Gubcsi Lajos

HALL MÉG VALAKI?!
Az Ismeretlen Ellenségnek

G Marketing & Média Kft. Budapest, 2021

Gubcsi Lajos
HALL MÉG VALAKI?!
(A koronavírus-kor és -kór: az Ismeretlen Ellenség árnyékában)
Kiadja a G Marketing & Média Kft. Budapest, 2021
Copyright Gubcsi Lajos PhD
3., bővített kiadás
Keressük a vigaszt. Abban, amiben találjuk. Jobb, mint a magány.
A legkézenfekvőbb, hogy a szeretetben keressük. Ha ott nincs, majd lesz.

Hall ott valaki?

Könyvemhez érzésem szerint Salvador Dali világa illett leginkább, ezért
az internet által nyújtott lehetőségeket használva az ő műveiből válogattam a tartalom hangulatának érzékeltetésére.
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I. … téptem, hogy majd lágy legyen

II. Nagy torony a széthulló tájban

III. Érzéshullámok

Történelmi zárványban
Covid-évi hangok. Érzéshullámok.
Bezártak bennünket. Akkor el sem hittük. Láttuk már a kínaiak tíz- és
százmillióit maszkokban, a tudósítások egyszerre tűntek groteszknek és
a kínai elnyomás filmkockáinak: lám, mit lehet tenni egy egyébként fegyelmezett néppel? Aztán 2020 márciusában minden korábbi negligálás
ellenére is, hirtelen irányváltással nálunk is beléptek és azonnal fejbe is
csaptak bennünket a szigorú korlátozások,
Az ellenséget senki nem ismerte, ezért a világ legtöbb állama úgy döntött,
hogy a legrosszabbra készül fel, s ha kell, megnyomorítja saját népét, legalábbis népe korábbi szokásait. Kínaiak lettünk mi is néhány hét, hónap
leforgása alatt.
A maszkok mögött ismeretlen arcok suhannak el mellettünk. A buszokon
csak a bizonytalan tekinteteket látjuk. Olyan hülyének tűnök én is, mint ő
szemben?
És beszorultunk otthonainkba. Ez még elviselhető, ha valakinek kényelmes, biztonságos otthona van (akinek nincs, az eleve beszorult egész életében a nincs-be). De ha beszorulunk önmagunkba is, az elkezd felőrölni.
Nem látjuk azokat, akiket eddig oly szívesen… az ablakon át bámuljuk a
szelet és az esőt, a semmit és a múltat. A jövőt nem, a jövőt nem látjuk.
Elvonult ismeretlen helyre.
Megszűntek kapcsolataink a falakon kívül. És bár nem hisszük, lesznek
betegeink. Karantén – az meg mi? Állatoknak való. Gondoltuk. És hetek alatt megszoktuk, hogy tízezrek kerülnek karanténba. Piros tábla az
ajtóikon, fertőzöttek, nem jöhetnek ki. A kórházakból riasztó jelentések
jönnek a fulladásos halálokról, és elhisszük most már, hogy amit az olasz
drámáról, a halottak kínjairól, a halál sötét magányáról láttunk-hallottunk,
az nálunk is ugyanúgy zajlik.
Elkezdtünk félni, amiről pedig már leszoktunk az elmúlt évtizedekben.
Beszorultunk az életünkbe.
E sorok írásakor éppen egy éve tart már a rettenet. S ami a legárulkodóbb
a bajról, hogy már nem is érezzük borzasztónak. Megszoktuk, hogy így is
lehet: bezárva, elszigetelve az ugyancsak magányos külvilágtól. Már nem

is emlékszünk arra, hogy jogunk van a szabad létre, mozgásra, a viháncolásra a világban. Bármely pontján, bármikor.
És közben megtanultunk magunk lenni. Önmagunk lelki erejét próbálgatni: mi vagyok, ha megfosztanak a közösségi létemtől?
Egészen egyszerű. Annak, akinek élő, lüktető családi élete van, és megszokta, megtanulta a múltban, hogy ő ennek a része, hogy a családja ő
maga. Akinek ebben a szerencsében volt, van része, semmit sem veszített.
Egy sor külsőség helyett megismerte a benső érdemeket, a mozgás, változás helyett a stabilitás biztonságát.
Tény, feladtuk magunkat. Elfogadtuk a tehetetlenségünket, s annak kapcsán rögtön minden új szabályozást is. Egy évvel azelőtt még lázadtunk
volna a durva korlátozások miatt, ma csendes szemmel követjük azokat.
Kívülről fölénk nőtt egy hatalom. Belülről kétséges helyzetbe kerültünk.
Ő győz, vagy mi, a mi saját lelki épségünk, integritásunk, a mindig érvényes egyéni céljainkba vetett hitünk?
A meccs nem dőlt el. Ki tudja, meddig tart még azt követően is, ha feloldják a korlátozásokat. Milyen nyomok maradnak a mi magányunk és a
külső irányítás hatalmi reflexei következtében?
Sajnálok mindenkit, akinek egyéni elszigeteltsége, társtalansága, borzalmas anyagi helyzete nem engedett élhető kiutat ebből a történelmi zárványból. Szerencsés vagyok, körülöttem tényleg lüktető család él. Egyenként mindnyájunkat súlyosan korlátoz sok intézkedés, de közös életünkben
ebből semmit sem veszünk észre. Változó eszközökkel és szűkebb lehetőségekkel, de mindenki módosítás nélkül éli életét, tartja kézben saját
jellemét. Elvégezzük a dolgunkat, némelyikről bátran úgy gondoljuk: a
hivatásunkat.
Mivel életem utóbbi két és fél évtizedét szellemi téren az írásnak szenteltem, meg sem legyintett a járványválság. Az írót semmi sem korlátozhatja.
Kinéz az ablakon, és ugyanazt a világot látja, mint bármikor korábban. A
levegőnek, a felhőnek, a napfénynek, a szélnek, a szomorú esőnek nincs
ideje a coviddal foglalkozni. S mikor őket nézem, velük beszélgetek, korlátozás nélkül éled fel bennem múltam minden pillanata, jövőmbe vetett
hitem minden árnyalata. Él az erőm változatlanul, mert a szellem korlátozhatatlan, és mert a testem szerencsére megvédett a bajtól.

Az alábbi érzelmek e fantázia szülöttei. Egy-egy ablakon kitekintés szülte
őket. Be voltam és vagyok zárva már egy éve, mint a rab, de a szemem lát,
a fantáziám működik, a múltam előtolul és szót kér, a jövőm pedig állandóan rám suhint ostorával: gyerünk, ne torpanj meg.
Negyed évszázada két téma körül kér szót az írói készségem: a szeretet és
a történelmünk. Nyilván az elzártság az oka, hogy most az előbbi (I) több
szót kért, mint az utóbbi (II), hiszen nem a közösségi magány az az állapot, amikor az ember a múlt nagy kérdéseivel foglalkozik.
Közösségi magány? Ez mi?
Amikor nem találkozhatom a Kárpát-medencével. Nálam ezt jelenti. A
magány mégsem sújt le rám. Mert immár egy éve minden percemet a gyerekeimmel töltöm. Ők adják a vitalitást, a kitartást, a váratlan örömöket.
Ők hoznak abba a helyzetbe, hogy eszembe se jusson, vajon tényleg el
vagyok zárva?
A szívem félig megtelik elégedettséggel, amikor látom öt irányban, ahogyan az asztalok fölé hajolva bújják a könyveket, füzeteket, tanulnak, végzik a dolgukat csendben, elmélyülten, önállóan. Öt irányból fénylenek az
asztali lámpák, fénylenek a kis okos fejek. Mint a szentjánosbogarak, úgy
világítanak. Felém. Így itt most is nyár van, holott megjött a szibériai fagyhullám, kint mínusz 10 fokban üvölt a szél.
Mégsem gyerekmeséket írok e könyvben. Felnőtt férfi ha írhat, a Nőről
ír (I). A megfoghatatlan, örök élményről. Semmi sem igaz belőle, semmi
sem úgy volt, meg sem történt, csupán a fejekben motoszkált, hogy milyen
szép lett volna, ha… és végül milyen csúnya is lett… És e felnőtt férfi néha
ír a hazájáról, a népéről egy-egy gondolatot. A gyerekeivel, a gyerekeiért
és a gyerekeiből él – de a fantáziáját más mozgatja, ha kinéz az ablakon és
köszön a reggeli szélnek.
És hogy tényleg vége? Hogy legyőztük ezt az alattomos ellenséget, amelyet valószínűleg mi magunk tenyésztettünk ki – nem én, nem te, nem ő,
hanem az emberiség, mint olyan, az életmódjával, a természetes környezet megerőszakolásával. Vége? Sose lesz vége. A járvány itt lesz velünk,
mutációi keletkeznek, jönnek új járványok. Legyőzzük, mert ugyanez az
emberiség nagyon okos is, és képes felszámolni az általa teremtett hábo-

rúkat, majd békét kiáltani… S a győzelem egyben a fészke az új, esetleg
sokkal veszélyesebb támadásnak, vírusfajoknak.
Sose győzünk, amíg vagyunk és ilyenek vagyunk. Márpedig mások nem
lehetünk, mint ami… Teremtjük önmagunkat és annak pusztulását. Mert
egyben ilyen az élet maga is. Vereségünkben győzelem érlelődik, győzelmeink már láttatják a dekadencia következő szakaszát.
És ilyenek vagyunk a szerelemben is. Van-e annál nagyobb teremtő erő,
forróbb pillanat? Hogy aztán múltával üres, hideg térrel árassza el a jóhoz
szokott testünket, lelkünket. Amely már elkezd felkészülni a következő
lángolásra, mert tűz nélkül ugyanúgy nincs élet, mint víz nélkül. Azok is
kioltják, és létükhöz feltételezik is egymást, mint mi.
Árnyunk nélkül nem léphetünk. Legfeljebb éppen nem látszik az árnyék,
és akkor azt hazudjuk: mi vagyunk a fény.

-Hallott?
-Halott.

I. … téptem, hogy majd lágy legyen
én a sötétben is látok
nem zavar a szürke hályog
nem bántana, ha vak lennék
ha úgy szabadon szólhatnék
a hamisság már nem ámít
a fény belülről világít
árkon-bokron széllel mennék
virágporban terjeszkednék
nem ismerném a félelmet
szívből táplálnám lelkemet
mondjátok meg, hol az Igaz
van-e remény, lesz-e vigasz?
Sínen az életünk
tobzódva futok az állomáson
ordítanék, nem jön a hangom
- Állj, állj ember, ez csak egy állomás
s hogy száguldasz, az csupán látomás
áll veled az élet, nem mozdul érted
magad elől futsz, el sose éred
s a vonat, mely előtted suhan el
rajta édes nőddel képzeletben
fénylő arccal nevet… az ablakon
délibáb költözött a sínek közé keszkenőt lenget, s csókol ajkadon

felszállsz, repülsz az élet fölé.
Nem látsz, megnyílik a peron vége
bukásod pokol, nem vitt az égbe

Összefolyt életek
Ott, ahol fut bele a Tisza a Dunába
örvények csapnak vadul egymásba
áradnak, zúgnak, csapzottak, tépettek
medrükből se ki, se vissza nem léphetnek
buknak alá időtlen idők óta a csúcsokról
bele a futóhomokba - lassú, meleg pokol
fáradtan, elcsábítva a mélységek felé
miért nincs visszaút? mindig csak lefelé...
duzzogva, hőkölve egyesül a két folyam
elfogyott az egyik, bújik az erősebb ágyába
száguldana magában, de medre csak ez van
ez a véges, ez az elapadt… hajdan erős Tisza
oldódik hullámában az ismeretlen ismerősbe
elhagyott szeretőként kúszik a Duna medrébe
emlékszel még rám
kúsztál a párnán
pihent a fejed
ölemben tested
titkos hajlata
ájult hajnalra
vég kimerülés
csendes szívverés
megküzdött érted
test és a lélek
majd élted végén
temetkezz belém

Az én felhőnőm
felhő vagy, mit sodor a szél
egy árnyék a naplementén
ködbe burkolt reggeleken
egy emlék a fellegekben
szakadt szoknyád, ha levenném
légtested rám teríteném
ahova hívsz, elrepülnék
égszín-kékedbe oldódnék
és ha csak egy kis cafat vagy
foszlány csupán, szétkergetett
a viharban, ki leszakad
s sose éri el az eget
lennék szilaj, vad viharod
föléd küldeném a Napot

Mintha nem is lett volna
volt-e való, ami nincs
bűvész kézből szökő kincs
versembe préselt hajtincs
örökre bezárt kilincs
többé nem játszó mosoly
testív sincs az alkonyon
kéjérzet, mely volt egykor
búcsú sincs, csak eloson...

a kis mag lefelé nő
a rügy már nem nyílik ki
rongyos lett a keszkenő
lefagyott kéz nem inti
felénk az örök vigaszt
a halál, ha elválaszt

(ma ma-gamra ma-radtam)
alakja köddé vált
bár szorítom nagyon
kezemben a semmit
ő az őrangyalom?
hangja tova siklik
suttogásnak véltem
pedig zokogás volt
a búcsúbeszédben
ujjával játszhatna
felkínált testemen
inkább görcsbe rántja
kezét az enyémen
fuldokolva szeret
az asszonyi végzet

csak akkor igaz... most nem.

Fagyponton élek
Lassan megjön a tél
Rám zárul majd a tér
Hideget lehel rám
Az üres éjszakám
Fény helyén jégcsap lóg
Zajos kicsapongók
Bújnak a sötétbe
Biztos langymelegbe
A bátrak lassulnak
A gyávák vadulnak
Övék’ a sötétség
A pokol nekik ég
Visszavonhatatlan
A múltam alattam
Nem látom. Didereg?
Vagy jövőmért remeg?

kicsi csalódott csacska,
nem te, ő a csalfa
Milyen az emberi természet? Ha csak egy pillanatra lát felvillanni egyetlen reménysugarat, máris azt hiszi, övé a Nap. Hogy ő a másik Nap, ketten
együtt a holnap.
Belekapaszkodna a faágba is, pedig tudja, hogy az éppen letört, korhadás
vár rá a fa tövében, moha lesz majd, végül humusz. Posztumusz. De emberünk? Úgy tesz, mintha életerős faágat markolna, s bátor himbálózásba
kezd. A semmin.

Feszíti a vitorláját - s közben dalt harsog arról, hogy a jó szelek a bátrakat
segítik -, pedig amit feszít, nem más, mint az átizzadt, gyűrött lepedő,
amelyet markolászva hősünk éppen elkerülni igyekszik, hogy lezuhanjon
az ágyból, melybe krónikus betegsége kényszeríti erős szédüléssel, hamar
majd szélütéssel. „Fújj, jó szél, fújj vihar!” - s félájultan horkant egyet.
Átrepül hegyen-völgyön, tér és idő nem számít. Miközben - ld. fenti sorok
Ilyen az emberi természet, Az igazi, A Természet más. Nem képes önbecsapásra. Ez az ember kiváltsága, hogy feledtesse kicsinységét.
Hajrá... - na jó, direkt nem azt írom most, hogy hajrá Magyarország, hajrá
magyarok, mert még valaki félreértené szándékomat -, ... tehát hajrá ember, te jó szántóvető és szemfényvesztő.

eső köd, ködeső
megbuktak a szép napok
esőcseppet hallgatok
szürke semmi kóborol
víz folyik a falakon
tegnapig még szikrázott
a Nap velem cicázott
azt hittem, ő az enyém
álmodtam puha fényén
és elárult, mint mindig
(ha sugarában tartott)
hogy elkísér a sírig
higgyem el a holnapot!
s elillan hazug módra
belök a jeges hóba

Csak egyszer mondhatsz Nemet. Akkor is végzetes. Ezt pontosan tudtad. Ha még egyszer megtetted, az égbe kiáltó gazság volt. Aki
elfogadta tőled, így lettem satnya. És amikor ezt is megismételted, és valahogyan elfogadtam, akkor tényleg túllőttél a célon.
Az már brutális, hogy az ezt követő, minden tekintetben végleges nem –
az utolsó utáni szakítás - lejártával úgy tettél, mintha semmi sem történt
volna. És én a porba alázva néztem magam elé: jé, ott térdeltél előttem, a
szokásos, imádott jelenet részeként.
NEM! Soha. Mondtam ezt követően a legeslegutoljára.
Nem értettem, mit nevet ezen a szemed. Legszívesebben kiszúrtam volna.
És megmondtam világosan, hogy soha többé nem akarlak látni sem.
Behunytam a szememet, hogy igazam legyen, de azután, valamikor a kéj
tetején véletlenül és önkéntelenül kinyitottam.
Téged láttalak fölöttem. Milyen az ilyen Nem?
Nőnem.
eső nő
üt. vág, bőrig áztat
éltet is ugyanaz
szétveri arcomat
s öntöz, ha rám szakad
nélküle mi lennék
kiszáradt moha, fa
mint eldőlt jegenyék
árokba taposva
árassz el haboddal
ömölj, áradj felém
itass meg magaddal
életem sekély ér
nélküled. Sivatag.
Az öböl elapad

emelkedő nő (ami tegnap eső volt)
mint csábító torony a délibáb fényében
mint üstökös, száguld szédülten ez égen
mint hableány, a víz tükrétől boldogan
mint eltévedt fénycsóva a csillagokban
mégsem így... hanem mint csend és csábítás
szavakba öntött lélek, s félek, csak ámítás
elfojtott gondolatok nyílt, vad lázadás helyén
óceánnyi könnyek az élet zavaros tengerén
mégsem így... hanem mint elszánt erő és hit
lehajtott fejjel végig járt keservek ellenére
hol fagy bénít máskor, most majd melegít
s ha önfeledten lehet végre kedvese kedvére
akkor... ami soha... és akkor mégis... és soha újra...
... repessen a szíved, nem élhetsz bánatba bújva

Örök távlat
földtől égig élek
közel az angyalok
szemedből a fényed
az enyémben ragyog

maradjon szabad
a szellem s szavad

A virágok értünk nyílnak
szelíden lesem az ibolyát
ma még fagyos földben bóbiskol
de nyitja majd kelyhét, kék virágát
és ha rám néz, mélyen meghajol
kézbe veszem illatos fürtjét
hírt hozok neki a napfényről
ápolom törékeny kis testét
mesélek hallatlan jövőről
nem szólok egyetlen szóval sem
hogy milyen törékeny az idő
az élet is lefut percekben
s nemcsak a Nap, örök a felhő
szívd magadba, ha van, sugarát
ha lehullsz, várhatsz egy éven át.
Édes hazugság
amikor e lágy lány testének bizsergető nesze
hallhatatlanul másoknak, mert csakis énnekem
áramlik felém csendes, visszafojtott feszültsége
lök fel a magasba: megkapott, megérdemeltem
amikor egyszer... igaz se volt, hiszen oly’ mesés
forró testek rohama hogy’ lehet egyben ily’ andalító?
mint szőlőfürtbe zárt napfényből erős borrá erjedés
lét vagy álom e perc? amit adtál, édes és mámorító

Miért fagytál ki mellőlem?
Tapogatózom. Már sötét van.
Ősz hajszál szürkül a hajában.
Ismerős testillat, csábító.
Csukódik, vagy nyílik az ajtó?
Keresem az ismert alakot
Döntenék falat, nyitnék ablakot
Átfúrnám magam a plafonon
Tátongó rést vágnék a padlón
Suttogást hallok, vagy tiltó szót
Fuss el véle, hisz’ igaz se vót
Mese. túl az Óperencián
Tüzet fúj a hétfejű sárkány
Ölelem árnyékát, szétfoszlik
Fülelem a hangját, nem hangzik
Takarnám testemet, csak vele
Hideget ráz rám a Nap jege
Madarak húzódnak odvakba
Szendereg mind, az istenadta
Egy hitt a tavasznak, már nem él
Miért nem vigyáztál, fülemülém?

Ha már fáj a sok eső...
nézem némán, amint leesik, széthull
eltűnik, mintha soha nem lett volna
szivárog szerteszét titkon legalul
feloldódik - száraz rögöket lágyítva
szűk hajszálereken keresi új életét
futna végtelenségig, de hamar elszárad
elszívja a föld a cseppek minden erejét
búban bámulom az esőt - elmossa a vágyat...
de mégse! mint a felszívódó kis cseppek
olyan az élet, küzd, fárad s eltűnik valahol
mert mégis! - az elmúlásból minden újra ébred
az páraként él tovább, kikibújik a föld alól
emezt a vágy és a remény hajtja virágba
százszor bukik, de kihajt kiolthatatlansága

Közös ég közösség
nem nézek, nem észlelek semmit
és nincs közöm az éppen-világhoz
ezerszer van így, nem vágyom senkit
hirtelen látomásom lehajol egy virághoz
még nem is sejtem, mi tör fel hirtelen
megélt emlékek szikrái hogy’ pattannak ki
és máris belül, némán kacagok szépségemen
csodákon, érzéseken, mit csak te... s nem is sejt senki

csak az, akivel megtörtént
csak az, akiért úgy volt
csak az, aki odaadta
csak az, aki elvette
csak az, aki elrejti örökre
ami egykor közös volt volt
A regős
Versben regélek
ha
hozzád nem érek
nem érhetlek el
Szóban érintlek
mint
becses ihletet
égő emléket
Őrizlek rosszban
és
csendben, s a zajban
még megmaradtam
Hű hódolódnak
ím’
hol a bókoknak
szemérmek nyílnak
Öleket tárnak
fel
s forrók a vágyak
s árvák az ágyak.

A test megőrzött istennőjének
teje helyett maga csorog belém
mohón csüggök duzzadt mellbimbóin
s amit nekem ad, most csak az enyém
fohászban szállnak hozzá imáim
add meg magad, nyújtsd nekem, mit adhatsz
szorítsd reám tested remegését
égő ajkad, mit majd rám tapasztasz
eltitkolt vágyad’, titkod melegét
combjaid hűségét hagyd meg nekem
s nyisd tágra bujdosó szemérmedet
oldódjak fel e szóval nyelveden
mit most némán, magamban még rejtek:
hogy’ szerettem!, amikor kezdetben
aléltan áradtam szét testedben
Égig érő utamon
egy életem, egy halálom
mindkettőben élő álmom:
legyen igaz, ami örök
legyen örök, ami igaz
mert az élet gyorsan pörög
a halál már nem lesz vigasz
ami elmúlt, nem tér vissza
az új újat követel meg
ki az élet vizét issza
kézben viszi a szeretet

gyémántból van minden szavunk
pengeélén fényünk táncol
az vagyunk, mi magunk vagyunk
magadban vagy, sehol máshol
csak az számít, van-e utad
kezdetétől a végéig
nincs erő, mi megszakíthat
s ha elbotolsz, jöjj az égig
Elvetélt
hatalmas a tűz lángja
perzsel, pusztít, feléget
elárulod, kis árva,
ami éltet: szerelmed’?
hamuként sodor a szél
lángod rég’ mérgező gáz
szikrák hullnak szerteszét
mivé lettél? kormos váz!
felhőként sodródsz tovább
esőként hullasz földre...
De ha az élet megáld
parazsat dob tüzedbe
mentsd meg forró hamvadat
hátha egyszer lángra kap

Lángszóró vágyban
látod-e néha a lángot
kandallóban?, magányosan
tűzben a téli világot
égre szökni fénycsóvákban
táborokban felszikrázva
vele szállni fel az égre
andalítón vágyakozva
tűzben edzett szerelemre
nézted-e a zsarátnokot
az előbb még megégetett
vigyázz, mert a szenes csonkok
véget vetnek reményednek:
most tűz és fény vagy, mindörök
bátran szökdelsz, végtelenül
az ég nevetve mennydörög
s csillag-szemedben vigasz ül:
Nézd, hány milljárd kis atom
egyesült e forró hévben
hajtsd fejed rám, édes álmom
hagy ébredjek tűzfényedben

Kikelet
a test roskad
a szellem száll
itt a holnap
pusztulj, halál
idő s a tér
ma értem él
hallgat a hant
emléke szent
mi ma alant
holnap majd fent
idő s a tér
ma értem él
Forgatagban (f)élünk
szív, sebesen
vész, örvényben
tenger árban
csepp, aszályban
szikla, porban
magány, sorban
fa, reccsenve
hős, reszketve
sodor a lét
dagály csábít
tied az ég!
vágyad ámít
sötét ébred
fent vagy, élet?

Csak a jövő
(csal a jövő?)
az Idő, a gyalázatos
szaggatja szét a múltunkat
és ha nem vagy alázatos
a jelenedben halva hagy
jövődön nem épít semmit
kétkedve tárja szét kezét
hordd csak életed keservit
vakra csukja mindkét szemét
a Jövőd te vagy és társad
egy, kettő, száz is, ha lehet,
a szellem tőletek árad
keresd meg a végleteket
hajts fejet a perem szélén
Jövőd izzik a napfénynél

A legmélyebb öröm
Az örömnek nincs mélysége. Magassága van. Szélessége, hossza. Persze, ha ezek vannak, akkor van térfogata is.
Ha térfogata van, lehet mélysége is, csak nézőpont kérdése, hogy ami
magas, az mély-e, és nem magas-e a mély.
Megpróbálom leírni az öröm mélységét. Azt a megközelíthetetlen, sűrű,
kivehetetlen állapotot, amelyben feltételezéseink szerint a szellem él. A
mi szellemünk. A legmélyünk. A féltett kincsünk, amiről talán nem is
tudunk, s mégis, nem beszélünk róla, mert az már nem szellem volna,
hanem anyaggá vált világ, például szavakká artikulált sűrített levegő.
Csak ritkán fedezem fel: az örömömnek lehet és van ilyen mélysége.

Amikor az arcom sem rezdül tőle, mosolynak a jele sincs, a szemem
fényében semmi változás, és a testbeszédem észrevehetetlen, mert talán
tényleg semmim sem mozdul.
Csak a sűrű, láthatatlan benső. Amikor szótlanul átfut minden sejten az
öröm, egyetlen villanás alatt. Felfénylett az agyadban, bejárta a szívedet,
megnyomta a vérkeringést, langyos meleggel árasztotta el a gyomrodat,
megenyhítette feszült izmaidat, és hosszan tartó némaságba vonta vis�sza magát. Úgy nézett kerek szemmel, hogy nem látott semmit. Emiatt
persze nem is nézett. Érzett.
Átérezte, egész tudatával felfogta, hogy végtelen öröm részese. Hogy a
villanás nem átfutott rajta, hanem azonnal a részévé vált, minden sejtjében.
Nem több a teste egyetlen grammal sem, nem lett magasabb vagy izmosabb. mégis óriássá nőtt: megváltoztatta a csendes, szótlan öröm. Történt
valami, ami eddig nem, felfogott vagy megérzett, megértett valamit, amit
eddig nem is sejtett. Éretté vált mindenre és annak az ellenkezőjére is,
mert minden ízében megtelt ettől a különösségtől. A belső öröm teljességétől.
Máskor hurrázna, belecsapna a levegőbe, kucsmáját a magasba dobálná
és Vereckénél éljenezné Árpádot vagy Rákóczit, mégis beállna a Beatlesbe ötödik tagnak, és meg merné fogni a második találkozáskor az egy
évvel fiatalabb, harmadikos gimista lány kezét. Máskor kacagna, azonnal
belecsapna a szerteágazó, harsány iróniába, és feltétlenül kitalálna egy új
művészeti díjat azok javára, akik túl messze élnek a hatalmi centrumoktól,
nem is figyel rájuk senki, sőt, ami ennél is rosszabb: fel sem tűnik nekik,
hogy figyelmen és hatókörökön kívül hagyják őket. Máskor drága presszókávét inna a lötty helyett.
Most azonban most van. Kivételes pillanat. Meghatározhatatlan, hogy a
múlt hány hiánya, mennyi keserűség, kudarc, milyen sok fölösleges nagy
győzelem kellett ahhoz, hogy éppen most átérezze saját belső örömét, a
kivételeset, a soha el nem múlót, a legnagyobb adományt.
Hogy ismét számít valaminek. Úgy, akkor, ott és addig, amire már nem is
gondolhatott, hiszen sírba temette már egész múltját.
És most a sírból felköszönt hozzá a remény menyasszonya, kicsit viseltesen hófehér ruhában, a fején félrecsúszott a koszorú, amelyről így nem látszik, hogy a menyasszonyi vagy a temetésen került a fejére. Rogyadozva

kimászik a sírból, a kezét nyújtja, csuklóból remeg az egész kézfej, ezért
erősebben nyújtja, mert már nagyon hiányzott neki az üdvözülés.
És ezt látva a remény vőlegényében szétárad a mély belső öröm. Áll
mozdulatlanul. Lehajol mégis, mert fél, hogy elhagyja a belső. Van-e
olyan mélység, ami már nem is látszik? Olyan mélység, amelyet el sem
lehet hagyni már? Ha van, az a legmélyebb belső öröm. De ismeri-e még
azt is valaki?
csacsi búcsú
nem kevereg bennem sem kedv
sem elfojtott harag
hűvös kéz a homlokomon
búcsút mondó szavad
nincs már felszakadó sóhaj
szempillán fénylő könny
dadogó ütemű szabadkozás
legyőzött a közöny

a lábam nem torpan meg többé
a küszöböd fölött
üresen ásít egykor meleg szobád, a
szíved elköltözött
hullj csak le, karom, szánom ujjaimat,
széttártan remegnek
vállad épp’ kicsúszik alólam, nem veled
magamnak reszketek

Utószó
úgy téptem, hogy majd lágy legyen
a fájdalom, és még ne szakadjon
az ezer szál, csak picit engedjen
a kender, fogjon még a derekamon
szakítottam vadul is, zavart, hogy nem recseg
foszlik bár, ám védi a szorosra font kitartás
késsel is szabdaltam olykor a feszülő kötelet
véresre marta a kezemet az ostoba szaggatás
nesztelenül reszkettek a póknyál vékony szálak
bent dúlt a keserű harc az egyben maradásért
de reccsent némán egyik a másik után, mint a vágyak,
az álom, ha lehuppanva ájultan a sárba ért
és az ezredik szál elfojtott hangú halála után
a kötelék robajjal szakadt ketté, ijedten, bután.

II.
Nagy torony a széthulló tájban
Egyelőre elszakadtak a kapcsolataink. Megvarrjuk, nem is kérdés. De
most rongyos. Útjaink leomlottak. Nem visz egymáshoz semmi, csak a
gondolat.
Így élünk most magyarok a Kárpát-medence széles ívében. Nemrég’ még
gondoltam egyet, s Kézdivásárhelyen voltam. Semmibe nem került eljutni
Gömörbe. Szabadkán mindig vár egy jó szó. Kiváló ácsmester, szakmája
gyöngye készült hozzám alkotó munkára Gyergyóból. Régi nagy hazánk
minden szegletéből érkeztek volna budapesti nagy díjátadó gálánkra tavaly június 4-én, Trianon 100. évfordulóján… majd a kényszerű halasztás
miatt október 23-én… s ezt is feladván új időpontot hirdettünk: legyen
tehát 2021-ben, Trianon 101. évfordulóján… 36 díjat érint a halogatás… s
most legutóbb, ezekben a napokban sem tehettünk mást: van bárki is, aki
2021 februárjában megmondhatná, milyen mértékben lesz úr fölöttünk a
vírus ez év június 4-én?... s mivel nincs ilyen élő személy, a gálát újabb
egy évvel tettük távolabbra, immáron két év késéssel 2022-re.
Régen ilyen nem volt. Az adott szó érvénye szent. Ha kimondtunk valamit,
úgy kellett lennie. Szóhasználatunkban nem fordul elő a magyarázkodás,
hogy bocsánat a módosításért, elnézést, hogy nem úgy van, ahogyan megállapodtunk, de tudod… megváltoztak a körülmények. Régen mi magunk
voltunk a körülmények is, és az adott szó nem engedte a köpönyegforgatást, kifogáskeresést.
Régen azok voltunk, amik lenni akartunk. Most fölöttünk ül az ármány.
Arcát nem látjuk, de érezzük értünk nyúló szőrös kezét és kellemetlen,
ápolatlan leheletét. Ha az államok, kormányok, nemzetközi erőközpontok
önfeladóan lefekszenek neki, akkor mi mit tehetnénk?
Bután, hallgatagon, erőtlenül feltesszük a kezünket és megadjuk magunkat. Hátha így győzhetünk. Így ugyan soha nem győzött még senki, de a
történelem zárványában miért ne lehetne ilyen elvadult kényszer?
Fentebb elvonultak a lágy női élmények az ablakom előtt, utat engedek
egy másik érzésnek is. Macsó világunkban – amelyhez én is tartozom – azt

mondanánk, hogy jöjjenek tehát férfias témák… De nincs igazam. A nők
éppen úgy szeretik a hazájukat, népüket, közös múltunkat, mint mi. Illetve
szeretik, de nem ugyanúgy. Nem szavakban. Hanem jelen-, vagy jövőbeli
anyai mivoltukban. Amikor gyereket szülnek, hazát szülnek. Furcsa, de
most világosan belém hasít a felismerés. Nagyanyáim, anyám, gyermekeimet szülő feleségeim soha nem fogalmaztak rajongó szavakkal a hazáról.
Ehelyett meleg otthont adtak nekünk, férfiaknak, sokan voltunk. A haza
otthon van, az otthon a haza. Ez az ő néma, de mindennél erősebb hazaszeretetük.

Havas, hamvas gyermekkorunk (1955)
Nem csak füttyögött
üvöltött a szél
hátunkba döfött
a fagyasztó tél
Ő volt ott az úr
mi csak cselédek
hó fönt, mi alul
dermedt legények
Nyakig merülve
hulló pelyhekben
sose dideregve
daccal, keményen
Hóban az úton
cipel a táska
jégen, ha csúszol
az iskoládba

Mennyek, hullj le ránk
takarj fehérbe
hallgasd meg imánk
fogadj kegyedbe:
majd tiszták leszünk
mint a hófehér
szabad a lelkünk
mint a téli szél
Erőnk jégkemény
arcunk kipirult
ragadj el, remény
gyermeked vagyunk
Lyukas cipőnket
a jég foltozza
fagyott kezünket
a hó mardossa
szánkónk fakutya
ülés két lécre
deszka korcsolya
szöggel kiverve
Szegények, árvák
fagyban ébredünk
szépek és drágák
sírva nevetünk

FÁJ? (mindenki kis fiának)
Gyermekem, te és ő
Őseink közöttünk
Hangok kötnek össze
Sokan egyek lettünk
… s szívek kötnek, persze
És még ők is és ti
Szorulunk egymásba
Nemzedékek teste
Múltból jövőt váltva
...egymásba keverve
Fájdalom ért és sírsz
Fojtanád, ha tudnád...
...vissza, mint a szégyent
Könnyeid tükrén át
...az elveszett Édent...
Először a porban
Legyűrt, vékony tested
Emellek magamhoz:
„A hősök is elesnek
...felnövünk a bajhoz”
Hasít a durvaság?
Engem is szaggatott
Mi fáj most?... megsúgod?
Majd csendben hallgatok
...leszek a kis húgod...

Szunnyadnak az ősök
Szótlanul vérünkben
Adtak, s téged kaptak
Nekik már nincs jelen
...te maradsz vigasznak
A jövő oly’ hazug
Ez rút, az csábítás
Ne higgy a szavaknak
A tény csak a varázs
...s kik veled maradnak
A hit az örök fény:
hogy le nem verhetnek
Mert ezer év kovácsolt
Gyerekként erőnek
... miközben megcsókolt.
Enyém a világ
Láttam a vad Grand Canyont
Repültem a mélyén
Latin esőerdőket
Jártam Afrika végén
A Szavannán elefánt
Babilonban a múlt várt
Víziló a Nílus-partján
Timpanon Brandenburgnál
Diadalív Párizsban
Trafalgar nevén a tér
A Kreml: cárok, despoták
Bóklászni a Time-square-nél

Tokió tömegében
A Pireneusokban
Mexico City terén
Siklani az Alpokban
München asszonya után
Manila táncos lánya
Szingapúr, az új világ
Sanghaj kábulata
Tenyerén vitt a világ
Maga körül forgatott
Beborított kegyeivel
Dicsfényével halmozott
Szórta rám az áldását...
De csak egy föld él bennem
Puszta, gazos, sáros is
A tanya, hol felnőttem
Értem sarjadt a fű
Magasra, hogy elrejtsen
Fagy vigyázott, Nap ragyogott
Az egyetlen szent helyen

Napjaink hősei
szúr, döf, nyal
túr, lök, fal
hörög is
köcsög is
beléd vág
eléd vág
elemészt
kitenyészt
rád röfög
beléd köt
pénzt kiált
„-Az anyád!”
Agyarmagyar
Leszünk hamar?
Elhunytaim arca előtt
a végeláthatatlan világ
vége felé tömött sorban
- mint a fákról leszakadt virág lehullunk életünkből holtan
nincs itt nagy, és kicsiny sincsen
az ész s a jellem sem adhat súlyt
hol mindenki egyenként lett jeltelen
mert a tegnapi fény mára kihunyt
egyirányú utcában bolyongunk
te már ott vagy, én is jövök majd
ordítanánk, de elmúlt a hangunk
keresed, de nem nyújt senki kart

ronda, nem vágyott egyenlőség
amelyben mindenki esélytelen
soha nem látjuk, hol van a vég
holtunkban érvénytelen a végtelen
megtörtént ez egyszer, vége lett
csak a hívők élednek majd újra
addig a hit is árva, kegyvesztett
hova segítene? a világon túlra?
szomorú szívvel szeretem őket
fognám a kezüket, de félek: elvisznek......
a létből a nembe menő esendőket
életüket átadták a rejtett Istennek

A vér tanúi – Arad szava ma
Tehetetlenül és leverten
De dicsőségre születetten
Egeknek ajánlva a szívét
Szentté tette Arad mezejét
Tizenhárom hős és Batthyány
Eltiport szabadság fiai
Köpnek bátran a hóhérokra:
Alja királyra: Habsburgokra
Nem csorog le könny a szemükből
Nem foszthatják meg fegyverüktől -:
A vitéz ember méltósága
A honfi soha nem lesz árva

Vérben egyesült hazájával
Szabadnak hitt Magyarországgal
Abban, hogy egy és oszthatatlan
A szívben mindig igazság van
Nincs könyörgő szó és megbánás
Hősként halni lett a megváltás
Zsarnokok arcába nevetni
Álmunkat az égig emelni:
Hogy él még anyánk, Magyarország
Hol eggyé vált gróf és a jobbágy
Sodrony köti harcra kezünket
És ha kell, kard lesz a feszület
Meghalsz? A holnap neked nyílik
A kék ég érted hajol földig
És a hited az örök vigasz
Ím’ az élted, mit hazádnak adsz
(2020. október 6.)

Hamis képünk a székelyekről
És az erdélyi magyarokról általában is
Hosszú évtizedeken át el voltak zárva tőlünk. Mi is tőlük, de az ő bilincsük
nagyon kínzó, kegyetlen volt. Leverhetetlennek tűnt, vashatárokból kovácsolták idegen kezek.
Álmainkban a hősiesség, a kitartás, az összefogás, a tiszta magyar jellem,
nyelv, kultúra zálogát és terét láttuk bennük. Esélyünk alig volt meglátogatni őket. Bennünket nem erre a lehetőségre és kötelességre neveltek,
őket pedig büntették, ha mégis megjelentek bátor magyarok a falvaikban.
És amikor végre legalább a vashatár meglazult és csak a bilincsük maradt
– román megszállásra ítéltetve az örökkévalóság látszatának sötétében -,
amikor elindulhattunk feléjük, népviseletbe öltöztettünk mindenkit a körben járó fotókon, az ő zenéjüket, dalaikat választottuk a táncházakban,
költőik, íróik lettek a mindennapi olvasmányunk, akkor egyben abba is
beleéltük magunkat, hogy Székelyföldön, az erdélyi magyarok világában
minden tiszta, nemes, annyira, mint Szék táncosai a vasárnap délelőtti
mise előtt a templom körül, vagy mint Sütő András emberei a Hargitán.
Lehetetlen eltekinteni attól a lélektani hatástól, amit az erdélyi, a székely
ember jó híre és történelmi szerepe gyakorol a mai magyar köztudatra. A
kitartás, az elszánt élni akarás, a küzdés képessége és a nélkülözés szinte
kimeríthetetlen adottsága szerintem fölénk, e kisebb hazában élő egyes
emberek fölé emeli őket erkölcsi ítéletünkben. Főként az indokolja szívből eredő elismerésünket, hogy idegen feltételek között maradnak erős
magyarok. Hősök is. Amit a székelység tesz tiszta nemzeti tudatunkért, az
olyan vonzó példa, amit mindig követni akarunk.
De van másik oldala is az éremnek. Ideje igazabbá tenni a képet, lemosni a
lakkot onnan, ahova nem való, elfelejteni a valóságot kifényező fotosoppolást, a számítógép alkotta kontúrokat népünk Erdélyben élő oszlopáról,
főleg arról a módról, ahogyan létezni kényszerül. A kisebbség többsége.
Iszonyatos erővel rombol a ravasz, fokozatos, bizánci lelkű román megszállás. Asszimilációs veszélynek hívják, pedig sokkal durvább annál: kísérlet a minél erőteljesebb alávetésre. Iskolában, kórházban, közigazgatásban, kultúrában, városokban és a székelyek ősi földjein, házasságban

és uniós pénzek elosztásában, édesgetésben és korbácsütésben. Sunyi, jól
átgondolt lélek- és egzisztencia-ölés.
Mosolygós, jól ápolt román állami arccal, amelyet még szépítenek is az
európaiság, az integrációhoz tartozás ámításaival. Románia, mint européer
ország, szabadon sorvaszthatja immár az ősi államalkotó magyarság erejét. Bármilyen eszközzel teszi, legalizálja őt tagsága az európai övezetben,
amelyhez soha, s utólag is csak Erdély bekebelezésével tartozott.
Egy jó székely, egy jó erdélyi magyar naponta küzd meg a rá zúduló román ideológia, oktatás, média és közösségi ügyintézés őt lekicsinylő áradatával. Amelyben eleve másodosztályú. S gondoljunk bele, milyen érzés
lehet egy 1000 éven át államalkotó magyar néplélek, nemzeti tudat számára, önbecsülésére nézve az a minden percben sugalmazott érzés, hogy mit
keres itt idegenként – a saját anyaföldjén egyébként.
Irritálják minden nap. Elidegenítik a saját hazájától, amelynek fogalmát
meg sem lehet határozni ott abban a létben. Saját földje, saját otthona a
hazája? Ahol minden órában a fülébe zúgják, üvöltöztetik, hogy hazátlan.
Bozgor.
És a drága kis kékre meszelt házikók! A jelképek. Mik is? Összeomlás
előtt álló, kijavíthatatlan emlékek. A székelykapu, ami ki-, vagy eldől
majd, mert nincs, aki gondozza, szénát rég nem vittek be a lovak. A drága,
hajlott hátú néni, mindnyájunk jelképes déd- és nagyanyja? Magára maradt már évtizedekkel ezelőtt, nem is pontosan tudja, a világ mely táján
élnek unokái. Melyik országban szülik a gyerekeket, ha nem itt? Nem
tehenek, csupán egy vézna fejős az istállóban, várja sorsát, ha tudná, nem
várná annyira. Nem csak ez a ház roggyant meg, hanem az egész utca, a
falu is. És ezt a szomorú képet festhetjük tovább, feketére a moldvai csángóknál. Ahol a gyerekek önkéntelenül is románul szólnak hozzád, és nem
emlékeznek arra, hogyan hangzik magyarul az ima.
Mert borzasztó nehéz az élet úgy, hogy nem látszik a következő generáció.
Ha magára marad az ember. A mai öregek az utolsó hírvivői azoknak a
családoknak, amelyek emlékeztek még a Trianon előtti életükre, vagy a
Kicsi Magyar Világ időszakára 1940-44 között, a megélt, majd megfojtott
reményekre. Ne ámítsuk magunkat: székelyeink, a magyarok által ritkáb-

ban lakott, lassan kiürülő területeink, a Mezőség, Kalotaszeg, Máramaros, a Bánság nagyon nehezen élik mindennapjaikat. Megszokták, nem
panaszkodnak, türelmük ösztönösen emberi. Nem hasonlítgatnak semmit
semmihez, nincsenek ábrándjaik, viselik sorsukat, s változatlanul megélik magyarságukat. Ha le nem szakadnak, ki nem dőlnek annak soraiból.
Reményünk a székely mentalitás és összefogás. Rajtuk múlik, és nem rajtunk, meddig képesek megőrizni. Mi akkor tesszük a magunkét, ha megértjük minden nehézségüket, és áldozunk értük. Hogy miért is áldoznánk?
Keresztény emberi jóságból, nemzeti érzésekből? Nem elsősorban, az
ilyen eszmei állapotok a napi gondok közepette háttérbe szorulnak, nem
motiválnak bennünket. Azt kell érezniük, hogy MINDEN pillanatban és
élethelyzetben mi ők vagyunk, és ők a mi részünk. Osztatlanul, visszavonhatatlanul.
Választott politikusai elsősorban az életterüknek számító román állam,
közélet része, s csak ezen hely elfoglalása után mérlegelik, hogyan, men�nyire, milyen eszközökkel merjenek harcolni népükért. A ravasz megalkuvásra épülő bizánci mentalitás részei ők is, különben nem kapnának
belépőt az államhatalomba. Az, hogy egyes pártjaikat alkalmanként megválasztja valamilyen képviseletre saját magyar támogat körük, nem jelenti, hogy kizárólagosan őket képviselik. Legalább ennyire saját közvetlen
érdekeiket, és a román államot, hogy kölcsönösen betartsák… mit is? A
játékszabályokat? Melyeket? Milyen abszurd, hogy a túlhatalom ugyanazt
a játékszabályt követeli az általa folyamatosan sorvasztott kisebbségtől,
amelyet ő játszik önkényesen, többségére hivatkozva. Amely többségnek
talán legfőbb vonása, román választói által meghatározott alapkövetelménye, hogy magyarellenes legyen, Ez a fő kovász.
Ha képet rajzolunk magunknak erdélyi, székelyföldi magyarjainkról,
s nem akarunk retusálni romantikus pózokat, akkor vegyük figyelembe kettős szenvedésüket: eleve hátrányosabb egzisztenciális, a fejlődést
korlátozó helyzetüket, és az elutasítást, a kirekesztettséget, a folyamatos
degradálást, amely csakis egy irányba mutathat: a jelentőség, az erő csökkenéséhez.
Jó lenne azt hinni, hogy nem, nem ehhez, hanem az erő és dac összekapcsolásához, amint talán a két világháború között még sikerült. De nem

ilyen rózsás a helyzet. Nincs szabadságharc helyzet, nincs alkalom az ellenállásra. Alattomos, magával sodró folyamatok vannak az erősebb állam
részéről saját kisebbségi komplexusa ellensúlyozása miatt is: minél gyengébb a magyar, annál erősebb ő. Hogy ők a győztesek.
Egyetlen szavunk se lehetne, ha ezt Románia és Magyarország relációjában vallaná. Úgy kell nekünk, ha hagyjuk. De nem, hanem saját állampolgárait bünteti. Nem a saját népét, ezt nem mondhatjuk. Remélem, soha.
Mindig lesz annyi erőnk itt, erejük ott, Erdélyben és Székelyföldön, hogy
csak őslakosai lesznek a mai Romániának, de soha nem lesznek népe a
román hatalomnak.
A mai Magyarországnak egyelőre nincs válasza erre a drámai helyzetre.
Szatócskodunk oda ítélt – és sajnos sokszor bizonytalan útvesztőkbe ömlő
– pénzalapokkal, nagyvonalúnak tartott alapítványokkal és felújítási programokkal. Amik úgy hullanak szét, mire az egyes emberekhez, vagyis A
TÉNYHEZ érnek, mint a satnya patak a sivatagban. Soha ennyi segítséget
nem nyújtott a magyar állam a második világháború óta - de a helyzeten
nem tud javítani érdemben ezen az úton.
Magyarország adós azzal a stratégiával, amely az idők végezetéig segít
számottevő magyar nemzeti erőnek megtartani erdélyi honfitársainkat.
Van, volt, és mindig is lesz ennek történelmi mércéje, az egyetlen igazságos. Hogyan tekintenek ránk, mint szerető, hű anyjukra az erdélyi magyarok, mint példára és reménységre? Mint egy nagy toronyra a széthulló
tájban.

Ady ma meghalt? (2021 jan. 27)
ködből, álmos hegycsúcsok között
fáradhatatlanul ragyogva mindig
égre kúszik a Nap, amely fölött
az örökkévalóság vele együtt fénylik
végeláthatatlan sűrű, buja
erdőkből is kivezet az út
bukott vándor reménysugara
hogy a halál ma más után fut
a pocsolyák vize is kristálytiszta
mint a végtelen óceánoké
színükről felhőkig szökell a pára
akaratlan’ váltak csak a sárral eggyé
semmi nem állhat a vihar útjába
holott eleje és vége néma csend
véres forradalom a nagy költők álma
reményük pedig az emberi rend
nők keblén élni és akként halni meg
csecs-szopóként, s öregedni ugyanott
anyánk és hazánk értünk remegett
könnyezve látják: fiuk emlékké fagyott

Erdély örök
Védnökségünk és reményünk
elszakított ősi földünk
imáinkban fénylő pontunk
- mikor kellett, nem harcoltunk
Ha szétvertek, csak ő maradt
lehajtottuk zászlóinkat?
mintha lennél szülőágyunk
- elraboltak, visszavágyunk
Sűrű ködben is kel a Nap
és égig ég a földi láng
- egynek látjuk a hazánkat
ezeréves Magyarország
keletre tekint a szemünk
- Erdélyünkért esedezünk

az örök Istennél és minden emberi szívben

U. i.: Mikor e sorokat lezártam, éppen befutott hozzám a vicc nagyszerű
székely barátomtól, Borsos Gézától Gyergyócsomafalváról:
1920-ban a székely atyafi így értékelte a trianoni diktátumot:
-”Hallád-e komám, nagy baj van, met elvesztettük a háborút
-Hallám komám, nem elég, hogy elvesztettük, de Romániát es hezzánk
csatolták”!

1848. március 15.
Ím’ a megismételhetetlen kor
csillogó villámlánc, áradatban
mosoly ragyog fent a csillagokon
és egy nap, melyből csak egyetlen van
Férfivá, hőssé érett a nemzet
nem tudta még, ő lett a Föld fénye
gróf és paraszt közös harcra termett
győztes zászlót lengetett az égre
Kezében ősök szablyája villant
lelke végre nemzetére eszmélt
vágyában a szabadsága fogant
szíve dobogni kezdte nemzetét
eddig csak suttogta: én, a magyar
mostantól annak lenni: diadal
(2021. márc. 15.)

III.
Érzéshullámok
Éhség
lennél a melegem
ha fázok
szívemben kinyíló
virágok
felhő fölött a Nap
ha kacag
csituló vihar, ha
még marad
képzeletben élek
gazdagon
mint a tűz, úgy égek
ajkadon
vágyak selymes cseppje
terít be
éhezem testedre...
örökre

Elég-Ia!
csak egy lélegzet
lenne még benned
az utolsó szó
csendet álmodó
eltűnt időkről
veled ébredésről
mikor az arcod
és a mosolyod
villanó fényben
már elmenőben
még egy kábulat
s menjen, elmúlhat

menj el, alkonyat

Szivárványom
Lassú mozdulattal öleli át az ég végét.
Az előbb még pára volt, meleg, finom köd, felszálló
és azonnal szét is bomló sóhaj.
Mostanra azonban egybeérnek színei. Igéző óhaj.
Pompás piros, mint a csókoló száj,
mielőtt forró vérét átolvasztaná ajkaidra. Ugye, nem fáj?
Kék sejtetés? - minek a színe ez? A reményé?
Vagy a kifejezett boldogságé? Terjed a kék az égen… A végtelené.
Alatta finom zöld,
mint lent a föld
tavasszal.
Hosszú, áttetsző csíkban, szélesedő sávban csúszik be a többi páraszín
közé.
Talán nem is a reményé a kék, hanem a zöldé a remény.
Sárga, narancsillatú szín vegyül a többibe. Nem magányos sárga sáv,
hanem belekúszik mindbe, áthat rajtuk, sőt: beléjük hatol.

Mégsem jól látom. Már meg is találta a formáját a pompás piros s
az optimista kék és zöld között, duzzad egyre.
De mégse. Elillant. Csak én láttam?
Nincs sárga a szivárványban?
Pedig biztosan tudom, hogy az előbb még ott hivalkodott.
Sőt, hívott, csalfán csalogatott. Engem csábítva. De hopp, erősebb lett a
napfény,
tüze semmivé festette a sárgát, azonosultak, és az erősebb győzött: Légy
az enyém!
A pára a Nappal szemben?
Soha, esélytelen.
Ott van minden színed fent az égen. Hatalmas, rég’ nem látott gyönyör,
színkavalkád, magához hív, és te indulsz, hogy olyan lehess te is. A része.
Az irigy Nap megunta a csábító dicsőségét.
Erős fénye, meleggé átsütő ereje
olyan gyorsan száműzi a színorgiát messze,
ahogyan az keletkezett.
A semmiből jött, ragyogott soha nem látott pompával szeretett,
és mint az élet halálra oly’ gyakran vált,
ő is semmivé vált.
Az élet összes színét felmutatta,
ránk ragyogta,
hogy mik lehetünk, alatta, előtte, vele és nélküle,
s amikor elhittük, hogy mi is ragyogunk majd, …de
a pára lecsapódott, egy hűvös fuvallatban belezuhant a nedves felhőkbe.
Vitte magával a napfényt is, melynek erejét néhány percre rabul ejtette,
magába kötötte.
Már csak felhő van. Eldönti, hogy meddig próbálja
útját állni a készülődő forró napsütésnek. A balga.
Elbizakodottan áll a Nap elé.
S igaza van. Fölénye a győztesé...
Aztán valahonnan fent a magasban táncra perdült a szél, és bár nem is
tudott róla,

a megsemmisülésig oszlatta,
s végül láthatatlanul szét is fújta
… álmom után a felhőt,
benne a foglyul ejtett gyönyörű szivárványt. Őt…
Ne várj tovább, drága lány,
ahány színedet csak rám szórtad, mind semmivé vált.
Csak az emlékezetemben maradtak meg árnyai,
de az emlékezet szintén semmi.
Az is csak szivárvány-lány.
Forró lég, mint a nyár.
Melyre csupasz ősz vár.
Nincs is, nem is volt
meddig ér el a karom
akarom, nem akarom?
álmokat átölelve
csábító messzeségbe
ott lebeg kettőnk között
a mennybolt, és afölött
szétszórt, végtelen fény
hajnalom a naplementém
átnyúlok hozzád, érted
százmillió mérföldre
melegítsen a fényed
élted, ha visszatérne...
de lehull mindkét kezem
hamvába holt szerelem

A természet erői
mély, mint a szakadék
vad, mint a szökőár
beléd feszülő ék
és hömpölygő dagály
felhők fölött, csúcson
égig érő vágyak
a végtelen úton
lehessek az árnyad
fa ölelő lombja
s te, a nyíló kehely
fel a vénuszdombra
enyém ott minden hely
bújnék barlangodba
csábíts otthonomba
Haza? – hol is van?
Áltatom magamat, hogy jeleket küldesz
titokban
tapogatom az éter hullámait, a sok milliárdot
hátha kezem közé akard egy üzenet, egy szó
egy jel, mit el sem küldtél
mert el kell felejtened mindent, hogy
megszabadulhass a gyönyörök
emlékétől, az érzésektől, melyeket
nem adhatsz többé, és el sem fogadhatsz
mert eltiltott tőlük
a nyomorúság: nem vagy többé a magad ura
sem asszonya

sem lánya, sem fia, gyermeke sem
csak szolga, rabszolga, lehajtott fővel
önmagad fáradt arcát nézve lent a porban.
Tükör az is.
Egykor szemedben csillogott a végtelen vágy
és az ajkad remegett a rád törő
fergeteges
buja hullámtól
és most a porban keresed az elveszett igazságot:
Az igazadat, hogy járma még neked titkos élet és tiltott gyönyör
de benne részed már soha nem lehet
mert elárultad, amikor a tiéd volt
s hagytad kicsúszni a kezedből
amikor pedig magadhoz szoríthattad volna végleg.
Megfelelni mindenkinek nem lehet. Szabadna, de nem lehet.
S ha mégis megteszed, veszítesz. Elérhetetlenné válik örökre
éppen az, amit minden este ölbe akartál venni
de nem tetted, mert haza kellett menni.
Neked. Nekem?
Kinek mi a haza?
Igazi, vagy csalóka vagy...?
... Hajnal lehet. Vagy csak a mély éjszaka vége. Még önmagában tobzódik
a képzelet, ellenőrizhetetlen a kábult sötétben. Nincs hatalmad fölötte, azt
tesz, arra gondol, amire akar. De mivel egyben már éledezne is, mozdul,
amerre tud. Nincs rá hatásod. De ő sincs nélküled. Csak azt teheti meg,
amit tőled örökölt, tőled vett át valamikor. Elrejtette. átdolgozta, ismeretlen látomássá gyúrta. És most, a sötétben, míg te alszol, s egyben látva,
hogy ébredsz is már, előhúzza ismeretlen kártyáit, és eljátszik veled. Nem
tehetsz ellene semmit, még ő az úr. Álmodban soha nem érzett melegség önt el. Amorf tömeg a tested, beáramlik mindenbe, ami forró, és belé
türemkedik minden, ami tűz. Olvad, kúszik, tapad és betölt minden rést
egyszerre. Hatalmas kéjsóvárgás hatja át. Hangtalan és személytelen. Nem
látod az arcát, de a nevét tudod. Ő az. Beleolvad a tested. Ez nagyon kön�nyen megy, mert az övé már rég beléd olvadt. Eggyé válva hömpölyögtök.

Néha úgy tűnik, a fehér lepedőn, néha viszont a fehér felhőkben, majd az
éterben, ahol nincs semmi más, csak az a tűzforró gömb, ami te vagy vele.
Kivehetetlen, mennyi ideig tart. Soha nem derül ki. Amikor felébredsz,
tudod, hogy még rándul a tested, és több, mint nyirkos vagy az öledben.
Órákig élvezted az álom ajándékát? Vagy csak percek voltak? Az előbbit
szeretnéd hinni, de tudod, hogy az álmok időben csak rövidek és intenzívek. Olvastad. S mégis. Úgy tűnik, hogy éppen ez itt most betöltötte a
teljes hajnalodat. Az ujjaid még az öledben vibrálnak. Lassan feleszmélsz.
Próbálod felidézni, kivel voltál egy. Az arcát nem látod, kivehetetlen volt.
De a nevét tudod. Ő volt az. Gyakran eljön, senki nem láthatja, áthat,
majd egyetlen töredék másodpercben elolvad, eltűnik. Lassan ébredezel.
A valóságban láthatod-e még? Lényeg, hogy ismét is volt. Egy őrült mozdulatsor, egy elképzelhetetlen vágyhullám az éjszaka kábult sötétjében.
Amelyben olyan élesen és világosan látszott minden, mint az életben soha.
Megtörtént?
A szerelem vége a víztükrön
Amikor a gyönyörű tiszavirág beborít mindent, mintha a mennyekben
járnánk, úgy díszeleg.És máris az önbecsapás áldozatai vagyunk. Minél
hosszasabban csodáljuk a folyó virágzását, annál mélyebben hazudunk
magunknak. Mert nem a víz virágzott ki, hanem csak egy rovar, az egyébként igen ritka, a szárnyas rovarok családjához tartozó kérészfaj milliói
elpusztult tetemét látjuk. Halálukban semmi szép nincs, pusztulás az is,
mint az élet minden végzete. Nagyon rövid életek voltak ezek, emberi
mércével csak egy sóhajtásnyi idő adatott meg nekik.
Már Arisztotelész is megírta násztáncukat, utalva egynapi boldogságukra.
És mi rajongóan nézzük a kivételes látványt – mára Európában gyakorlatilag a Tiszára korlátozódik e természeti jelenség -, és igyekszünk elhessegetni, hogy a vedlett bőr ökológiai értelemben táplálék csupán: hamm,
halak, madarak, békák habzsolják degeszre magukat, sőt régen a parasztgazdák is begyűjtötték állataik etetésére.
Nesze neked gyönyör, násztánc. Álmélkodás a csoda felett a vízparton. Elfogyasztott szerelem. Folyóba fulladt szimbólum. Megfagyott testi hőség.

Gubcsi Attila festménye a szerző Summa című lírai regényéből

lehetne így is...
ahogyan óvatosan átengedted
nekem adtad tűzforró melled
ahogyan mohón magadba zárt
majd kért és még kért a szád
ahogyan körbefont lassan a kezed
és szállt veled magasba az élvezet
ahogyan megtanultál lent csókolni
és remegve a tomporodba fogadni
ahogyan vágytál a zárt, titkos kéjre
és gyakran lehulltál előttem térdre
hogy elrejtsd arcodat az ölembe
s egyél belőlem, a szádba ömölve
ahogyan legyőzted lánykori izgalmadat
s csodává vált neked is minden pillanat
ahogyan testrészed lett az ősnői ösztön
őrizd vágyad. S ne az égben. Lent e földön.
...
olyan tiszta a tested nekem
őrzöd, át az évtizedeken
rejtegetve, ha kell kitárva
eggyé válni lett kettőnk álma
s ha szakad a szál. összevarrni
s hogy ne szakadjon, azt akarni
és fonódjon, mi bomlásba tart
virággal hinteni az avart
sejtünkben száguldjon az élet
szerelmedet többé nem féled
a múltunk örök bizonyosság
Ha Téged ad az Isten – jót ád...

Hazátlan hazafi nő
ha hozzád beszélek... ... jégbe rekedt lékek
sziklában a cseppkő
fényből dörgő mennykő
betonba fúlt remény
a pára kőkemény
hangtalan ordítás
szégyenlős ámítás
csendül a süket fül
és a zöld elkékül
a fagy is csepereg
a tüz épp’ megdermed
mély barlang, ha dereng
a sötét, ha feszeng
porszem a tengerből
árnyékom nekem dől
s mint élő tetszhalott
elbukva ballagok
... te soha nem voltál
elbújtál, elhunytál

Ám... benned ragyogok - olyan jó
Szívritmusod andalító
Rajtam dobol minden ujjad
Játék vagyok, ringok rajtad
És ha mégis kételkedek:
- Vajh’ az ördög mindent enged?
Ím’ két poklunk találkozik
Mennybe menve egybe izzik

Óvatosan, szerelem
sziporkázik milliárd kis szikra
fel az égre, nevetve magasra
kipattannak, mint burjánzó életek
ahogy’ a virágokért a kis rügyek
kacagva szállnak, vörösen égnek
repülnek szilajon fel a kék égnek
álmukban elhitték, a Nap-sors ilyen
tűzgömbként száguldni az éji fényben
ám a másodperc tört része, villanás
fájdalmas sercenés: Búcsúzom, élet!...
koromba fullad a fény, a szikrázás
szél fújja szét a légkönnyű pernyéket
... csacskán elhagyták az éltető parazsat
ahogy felizzottak, a semmibe úgy hullnak

száguld a vérem
és én is érzem
mi lüktet benned
...kéjed beenged
keres a karom
szám az ajkadon
testeddé égek
holtodig élek

olyan vagy, te eső
te szomorú élet
lassú és esendő
mégis várlak téged
arcomba hullsz csendben
- Tisztulok, vagy sírok?
könny ez a szememben?
én mindent elbírok?
hihetném: simogatsz
hű vigasszal takarsz
békíted arcomat
frissítőn felkavarsz..
De nem... Csak hullsz le rám
életem alkonyán
Azért írom, hogy ne lehessen így...! (bomlasztó vírusvilág)
némán, csendesen úszik köztünk a méla béke
fékszegen hallgatjuk fáradt szíve dobbanását
erőnk nincs már vitára, zajra, jog se tévedésre
ismeretlen ellenség fokozta le a testünk izzását
látásunknak nincs éle. a szemünk csak hunyorog
a vad hullámok elcsitultak, bentről kifelé fújtatunk
tompán érti meg a fényt az ész, a száj lassan mozog
futnánk, vágtatnánk előre - béklyót dob ránk az agyunk
mint a fekete-fehér fotókon: élesebb a ténynél a világ
és a filmes trükk-vágó keze alatt visszafelé mozgunk
két lépés volt előre! - de hátra botlik mindkét balláb
kik egy voltunk ketten egykor, jaj, ismét ketté foszlunk

Egy emberöltőt adtál rám... elegáns, szép öltöny
Csak egy perc ez a 20 év. Kifeszítve olyan, mint a nyugodt víztükör. Benne látja magát a napfény. De vigyázz, sodorja saját erejét próbálva a szél
is, hullámok vinnék ki a parton túlra, hogy otthagyják, eső és jég marná
sima felszínét.
És meg is történik mindez. Lesújt a csendes felszínre minden, aki és ami
tud. Szívesen megzavarnák a csendet és a fényt, a tükröt a víz felszínén. A
végén azonban csak egy maradhat győztes: a napfény, amint tündökölve
nézi és látja magát. Melegíteni, mosolyogni akar, ahogyan maga a Nap
szokott.
Simogatni - szerető ember akar lenni ő maga is.20 év semmi tehát, a természet törvényei ennyi idő alatt sem változnak. Más azonban a gyarló
ember. 20.000 apró és nagy válság. 200.000 csillogó öröm. 2.000.000 lágy
érintés a test kíváncsi pontjain. Pontosan ennyi, számoltam mindig, sorban. A gyarló ember tele van öröm-vággyal, odaadó ösztönökkel, kéjjel
végtelenül. Tudja, hogy a víztükör önmagában szelíd és sima, fényes. De
vakmerő, s úgy dönt: beleveti magát, csobban nagyot, lubickolni akar,
paskolni a rejtett pontokat. Hullámmá akarna változni ő is, széllé és viharrá, esővé és jéggé.
Mert a gyarló embernek nem kell a szürke, csendes, háborítatlan béke. A
megalkuvás. A visszavonulás. Ő feszítő erőkre vágyik kívül-belül, robbanni szeretne vad hévvel, hogy aztán élvezze az általa teremtett feszültség enyhítésének édes módjait. A buja vonaglásig szeretné hevíteni a testét, és fel- és elolvadásig adni magát. 20 év egy egész élet. Lepörög alatta
minden, legfőbb érzéseink és legdurvább megalkuvásaink, veszteségeink
és diadaink számtalan sora.
Ha eddig adtál, ostoba, önző élet:
miért nem adsz még 20 ilyen évet?!
Az élet vége éppen az eleje: Olyan vagy, mint a pici patak. Áradsz, viháncolsz, csörgedezel, kacagsz lefelé szaladva, hogy beolvadj a folyó rád váró
nagy testébe. Átadod magad teljesen, de jössz magad után megannyi újabb
hullámmal, lüktetéssel, áradással, kiapadhatatlanul.

És elér a patakok sorsa. Kis ér leszel, bágyadt és erőtlen vánszorgás, szomorú csordogálás. Eredbe alig ered víz, s útközben minden eddig buzgón
áradó csepp is elmarad. A kétség keserűsége emészt, hogy elérsz-e még a
folyóhoz. Utadat kövek, gallyak, beléd hullott gazok akadályozzák, megfojtják lendületedet.
És eljön a vég. Ki is száradsz. Nem marad semmi belőled.
Semmi? Csak a semmi lehet semmi, egy patak, egy ér, egy szivárgás soha.
Ha ő ez volt valaha, ez is lesz.
Most csak a medred látszik, szárazon, repedezetten. Más észre sem veszi,
hogy itt valaha maga az élet száguldott.
Ennyi voltál, szép, üde, csábító élet? Sivár halál.
Ám nem. A meder ott maradt rendületlenül.
És jönnek, mint jöttek mindig a nagy esők, a hó- és jéghegyek törvényszerű olvadásai. Talán már úton is vannak, csak még nem értek el hozzád.
És te fáradtan, lehajtott fejjel, kiszáradtan is tudod: eljönnek, magukkal
ragadnak, tele töltenek erővel, megduzzasztanak, mint régen és mint mindig, és együtt rohantok a nagy folyó karjaiba. Az eső, a hólé nem az, ami
eddig volt, hanem benned és együtt veled éltető forrás, áramló élet, amely
elválaszthatatlan része a világ együttes dobogásának.
Várd meg az esőt, patakocska, mindig megjön időben.
Utolsó tanácsom:
Fojtsd le az erjedő mustot. Ha tudod. ???
Mondd meg a fának, hogy befelé hajtsa rügyeit.
A villámnak, hogy felfelé több hely van.
Az anyának, hogy tartsa még gyermekét bent a 9. hónap lejárta után is,
hagy nőjön a kis drága, jobb ott bent.
Mondd a napfénynek, hogy legyen sötét, mert most így vakítja a szemet.
A könnynek, hogy ne folyjon.
De ne mondd az életnek, hogy haljon meg. Mert vigyázz, megteszi.

Nem kellett volna, de így lett
jobb sorsra volt érdemes apám
pálcát balléte tört fölötte
étel helyén sör az asztalán
hibája halálba kergette
apám utálta a korszakot
mely ráhágott az életére
a sok kongó hordószónokot
bort fecskendezett a vérébe
borús útján majdnem követtem
kocsmákban ki-be tántorogva
de míg őt elengedte az Isten
engem engedett a dolgomra
vádlója apámnak nem lehetek
az árat bőven megfizette
kiürült így hát a tarsolya
szíjával önmagát kergette
fiú az apának nem eshet
joga, dolga az örök hála
csendes kérdés, s a felelet:
miben is hasonlít apjára?
honnan jön az erő, hit, és ész
mitől száll magasan a lényeg
„szenvedhetsz, vérzel, akkor se félsz!..
szíved belül lágy, kívül kéreg”

az ész önmaga nem hatalom
csupán egy eltévedt fuvallat
vegyítsd a jellemmel utadon
adja e kettő a vallásodat
szólt így is: „Ne vádold, mi külső
ha árt, bánt, győzd le zokszó nélkül
s ha végzet fenyít, hogy érted jő
hallgass a bensődre legvégül
ha lelked azt súgná, elvesztél
tudd: fölötte az úr épp’ te vagy
táncolj bátran a penge élén
veled van anyád: az Akarat”

Az egyetlen igaz szeretet
(kicsi gyermekem, egy, s mind...)
Az esetlent, a kacagót
a szőnyegen bukdácsolót
hozzám bújva a karomban
s csacsogni az autóban
szeme sarkán a könnyeket
mert bömbölni most nem lehet
legörbült száján fájdalom
vele megértő mosolyom
...
lázadását tinédzserként
féltve őrzött tekintélyét
amint zöldségeket zagyvál
s nem néz hátra az ajtónál

- Igaz?... - Csak mi ellenkezik...!
szabad ösztönnel vétkezik
megtagadja védő kezed
elszakadni kész élvezet
...
S ha fiatal felnőtté vált
és anya nem moshat gatyát
-nicsak, apában értelem...?
s leülünk sokszor még ketten
kizárjuk az élet zaját
és megértjük egymás baját
és a végtelen lényegét
apám sírját - kicsim bölcsőjét

az utat, mi köztünk kúszik

Gyereknapi realizmus kacagva
Nekem Gyereknap minden nap. Édes Fiaim!
Na de miért Fiaim? Miért mindig ez a hímsovinizmus, apa. Hát itt vagyunk mi is, lányok!
Jó, de ti is a fiaim vagytok, nem?
Jól van, nyugodj le, kérlek. Persze, Anikó, Emese, Lelle csupa nagybajszos fiú név.
Jól van, lányok. Tehát Édes Fiaim.
És Lányok is, ha tényleg vagytok.
Édes lányaim, mindenkinél édesebbek és ékesebbek. Így jó?
Mindenem vagytok nekem, írnám és mondanám a szemen szedett hazugságot, mert hiszen ti nekem mindenen túl vagytok. Egy másik, egy minden
más esetre nézve elképzelhetetlen világban, ott, ahol csak ti vagytok. És
ha beengedtek magatokba, akkor én is. Ebben az engedékenységben persze egy szülő ne reménykedjen. A szülő ad, és tűnés. Hajrá tehát Gyereknap minden nap. Hajrá tehát tűnés fater!
Na jó, ezt még nem mondtátok. Jön majd ez is?
Én most csak rám tekintő csillogó szemeteket látom, benne az őszinte,

rajongó, igéző kérdéssel: - Mikor emeled már meg a zsebpénzünket, te is
tudod, hogy zsugorian alacsony.
Imádok veletek beszélgetni, látjátok, most is.
Ilyenkor mindig bámulhatom a hátatokat, hallhatom elfutó lépteiteket, a
bevágott ajtót, csupa önfeledt, családias pillanat, ilyen is csak egy családban fordulhat elő. Máshol szétrúgnák a feneketeket ezért a pimaszságért...
na ja, de hát a család az család, apa, te szoktad mondani. A család - az
mindent kibír.
Na, befejezted? A megemelt - ... milyen megemelt, Fiam?! - zsebpénzzel
ne babrálj sokat, utald a számlánkra. Kiált vissza a kapuból.
Imádom, ahogyan tanulnak itthon. Szorgalmasan, órákon át, csendben az
asztal fölé görnyedve. Szinte serceg a papír a sűrű olvasástól, s kigyullad,
amire írnak. Kicsik még egyesek közülük, s a nagyobbak, amikor kicsik
voltak, ugyanezt a képet sugallják nekem, amikor titokban megfigyelem a
tanulást. Olyanok, mint ha már egyetemisták lennének. Elmélyültek, okosak. Egyszer oda is léptem az egyikhez váratlanul, meg akartam simogatni
kis okos fejét. Először észre sem vettem, olyan gyorsan történt. S amikor
észrevettem, nem fogtam fel. S amikor felfogtam, nem hittem el. Pedig
ez történt. Olyan bámutalos gyorsasággal és olyan nesztelenül csúsztatta
combja alá a mobilt, hogy világosan tudtam: ezt már ezerszer begyakorolta. Profi átverés. Tanultok, mi?! És serceg papír, mi?
Így lesz az ember egykor felelős férfiból nevetséges bugyuta. Vagyis szülő. Mert ahelyett, hogy érdemei szerint hátulról és oldalról levertem volna
egy-egy fülest - nyilván külön-külön mindenkinek, és hogy együtt is fájjon
-, sarkon fordultam és nagy haraggal távoztam a környékről. Jó messzire.
Hogy kiröhögjem magamat. Hát persze! Hát kinek a gyerekei? Hát persze,
hogy átvernek. Olajozottan, seregestül, mert pontosan tudják, hogy a szülő
csak bábu a bábszínházban, akit ők mozgatnak.
Ezzel le is írtam a Gyereknapot nálunk. Minden nap gyereknap, így telik
mindegyik. Mi egy nagy ünnep vagyunk, családnak hívják, ahol a gyerek
a született terrorista, az atya - meg a Fiú és a Szentlélek - a megnémult, önkéntes, tökkel ütött áldozat. Ki ne akarna boldog gyerek lenni ilyen helyzetben? Sok boldogságot, Fiaim, az apa elleni terrorhadjárat ifjú hősei.
És Lányaim is, Ti, a női örökkévalóság záloga.

… fénypont az életemben…
(150 év alatt nem fordulhatott volna elő, mos ez is elmaradt a vírus miatt)
... fény a 4 év, amelyet a Petőfi Sándor Gimnáziumban töltöttem Kiskunfélegyházán 1962-66 között. Ez a fénypont tudta, hogy én fénynek tekintem, ezért hálából olyan fényes életívre küldött, amelyre nélküle soha nem
gondolhattam volna. A gimis évek kialakították egész mai természetemet,
pontosabban fogalmazva beteljesítették azt a sorsot, amelyre születésem,
kicsiny gyermekkorom első hat éve és az azt követő általános iskolai háttér, valamint a szegényes, de szorgalmas családi lét felkészített.
Az első osztályt még egy pici falu tipikus tanyai iskolájában, Klebelsberg
Kuno e nemzeti ajándékában kezdtem. S mit ad isten? Apám volt az egyetlen tanító, így az enyém is. S mit ad isten? Később megtudtam, hogy apám
ugyanazon az iskolában, az akkori Petőfi Sándor Tanítóképzőn szerezte
diplomáját, amelybe később én is jártam, s amelyet most ünneplünk.
Hat éves korára 80%-ban eldől, milyen lesz az ember – mondta nekem
egykori barátom, a nagyon bölcs Makovecz Imre. Ha ezt a maradék 20
%-ot 100-nak vesszük, akkor azon belül a gimis négy év és az azt lezáró
beérés, az érettségi és a felvételi jelentett 50 %-ot. Nagy dolog ez. A további évtizedekre, az egyetemre, az életpályára, a családra és a létre a jellem
végső kialakulásában a másik 50 % jutott.
Vagyis a gimi négy éve megszabta, ki és mi leszek. És fel is készített erre.
Azelőtt összesen kétszer 1 órára jártam Budapesten, s amikor a villamosra
szálltam a Nyugatinál, hogy elvigyen felvételizni a Közgázra, csak bámultam, hogy milyen sok ember él, mozog, nyüzsög itt. Mit keresek én
köztük? Lesz nekem itt hely?
Én nem tudtam, hogy igen, tanáraim viszont biztosak voltak benne. Amikor megkérdeztem az igazgatót, Harsányi urat – akkor elvtársnak hívtuk -,
hogy merjek-e én felvételizni a Közgázra, vagy keressek munkát valahol,
és segít-e ez utóbbiban, akkor komoly arccal behívott a szobájába:
-Fiam, hatvanan végeztek itt most. Ha közületek csak egy embert vennének fel felsőfokú intézménybe, akkor az te lennél. De harmincat vesznek
fel. Egy szót se halljak erről!
Övegesné tanárnő minden pillantása, mozdulata és szava előre, felfelé

küldött. Nem kellett külön mondania, elég volt, ahogyan biztatást fejezett
ki a mosolya. Osztályfőnököm, Fejes Mária pedig úgy öntötte belém a
magyart és a történelmet, mintha biztos lett volna benne, hogy én vagyok
a legtermékenyebb talaj. Az érettségi felé közeledve állandóan azzal gyötört, hogy jobban, szélesebben ismerjem meg Kossuth és Széchenyi vitáját.
Nem volt könnyű, untam, mert nem igazán értettem meg a lényegét. De a
Közgázon a felvételin, amikor szétnyitottam a feladatot, ez áll rajta: Kossuth és Széchenyi vitája. Némi aggállyal néztek rám a vizsgabizottság tagjai, tudták, hogy ettől mindenki bajban van. Én viszont széles vigyorral
kezdtem hozzá. Két perc múlva – elvileg lett volna még hátra nyolc perc
– láttam, amint az elnök leírta a papírra a bűvös számol: 5. Harsányi igazgató úr alakja rémlett fel előttem. Ja, és Fejes Máriáé. Ja, és Övegesné Éva
nénié. Ők is vigyorogtak.
Férfi ott lettem, bár ekkor még nem volt a világon egyetlen nő sem, aki
ezt komoly érvekkel alátámaszthatta volna. Mivel azonban mi voltunk az
utolsó tisztán fiú osztály, többségünk – vagy csak az én személyes többségem – alábecsülte a lányokat. Ott voltunk mi tökös srácok, minek ide a
csicsergés. És hogyan is hajolhatna le egy 4.a osztályos, hamarosan felvételiző – figyelem, lányok: Felvételiző!!! – fiú az eggyel lentebbi, 3.a osztály süldő lányai felé? Ekkora tekintélyvesztés nem fér bele, ifjú hölgyek,
ne is reménykedjetek.
(Aztán később kiderült, hogy egyszerűen csak gyáva voltam és járatlan.
Csupán fiútestvérekkel, az utcában kizárólag fiú bandákkal, az általános
és középiskolában tisztán fiú osztályokban élve hogyan is ismerhettem
volna azt a mennyei szót, amellyel közeledni lehet egy lányhoz? Helyette
maradt a nagyképű „lám, elnézek a fejetek fölött, mert én nagy vagyok
és menő…” maradt ez a gőgös érzés. Inkább kellett volna búgú hangon a
megváltó hanglejtés: Helló, hogy vagy? De nem ment, szűk volt a torkom.
Bocsánat, drága félegyházi lányok, gimis kis csajok, rájöttem már, mit
hagytam ki. Ha azért valamennyire vigasz, elmondom, megsúgom: bepótoltam… Bár tudom, EZT lehetetlen.)
Ha tehát leszámítjuk felemás életemet e lányhiányban, ha elnézzük sutaságomat, és helyette azt mondjuk, hogy nekem fontosabb volt a felvételi,

mint egy dögös kis tüzes lány – ha elfogadjuk ezt a nyilvánvaló hazugságot -, akkor marad a színtiszta lényeg: életem talán legdinamikusabb
része az a négy év volt… Így utólag, 55 év múltán korrigálom egy kicsit: a
gyerekeim születése, annak hosszú sora negyven éven át… igen, az mégis
nagyobb ív volt. Hajrá Félegyháza, minden emlékem ott!
(A szerző ünnepi megemlékezése gimnáziuma 150. évfordulója emlékére 2021-ben. Valamennyi tanára, valamint tanyai tanító apja, szerető-gondozó édesanyja szeretetével.)
Magyar marad örökké...
Az a bizonyos nagy Magyarország az anyaföldünk.
A magyar nyelv az anyanyelvünk.
Így országunk és nyelvünk a mi közös, nemzeti anyánk.
Április 23. a Magyar Nyelv Napja. Titkos, ki nem mondott, belül hordozott nemzeti ünnep, ha belegondolunk...
Méz, áhítat, hozzád tartozás, kimondott közös erő, velünk született, elszakíthatatlan kötelék, cselekvéseink szervező dallama, érzéseink és gondolataink meleg otthona - magyar nyelvünk.
A covidjárványtól való súlyos függés, a harmadik hullám közepette írtam
e sorokat. Amikor a sötét lyukakból ki akartunk mászni a fényre, és közben mindenféle érzésekbe kapaszkodtunk, hogy átvészeljük őrület nélkül.
Mára sikerült, ma vagyok 73 éves. Ez alkalomra jelentettem meg ezt a
bővített kiadást, örömünnepnek, nekem, másoknak.
2021. június 7.

Gubcsi Lajos Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus
Könyvtárában megjelent albumai, könyvei
Gubcsi Lajos: Arcpillanatok –A Magyar Művészetért Arcképcsarnoka
https://mek.oszk.hu/20600/20688
Gubcsi Lajos: Hall még valaki? - Az Ismeretlen Ellenségnek
https://mek.oszk.hu/21700/21790
Gubcsi Lajos: Elnémul a harang Nándorfehérváron, 1521– 13 ördögi év,
8. kötet
http://mek.oszk.hu/16400/16478]
Gubcsi Lajos: Kicsim gyere, fölmegyünk az égig
https://mek.oszk.hu/19800/19829/
Gubcsi Lajos: Ati ecsete – Gubcsi Attila hátrahagyott élete
https://mek.oszk.hu/21000/21020/
Gubcsi Lajos: … a Kő marad… - Emlékeim Kő Pálról
https://mek.oszk.hu/20800/20852/
Gubcsi Lajos: Hajnal hasad hasad alatt – Május, havi ciklus
https://mek.oszk.hu/20000/20035/
Gubcsi Lajos: Szulejmán álma, 1520 – 13 ördögi év, 7. kötet
http://mek.oszk.hu/16400/16403
Gubcsi Lajos: Április – havi ciklus
http://mek.oszk.hu/18600/18631
Gubcsi Lajos: A Habsburg-sas karmai, 1519 – 13 ördögi év, 6. kötet
http://mek.oszk.hu/16400/16402

Gubcsi Lajos: Március - Havi ciklus
http://mek.oszk.hu/17500/17501
Gubcsi Lajos: Kié az ország?, 1518 – 13 ördögi év, 5. kötet
http://mek.oszk.hu/16300/16336/
Gubcsi Lajos: Krisztusi korban - Alleglória : 30 éves A Magyar Művészetért Díjrendszer
http://mek.oszk.hu/17400/17494
Gubcsi Lajos: Február - Havi ciklus
http://mek.oszk.hu/15000/15005
Gubcsi Lajos: Járdaszegély, árva szegény
http://mek.oszk.hu/16400/16416/
Gubcsi Lajos: Werbőczy vastörvényén nincs pecsét, 1517 - 13 ördögi év,
4. kötet
http://mek.oszk.hu/16300/16302
Gubcsi Lajos: 10 éves király trónol, 1516 - 13 ördögi év, 3. kötet
http://mek.oszk.hu/15000/15089
Gubcsi Lajos: Koronánk a nászajándék, 1515 - 13 ördögi év, 2. kötet
http://mek.oszk.hu/15000/15079
Gubcsi Lajos: Magyar pokol, 1514 - 13 ördögi év 1. kötet
http://mek.oszk.hu/12200/12297/
Gubcsi Lajos: Hazudj, s a bíró is megsegít – Jus gladii
Egy karaktergyilkosság története
http://mek.oszk.hu/10400/10408/

Gubcsi Lajos: Jut eszembe… ami kimaradt
http://mek.oszk.hu/12500/12529
Gubcsi Lajos: Félvörös Félhérosz
http://mek.oszk.hu/13600/13662
Gubcsi Lajos: Mr. 52 fok
http://mek.oszk.hu/13700/13727
Gubcsi Lajos: Bezár
http://mek.oszk.hu/13900/13930/
Gubcsi Lajos: JANUÁR – havi ciklus
http://mek.oszk.hu/13600/13661
Gubcsi Lajos: Kórpótlási jogüzérek - Szociokrimi
http://mek.oszk.hu/12200/12291/
Gubcsi Lajos: Leányálom
http://mek.oszk.hu/12500/12519
Gubcsi Lajos: 13 ördögi év – A máglyától Mohácsig
http://mek.oszk.hu/12500/12518
Gubcsi Lajos: 1514 – Magyar pokol (opera és rockdráma librettója)
http://mek.oszk.hu/12300/12381/
Gubcsi Lajos: A Magyar Művészetért – 25 éves gyermekem
http://mek.oszk.hu/11200/11262/
Gubcsi Lajos: Nyitott boríték
http://mek.oszk.hu/10900/10946/

Gubcsi Lajos: Őseink, gyermekeink
http://mek.oszk.hu/10400/10409/
Gubcsi Lajos: Felnőtt állatmesék
http://mek.oszk.hu/10400/10407/
Gubcsi Lajos: Hű szó, háborgó
http://mek.oszk.hu/10400/10410/
Gubcsi Lajos: Legényregény
http://mek.oszk.hu/08600/08677
Gubcsi Lajos: Korom Magyarország fölött - 2004-2010
http://mek.oszk.hu/08400/08497/
Gubcsi Lajos: Elég lett, ELÉGETT
http://mek.oszk.hu/07700/07792/
Gubcsi Lajos: Egy kun Budán és Pesten
http://mek.oszk.hu/07700/07793/
Gubcsi Lajos: Elég, ami ELÉG
http://mek.oszk.hu/06600/06608/
Gubcsi Lajos: IV. Üzenet Erdélyből
http://mek.oszk.hu/03400/03498
Gubcsi Lajos: Dallam az éjben
http://mek.oszk.hu/05700/05773/
Gubcsi Lajos: Ajánlott – Levelek Orbán Viktornak (részletek)
http://mek.oszk.hu/05800/05833/

Gubcsi Lajos: III. Üzenet a végekről – Délvidék
http://mek.oszk.hu/03400/03497
Gubcsi Lajos: A szabadság népe
http://mek.oszk.hu/03400/03496
Gubcsi Lajos: Az ég felé...
http://mek.oszk.hu/03400/03499
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: I. Üzenet a végekről – Felvidék
http://www.mek.oszk.hu/01900/01950
Gubcsi Lajos: II. Üzenet a végekről – 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://mek.oszk.hu/02500/02576
Gubcsi Lajos: Istentelenül
http://mek.oszk.hu/02500/02575

Gubcsi Lajos: Haza szerelem
http://mek.oszk.hu/02500/02574
Gubcsi Anikó-Gubcsi Lajos: Aranykönyv - A Magyar Művészetért
http://www.mek.oszk.hu/01700/01741
Gubcsi Lajos: Posztumusz
http://mek.oszk.hu/02700/02785
Gubcsi Lajos: Magyar parasztság a Kárpát-medencében
http://mek.oszk.hu/02500/02577
Gubcsi Lajos: Valaki dobog a szívemen
http://mek.oszk.hu/02500/02573
Gubcsi Lajos: Szem, fényvesztés
http://mek.oszk.hu/02500/02578
Gubcsi Lajos: A kommunikáció napja
http://www.mek.oszk.hu/00100/00141
Gubcsi Lajos: 4 nap, amely megrengette az országot 1989
http://www.mek.oszk.hu/01500/01508
Gubcsi Lajos: Four days that shook Hungary 1989
http://mek.oszk.hu/14600/14621/
Gubcsi Lajos: After the Bargain - The Hungarian Reform 1988
http://mek.oszk.hu/15000/15006/
Gubcsi Lajos: Rés a Nagyfalon – Kína 1987
http://mek.oszk.hu/14600/14607/

Gubcsi Lajos-Tarafás Imre: Das unsichtbare Geld
http://mek.oszk.hu/14600/14618/
Gubcsi Lajos-Tarafás Imre: A láthatatlan pénz
http://www.mek.oszk.hu/02400/02442/
Gubcsi Lajos szerkesztésében megjelent könyvek:
Gubcsi Lajos (szerk.): 1111 évvel ezelőtt - A 907-es pozsonyi csata
http://mek.oszk.hu/18300/18399
Gubcsi Lajos (szerk.): 1111 years ago - The Battle in Pressburg in 907
http://mek.oszk.hu/18400/18400
Gubcsi Lajos (szerk.): 1000-1100 years ago – Hungary in the Carpathian
Basin
http://mek.oszk.hu/09100/09132
Gubcsi Lajos (szerk.): 1000-1100 évvel ezelőtt – Magyarország a Kárpát-medencében
http://mek.oszk.hu/09100/09186
Gubcsi Lajos (szerk.): From the Noon Bell to the Lads of Pest
http://mek.oszk.hu/09400/09426
Gubcsi Lajos (szerk.): A déli harangszótól a pesti srácokig
Gubcsi Lajos (szerk.): 1122 years - For the Homeland onto Death
http://mek.oszk.hu/18600/18685
Gubcsi Lajos: 1122 év - A hazáért mindhalálig : Magyarország a Kárpát-medencében / szerkesztő Gubcsi Lajos
http://mek.oszk.hu/18600/18686

Zenés művek:
Gubcsi Lajos – Benkő László: Ismét Vereckénél – Rákóczi ballada:
-DVD:
https://www.youtube.com/watch?v=p-ES82MZh_0
https://www.youtube.com/watch?v=FmZ79vtXH7c
-CD:
http://www.amm-gubcsi.hu/cikk/1180/benko--gubcsi---ismet-vereckenel
Ökrös Csaba – Gubcsi Lajos: 1514 – Magyar pokol
(opera librettó szövege)
http://mek.oszk.hu/12300/12381/
Gubcsi Lajos-Nagy Tivadar-Role együttes: Dózsa – 1514, rockdráma

