam. Elszállt belőlem a lélek, s véznára zsugoro
dott testem nélküle összeomlott. Magatehetetlen senki te- 
kergett körbe kínjában a hideg padlón, s nem vette észre, 
hogy már fölötte állnak a mentősök, kint szirénázik az autó, 
pokol kürtje hív-e újra az ösvényekre, vagy ez már a gyász
szertartás maga?
Hány nap telt el, mire a kórházi ágyon a plafonról kiderült, 
hogy evilági? S hogy világít a lámpa, már nem a rémképze
let szülte árnyékok riasztgatnak a falfehér sötétben?
Teljes anergia, az erőm elveszett, nem tudok reagálni a vi
lágra, de azt már látom, hogy a világ itt van körülöttem, s 
bár a testem annyi, mint a vízcsepp a tenger tetején, s bár a 
halál hátulról még átkarol, érzem: ami a fejem alatt melegít, 
az párna, ami a lábam takarja, pokróc, ami ide hallik, az egy 
ismerős - kissé csámpás - női sarok kopogása a folyosó vé
géről. Félénken felém, s én felébredek: nagyon félek.
Maradj ébren még, kis vigyázó lelkem, ne menj el soha töb
bé, tartsd kezedben az erőmet, akkor is, ha az eszemet cser
ben hagynád, akkor is, ha a szívemet lötyögni hagynád, ak
kor is, ha a lábam nem járna.
Ébred a kórházi ágyam. Nem merem kinyitni a szememet a 
szégyentől - olyan a szégyen, hogy azt hiszed, hogy valaki 
más néz téged a te szégyenlős szemeddel; pedig nem, neki 

saját szeme van.
Rebegem: csak annyit kérek, hogy élhessek nyugodtan. Ér

dekes a szemgödör sötétje. Nem látsz, de tudod, hogy ha ki
lépnél belőle, minden örökké világos lenne. Ki merjek-e 
lépni a gödörből? Ne.
Behunyt szemem mögött töltöm az életemet, úgy gondo
lom, jó lesz ez így is a folyamatos mérlegelésre, a méreg el

kerülésére.
Napok telnek el, cipőkopogással mindig a folyosó végén, 
kopp, csámpás, kopp, ismerős, ő ismer, kopp. Napok múltán 
egyszer csak azt hallom magamból, figyeld csak, maradj 
csak csendben, hallgasd csak: vonul-vánszorog ki a baj be
lőled, könnyebb a só a könnyedben, s a fekete gödör helyét 
a tisztaság, egy fehér lepedő, egy fehér arc, egy fehér világ 
tölti el. A fehér lepel helyett, amit már magadra terítettél, a 
kiterített tetemedre. Fehér valóság, szüremlik a szemem 

helyén, a szempillák felengednek a zsibbadt zártságból. 
Nem tudom még, mi az az izé, de fehéret látok repülni, fe
hér a szám - amit sután ajaknak gondolok, s Quasimodo 
módon egy csókot sandítok rá -, fehér a gondolat, amely 
galambként röpdös körülöttem.
Nehéz megszokni. Gazemberben gaz virágzik, sötétben a ha
rag, gonoszban a pusztítás. S most tej fehér lesz mindenem? 
Vajjal?
Egyre nagyobb lett a tisztaság, ahogy múltak a hetek. Hihe
tetlen, ahogyan el tud tűnni az ember fejéből a káosz, a szí
véből a gyávaság, a személyéből a rossz. Képtelenség, alig 
hihetem, mégis megtörténhet, így volt: eltűnt, kihalt a rossz, 
a félelem helyén emelgette fejét a remény, az értelmetlen 
önvád helyett kibuggyant a jókedv.
Ekkor kezdtem írni, egyelőre még csak a fejemben, a ke
zem még nem tudta volna megszorítani a tollat, remegett 
bennem a szétesett valóság - de a fejem már fogott, éjjel
nappal boldogan írni kezdett, belül, az agylebenyre.

A hit tévelyeg, vagy megint az ész a vak 
Mert nem mertelek, még sose szerettelek 
A vágy ad-e majd vissza, vagy a gondolat 
húz mellém e közeire? Add a szívedet

Mikor éppen további 7 évvel később a Felvidéken, a Rozs
nyó közeli hegyekben, a buzgói Máriácska búcsú után Vár
hosszúréten a szepsi esperesnek, Gábor Bertalannak vélet
lenül elmeséltem mindezt, ő élénk szemekkel, szinte lelke
sen fordult hozzám:

Megírta már? írja meg ezt a ...! Keresem rá a szót... 
írja meg ezt a .... hogy mi is történt magával. A fehérrel..." 
- s szó helyett átölelte a vállamat. Hátha megértem, vélte. 
Máig nem értem. A fehérrel?! Azzal a gyönyörű fénnyel, 
ami a koszos, nyolcágyas kórházi szobában - ahol még pa
pucsom se volt, zokniban, mezítláb mászkáltam, meg a kér
ges sarkú cipőmben, ha ki kellett mennem -, szóval az a hi
hetetlen fény egyre csak, és állandóan közeledett felém, 
mindig mosolyogva, néha hangosan vihogva az örömtől; 
jött a fény, és mivel már nem fért el a szobában (persze a 
többi beteg észre se vette, feküdtek egykedvűen az ágyon), 
már ki kellett volna repülnie a szemközti ajtón, hogy elfér
jen a térben...
De nem. Egyenesen bebújt az ágyamba, letakarta a koszt, 
bebújt a szemembe, újra gyújtotta a fényt, belopakodott a 
számba, újra gyújtotta a szót, bebújt a torkomba, hogy dalol
jak fehér dalokat, bebújt a lelkembe... De ide már nem 
tudtam elkísérni.
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Égi intés

Melocco Miklós keresztjét cipeltem 1996 nyarán, iszonyú 
forró volt.
Nem a keresztje, hanem az aszfalt, a levegő, a rám csorgó 
izzadt lé.
Nem azt a keresztet cipeltem, amit ő cipel, azt nem adja; ha
nem egy másikat, amit korábban bronzba öntött.
Cipeltem a hátamon, a 48 éves fáradt hátamon, a Keletibe, 
hogy elvigyem Sopronba, egy kiállításra. „Vándorúton” 
volt a címe, vándorúton az elvont szívemért, A Magyar 
Művészetért. A Keletiben kiderült, amit mindenki tud, hogy 
a vonat a Déliből indul. Metróztam Krisztus urunkkal, élet
nagyságban. Ö talán jobban élvezte.

Rövid kényszerpihenő a Vérmezőn, és trapp-trapp a Délibe, 
a hátam közben 68 évesre zsugorodott. Krisztus bronzban, 
fán, életnagyságban ugyanannyit nyomott eleinte, mint én, 
ekkor már többet. Nyomott, az szent igaz.
Megyek át a zebrán, amikor három kiskatona rám kiált rö
högve: - Hé, haver, ne lopd a Krisztusunkat, az a miénk, a 
krisztusát! Ne lopd Krisztust! - kacagták a tiltást rázkódó 
hassal.
A járdára lépve odajöttek, megsimogatták az Úr vézna tes

tét s az én tápláltabb izmomat, felajánlották, hogy legköze
lebb szóljak, mert bár nem vallásosak, azért majd jól jön a 
hivatkozás a végelszámolásnál, s egyébként is, marha jó 
buli ez, hogy’ találtam ki, hihetetlen, milyen szellemes buli, 
mióta csinálom már, meddig még? És agyonröhögték ma

gukat, a járókelők nagy tetszésére.
Krisztus kókadt a vállamon. Ha ezt Melocco látná?!
Ez volt a történelmi pillanat életemben, a fordulat, amire 
már hét szűk esztendeje, 1989 óta vártam olyan nagyon két
ségbeesve; mert nem jött, nem jött, és én már megfullad
tam, meghülyültem, és csak unalmában vonszolt magában 
az élet.
És ekkor, az aszfalton, főtt aggyal és lángoló Krisztussal a 

nyakamban, egyetlen perc alatt megvilágosodott minden. 
Hogy bohóc vagyok.
Hogy nem csinálok semmit.
Hogy elárultam magamat, eladtam, de nem kellett senki
nek.
Hogy látszat az életem, de még csak ki sem látszom belőle. 
Fénylik a vakság.
Nincs egy értelmes hosszú sor, amit én írtam volna le a 
jövőnek.
Nincs egy önálló gondolat, ami hozzám tapad.

Nincs egyetlen érvényes tett sem, amire a jövő büszke lesz. 
A gyermekeimen kívül semmit sem csináltam, belőlük is 
szűkmarkúan keveset. Csak ők vannak.
Nulla nihil.
Csúcsmelegben cipelem Melocco Miklós keresztjét a hű
ség városába, hűséges szolgája a semmittevésnek. Mintha 
számítana, hogy kiállítom-e. Mintha valaki is észrevenné, 
hiányolná, hogy miért nincs ott! S közben leszakad a há
tam, bakák röhögnek rajtam, mások, akik felismernek, fá
tyolos szemmel néznek rám: - De ennyire, Gubcsi úr?! De 
ennyire!?
Ennyire bizony.
Mert Melocco Miklós megcsinálta. Ezt is, azt is, amazt is. 
Ott van már Sopronban napok óta Kő Pál több szobra, Fin- 
ta, Makovecz épületeinek rajza, Komiss Péter fotói, Somo
gyi József Pietája, Péreli Zsuzsa gobelinje, ott van minden 
a mi nagy vándorlásunkon az 1100 éves honfoglalás tiszte
letére, ott van minden, mert megcsinálták.
Mert megalkották, éjt nappallá téve faragták, írták, fotózták 
úttalan utakon, festették a soha nem létezőt.
És én itt, a kéretlen bohócok fő mázoltja, mintha egész sor

somat cipelném, eltévedve a főpályaudvarok között, önjá
róként bolyongva a pénztárak, információs pultok, József 
Attila és Latinovits Zoltán sínjei között, nyakamban egy 
részvéttelen Krisztussal - én, a fő bohóc azt hiszem hét 
szűk esztendő óta, hogy csinálok, hogy teszek valamit. 
Mit, kicsi haver, mit?!
Az a Krisztus szállítócég segédmunkásának a nyakába va
ló! Ott érzi jól, otthon magát, nem a te bukdácsolásoddal, 
ráadásul - tényleg - még ő, a bronzba beleverten is nekipi
rult, amikor a bakák kiröhögtek bennünket.
Falfehéren vittem a Délibe az öreget. Méltóságteljesen fény
lett rajtam a fémes barnás szín, az ódon.
Hát menjünk! Elviszlek, öreg, megmutatjuk, de aztán vége! 
Jó. 1100 év mégiscsak annyi.
Ráteszünk még egyet-kettőt, mire kimászunk ebből a totál
kárból.
Kifaragjuk az eszünket, a porba hullott önérzetünket, hozzá 
a ceruzát is, és odatesszük magunk mellé, magunk elé. Hát
ha megmozdulnak.
Elfelejtjük, hogy évek óta nem írtunk semmit. Hátha össze
gyűlt minden.
Elfelejtjük, hogy port ettünk és bort ittunk, hogy a horizont 
véget ért a pupillánkban, amely egyébként ki se nyílt már. 
Elfelejtjük, hogy könnyből ettük a levest, hogy száraz ke
nyeret majszoltunk a híg serhez. Egyszer még írunk.
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Társadalom Befejezett jövő

Születésem hajnalán 
Ott állt velem egy kislány 
Csókfények csillogtak ajkán 
S kisvirág árva lányhaján 
Rám lehelte az első sugallatát 
S testembe mártotta saját illatát 
Leszedte rólam a hófehér pólyát 
S kérkedve nézte a távozó gólyát

Aj övöm lett ő egy szép fényes napon 
Osztódtunk együtt sok merész hajnalon 
Repültünk, át a kitárt ölű éjszakákon 
Keresve az örököst jelemmel páromon 
Felhevült sóhajból születik a jövő 
S a felsíró hangból az élet tör elő 
S ha lehűlt testünk már nem előkelő 
Hívj magadhoz Úrnőm, kis bárányfelhő 

Véget ér lassan az össznemzeti bánat 
Bár lompos, bús kutya most is csahol 
Határzár vágta véresre tilos szánkat 
A deszkapalánkon a gróf teste lógva dalol

A piros szérűég világította vörös utunkat 
Parasztsorsba lökött kenyérkeresgetés 
Levágott fejjel az ellenség nem bólogat 

Kivert szemmel kandikál a reménykedés

Nagy vasas zabálás
Tapsverő kiabálás
Vakok kara bezárt világra
Süketek improvizált dala 
Menetrendszerűen gázol el mozdonyunk
A zsákvágány végén győztesen haladunk

Magyar vágyniuk

Mindig kikacagtak a századok

Most meg megvert magyar vagyok

Délceg is, megint a világ élce

Londonig hallik bús reszketése

Elsuhannak mellettem az egyszerű holnapok 

Nézem, e vigasztalan világban hol s ki vagyok 

Minden bók előtt és után igen mélyre hajlok 
Élünk még egyszer Édentől Keletre, mi, új avarok

Hajt az éhség, s mi elűzzük gondunkat 

Történelmek hordalékával megtöltjük gyomrunkat 

Magunkba szívjuk az időt

Ősünk mordul, s mi idézzük őt:

Meddig kéijük Istent, hogy áldjon meg titeket 

Ha a bőség kiég, s a jókedv kinevet
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Kiskun ámen

Kétezeregy év, álom és valóság jár 
Gazdag szegényekként élünk Félegyházán 
Börtönéből szabadult sas lelkeink ege 
S a földön, két tehén mögött megy egy eke

Dajkám dala elszállt? ? - nem volt dajkám s dalom 
Vödörrel hordtam a télvizet tavaszon
Kiskun székhely, városom zsenik bölcsője 
S Segesvár földjénél elnémult költője

Ahogy a csillag megy az égen, úgy, úgy csak 
Dolgozni szép lassan, hé, paraszt, kiskun vagy 
Ahogy a tarack szívja földed éhesre
Úgy leszel tanyádon életed bérese

Tedd fejed földedre, hallgasd dobbanását 
Párnáddal szívén a nagy harang zúgását 
Képzeld, tiéd az ország, te vagy a gondnoka 
Kapáddal életet lehelsz a homokba

Harminc ük- s nagyapa útja vezet hozzád
Szik, búza, nád, marha, múlt, a nagy család 
Az életfa csúcsán te vagy a nyíló rügy
Vidd világgá hírünk: itt a becsület ügy

A szegény gazdagok messzire kerülnek 
Lányaink sorsába rémálmok vegyülnek
Fiaink sasszeme az eget kémleli
S a zordon Kárpátokról hazajön Petőfi

Tengersík vidék, tengernyi báj és bánat 
Szívedből ne váltsd le anyádat s hazádat 
Kettős szorításban erőltetted tested
Itt mindig nyár van, a fagyot eltemetted

Ballag a négy ökör, az égre barázdát húz 
Csillagszemű lányok testén kék ég a blúz 
Hazudunk, legények, ámítjuk vágyukat 
S kezünkben az eke a dudvára bólogat

így fényiünk, szegény fej fej mellett 
Mióta Kun László sátrunkban fetrengett 
Király nép lehettünk, nádasok farkasa 
S ellopta bárányunk a vármegye ordasa
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Semmit sem változott, csak elment hétszáz év 
Szárnyunk vágta pandúr, csendőr, s a párt is még 
Nem adtak semmit, csak vettek, mit vetettünk 
Ám cserebogárból sok versnyit ehettünk

És jó ez így nagyon! Bor, lány, rigmus, élet 
Felénk a jó mély álomból tettre ébred
A temetőket nappal bezárva tartjuk
Mert mi nem csak magyar, isa kiskun vagymuk

Az élet nálunk kétszer kél fel, két rajta
S a vak halál is látja, örökélő fajta 
Marokra fogjuk hát két tehenünk tőgyét
S szántva felszarvazzuk új mátkánk legényét

Itt most ámen.

Kuruc vagyok

Kuruc vagyok, kis kun kuruc, kevély
Ütök kettőt, s még csak nem is szóltam én 
Duplán magyar, okos fokos jóura
Kötelet vetek minden gaz pandúrra

Lázadó, nyergem az ágyam, párnám a hó 
Szélvésszel vágtázom, mátkám a pejcsikó 
Véremben a kell: ölök, és néha felnégyeltetnek 
S némán szánva nézem véznára száradt testemet

Ám sebaj, sok még itt a szegény, a bús legény 
Rabságban vagy akasztottan - életünk csontkemény 
Csillagunk ha lehull, csillogó szemünkben fény, daccal 
Végzünk az árulókkal, nincs béke az idegen labanccal

Vérpadra, ki köztünk ebadta fajta, kardot hazára ránt 
Gyáván fut Lajtán túl, magyarként éltetve bécsi királyt 
Lovunkkal itatjuk vérét, kutyáink maiják szét az árulót 
Ajkára forrasztjuk minden bitangnak a hitszegő szót

Kuruc leszek mindig, kiskun fajta
Vesztes, győztes? - A bátorság apja 
Hatalmas, mint árnyék a felkelő napon 
Végtelen, mint csillag nyári égboltokon 
Kuruc volt apám, nagyanyám teje kiskun 
Nyolcszáz év homokját hordja a koszorúm
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Tüzgyermeketn

Csorog lefelé a tél, ablakon, patakon 
Új sírhalmainkon és elfáradt arcokon 
Kezében reszket a múltja, elolvadt, odavan 
Asszonyát fázósan húzza. Leánya hol is van?

A lány szökdel félősen, hátában fagy lehel 
Arcát szégyen nézni, hogy' élhet ily védtelen? 
Tavasznak becézik, ám nem kapott szárnyakat 
Atyja jeges árnyában nem szőhet álmokat

Mogorván néz le a Nap, valaki bökdösi 
Egy kislány élni készül, - jéggel ki öntözi? 
Sovány Nap, reszkető fény mocskos felhők egén 
Lent órjás rést üt lánya nyíló lelkén a tél

Ez utolsó kegyetlen ütés végzetes volt
A Tavasz szívében már kipattant vágy tombolt 
Fájdalma is kacagott, új élet visszhangzott 
Kéjmámora szirteken, völgyekben száguldott

Patakok keltek útra, jégvermek reccsentek 
A Napba kacsintó fák oxigént vedeltek 
Rügyek pattantak halkan, anyjuk testén gyermek 
S a megvert Tavasz felé apja nyújtott kegyelmet

Halálba kergetett tél, győztes diktál imát 
Szélvész, forgatag, élet - mind építi hadát 
Légiók élén a lány, szent céljai mögött 
Rendet vág a férfi társ, ki páncélba öltözött

Vágtat a forró Tavasz, a Nap kegye ékes 
Kezet csak annak nyújt, ki magától lesz győztes 
Virgonc sugarak nyúlnak a Földre, édes lány 
Forró ajkunk, ölünk ősz óta téged vár

Pirul a Tavasz, - hogy csók?; sohase hallotta 
Hidegben fagyhalál volt mindannyiuk sorsa 
Ö volt az egyetlen, ki megmenekült élve 
Dermesztő, ijesztő volt atyja ölelése

A fények jöttén szétnyílt a Tavasz szoknyája 
Friss virágok porára vágyódott nászágya 
Életet lehelt belé, míg aludt védtelen 
Minden fű, fény, méh, madár; ő is, a végtelen 
Add vissza, atyám, ne vidd, mit mindig elveszel 
Örök ifjúságom, adj nappalt, éjed nem kell 
Csak hajnal jöjjön felém, csak a felkelő Nap 
Sugara, tűzgyermeke, ki méhemből fakad

Add az ismeretlen Nyarat.
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Csillagképem

Szekerek csattognak, paripák harsognak a Tejút csapásán 
Látod-e fényüket apáinknak a fellobbanó gömbvillámnál 
Hallod-e szívük félelmetes dobbanását az egek robajánál 
Leszállnának hozzád halkan, ha értük egy szóra megái Inál

Távoli morajok, nyugtalan sóhajok, száguldó seregek 
Nézem az eget, az elmenteket, s a könnyem esőként pereg 
Hány leszúrt szív, mennyi csonka kéz, szájak, miket széttéptek 
S a vesztesek a győztesekkel ott is újra halálosan megküzdenek

Mert az örök nyugalom a tét a léttelen végtelenben
A dicsőség, a gyerekek vágya az apák jó híréért
A véresen lehunyt Nap friss fénye az új reggelekben

A szó, melyet kimondatlanul is mindenki rögtön megért 
Nincs pokol e földi után, csak a harcmezőt váltod fel 
Csillagképedben felragyog, mi itt nem lehettél, ember

Sütő András örök emlékére ajánlom

Egyszerűen haza

Itt más az üstökös íve 
Minden csillag tovább ég 
Nem lesz a világnak vége
S az éj is a naptól kék

Kézbe simul a termőföld 
Hívja szorgos kisurát 
A rekettyésben a legény 
Lányba önti bánatát

Itt más, ahogy a hajnal kel 
Mosolyognak a nyárfák 
Érces a nagy harang reggel 
Érzed sorsod sóhaját

Terem nyomor is mindennap 
S ki érte mélyre hajol 
Szegény bókol a gazdagnak 
S kését edzi a napon

Nem sírnak a megcsalt anyák 
Gyermekük raja éhes 
Apa recsegi igazát
Nem lesz még egyszer béres

Az est csendes, halkan köszön 
Múlik a részeg világ 
Ábrándomban egy fényözön 
Világít a poklon át
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Bartók Béla örök lelke fölöttünk és bennünk

A lelkünk tiszta, a legtöbb ember lelke eredendően tiszta. 
Ha a zene a lélek egyik legszebb hangja, akkor a zene is tiszta. 
S akkor tiszta emberek azok, akik a zenének szentelik életü
ket, játszanak, komponálnak.
S elmélyült pillanataikban tiszták azok, akik hallgatják, 
magukba szívják a zenét.
Az ősi, a népzene a legtisztább, csobogó forrás. Hallgassák 
meg az éneklő lánykákat, s a barázdákkal agyonvésett arcú 
néniket, táncos lábú bácsikákat.
Ezek a hosszú évek alatt felgyülemlett megfigyeléseim ve
zettek el Bartók közelébe. S innen már nagyon gyorsan el
jutottam a meggyőződéshez, hogy Bartók Béla a huszadik 
század legnagyobb magyarja. A Bartók-emlékdíj laudációjá- 
ból idézve:
„Népét senki nem szerette olyan tiszta, áldozó, romlatlan 
lélekkel és szívvel a véres zivatarok századában, mint 
Bartók Béla. S senki nem tárta a világ elé a népét olyan 
szépnek és ártatlannak, olyan alkotónak és elpusztíthatat- 
lannak, mint Bartók. Senki nem áldozott annyit az életéből, 
hogy megismerje e népet legmélyebb érzéseiben, dalaiban, 
zenéjében, táncában. Az elegáns Budapestet, a gyorsan hí
ressé vált zeneszerzőnek járó nagyvilági ünneplést hagyta 
ott, hogy egy évtizeden át, s majd még sokszor sok évig 
tapossa Erdély, a Felvidék végtelen útjait, járja a soha nem 
hallott falvakat, s szeresse ősi kultúrájában az addig isme
retlen népet. Népzenekutatóként, felfedezőként páratlan a 
világon a nagyságok között, az egész zenetudományban 
fordulatot hozott ezzel. Amikor Kodály Zoltánnal együtt ki
adták első népzenei összegzésüket, a csodálatos Magyar 
népdalokat 1906-ban, tudniuk kellett a szívükben, hogy ez 
lesz életük legmélyebb értelme. S amikor 1932-ben megírta 
a Székely dalokat, már az egész világ ismerte a magyar nép 
ősi lelkét.
Bartók volt az első, aki hallotta, meghallotta a Kárpát-me
dence népét. Hallotta, hogy hallassa a világgal, láss csodát 
és ámulj.”
E fenti gondolatokat már huszonegyedik századi élőszóval 
mondtam el különféle helyeken, amikor Bartók Béla-emlék- 
díjjal méltattuk a rá érdemeseket 2006-ban, az egész év folya
mán, itthon, a Kárpát-medencében, és New Yorktól Párizsig, 
Galántától Sepsiszentgyörgyig, Ungvártól Újvidékig a nagy

világban. Bartók-emlékdíjakat adományoztunk azoknak, 
akikről úgy véltük, hogy „Bartók nyomán hallják és hallatják, 
látják és láttatják a Kárpát-medence népét, szenvedéseit és ki
váltságos alkotó erejét, jobb sorsra érdemes jelenét és sokkal 
jobb - mert bátrabb és keményebb - múltját”.
Eszembe jutnak a díjátadó ünnepségek, melyeken vagy 

magam adtam át a díjat, vagy alapító-adományozó társunk
kal, Simon Attila vezérigazgatóval, a Herendi Porcelán 
Manufaktúra művészetet szerető vezetőjével.
Sütő Andrásnak egy - utólag már tudjuk - szomorúvá vált 
marosvásárhelyi ünnepi esten, a hajnali halála előtt órákban 
küldtük el a díjat szülőföldjén, a barátaival.
Petrás Mária hálás tekintete, Pitti Katalin osztatlan öröme, 
a Nemzeti Filharmonikusok igazgatójának, Kovács Gézának 
váratlan jókedve a hír hallatán, s ugyanez az osztatlan öröm 
Kobzos Kiss Tamástól.
S a zene ismeretlen lelkei. Kapus Béla karnagy Kiskunfélegy
házáról, ezernyi gyerek lelkének megszólaltatója. Szabó Dé
nes a közben világhírűvé vált, meseszerűen szépen hangzó 
Cantemusszzú. Jánosi András végtelen szerénysége, mintha 
nem is ők alkották volna meg az első Bartók-estet a népzene 
összegző nyelvén. A szűnni nem akaró taps Pécsen, Mis
kolcon, Szombathelyen, Révkomáromban, Debrecenben. A 
zene összeérő hullámai az egész világon, Bartók szeretetével. 
Soha nem találkoztam olyan személyiséggel, aki iránt 
ennyire osztatlan lett volna a szeretet. Nem egyszerűen az 
elismerés, hanem a csillogó szemű szeretet. Kárpótlás azért, 
hogy el kellett mennie a számára elviselhetetlenné váló há
borús országból, s a század legnagyobb magyaljának majd
nem száműzetés jutott, ami persze nem kirívó sors Rákóczi, 
Kossuth országában.
Soha nem gondolt erre, amikor évtizedeket töltött zárt, unal
mas kutatói szobákban azzal, hogy világvégi öregemberek
től hallott ezernyi dalt, ritmust kottákba foglaljon, hogy ze
nekísérettel lásson el. S közben megalkossa a zene világbi
rodalmának gyönyörű darabjait. Szülőhelye, Nagyszentmik- 
lós ma Románia települése, s mikor New Yorkban meghalt 
1945. szeptember 26-án, olyan feldúlt volt a felégetett világ, 
hogy talán azt sem lehetett remélni, hogy valaha itthon lesz
nek a hamvai. Nagyváradon, Pozsonyban, Besztercén, majd 
ismét Pozsonyban tanult, mert hol is tanulhatna egy ezer
éves Magyarország diákja - s végül Budapesten.
Zongoraversenyei, a Divertimento, a Concerto, a Kontrasz
tok, a Vonósnégyesek, a népek testvériségének szeretetét ki
fejező Cantata profana éppúgy a világ zeneirodalmának 
alapköve, mint ahogyan az egyetemes kultúra része A fából 
faragott királyfi, A kékszakállú herceg vára, A csodálatos 
mandarin.
A klasszikus és a népzene ötvözésének legnagyobb mestere 
a világon. Élete egy volt magyarságával. Csak huszonkét 

éves volt, amikor 1903-ban megírta első nagysikerű művét, 
s ennek címe: Kossuth szimfóniái költemény. S utolsó, már 
Amerikában írt műveiben egész melódiáját meghatározta 
a 19. századi magyar verbunkosmuzsika. Bartók él köztünk, 
a szelleme nem fölöttünk, bennünk lebeg.
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A Magyar Művészetért és Herend által 2006-ban adományozott Bartók Béla-emlékdíjat kapták

A Magyar Művészetéit Állandó Tárlata
A Magyar Művészetért Díj Kuratóriuma és Művészeti 

Kollégiuma
Ágh Tibor
Angi István
Antal Ágnes és Imre
Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége
Aradi Hagyományőrzők Egyesülete - Bálint Zoltán
Arany János, Sopron
Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület
Ash, Peter, London
Az Aracsi Pusztatemplom védnökei
Balatonfüred városa
Bálint Péter
Balogh Gabriella
Balogh Miklós
Bánffyhunyad, református templom - Kusztos Tibor
Barabási Attila
Bartók Archívum
Bartók Béla Férfikar, Pécs - Lakner Tamás
Bartók Béla Leánykar, Pécs - Kertész Attila
Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny, Debrecen
Bartók Béla Zeneművészeti Gimnázium, Budapest
Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola, Miskolc
Bartók Emlékház
Bartók Rádió
Bartók Vonósnégyes
Bayer József
Belga Királyi Könyvtár, Bartók Archívum, Brüsszel
Berecz András
Birinyi József
Bodor Anikó
Bódulj án János
Böjté Csaba
Bolyai Egyetem Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék

- Keszeg Vilmos
Bolyai Egyetem Magyar Nyelvi Tanszék - Péntek János
Bolyai Egyetem, Magyar Irodalmi Tanszék - Egyed Emese
Bolyai Társaság - Veress Károly
Botka Valéria Rádió Gyermekkórus
Budai Ilona
Budapest Táncegyüttes
Budapesti Vonósok
Búza Gáspár, Szombathely
Camerata együttes - Dr. Orosz Pál József
Concordia Vegyeskar, Komárom
Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau, 

Franciaország
Csányi Sándor
Csatai László
Csermely kórus, Kassa
Csíky Boldizsár
Cziffra György - Posztumusz
Dárdai Árpád, Sopron
Debrecen Városa
Debreceni Egyetem Zenekonzervatóriuma

Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus
Debreceni Református Hittudományi Egyetem - Református 

Gimnázium - Református Kollégium Nagykönyvtára
Demján Sándor
Demjén Ferenc
Dévai Nagy Kamilla
Dobos László
Dohnányi Ernő Zeneiskola
Dresch Dudás Mihály
Duna Tv - Szerelmes földrajz
Duna Tv - Vannak vidékek
Duna Tv - Világunk
Edvin Marton (Csűri Lajos)
Eger, Főegyházmegyei Könyvtár
Egressy Béni Zeneiskola, Miskolc
Eötvös Péter
Epeijes Károly
Erdélyi Magyarok Közművelődési Egyesülete
Erdélyi Népfőiskolái Collegium - Barabás Zoltán
Erdélyi Zsuzsanna
Erkel Ferenc Alapfokú Zeneoktatási Intézmény, Miskolc 
Európai Folklór Intézet
Farkas Zoltán
Fazakas Szabolcs
Fehér Márton, Külsőrekecsény
Ferencz Éva
Fertődi Esterházy-kastély
Finta József
Fodor Csaba, Csíkmadaras
Fodor Gábor
Fórika Balázs - Kézdivásárhelyi Cantus Kamarakórus
Gál István
Gergely István, Csíksomlyó
Gerzanics Magdolna
Ghymes Együttes
Göncz Árpád
Gracza Lajos
Gubcsi Attila
Gulyás Dénes
Gulyás Györgyné
Guttman Mihály
Gyimesfelsőloki Egyházközség Énekkara - Sebestyén Antal 
Gyimesközéploki Nemzetközi Tánctábor
Győrfi Sándor
Győri Balett
Győri Nemzeti Színház
Győriványi Ráth György
Haáz Sándor - Szentegyházi Gyermekfílharmónia
Hajdó Károly
Halmos Béla
Hargita Táncegyüttes, Csíkszereda
Hegedűs Együttes, Kecskemét
Herczku Ágnes
Hiller István
Hodgya református temploma - Ballai Zoltán
Hollókő faluközössége
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Homoródkarácsonyfalva temploma - a Szent László 
freskókért

Honvéd Együttes Férfikara
Horgosi Bartók Béla Művelődési Egyesület
Horváth Adám
Ifj ú Zenebarátok Kórusa
Ivaskovics együttes
Jakubinyi György
Janda Iván
Jandó Jenő
Jánosi Zenekar
Jászság Népi Együttes
Jezemiczky Sándor
Jókai Színház, Révkomárom
Káéi Csaba
Kallós Zoltán
Kapus Béla
Karcagi Szimfonikus Zenekar
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
Kárpátaljai Szövetség
Kecskés András
Kelemen Antal Réty
Kelemen Barnabás
Keveházi Gábor
Kilyén Ilka
Király Ernő
Kiss Ferenc
Kobzos Kiss Tamás
Kocsár Miklós
Kocsis Zoltán
Kodály Vonósnégyes
Kölcsey Központ, Debrecen
Köllő Ferenc, Csíkszereda
Kolozsvári Állami Magyar Opera
Komiss Péter
Koszorús Kálmán
Kovács András
Kovács Attila, Pécs
Kovács Gábor
Kováts Kolos
Kozma atya
Kőry Ágnes
Kriza János Művelődési Társaság
Kubik Anna
Kubinyi Anna
Kuncz László
Kurtág György
Lajkó Félix
László Attila - Sepsiszentgyörgyi Cantus Firmus 

Kamarakórus és Férfidalárda
László Ferenc
László Imréné - Posztumusz, Pusztina
Lendvay József
Lévai Ánikó
Liszt Ferenc Kamarazenekar
Lomnici Zoltán
Lovász Irén
Mádl Ferenc

Magyar Állami Népi Együttes
Magyar Állami Operaház
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Magyar Kulturális Központ, London
Magyar Nemzet Kulturális Rovata
Magyar Nemzeti Bank
Magyar Nemzeti Múzeum
Magyar Orvosi Kamara
Magyar Rádió Gyermekkórusa
Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara
Magyar Tudományos Akadémia - Vizi E. Szilveszter
Makovecz Imre
Márai Sándor Gimnázium, Kassa
Márfi Gyula
Maijay Gyula
Maros Művészegyüttes
Marton Éva
Marton István - Posztumusz
Martonyi János
MÁV Szimfonikus Zenekara
Melocco Miklós
Mészáros Tamás
Miklós Marci bácsi, Csíkmadaras
Miklósa Erika
Miskolci Szimfonikus Zenekar
Misztrál Együttes
Molnár Tünde
Móser Zoltán
MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
MTA Zenetudományi Intézet
MTV - Héthatár Szerkesztőség
Muzsikás Együttes
Művészetek Palotája
Nagy Csaba, Nyíregyháza
Nagy Endre
Nagy Ferenc, Csíkfalva
Nagyszentmiklós Pro Bartók Alapítvány - Tamás Sándor
Nagyváradi Filharmonikusok és Lászlóffy Zsolt
Nemzeti Filharmonikus Zenekar
Néprajzi Múzeum
Novák Ferenc
Nyíló Akác táncegyüttes
Nyíregyházi Cantemus Kórus
Nyisztor Ilonka, Pusztina
Nyisztor Tinka, Pusztina
Nyitrai Konstantin Egyetem Magyar Kórusa
Óbudai Népzenei Iskola
Olsvai Imre
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
Pál Róza, Korond
Pálinkás József
Pannon Filharmonikusok - Hamar Zsolt
Partiumi Magyar Művelődési Céh - Pintér István
Pécs Városa
Pécsi Kamarakórus - Tillai Aurél
Peisch Sándor
Petrás Mária
Petrovics Emil
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Pitti Katalin
Polgár László
Pongor Ildikó
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Ránki Dezső
Rév Lívia, Párizs
Révkomárom Városa
Rost Andrea
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Sára Sándor
Sárospataki Református Egyetem-Gimnázium-Kollégium 

Nagykönyvtára
Sebestyén Márta
Sebő Ferenc
Selye János Egyetem, Felvidék
Sohajda Jánosné
Solti György - Posztumusz
Sólyom László
Somfai László
Sütő András
Szabadi Vilmos
Szabados György
Szalay Zoltán, Csíkszereda
Szarka Mária, Külsőrekecsény
Szatmárnémeti Filharmónia - Fátyos Rudolf
Szék református temploma
Székelyudvarhely Városa
Szigligeti Társulat
Szilágyi Zsolt, Vox Humana
Szilágyiné Dr. Fodor Zsuzsanna - Szilágyi László
Szinetár Miklós
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége

Szokolay Sándor
Szórádi Sándor
Szörényi Levente
Szőttes Népművészeti együttes
Tamási Áron emlékház, Farkaslaka
Tamási Áron Színház, Sepsiszentgyörgy
Táncház Egyesület
Tánczos Vilmos
Tarczai Zoltán, Nyíregyháza
Tavaszy Noémi
Técsői banda
Téka Együttes
Tempfli József
Terényi Ede
Thalia Színház
Thúrzó Sándor
Tolcsvay Béla
Tolcsvay László
Tőkés László
Udvarhely Néptáncműhely - Miklós Levente
Újfalussy József
Ulman István
Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség
Varadinum vonósnégyes
Várbíró Judit
Vári Fábián László
Várszegi Asztrik
Vásárhelyi Gábor
Vass Lajos
Vass Lajosné
Wilfried Grolig, Németország
Zurgó Együttes
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A Magyar Müvészetért-díjat kapták 1987-2006 között
Ágh István
Almási Tamás 
Annus József
Asszonyi Tamás 
B. Nagy László 
Balikó Tamás 
Balla Demeter 
Balogh Miklós 
Bárdos Lajos 
Bella István
Benedek György 
Berecz András 
Bereg-Szabolcs-Szatmár 

megye Építész Kamara
Bereményi Géza 
Bessenyei Ferenc
Bódy Gábor 
Borbándi Gyula
Borbás Tibor 
Bozay Attila 
Böszörményi Géza 
Bródy János 
Bubik István 
Bucz Hunor 
Buda Ferenc 
Búza Barna
Cantemus Kórus 
Cziffra György 
Czimer József 
Cseres Tibor
Cserhalmi György 
Csete György 
Csomós Mari
Csoóri Sándor 
Darázs Árpád 
Dienes Gábor 
Dobos László
Dohnányi Ernő 
Domokos Pál Péter 
Domonkos István 
Dresch Dudás Mihály 
Dubrovay László 
Duray Miklós 
Eötvös Péter
Eperjes Károly 
Esterházy Péter 
Fábri Zoltán 
Farkas Árpád 
Farkas Zoltán 
Fehér Ferenc 
Fekete György 
Ferencz István 
Finta József

Fodor Antal
Fodor Sándor
Foltin Jolán
Földi Péter
Gál Sándor
Gál Sándor (Felvidék)
Garas Dezső
Gergely András
Ghymes Együttes
Gink Károly
Gombos Gyula
Götz János
Grendel Lajos
Gulyás Dénes
Gulyás György
Gulyás Gyula
Gulyás János
Gyarmathy Tihamér
Gyarmati Lívia
Győrfí Sándor
Györgyfalvay Katalin
Győri Balett
Gyulai Líviusz
Gyurkovics Tibor
Halmos Béla
Hamvas Béla
Harag György
Havasi István
Herceg János
Herendi Porcelán-manufaktúra Rt.
Hervay Gizella
Honvéd Együttes
Huszárik Zoltán
Ilia Mihály
Illyés Kinga
Imre Zoltán
Jancsó Adrienn
Jankovics Marcell
Jaskó István
Jókai Anna
Juhász Ferenc
Juhász Zoltán
Jurcsik Károly
Kaján Tibor
Kaláka Együttes
Kallós Zoltán
Kányádi Sándor
Kardos István
Karsai Zsigmond
Keleti Éva
Kerekes Éva (MM-Bubik István-díj)
Kerényi Imre
Király Ernő

Király László
Kobzos Kiss Tamás
Kocsár Miklós
Kocsis Imre
Kocsis Zoltán
Kokas Ignác
Koltai Lajos
Kondor Béla
Komiss Péter
Kós Károly Egyesülés
Kovács József
Kozák András
Kő Pál
Kubik Anna
Kubinyi Anna
Kuncz László
Kunkovács László
Kurtág György
Lajkó Félix
Lászlófíy Aladár
Latinovits Zoltán
Lázár Ervin
Lehóczky János
Liszt Ferenc Kamarazenekar
Lohinszky Loránd
Makovecz Imre
Mányi Ép. Stúdió
Márai Sándor
Markó Iván
Martin György
Marton László
Melocco Miklós
Mensáros László
Mészáros Ági
Mészöly Miklós
Mocsár Gábor
Molnár Edit
Muzsikás Együttes
Nádas Péter
Nagy Ervin
Nagy Gáspár
Nagy József (Josef Nadj)
Nagy Kovács Mária
Nagy László
Nagy-Kálózy Eszter
Nemeskürty István
Németh Ildikó
Novák Ferenc
Olasz Ferenc
Ópusztaszer
Orosz János
Ökrös Zenekar
Páll Ágoston

170



Sinkovits Imre Tímár Sándor

Páll Antal Somogyi Győző Tímár Viktor
Páll Magdi Somogyi József Tiszatáj
Páskándi Géza Spiró György Tolnay Klári
Péreli Zsuzsa Sütő András Tóth Bálint
Péterfy László Sváby Lajos Tóth Ildikó
Pilinszky János Szabados György Tóth Menyhért
Popova, Aleszja Szabó István Törőcsik Mari
Püski Sándor Szabó Szilárd Tőzsér Árpád
Ráckevei Anna Szabóky Zsolt Trill Zsolt (MM-Bubik István-díj)
Ragályi Elemér Szakonyi Károly Turányi Gábor
Ratkó József Szalay Ferenc Udvardi Erzsébet
Reneszánsz Rt. Szántó Tibor Udvaros Dorottya
Rózsa György Szécsi Margit Új Budapest Együttes
Ruszt József Székely János Ulman István
Samu Géza Szervátiusz Tibor Utassy József
Sánta Ferenc Szilágyi Domokos Vári Fábián László
Sára Sándor Szirtes Ádám Vass Lajos
Schéner Mihály Szokolay Sándor Vidnyánszky Attila
Schiffer Pál Szörényi Levente Vígh Tamás
Schinágl Gábor Szőcs Géza Vörös László
Schrammel Imre Szőts István Vujicsics Tihamér
Sebestyén Márta Tamási Áron Wass Albert
Sebő Ferenc Tari István Weöres Sándor
Seregi László Taub János Zsigmond Dezső
Sík Ferenc Téka Együttes Zsigmond Vilmos
Siklós Mária Tímár János Zsuráfszki Zoltán

A Magyar Művészetért Tiszteletbeli Emlékérem 1987-2006
Bayer József Gubcsi Lajos Nagy Endre
Csányi Sándor Kovács Gábor Székelyudvarhely:
Debrecen városa Mádl Ferenc Emlékezet Park
Demján Sándor Maijay Gyula Szórádi Sándor

A Magyar Művészetért web-oldala: http://www.amm-gubcsi.hu
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Gubcsi Lajos
A Magyar Művészetért égisze alatt megjelenő szépirodalmi és képzőművészeti albumok 1998-2022

I. Megjelent 1998-2006 között:

1. 1998-2000 között Üzenet Erdélyből, 5., 6., 7. és 8. kiadás
2. 1998 Szem, fényvesztés
3. 1999 Valaki dobog a szívemen
4. 2000 Aranykönyv I. - A Magyar Művészetért
5. 2000 Haza szerelem és a Valaki dobog a szívemen 2. kiadása

6. 2001 Posztumusz I. - A Magyar Művészetért és az Aranykönyv I. 2. kiadása
7. 2001 Istentelenül és a Haza szerelem 2. kiadása
8. 2002 Magyar parasztság a Kárpát-medencében és a Posztumusz I. 2. kiadása
9. 2002 Jó kedvedben teremtettél és az Aranykönyv I. 3. kiadása

10. 2003 Üzenet a végekről I. - Felvidék és az Istentelenül 2. kiadása
11. 2004 Az élet túlsó oldala, a Jó kedvedben teremtettél és a Magyar parasztság 2. kiadása
12. 2005 Üzenet a végekről II. - Kárpátalja, a Magyar parasztság 3. kiadása, és a Jó kedvedben teremtettél 3. kiadása
13. 2005 A csillagokban Bubik István - Himnusz, nimbusz, mítosz
14. 2006 Summa
15. 2006 A szabadság népe -1956
16. 2007 Az ég felé...

II. Előkészületben 2007-2016:

17. 2007 Üzenet a végekről III. - Délvidék -1111 év után
18. 2008 IV. Üzenet Erdélyből, 9. átdolgozott kiadása,

19. 2009 A szabadság népe, a Tetralógia: Erdély és Trilógia a végekről: Üzenet Erdélyből, a Felvidékről, Kárpátaljáról
és a Délvidékről, és a Summa - 6 kötet dísztokban

20. 2010 Kisfiam, gyere, fólmegyünk az égig
21. 2011 Trilógia I. Magyar Kata balladája
22. 2012 Trilógia II. Jus gladii I.
23. 2013 Trilógia Hl. Járdaszegély, árva szegény
24. 2014 Napba öltözött nők
25. 2015 Emlékek Könyve I.
26. 2016 Emlékek Könyve II.

III. Tervbe véve 2017-2022:

27. 2017 Imigyen szála az édes szülőjük
28. 2018 A szabadság rabjai
29. 2019 Lélek, szó, szép - A magyar művészetek a nagyvilágban és a Kárpát-medencében
30. 2020 Jus gladii II.
31. 2021 Híradás a testvéreinkről
32. 2022 Summa summarum
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Gubcsi Lajos: A Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárában megjelent albumok
Gubcsi Lajos: A szabadság népe 

http://www.mek.oszk.hu/03400/03496

Gubcsi Lajos: Az ég felé...
http://www.mek.oszk.hu/03400/03499

Gubcsi Lajos: Üzenet a végekről III. - Délvidék (Megjelenik: 2007-ben) 
http://www.mek.oszk.hu/03400/03497

Gubcsi Lajos: IV. Üzenet Erdélyből (Megjelenik: 2008-ban)
http://www.mek.oszk.hu/03400/03498

Gubcsi Lajos: Summa - 55 évem ha ha 110 lesz - Lírai regény 
http://www.mek.oszk.hu/02400/02426

Gubcsi Lajos - Gubcsi Anikó: A csillagokban Bubik István 
http://www.mek.oszk.hu/02300/02355

Gubcsi Lajos: Üzenet a végekről I. - Felvidék
http://www.mek.oszk.hu/01900/01950

Gubcsi Lajos: Üzenet a végekről II. - Kárpátalja 
http://www.mek.oszk.hu/02300/02324

Gubcsi Lajos: Üzenet Erdélyből
http://www.mek.oszk.hu/01600/01651

Gubcsi Lajos: Az élet túlsó oldala
http://www.mek.oszk.hu/01900/01947

Gubcsi Lajos: Jó kedvedben teremtettél...
http://www.mek.oszk.hu/02500/02576

Gubcsi Lajos: Istentelenül
http://www.mek.oszk.hu/02500/02575

Gubcsi Lajos: Haza szerelem 
http://www.mek.oszk.hu/02500/02574

Gubcsi Anikó - Gubcsi Lajos: Aranykönyv - A Magyar Művészetért 
http://www.mek.oszk.hu/01700/01741

Gubcsi Lajos: Posztumusz
http://www.mek.oszk.hu/02700/02785

Gubcsi Lajos: Magyar parasztság a Kárpát-medencében
http://www.mek.oszk.hu/02500/02577

Gubcsi Lajos: Valaki dobog a szívemen
http://www.mek.oszk.hu/2500/02573

Gubcsi Lajos: Szem, fényvesztés
http://www.mek.oszk.hu/02500/02578

Gubcsi Lajos: 4 nap, amely megrengette az országot (1989. október 5-9. MSZMP-MSZP) 
http://www.mek.oszk.hu/01500/01508

Gubcsi Lajos - Tarafás Imre: A láthatatlan pénz
http://www.mek.oszk.hu/02400/02442

Gubcsi Lajos: A kommunikáció napja (Magyar Tudományos Akadémia, 1998. április 10.)
http://www.mek.oszk.hu/00100/00141
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http://www.mek.oszk.hu/02500/02574
http://www.mek.oszk.hu/01700/01741
http://www.mek.oszk.hu/02700/02785
http://www.mek.oszk.hu/02500/02577
http://www.mek.oszk.hu/2500/02573
http://www.mek.oszk.hu/02500/02578
http://www.mek.oszk.hu/01500/01508
http://www.mek.oszk.hu/02400/02442
http://www.mek.oszk.hu/00100/00141


Őseink - a szobrokat, Györfi Sándor alkotását Gubcsi Lajos adományozta 2006-ban 
az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparknak: „Hun, magyar és kun őseink szeretett emlékére"










