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A családi hagyatékban őrzött emlékek és do ku-
mentumok alapján állt össze a kötet a szerző szü le-
tésének századik évfordulóján. Hála leányának, Bencz 
Arsenović Gabriellának, az írói hagyaték ápolójának, most 
közkinccsé válik a lappangó hagyaték közlésre érdemes része, 
mindaz, ami Bencz Mihály életművének tartozéka ugyan, de 
töredék mivoltából eredően csak járulékos része, kiegészítője lehet 
a befejezett életműnek, és hogy mint örökös és mint tanú vállalta 
a család történetének a megírását is. A maguk elszórtságából ki-
emelve levelek, vers- és prózatöredékek, újságközlemények és ba-
rá ti méltatások „szerveződnek” a megjelent és lezártnak tekintett 
művek köré jelezve, hogy az írói-művészi pálya története minden 
esetben árnyaltabb és gazdagabb, mint a nyilvánosságnak szánt 
publikáció. Az emberi élet és a pálya a szellemiség, a szellemi 
tartalom kimunkálója, ami a maga egészében éghajlata a művészi 
alkotásnak.
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Bácsföldvár látképe • A Ferenc-csatorna

q  MORZSÁK A „MAGASOK VÁNDORÁNAK” 
TARISZNYÁJÁBÓL w
Családi krónika

Csaknem fél évszázada vetette papírra Majtényi Mihály ma is időszerű 
gondolatait: „Mai törekvéseinkben benne van a kulturális hagyomány 
és kulturális örökség fokozott megbecsülése is, kétségtelenül. S egé-
szében kell belemarkolnunk a múlt homokjába ahhoz, hogy minél 
több homokszem csillogása a tenyerünkön maradjon. […] Én abból 
indultam ki, hogy irodalmunknak ollómmal körülnyesett fejezetei 
és a fejezetek szereplői vagy szikrává, vagy hamuvá váltak rég, és talán 
csak így, a mese hangján lehet őket újra, éltesen felidézni.”1

 1 Majtényi Mihály: Szikra és hamu. Újvidék, 1963, Forum Könyvkiadó, 8.
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Szikra és hamu? Vajon Bencz Mihálynak, a „magasok vándorá-
nak” tarisznyájából származó morzsáknak hamuvá kell-e válniuk? A 
családban őrzött, nem teljes írói hagyaték előkerül a dobozokból. A 
„papír márványába bevésett szavak” az asztalon, az almáriumon, az 
öreg zongorán, a szőnyegeken pihennek, mint tavirózsák a bágyadt 
napsütésben. Ezek Bencz Mihály apró örömei. A valóság személyes 
átéléseinek a tükröződései. A magáévá tett költői képek, érzelmek, han-
gulatok megéneklése. A múlt emlékeinek feloldhatatlan sokszínűsége. 
„Emlékek költészete az övé, s olyankor indítanak meg versei, amikor 
egy-egy ilyen lelkébe temetett emlék tör fel, akvarellszínei ilyenkor me-
legen, könnyesen csillognak” – írja Bori Imre egyik tanulmányában.2

Prózájában a bácskai ember egysíkúnak hitt élete a maga sokarcúságá-
ban elevenedik meg. Igazi kincsesbányájává vált az emberek megismerése, 
életük felfedezése, gondolataik vívódása a jelennel és a múlttal, a derűvel 
és a gonddal. A szeretett táj embereinek érzései, gondolatai, hangulatai 
ezek a jellemzés erejével készült portrék, életképek. Vallomások egy 

A templom és a községháza

q

 2 Bori Imre: A vajdasági ég alatt. Újvidék, 1960, Forum Könyvkiadó, 45.
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korról, amelyeket szeretetbe mártott tollal örökített meg Bencz Mihály 
a meg nem értések köveivel kirakott, rövidre szabott útja során.

Szikra és hamu… Hamu-e mindez? Hamu-e az a száznyolcvanöt 
riport, tárca, novella, karcolat, elbeszélés, mese? Hamu-e a háromszáz 
vers és epigramma, az egyetlen regény, a kilenc színmű és jelenet? A 
magyar nyelvre lefordított öt ifj úsági regény, a szakkönyvek, versek, 
színdarabok? Szikra és hamu? Nem. Egyik sem. Sem szikra, sem hamu, 
hanem morzsák a „magasok vándorának” tarisznyájából. Ez a kötet a 
maga sajátos arculatával az érzelmi, az esztétikai hatások elmélyülését 
kívánja elősegíteni. Ezek az írásos emlékek érdekesek lehetnek történeti 
és irodalomtörténeti szempontból is.

Mézszínűvé vált testimonium matrimoniik,3 keresztlevelek és 
gyászjelentések a tanúi egy letűnt világ reményeinek, csalódásainak, 
vétkeinek, áldásainak, tűréseinek, könnyeinek és meneküléseinek. 

Bencz Ádám keresztelőlevele

q  

 3 Házasságlevelek.
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Lassan közelebb jöttek az alkonyatok, az árnyak, és eltűntek a fények. 
A Bencz családban „koporsókká változtak a bölcsők”. Fogy a csók, az 
erő, és mintha elfogyna az Élet is – „valamerről valamerre fut az élet 
sereglete”. Holnap már a Házban majd nem lakik más, mint az idő.

Bácsföldváron az anyakönyvvezetői hivatalban az első bejegyzett 
adat a Bencz családról a XIX. század első feléből való: Bencz Mihály 
János iparos és Horváth Veronika római katolikusok gyermeke, Ádám 
1834. december 21-én született, és december 22-én keresztelték meg. 
Bencz Ádám géplakatos volt, 76 évet élt, ötször három évre megválasz-
tották kenéznek, 33 éves koráig élvezte a legényéletet, házasságot 1867. 
január 23-án kötött Jung Salomeával (Rozáliával). Salomea karácsony 
napján született 1844-ben Neu Sovéban Jung Fülöp földműves és Jakob 
Erzsébet gyermekeként. Öt gyermekkel áldotta meg az Isten őket – sor-
jában: András, János, Ernő, Etel és Anna –, és tette vidámabbá családi 
fészküket. A gyermekek felcseperedtek, és saját családot alapítottak. 
András kétszer nősült: előbb Takács Erzsébet, majd Sarkadi Ilona volt 
a felesége. Kislánya, Gizella, mindössze tizenhét évet élt (1898–1915). 
Ernő Kollinássy Gizellát vette nőül. Hozzájuk négyszer kopogtatott 
be a gólya: így született Ernő, Géza, Zsiga és Rózsa. 

Id. Bencz Ernő, a Kollinássy, a Hegedűs és a Hilák család 
(Zsablya, 1936. április 13.)

q
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Etel férjhez ment Sőner Ignáczhoz; ők Matild és István gyerme-
keiknek örülhettek. Anna Vas Antalhoz ment nőül, és az ő otthonuk 
sem maradt csöndös, gyerekeik, Etelka, Antal és Márton zsivajától lett 
hangos a ház.

Bencz János (1869–1946) folytatta a családi hagyományt – benne 
továbbélt a gépekhez való vonzódás –, és géplakatos lett. A gőzgépek 
kezelésére vonatkozó „kielégítő sikerrel letett vizsgálatról” szóló 
vizsgálati bizonyítványát 1884. június 11-én Temesvárott írta alá a 
vizsgálóbizottság. 

Megteremtve így a családalapításhoz az anyagi hátteret 1901. április 
23-án házasságot kötött Buza Mihály és Dombi Rozália gyermekével, 
Viktóriával, aki Földváron született. János a harminckettedik életévét 
taposta akkor, felesége tíz évvel volt nála fi atalabb. Bencz Jánosné Buza 
Viktória kilencszer nézett anyai örömök elé, kilencszer hallotta felsírni 

Id. Bencz János vizsgálati bizonyítványa (1884. június 11.)

q  
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világra hozott gyermekeit, ám az Úr kettőt magához szólított még pici 
korában. Nekik hét fi úgyermeket hagyott meg: Jánost (1900), Józsefet 
(1902), Sándort (1904), Imrét (1906), Péter-Pált (1907), Boldizsárt 
(1910) és Mihályt (1913). „Itt egyetlen famíliából emelkedett a bácskai 
Parnasszus földhányásai fölé nem kevesebb, mint három író és művész: 
a sokgyermekes Bencz család adta mind őket” – írta Majtényi Mihály 
a Szikra és hamuban.4

Amikor Bencz Ádámné Jung Salomea-Rozália 1914. május 11-én, 
négy évvel férje halála után követte őt a mennyek országába, akkor a 
gyászjelentés valóságos családfává változott át felsorolva gyermekeiket, 
vejeiket, menyeiket és a tizenhét unokát. 

Hét fi úgyermekük megérte a felnőttkort. János (István) elsőszülött-
ként jött a világra 1900. augusztus 25-én, és ezért kapta dédapjának 
és apjának a nevét örökségül. Közte és a legkisebb, a kilencedik öccse, 
Mihály között tizenhárom év volt a különbség. Mivel ő volt a legidő-
sebb, a testvérei felettébb tisztelték őt, ügyes-bajos dolgaik elintézéséért 
mindenkor hozzá fordultak bizalommal. Jani bátyának mindig volt 
ideje meg kedve is foglalkozni az öcsikkel, soha sem zárkózott el kéréseik 

A Bencz család (1941)

q

 4 Majtényi 1963, 121.
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elől. Géplakatosnak tanult, s a munkában szorgalmas volt és igyekvő, 
amiről néhány fennmaradt irat is tanúskodik.

Idősebb Bencz János büszke lehetett fi ára. Igazából talán csak 
egyszer haragudott meg rá, akkor, amikor ifj abb Bencz János a szülők 
megkérdezése nélkül cséplőgépet vett. A rossz nyelvek szerint csakis 
azért, hogy aratáskor, mint cséplőgép-tulajdonost hazaengedjék a 
katonaságból. János a Bencz-vagyon gyarapítására kihasznált minden 
alkalmat, számtalan adásvételi szerződés tanúskodik vállalkozói ked-
véről. A Bácsföldvár monográfi ájában olvasható adatok szerint ifj abb 
Bencz János megvette Martinovityék vendéglőjét és moziját is. 

Fennmaradt dr. Darvas Imrének 1931. november 3-án Nemačka 
Crnjaról5 írt levele, amelyben 68 000 dinárért felkínálta megvételre 
az épületet, további 7000 dinárért pedig a benne lévő mozit és kocs-
maberendezést is. „Mint látni méltóztatik, mélyen lecsökkentettük 
az árat, de kérem most már Önöket, lássák be a meglevő előnyöket, 

Özv. Bencz Ádámné gyászjelentése (1914. május 11.)

q  

 5 Németül Deutsch Zerne, magyarul Németcsernye.
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hogy ennél olcsóbban a falu szívében, egy mégis csak hatalmas, tiszta 
téglaépületet már lehetetlen venni – s most már az Önök érdekében is 
kérem –, ne mulasszák el ezt a kínálkozó alkalmat, ne felejtsék el, hogy 
most a pangás mélypontján állunk, ezután jön a javulás” – olvasható 

Id. és ifj . Bencz János vendéglői

q
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levelében. A monográfi ából az is kiderül, hogy ifj abb Bencz Jánosnál a 
fi lmeket 1938-ig ital mellett mutatták be.

A második világháború előtt a vendéglő nagytermét moziteremmé 
alakították át, ahol – egészen 1946-ig, annak megszűnéséig – 247 szék 

Határozat az államosított ingatlanok visszaadásáról

q  
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és a padokon további 60 hely állt a nézők rendelkezésére. Itt olvasható 
az is, hogy Antal Gábor Bencz Jánostól „preuzima-kupuje”6 a mozit, 
ami nem sokkal ezután „társadalmi tulajdonná” alakul át. Földváron 
elsőként 1922-ben Kozlik Lajos szervezett rendszeres fi lmvetítéseket 
a vendéglőjében, később ifj abb Bencz János az ő lányát, Kozlik Ir-
mát vette feleségül. Házasságukból egy gyermekük született, Ferenc 
(1930). Idősebb Bencz Jánosnak ő volt az első fi úunokája. Ferkó szép 
és okos fi úcska volt, aki nyitott lélekkel szívta magába a Bencz család 
történeteit, és ugyancsak rajongott a magyar nemzet történelméért 
is. A nagyszülők és nagybácsik kedvence volt. Bencz János 1946-ban 
halt meg, s a gyászt Bódi nagybácsija az Apám halála történelem című 
versében örökítette meg.

Bencz Klárika és Bencz Rózsa (1936. október 5.)

q

 6 ’Adás-vevés’, azaz ’adásvétel’.
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Idősebb Bencz János halála után fennmaradt a hagyatéki tárgyalás-
ról szóló bírósági értesítés. Az ő távozása jelentette a Bencz-vagyon több 
mint száz évig tartó gyarapításának a végét. A száz év alatt megvásárolt 
szántóföldek, legelők, szőlők, gyümölcsösök, kertek, házak, vendéglők, 
gőzgépek, a mozi, a tekepálya és egyebek most az örökösök kezén hat 
részre osztódtak. A testvérek közül hárman már nem éltek Földváron. 
Az ő részüket, hogy a vagyonnak bár egy része megmaradjon egészben, 
ifj abb Bencz János vásárolta meg. Igyekezete azonban nem járt teljes 
sikerrel, az államosítással szemben ő is tehetetlen volt. De soha nem 
adta fel, minden bírósági döntést követően élt a fellebbezés jogával. 
Az 1966-ig tartó idegjáték végül meghozta a várt eredményt, a bíróság 
semmisnek tekintette az államosításról hozott korábbi határozatot.

A családban Jani bátyánk volt a fáradhatatlan örökmozgó. Még 
nyolcvanéves korában is naponta többször felpattant a kerékpárjára, 
és vígan megtette a falutól a szőlőig tartó pár kilométert. Rengeteget 
dolgozott, ülni talán csak akkor ült, amikor féltve őrzött kincsét, 
értékes bélyeggyűjteményét rendezgette. József volt János és Viktória 

Bencz József gyászjelentése (1942. augusztus 24.)

q  
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második gyermeke. Ő is – János bátyjához hasonlóan – két lábbal állt 
a földön. Nem vonzották a messzi tájak, a merész érvényesülési lehető-
ségek, a művészetek vagy a kicsapongó élet. Vendéglős volt, felettébb 
szorgalmas ember; hitveséül Sirovicza Margitot választotta. 1931-ben 
született kislányuk, Klárika, akit féltő szeretettel óvtak. Mindössze 

Bihari Bencz Sándor állampolgársági bizonyítványa •  Jobbról 
a második: Bencz Sándor

q
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tizenegy évig gyakorolhatta a jóságos apa szerepét. József Budapesten 
1942. augusztus 22-én, életének negyvenedik évében, a Délvidék visz-
szatérése során szerzett betegségében hosszas szenvedés után hunyt el. 
Klárikát megfosztotta a Teremtő az atyai szeretettől, gondoskodástól, 
Margit pedig harminchat évesen megismerte az özvegyi sors minden 
keserűségét. Kislányáért oroszlánként küzdött a sors csapásai ellen, és 
sok-sok nélkülözés árán, de sikerült kiiskoláztatnia. Klárát Földvár 
monográfi ájában úgy említik meg, mint friss diplomával rendelkező 
óvónőt.

A Bencz fi vérek közül Sándor volt az, aki elsőként hagyta el szülő-
faluját avval a szándékkal, hogy másutt próbál szerencsét, megélhetést 
teremteni magának. Távol a gépektől, a szőlőtől, a vendéglőtől és a 
mozitól, Budapesten horgonyzott le. Az apjától és az ükapjától örökölt 
vezetéknevét egy betűre zsugorította, és Bihari B. Sándorként élt, amíg 
nyolcvannyolc éves korában, 1992-ben meg nem halt.

1963. október 23-ától magyar állampolgársággal rendelkező tiszt-
viselőként kereste meg mindennapi kenyerét. Szabadidejében, amikor 
nem a gyümölcsösével volt elfoglalva, novellát és regényt írt. Persze 
minden az íróasztala fi ókjában maradt. Bencz Mihálynak írta Buda-
pestről 1964. november 27-én: „Csuka Zoltán volt nálunk a múlt héten, 
és elvitte egyik kéziratomat átolvasás végett. Várom a véleményét. Az 
első kérdése az volt, amikor itt belelapozott az irományba, hogy nem 
próbáltam ezt elhelyezni nálatok? Tekintve, hogy jugoszláv és magyar 
vonatkozású a történés… Hát én erre nem is gondoltam, mikor ott-
hon jártunk, s megvallva ma sem gondolok erre, tekintve, hogy olyan 
nyüzsgést tapasztaltam én ottjártamkor a jugoszláviai fi atal írógenerá-
ció körében, amely eleve kudarcra ítélne ilyen próbálkozást. Van még 
két kész regényem az íróasztalfi ókban, és most készülök egy harmadik 
megírására. Nem mondom, a türelmem maga megéri a bámulatot, mert 
minden becsvágy-serkentés nélkül, hiszen egyedül az íróasztalfi ókom 
fogadja be magába »alkotásaimat«, mégis írogatok néha.”

Sándor megnősült, de gyorsan el is vált Zsókától. Gyermeke nem 
volt. Időskorában megismerkedett Marika nénivel, aki az élettársa 
lett. Amikor Sándort mind gyakrabban látogatták meg a különböző 
betegségek, Marika gondolt egyet, és elegánsan kilépett az életéből, 
Sándor pedig magára maradt a gondjaival. A hozzátartozókat nem 

q  
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volt, aki értesítse Sándor haláláról. Őt nem siratta meg senki, nem 
úgy, mint édesanyjukat. Amikor Viktória végleg megpihent 1947-ben, 
fi ainak szívből fakadó könnye kiapadhatatlan volt. A családban őrzött 
levélből idézem:

Drága Miskám és megszegényedett Mindannyian!

Bocsássatok meg, a rettenetes Bekövetkezés felett csak percek alatt is 
úgy összeroppantam, hogy a megőrülés határán bolyongtam. Amikor 
megkaptam Miskám az ajánlott leveledet, soha még olyan borzasztó 
aláírást nem reszkettem be postai kézbesítő könyvbe: sírva-zokogva, 
pedig még fel sem bontottam a levelet. Sírva és zokogva írtam a 
rubrikába: „átvettem”. És tudtam, hogy áldott Édesünket veszem 
át. Átvettem egy órája talán, és most olyan nehéz írni, hiszen ki lát 
a könnyeken át? Nem, nem tudok most még írni Miskám, nagy az 
önvád és rettenetes a valóság. Egy 24 órája csak, hogy éppen megír-
tam fogalmazványban (immár) utolsó levelemet Édes jó Anyánknak 
(ezt a fogalmazványt mellékelem is ide Neked, tolmácsold tova 
útra annál a drága sírhantnál), melyben Ő a legédesebb most már 
bizonyosan tudja, hogy én lélekben soha nem hagytam el Őt, és 
amíg csak élek mindig Ő lesz bennem az Én. Sírjára virágot nem 
vihetek, még most egyelőre nem vihetek, de odahelyezem sírjára 
előlegként a hátralevő életemet, amit csak Neki, drága jó Anyámnak 
adok „Levelek odaátra Édesnek” című megírandó versciklusomban. 
Önvád lesz ez az elmulasztottak felett, de kicsi megvigasztalódás is, 
hogy a legdrágább Édes majd mindent megbocsájt most már odaát a 
Nagy Négyesben (Anyánk, Apánk, Józsink, és Palink) minket váró 
nagyszerű családi együttesében.

Miskám, hiába, annyi sírni valónk van most itt Babussal, hogy 
csak erőltetés az írás haza a hazátlanságba, ahova két sírdombra 
viszünk virágot a tavasszal.
(Írnám, hogy drága jó Édesanyám kezeit csókolom, de hát Őt is 
elirigyelte tőlünk az Isten.)

Nagyon szeretlek benneteket
      Bódi és Babus
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Bencz Boldizsár
Ave Maria

Várok valamire, talán egy régen
eltemetett altató dalra,
amit az anyám énekelt sokszor
bölcsőm fölé hajolva,
mint felröppent madár dalolva:
Ave Mária.

Álomerdőket és akácillatot,
lopott párnáimra ezerszer áldott
szíve az anyámnak és csókja
varázs dús kristályos forrás volt,
mikor sírva is jókedvűen dalolt:
Ave Mária.

A lecsukott szemhéjak felett is
szemeinek tiszta kék ege őrködött,
és a legszínesebb szimfóniákat
hárfázta simogató kezeivel szőke
hajamon, amikor dalát szőtte:
Ave Mária.

S ha homlokomra tévedt
felriadt éjszakákon puha érintése,
a lázas tűz talán jobban égette,
mint engem, kit már akkor elátkozott
a Sors – és szegény anyám imádkozott:
Ave Mária.

Ki tudja hány álmatlan órán
a piros láz héjáival viaskodva
hitben gazdag életet tervezett nekem
felnevelve a bölcsődallal,
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s amit gáncsos utakon is kellett
volna hoznom magammal:
Ave Mária.

�

Bencz Imre Zsablyán, Bencz Ernő nagybátyjánál tanult festeni. (A 
nagybácsinak téglagyára, fatelepe, Szarajevó környékén pedig erdeje 
is volt.) Imrét kiváló rajztehetséggel és színérzékkel áldotta meg a 
sors. Papíron ugyan szobafestő volt, ám lélekben ettől messze járt. 
A realizmus elkötelezettjeként csak tájképeket, virágkompozíciókat, 
bacchanáliákat festett volna, és persze vezeklésként ikonokat. Fres-
kókat a templomok falára, főleg nyáron, amikor az oltalmat nyújtott 
a kinti forróság ellen.

Bencz Mihály és Bencz Imre
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Mielőtt tizenhét éves fejjel elindult volna a nagyvilágba, első lépés-
ként Újvidéken az egyik templom részére szentképeket festett. Egy évet 
élt Konstantinápolyban, utána két évet Görögországban, majd éveken 
át Algír városában. Ennek emlékét őrzi egy be nem fejezett rajza a be-
duinról és Bencz Boldizsár szavakba foglalt festménye a szobájukról:

[…]
Haragvó tigris-szobor a kandallón,
előtte viharvert vekker ketyeg,
az ágyon szétkuszálva a Paris soir
s az algíri Dépéche…
Négy-öt magyar órája távozott,
most már valahol
biztos ölelnek,
mert bort iszom; érzem, látom,
én kuporgok az asztalnál,

Bencz Imre vázlata
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engem fogva tart nyomorékságom.
Nincs még egy ember,
ki annyi mindenről lemondott,
én borba, versbe belebomlok,
s hallgatom: a tenger
meg-megtorpan a mólón
s a vekker
küzd a csenddel,
feleselget.
Zaj nem több, csak ennyi,
ebben is mennyi szépet lehet
lelni!
Haragvó tigris-szobor a kandallón,
előtte viharvert vekker ketyeg,
az ágyon szétkuszálva a Paris soir
s az algíri Dépéche…

Pár évig ugyanis Algírban vele volt Boldizsár öccse is. 1933-ban 
hozzájuk szeretett volna kijutni a kilencedik Bencz fi ú, Mihály is. Erről 
ő így emlékezett meg Útrakelőben című írásában: „Splitben virradtak 
rám azok a napok, amiket nem felejtek el soha. Esővert volt a tenger, és 
a lelkem s a pálmák is, amelyek komoran bólogattak nekem, az akkor 
húszéves legénynek. Minden okom megvolt a keserűségre, mert állás-
talan maradtam, pénzem fogytán volt, hónapos szobám falai már nem 
sokáig biztosíthattak menedéket a jugó vagy a bóra elől, s még nem talál-
tam sem hajóra, sem hajósra, aki Afrika szent partjai felé indult volna. 
Végre aztán – hogy a szót ne szaporítsam – én is emberemre akadtam. 
Iván elmondta, hogy ki fi a, én is, hogy mely családból sarjadzom. Vál-
lon veregetett, hogy szerencsés fi ckó vagyok, mert nagybátyja, Marko 
harmadnapra indul egy hajón Afrikába, és pont Alger kikötőjében 
vet horgonyt. Nagy volt az örömöm s az övé is, hogy két öltő ruhám 
szebbikét neki adom, ha felcsempész engem arra a hajóra.

Eljött az idő, amikor végre csónakba szállhattam, s Iván, a jótét 
lélek, elevezett velem a hajóig, amelyről hágcsó lógott a vízig úgy, ahogy 
jósolta is nekem. Miután megöleltem, s a kötélre hágtam, biztatón ki-
áltotta: Ne félj, fent várnak. Úgy haladtam feljebb és feljebb, lépésről 
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lépésre az ingó madzagon, mint marionettek királya a trónusra, melyen 
korona várja.

Fent valóban vártak. De nem királyként, hanem potyautasként. 
Olaszok is voltak fejében az istenadták, szavam nem értették, én sem 
szapora madonnázásukat, csak azt, hogy becsapott Iván. Mert úgy part-
ra tettek, hogy majd szétvertem a mólót, s alig tudtam megmagyarázni 
a lármára odafutó járőrnek, hogy nem akartam katonaszökevény lenni, 
hogy csúnyán rászedtek. Szegényen, messzi utakból kiábrándultan 
tértem haza.”7

Nem sokkal ezután hazatért Földvárra két bátyja is. Szülői tá-
mogatással-e vagy önerőből, nem tudni, de Imrének mégis sikerült 
mozitulajdonossá válnia. Az Uránia mozi az övé lett. Imre közben 
megházasodott, Sirovicza Juliannát vette nőül. A házasság a földmű-
velés, az állattartás és a piacozás gondját hozta Imrének. Gyermekük 
nem született, így alkalomadtán könnyen költöztek Baranyába, ahol 
közel Dárdához, Uglješa falunál egy mályváktól és dáliáktól tündöklő 
kerttel, tóval és akácerdővel körülvett kúria lett az otthonuk. A rokon-
ság gyermekeit szívesen látták vendégül. – Ha már az Úr nem adta meg 
azt az örömet, hogy saját gyermekünket dédelgessük – mondogatták 
a látogatóknak. A Bencz lurkók pedig nyaranként a Meseországban 
érezhették magukat. Szomjasan csüngtek Imre bácsi történetein, lesték 
Afrikáról és Törökországról szóló meséit. Mókás ember volt, egyik 
beugratását Mihály A halál oka című írásában örökítette meg.8

Mihály egyszer a postásokat akarta megtréfálni. Erről Beder István 
számolt be Az igazi postaforgalom című írásában: „A költő Bencz Mi-
hálynak bizarr ötlete támadt. Bélyegekkel agyonraggatott lapot küldött 
a következő címre: Sobri Jóska barátomnak – Makkhetes csárda – 
Chicago, USA. Az újévi üdvözlet egyévi bolyongás után telebélyegezve 
érkezett vissza a »fi latelista« költő címére.”9

Péter-Pál – sorrendben az ötödik testvér – szabó volt. Nem nősült 
meg sohasem. A falu tudni vélte, hogy egy leány az Újfaluból őmiatta 
vetett véget az életének. A családban azonban erről nem beszéltek. 
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 7 Lapkivágat a hagyatékból (1960. május 1. 9.).
 8 Magyar Szó, 1965. február 21. 13.
 9 Családi Kör, 1998. december 24. 29.
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Bencz Mihály és Ilona, Hegedűs Aranka, Bencz Etelka, Boldizsár 
és Péter-Pál • Bencz Péter-Pál holttá nyilvánítása
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Örökre megválaszolatlan kérdés maradt: Pál ezért nem nősült-e meg, 
vagy az egész szomorú történetet csak a falu képzelete szőtte szerelmi 
történetté, és a két embernek valójában nem is volt egymáshoz semmi 
köze? De Péter-Pál halálát is rejtély övezi. Holttá nyilvánítását 1948. 
május 4-én bátyja, Jani kérte. Az óbecsei bíróság 1948. szeptember 21-
ei végzése alapján Pál halálának dátuma és időpontja: 1945. május 8., 
24.00 óra.

A két legfi atalabb Bencz testvér – Boldizsár és Mihály – lélekben 
nagyon közel álltak egymáshoz. Életútjuk több vonatkozásban is ha-
sonlóan alakult. Az apa, Bencz János fi ai közül csak a két legkisebbet 
akarta kiiskoláztatni: Boldizsárt, aki testi hibája miatt nem volt al-
kalmas nehéz fi zikai munka végzésére (gyermekként a szalmakazalról 
saját készítésű repülővel akart felszállni, amikor súlyosan megsérült) és 
Mihályt, akit papnak szánt, mivel ő kiskorától fogva a parókián bújta 
a könyveket. A végén mindketten újságírók lettek.

Boldizsár és Mihály rajongtak az irodalomért, főleg Adyt szerették. 
Féltő gonddal ápolták a magyar nyelvet, a magyar kultúrát, és betű-
vetőként is nagyra becsülték a szabadságot. Szerettek verset mondani. 
Majtényi Mihály a Szikra és hamu című kötetében írja,10 hogy szép, 
zengő, mély hangja volt Bencz Boldizsárnak, és nagyon szépen tudott 
verset szavalni. Németh István pedig Andruskó Károly grafikus-
művészről írt, Pici könyvek nagy mestere című riportját a következő 
mondatokkal kezdte: 

„»Mint nagy kalap, borult rám a kék ég«[11] – szavalta néhai jó Bencz 
Mihály bátyánk, a földvári születésű költő-újságíró, ha elkapta a 
hangulat, s éppen Villon versével akarta harmatozni elárvult lelkét. 
Fejből tudta az egész kis könyvecskét, amely a Faludy-féle átköltésű 
versekkel megjelent.

S ha ő csodálta a napvilágot, mely a nagy francia csavargó-költő 
vállaira sütött, mi csodáltuk őt magát, aki bármilyen állapotban volt 
is, ezeket a verseket el tudta szavalni, hibátlanul. Egy ilyen szavaláskor 
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jelen volt a zentai nyomdász is, Andruskó Károly, s annyira megcso-
dálta a szavaló Miska bácsit, hogy leült vele egy asztalhoz, s föl sem 
kelt addig, amíg kenyeres pajtásságot nem fogadtak egymásnak.”12 

Andruskó Károly Bencz Mihály Lebontják a régi iskolát című 
versének minden verssorát fametszettel illusztrálta, és azokból készült 
el 1974-ben azonos című minikönyve is.

Közös vonásuk volt az is, hogy nem könyököltek, hajbókoltak, 
alázatoskodtak annak érdekében, hogy nyomdafestékbe öltöztetve 
viszontláthassák irodalmi alkotásaikat. Majtényi említett könyvében13 

Andruskó Károly: B. M. ex librise és a minikönyv két oldala
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 13 Majtényi 1963, 123.
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Boldizsárról azt is megtudjuk, hogy „Volt valami nyugtalanság benne, 
amelyet – bizonyos fokig – állhatatlanságnak is mondhatunk. Csuka 
Zoltánnal együtt voltaképpen ő a Kalangya megalapítója, de visszatérve 
afrikai séjour-jából, már alig találunk írást tőle ebben a lapban (mintha 
csak Szenteleky és Csuka neve kapcsolta volna ehhez a folyóirathoz).  A 
negyvenes évek közeledtével a Híddal erősen szembenálló, nemzeties-
kedő, Magyar Élet című, rövid életű folyóiratban jelennek meg írásai.” 
Majtényi szerint: „bár Szentelekynek feltétlenül pozitív véleménye volt a 
költőről (»A fi atalok között van néhány ígéret, az egyiket Bencz Boldi-
zsárnak hívják« – idézte levelét) szembeszáll vele ezen vonalon: »Miért 
kell annyi borzalmat, annyi fekete színt összehalmozni, mint valami 
rémdrámában?« – írja egyik elbeszélésére, s örül, mikor a Gyöngysziget 
című elbeszélést megkapja – az Ákácok alatt antológiában olvashatjuk 
az írást –, és »jó, erős életes írás«-nak mondja.”14

Bencz Boldizsár – aki Bori Imre szerint nyugtalan lobogásával 
a byroni szellemiséget képviselte líránkban15 – az egyetlen jelentős 
vajdasági költő, akinek nem jelent meg önálló kötete. Ez azért is szo-
katlan, mert legalább egy könyvre való írást mindenki összegyűjtött 
és kiadott a két háború közötti időben is. De azért is különös, mert 

Bencz Boldizsár Algírban, Jardin d’Essai kis szigetén (1936. január 6.)
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 14 Az idézett levél 1933. március 16-ai keltezésű.
 15 Vö. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története. Újvidék, 1968, Forum, 
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A Bencz és a Hegedűs társaság a szőlőben és a Csonthalmon
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Boldizsár ott volt mindig a folyóirat-alapítók táborában és a nyomdák 
közelében, ahol az írás műhelyei voltak. Szétszórt írásaiból azonban 
ma már nem könnyű megrajzolni írói arcát. Az esztendők múlásával 
a szabad versek írójából formakereső lett, a prózában egészen elhall-
gatott.16 Weissenbeck József szerint – aki Bácsföldváron őrzi Bencz 
Boldizsár írásait – írói hagyatéka között találunk három befejezetlen 
regényt, tizenkét drámát, 134 prózai írást, emellett operettszövegeket 
és 808 költeményt.

A hetedik Bencz fi ú, Mihály így kezdte egyik önéletrajzi vallomását: 
„Azt mondják, hogy 1913. szeptember 27-én születtem. Én hosszú és 
nagyon boldog időn át nem tudtam ezt, mert időszámításom előtt tör-
tént. Az első dátumot 1919-ben írtam le, s akkor nagy fordulat állt be az 
életembe: beírattak az elemibe.” A családban – mivel ő volt a hetedik, 
a legkisebb fi ú – neki mindenkinek szót kellett fogadnia. Hat bátyja 
vissza is élt a helyzetével, és csak úgy röpködtek a különböző utasítások, 
felszólítások, elvárások. Volt, amikor zsarolták, és volt, hogy a helyettük 
elvégzett munkát pénzzel jutalmazták. Ahogyan cseperedett, úgy nőtt 
a gázsija is. Az ég felé fordított tenyerébe csak úgy potyogtak a dinárok, 
amikor megszületett az alku. Ezért kapta a Dinárka-Mihályka becene-
vet. Akkoriban a pénzszerzés lehetősége élénken foglalkoztatta a többi 
gyerek fantáziáját is. A legkülönbözőbb furfangokkal élve jutottak 
kevéske „pénz-maghoz”. Erről szólnak egyebek között a Kukoricázás, 
az Ezek olyanok és a Görhe a misén című írásai is. Közben folyton a 
Holt-Tisza, a Gyöngysziget, a Bara, a liget, de különösen a Csonthalom 
misztikuma izgatta a fi úk fantáziáját. Éjjel-nappal, megállás nélkül 
játszottak kinn a szabadban. Erről írt a Portyázó sosonokban, a cirkusz 
artistáitól ellesettekről pedig a Vándorcirkuszban.

A szerelem varázsa – ahogyan arról Mihály beszámolt – első osztá-
lyos korában érintette meg: „Beleszerettem a gyöngyszigeti uradalom 
intézőjének a lányába. Szerelmem viszonzatlan maradt, s három év 
múlva magam is rájöttem, hogy nem illünk össze. Hogy ne sokat bán-
kódjak, nyomban fülig szerettem az állomásfőnök lányába, de most 
már nem kellett 3 évnek elmúlni ahhoz, hogy rájöjjek: nem nekem való 
a szerelem. Apám papnak akart kitaníttatni, s hogy mégsem mentem 
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erre a több tekintetben jövedelmező szakmára, azt az akkori idők leg-
szebb kislányának köszönhetem, akinek 13 éves fejjel megírtam, hogy 
halálosan szeretem.” Egy évvel később, 1927. augusztus 9-én a földvári 
kántortanító lányának emlékkönyvébe ezt jegyezte be:

Emlékül Icukának

Ha huszonhét éves lennék,
elmondanám, hogy csak Téged szeretlek,
úgy, mint vénülő ember régi, napsugaras emlékeit,
vagy napégette virág a hűs harmatot.
Minden gondolatom Te vagy, úgy annyi ujjongó vággyal,
s boldog bizalommal megyek Feléd az életemmel, mint
biztos part felé viharból menekülő hajó.

Alázatosan csókolja a kezed: Miska

Őrtűz (1932. július 10.)
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Pap azonban mégsem lett belőle, órásnak tanult Földváron és 
Nagybecskereken Zajonc Pál órásmesternél. Tanult önszorgalomból 
latinul és franciául is. Bódi bátyja hatására ekkor ragadta magával az 
irodalom is. Boldizsár Zentán és Nagybecskereken járt gimnáziumba, 
majd amikor ott is megszűnt a magyar nyelvű oktatás, Szabadkára 
került, és ott fejezte be tanulmányait. Példaképévé Villon és Ady vált. 
Az ő példájukat követve Mihály már 17 éves korától foglalkozott az 
írással. Első verse Közelg az ősz címmel Szentmihályi Bence névvel 
látott napvilágot. Az első elbeszélése, Az iskárioti 1932-ben jelent meg, 
a második, a Barabás pedig a Reggeli Újság A Mi Irodalmunk című 
mellékletében. A jugoszláviai magyar ifj úság lapja, az Őrtűz 1932. 
július 10-i számának 11. oldalán már Bencz Mihály névvel közölte a 
Keresztté lesznek a buzakalászok című versét. Ugyanebben a számban, 
a 3. oldalon ő is üdvözölte az induló lapot: „Fanatikusan hiszem, hogy 
az Őrtűz lángoló fénye be fogja világítani a jugoszláviai magyar ifj ú 

A kép jobb oldalán: id. Bencz János (Sjenica, 1912)
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tehetségek egét. Nekünk vállainkat összevetve kell küzdenünk a közös 
célért. Testvérem! Oly jóleső érzés az, ha tudja az ifj ú, hogy van egy 
orgánum (melegen érző kebel), ahol megpihenhetnek a küzdelemtől 
elfáradt, kókadt fejek.”

A XVIII. században a Benczek ősei fegyverkovácsok voltak 
Ingolstadtban, onnan jöttek Nagybecskerekre, ahonnan a család egy 
része Bácsföldvárra került. Egy 1912-ben készült fényképen – amely-
nek a hátlapjára ráütötték a pecsétet: Feldgendarmerieberzirksposten 
Sjenica – id. Bencz János büszkén feszít az egyenruhájában, bojtos 
karddal az oldalán. 

Az ő ivadékainak azonban merőben más volt a véleménye a kato-
naságról. „Nincs nagyobb veszteség a tétlenül eltöltött időnél. A kato-
naságban letöltött idő, még ha naponta 24 órán át vért is izzasztanak a 
bakákkal a kiképzésükkor, az AZ” – volt erről Mihály véleménye. Őt 
1934-ben a Vardari bánságba, Berovóba sorozták be.

Az alsó sor közepén: Bencz Mihály (Berovo, 1934)
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Ennek emlékét őrzi három hozzá intézett levél:

1. levél

Redov. Benc Mihajlo
3. četa. 1. batalion. 49. peš. puk.
Berovo
Vardarska banovina
B. Gradište

Kedves Miska,
lapodat végre megkaptam. Szinte már jól esett valamit hallani 
illetve olvasni rólad. Jó lessz ha vigyázol magadra és nem rendeztek 
olyan kimaradást a Sanyival mind a múltkor (ezt is mástól kellett 
megtudnom). Az ilyen kimaradás is árt az idegbetegeknek. Ilyen 
nyár még nem volt mióta élek, por még  eddig nem volt az utcán, a 
bara vize nem zöldül és nem olyan tulságossan meleg mint máskor. 
Voltunk Zsablyán, búcsún elég jó mulattunk, csak másnap d.ú. ér-
tünk haza. Én még mindig a régi vagyok; rádiózok, gramafonozok, 
fotografálok, evezek, lubickolok és „holnap” estére pingpongozok 
is veled, (talán karácsonyfelé).

Semmi különös újság nincs. Tudod mit! Irjál egy lapot és írd 
meg, hogy mi érdekel k. b. így: Sport, Pletyka, Színház, Időjárás, 
Vidéki hírek s.t.b.

Én majd mindenre találok valamit ha lessz, ha nem lessz akkor 
csak így: - - - Legközelebb potyográfi ákat is küldök. Szervusz!!
ölel: Gyuszi

2. levél

Drága jó Öccse,
[…]
Hogy a pritvorodról, vagy mi az a cellázás ott nálatok, szóljak én is 
abszolút járatlan a dologban, azt mondom, hogy nem jó katona és 
nem jó újságíró az az ember, aki még tömlöcben sem ült. Igaz, hogy 
a te téski ötnapos várfogságod ott verte be orrát-száját, hogy az már 
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minden volt, csak éppen meglasszózott szabadság nem. Az Imre 
olyan obsitos huszár módra mulatott levelednek annál a pontjánál. 
Nyomban vitába bocsájtkozott velem, hogy a katonaélet egyik leg-
szebb alapvető paragrafusa a zatvor. Az ő kontóján, mikor kirúgták 
a katonaságból, nem kevesebb, mint 120 nap börtön súlyosodott. 
Azt mondja, csuda jó volt, muris és most, ha katona volna, mind 
a 18 hónapot zatvorra dévajkodná, különböző megbokrosodások 
elkövetése folytán.
[…]
Sok szeretettel csókolunk
öccse;
Imre, Bódi
Algír, 934.VII/14.

3. levél

Bácskogradíste 1934 szeptember 1.

Kedves kis fi jam leveled meg kaptuk ami be írod hogy mi ba jadvolt 
édős gyerőkőm nincs e valami baya a szemednek írd meg mért nam 
vígyázol egy kicsit joban magadra mikor szeme nélkül az ember nem 
ér semit édős fi jam ne veszekegy velők mikor látod hogy csak nekik 
adnak igazat téged meg lecsuknak most ugye nem kapsz szabacsákot 
bucsura pedig már szeretnénk nagyon ha haza jőnél ava az pár hétel 
is kevesebet kőlene ot lened hamaráb telne az idők kedves fi jam mínk 
egéségesek vagyun mínyájan a mít nekedis szívembőlkívánok ujságot 
nem igen tudok írni mert mégmíndég kínt vagyunk a szőlőbe a ter-
més nem nagyonjo decsak a jo Isten eszt meg tarcsd ez ís nagyon jo 
lesz a papríka ís meg  járja csak nagyon csekéj árat fi zetnek érte

kedves fi am mégis egy ujságot tudok a butás palí anyátol halotam 
a pali nagyon beteg a barátya írta meg a vonat ősze űtkőzőt velők és 
most ot fekszik a korházba nem is szabad neki meg mozdulni szegény 
anja nem is tudja hogy mí a baja kébzelheted hogy érzí magát szegénj 
anja csak édes gyerőkőm vígyáz magadra hogy valamí bajodne legyen 
majdcsak elmegy meg ez a néhány holnap és a kor szabad ember leszel 
csak az a nagyon jo Isten segícsen haza édős fi jam ne nagyon tudok én 
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már írni mert nem látok de elégej meg vele ahogyvan csak tudok még 
ís hogy vagyunk hamár a bátyájíd lusták írní a mult kor azért kűldí 
ment a jozsi csak szász dínártküldőt hamár csomakot nemkűtűnk 
és nem írták meg edős gyerőkőm szám talan szor csokolunk énés 
édős apád és a palí nem ér ra írni

�

Hazatérve a katonaságból, újra bekapcsolódott a mozgalmas társadal-
mi életbe. Színdarabokban, operettekben játszott, táncolt is – nem 
kis sikerrel. A műkedvelő társaság Vajdaság-szerte nagy sikerrel vitte 
színre az előadásokat. Gál László 30 év és kilenc könnycsepp című írásá-
ban így emlékezett ezekre az időkre: „A színpadon – ha jól emlékszem 
– mindenki Bencz volt, vagy Hegedűs. Az idősebbik Bencz testvér 
az író, az ifj abb a főszereplő, még a színházterem – vendéglő volt az 
–, tulajdonosa is egy Bencz nagybácsi volt. A zeneszerző Hegedűs, a 
primadonna is, Miska későbbi felesége. Mi (a nézők) azt a színházat 
játszottuk, hogy – a régi, a nehéz Jugoszláviában –, magyarul beszél-

Középen: Bencz Boldizsár (ül) és Hegedűs László (áll), 
az operett szerzői
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getünk magyarokkal.”17 Ahhoz, hogy magyar nyelvű színdarabot 
bemutathassanak, műsoron kellett lenni szerb nyelvű darabnak is. 
Amikor a földvári műkedvelők 1939. október 1-jén a Sári bírót vitték 
színre, akkor előbb Brankov Katica és Milin Svetozar bemutatta a 
Jedan koban slučaj című darabot.

Az egyik lap Hegedűs–Bencz-operettbemutató Bacskogradisten cím-
mel így számolt be az eseményről: „A Bácskogradistei Atlétikai Klub 
műkedvelő gárdája december 25-én színre hozza a két ismert nevű helyi 
szerző; Hegedűs László és Bencz Boldizsár új operettjét.

A darab címe: Az afr ikai menyasszony. A három felvonásból, négy 
képből álló, fordulatokban gazdag operett cselekménye zamatos ma-
gyart elevenít meg a mából. A XX. század parasztja, családjának világ-
látottságán felbuzdulva maga is minden tekintetben modern életet akar 
kúriáján teremteni. Mind ezt vagyona árán tehetné csak meg, amire 
csakhamar rádöbben, s noha fi ainál még csak helyénvalónak találja a 

Az afr ikai menyasszony plakátja
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modern életet, de ő, a békebeli, érzi a háború előtti és utáni nemzedék 
között tátongó szakadékot, s még idejében visszatér az ekeszarvához. 
Hegedűs László tehetséges zeneszerzőnk, úgy az afrikai, mint földünk 
melódiáit kitűnően és hűen adja vissza. A keleti, valamint a modern 
danszingok táncszámait nagy tudással és hozzáértéssel a kiváló tehet-
ségű Hegedűs Babus és Bencz Mihály tanították be.”18

Hegedűs Etelka és Bencz Mihály (Sasfészek, 1935)
• Hegedűs Ilona zongorázik

q  

 18 Lapkivágat a hagyatékból.



e 38 w   q

Mihály vágyai mélyén újra megjelent a messzi Algéria, ám mégsem 
utazott el. Az ok: annak az ifj ú hölgynek a közelében szeretne lenni, 
akinek tizenhárom évesen bevallotta, hogy halálosan szereti őt. Ő az 
a lány, aki miatt nem lett pap, aki miatt írogatni is elkezdett. Az a lány 
másnak is megdobogtatta a szívét. Más is járt esténként a kántorlak 
ablaka alá csodálattal hallgatni a zongorajátékát.

Más is adott éjjeli szerenádot. És ez a valaki Illés Sándor volt, aki 
1932. szeptember 16-i dátummal Ica emlékkönyvébe Icám címmel 
verset írt:

az álomcsikók elragadtak egy bíborhajnalon
s Te csodaváró szemekkel mentél,
mentél, mert hívott egy holt meseváros.
Fellobogózott máglyás vágyaid elsodornak,
és visznek, visznek az álmok,
mert hív, csalogat egy tavaszéjben felbuggyant kacaj…
Icám,
most ne nézd megvetéssel az átkos tudósokat,

Hegedűs Ilona (a második sorban balról a harmadik), 
Illés Sándor (a harmadik sorban jobbról az első)
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Te: bukdácsoló gyerek,
karod tárt, szemeid életet álmodnak:
szép.
Ajkad kacag, lábad botlik, újra botlik és lép,
jaj, vigyázzatok rá kis álomparipák
mert büszke, álnok a világ
és csak ritkán jut virág!…
Nézd,
a föld még jó hozzád
mert ártatlan gyereklelkedben szent oltár lángol
de majd ha a sima utak elúsznak a lábaid alól
és fellihegő létednek fájó valójában
bevihog a bánat,
jaj, akkor?…
én félek,
vigyázzatok rá álmok!…
Most még jó vagy
mert mindenkit szeretsz,
ajkad mindenkor kacagó,
mögötted, a sima út oltárhoz vezet;
Neked meg a meseország izen,
de húz már a táj,
mennél már,
mennél,
álmok vigyázzatok rá!…
Óh, én a karomon hordoználak
s vinnélek, vinnélek lábad sose érne
az átkos földre,
jaj, de tudom álmod karomban nem engem vár,
mert hív a világ,
hívnak a viháncoló álomcsikók,
de jaj, jönnek, jönnek rossz utak és jók
s Te csak mégy messze tőlem el,
mert valahol – talán álmodban –
életkacagás csilingel,
mert a távol aranyszíneket sző…
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Tudom,
karom szűk határ
lenne már,
vigyétek hát kis álomcsikók,
vigyétek,
de vigyázzatok, mert én féltem benne a nőt,
– – – – – – – –– – – –– – – –– – – –– – – –

Illés Sándor: Olyan jó fájni
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– jaj, vigyázz rá Isten,
– mert nagyon szeretem őt!…

Egy másik, ugyancsak hozzá írt verse, az Olyan jó fájni című pedig 
az újságban is megjelent.19 Mihály úgy gondolta, ha megjelenne a ver-
seskötete, akkor valószínűleg megenyhülne az imádott lány szüleinek 
a szíve, akkor talán elfogadnák őt. Ezért aztán a nehéz munka árán 
összegyűjtött pénzét nem az afrikai útra költötte, hanem az újvidéki 
Uránia nyomdának adta, ahol 1936 késő tavaszán Mielőtt meghalok 
címmel megjelent az első verseskötete, amely 31 versét tartalmazta. 
A Reggeli Újság augusztus 2-i számában számolt be a kötet megjele-
néséről. „A szabadkai Napló fölmagasztalt, az újvidéki Reggeli Újság 
fanyalogva fogadott, de mégis ő avatott újságíróvá, 1937-ben beléptem 
a szerkesztőségbe” – emlékezett vissza a számára oly nagy jelentőségű 
eseményre Mihály. Ha lehet fokozni a rajongást, akkor ő most, hogy 
kezébe vehette irodalmi művét, még inkább megszerette „a szó varázsát, 
amely megőrzi a papír márványában az embereket, sorsokat, örömöket, 
bánatokat, amelyeket kitalált, vagy eléje rajzolt az élet”.

�

„Mielőtt meghalok
Bencz Mihály versei; Uránia kiadása, Noviszád

Egy időben, még a nemes emlékezetű Szenteleky Kornél életében 
vojvodinai irodalmi berkekben az a panasz merült fel, hogy iro-
dalmunknak túl sok a zsenge hajtása, amelyet a nagy Kertész – 
Szenteleky – nem nyeseget le elég gonddal és szigorral. Szenteleky 
fáradhatatlan buzgalommal művelte a talajt, és nem tehette azt, 
hogy a túlzott biztatások és bátorítások üvegházi melegével előhí-
vott hajtásokat lekaszabolja. Ajnározta őket, hátha erőstörzsű fa 
lesz valamelyikből. Sajnos azóta majdnem valamennyi önmagától 
is elsorvadt.
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Azóta Szenteleky Kornél sírba szállott, az irodalmi élet csende-
sebb lett, és a zsenge hajtások is jórészt elmaradtak. Azóta az ember 
örül, ha fi atal költők gyenge énekét is hallja, még ha az énekhangok 
nem is mások, mint nagy költő-zsoltárosok harsogó énekesek önfe-
ledt csodálatban fogant rezonálásai… Minden ilyen költői jelentkezés 
bizonyíték, hogy mégis csak élünk, vagyunk, és talán leszünk is…

Helytelen az, ha az újonnan jelentkező költők fogyatékosságait 
felnagyítjuk, eltorzítjuk és terméketlen, kétséges erkölcsi alapul 
kávéházi gúnnyal igyekezünk megölni a lelkes poétát… Nem lebe-
csülendő dolog ez, mert azok a fi atal költők is, akikből később nem 
lesz sudár fa, kétségtelenül értéket jelentenek számunkra. Ezek a 
lelkes tollforgatók később, ha esetleg lemondanak az írásról, adják 
az irodalmi publikum legértékesebb részét. Feljavítják az irodalmi 
közönség talajt, megnemesítik. Nagyobb igényűvé teszik, és felkeltik 
a közérdeklődést. Ne felejtsük el, hogy azokból az emberekből válik 
a legmegértőbb és leglelkesebb irodalomolvasó, akik fi atal korukban 
maguk is írogattak, ha mindjárt csak a »Kedves«-nek is, vagy az 
asztalfi a számára.

Bencz Mihály füzete már hosszú idő óta az első fecske a 
vojvodinai irodalom nehezen tavaszodó világában. Jól esik látni a 
fi atal költő első verseskötetét. Már az első lapozásnál kellemesen 
érinti az olvasót könnyed verselése. Bencz fáradtság nélkül írja a 
sorokat és szinte játszva találja a rímeket. Csak az a bántó, hogy túl 
sokszor folyamodik a görög mitológiai világhoz hasonlatokért és 
színekért. Azonkívül – ezt is meg kell mondanunk – még érződik 
Ady óriás-alakjának hatása, amely olykor kiforrottabb költői egyé-
niségeket is magával sodor.

Bencz még idegen tájakon barangol. Párizs, az afrikai sivatag, 
a szelíd kékségű görög és a lankás Szilágyság levegője érzik versein. 
Majd ha hazatér, ha itthoni illat árad írásaiból, akkor emelkedik 
tiszta költői magaslatokra. (tbi)”20

�
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„Mielőtt meghalok
Benc Mihály verseskötete

Mostanában divat a tehetségkutatás. Az önmagától megcsömörlött 
városi kultúra a falu felé fordul, keresi az u. n. őstehetségeket, akikben 
új, egészséges erők felfakadását várja, mert érzi a maga fáradtságát, 
ernyedtségét, beteg elgyengülését. Ez az áramlat adta nekünk Han-
gya Bandit, ezt a különös és érdekes fi atal festőművészt, aki képen, 
rajzban a maga stílusában igazán korszerű témákkal viaskodik, s 
mint koldusok hercege, színekben szenved osztályával.

Ha az irodalomban is tehetségkutatást rendeznénk, nálunk való-
színűleg Benc Mihály lenne a nyertes. Egymás mellé állítani ezt a két 
egyéniséget csak azért jutott eszünkbe, mert mind a kettő autodidak-
ta. Maguk útján haladó tehetségek, akik újra felfedeznek maguknak 
mindent, és a múltból csak nagyon keveset vagy semmit sem vesznek 
át. A párhuzam csak eddig vezethető. A városi proletár Hangyával 
szemben Benc Mihály a falusi magyar kisbirtokososztály fi a.

A fi atal költő kötete harminc vers koszorúja bácskai puszták 
vadvörös virágainak különös füzére. Néhol mintha fölvillanna Ady 
árnyéka, nagybetűs szófüzéseket találunk: jogos a gyanakvás és az 
idegenkedés. A versek azonban nem sápadt utánérzések, a költő ott 
áll mögöttük teljes énjével, önmagába nyúl, egészen önmagát adja, és 
dala a mélységből hangzik. Lírája erőtől duzzadó bácskai fi atal tüzes 
arcát tükrözi. A költő nem szakadt el a földtől és a föld, a falu éneke 
árad néha egészen meglepően szép, művészi, sokszor dinamikus 
soraiból. Lázas gépkopogástól hangos világunkban élményt jelen-
tenek ezek a versek, amelyekben a dionyzosi [dionüszoszi] örömök 
és ősemberi fájdalmak találkoznak. A prológusban azt írja a költő, 
hogy a fény szeretője. Csakugyan néhány strófájában mintha barbár 
tűz csapna fel. Hangja sehol sem bágyad el, a melankólia pasztellkék 
hullafoltjai sehol sem ütköznek ki hangulatain, a fájdalma, kétségbe-
esése is fényes, fekete színekben pompázik. Az Istennel és kedvesével 
perel, az ősproblémák kínozzák, ugyanabban a versben messiásként 
lobog, és szegény Lázárnak nevezi magát.

A régen várt bácskai vihar zúgását halljuk némely versében.
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Benc Mihály életet, erőt, hitet hoz. Sokat ígérő új költőt látunk 
benne. Ha eddig elérkezett, továbbra is megtalálja a maga útját.

Sok érték letéteményese, sok erő fűti, nagy út befutására képes.
A kötet a noviszádi Uránia ízléses munkája.”21

�

Boldizsár és Mihály ádáz harcot folytattak a szülőktől való elszaka-
dásukért, a megélhetésükért. A következő levél a Napló fejlécével 1937. 
május 5-ei keltezéssel Havas Károlytól érkezett:

Bencz Mihály névjegykártyái és egy neki címzett boríték
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„…Ne gondolja, hogy jólakott hassal való prédikálást akarom 
gyakorolni. Voltam én is kenyér nélkül, jártam én is hajléktalanul 
az utcákon, aludtam én is ligeti padokon, és ettem én is keserű 
könnyek között a száraz kenyeret. Elmúlik ez is, és amíg az ember 
fi atal, addig van ereje a kezdeti nehézségek leküzdésére. Ma talán 
nehezebb a küzdelem, de azért ma is keresztül kell verekedni magát 
az embernek. Ezt a keresztülverekedést amennyire lehet, szívesen 
segíti igaz barátja Havas Károly.”

Arányi Jenőtől pedig a következő levél érkezett:

„Szubotica, 1937. júl. 11.

Tisztelt Uram!

Meglepetéssel fogja olvasni levelemet, amelyben bejelentem Önnek 
és kedves fi vérének, hogy szeptember elején irodalmi és kritikai he-
tilapot indítok és hogy ebben a vállalkozásomban számitok az önök 
kedves és szíves közreműködésére is. Egyelőre nem ígérhetek sokat, 
de mindenesetre ismerem a kötelességemet. Meg kell jegyeznem, 
hogy nem szándékom a Kalangyával versenyezni, a jobb polgárság 
kezébe szeretném adni a jugoszláviai magyar írók műveit és minden 
ellenkező bizonygatással szemben megmutatni, hogy „vagyunk”. 
Van még egy kérésem is: hogy valamelyikük vállalja el az előfi zetők 
gyűjtését. A lap 32 oldal, külön fedőlappal, könyv alakban és kizá-
rólag előfi zetők számára készül. Az irodalmi részben csak jugoszlá-
viai magyar írók munkái jelennek meg, a másik rész a műkedvelők 
számára készül. Se sport, se rejtvény stb. Ára negyedévenként 33, 
félévre 60, egész évre 100 dinár.

Nagyon kérem, hogy levelemre mielőbb válaszolni szíveskedjék, 
és ezzel maradok őszinte tisztelettel.”

Bencz Mihály 1937. július 5-étől a Reggeli Újság újságírója lett, 
emellett a Kalangya munkatársa volt, de a Napló, az Őrtűz, a Magyar 
Élet és az Új Hírek is rendszeresen közölte írásait.
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Huszonnégy éves korában ízlelte meg az újságírók keserédes ke-
nyerét. „Élete a vajdasági magyar irodalom szolgálatában telt el, a régi 
kisebbségi viszonyok keserves éveiben indult el költői útjára, s háborún, 
forradalmon, általános és egyéni megrázkódtatásokon át jutott el mai 
önmagáig. Rengeteg vakvágánya, temérdek mellékútja volt az írás 
mesterségének ezen a vidéken, s az újságírás mindennapi robotja nem 
homo literátorokat nevelt, hanem minden dologban jártas embereket. 
A vers, a novella az ünnepnapokra maradt, de a költészet csillagának 
a fénye átragyogott a szenvedéseken, az emberi botlásokon a bácskai 
éjszakák sötétjében, s hinni kellett a fényének, hogy nem engedi elbukni 
az embert” – írta róla Herceg János 1960-ban.22

Bencz Mihály megvetette az ideológiai vakságot és a megalkuvást. 
Soha sem volt egyetlen pártnak sem a tagja. Magyarságát, a magyar 
nyelvet, a magyar kultúrát különböző csoportosulásokon kívül is féltő 
gonddal ápolta. 1938. szeptember 29-én egyebek mellett ezzel érdemelte 
ki a Polgári Magyar Daloskör Ifj úsági Osztályának a köszönetét is:

q

 22 Herceg János könyvszemléje Bencz Mihály Hárfazúgás című verseskötetéről. Elhang-
zott az Újvidéki Rádióban. Kézirat.

A Napló értesítése a Bencz Mihály részére kiutalt összegről 
(1937. április 8.)
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„Tek. Bencz Mihály úrnak,
Novi Sad
Reggeli Újság

A noviszádi Polgári Magyar Daloskör Ifj úsági Osztálya ezúton 
is leghálásabb köszönetet mond Önnek az Ifj úsági Osztály 1938. 
augusztus 24-i Vörösmarty-estjén való szerepléséért, amellyel nagy-
mértékben hozzájárult kisebbségi magyar ifj úságunk ismereteinek 
gyarapításához és kulturális öntudatának erősítéséhez. Amikor el-
ismerő köszönetünket tolmácsoljuk, annak a reményünknek adunk 
kifejezést, hogy a jövőben még több izben részesedhetünk hasonló 
nagybecsü kulturális közreműködésében.
Magyar testvéri szeretettel és kiváló tisztelettel

Titkár (olvashatatlan aláírás)    
Elnök (olvashatatlan aláírás)”

A két legifj abb Bencz fi vér életében közös vonás volt az is, hogy éve-
ken át ápolták vonzalmukat a két Hegedűs nővér iránt, ugyanakkor a 
költészetükhöz szükséges ihlethez más hölgyek is hozzásegítették őket. 
Ilyen szerepet töltött be Boldizsár életében Ida. „Mert Ida egy olyan 
vaskos, súlyos folt a múltamban, hogy Ida akkor is lesz, ha bárkivel 
mással frigyre lépek is. Ő volt az, aki diák-koromban megmondta, hogy 
a nevem még márka lesz, és ő volt az, aki azt mondta, hogy mi ketten 
élni fogunk, ha külön-is, mint két szerető pajtás, hím és nőstény. És ő 
robbantotta ki belőlem az első verset, ami idestova öt évvel ezelőtt jelent 
meg s azóta állandó helyet honfoglalt a Bencz névnek a mi kis irodalmi 
cserjénkben. Hol volt akkor még a Babus?! Csecsszopó volt, óvódás. 
Valami végzet-atrakció az, hogy ma őt szeretem. Nem is tudom, mi isten 
csudával tudott megfogni. Neki szemet szúrt új Ida-versem…”23

Karády Katalin a XX. század közepén százezrek imádott, csodált 
színésznője volt, Bencz Mihály tőle is őrzött három levelet. „Olyan 
kedvesen írt hozzám, hogy meghatóan osztoztam szomorú sorsában. 
Adja a jó Isten, hogy teljesüljenek kívánságai, minden rendbe jöjjön 
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 23 Részlet Boldizsár leveléből (Algír, 1934. augusztus 14.).
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Karády Katalin levele Bencz Mihálynak
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A Hegedűs család 1929-ben: Etelka, Vince és gyermekeik 
(balról jobbra), Ilona, László, Gyula, Etelka •  Hegedűs Etelka 

és Bencz Boldizsár
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Maga körül – s én boldog vagyok – ha örömet okozhatok e pár sorral 
– érdekelne hogyléte. Szívből, sokszor üdvözlöm, Karády Katalin” – 
olvasható az egyik levélben.

A szerelmi ábrándozások, lángolások, egyazon család, a földvári 
kántortanító, Hegedűs Vince két lányához vezette el a két fi vért: 
Boldizsárt Etelkához (Babushoz), Mihályt pedig Ilonához (Icához). 
Hegedűs Vince (1890–1967) és Varga Etelka (1887–1949) a Kalocsai 
Tanítóképzőben ismerkedett meg egymással. 

Etelka a nagyszebeni Szent Orsolya zárda elemi leányiskolájában 
tanított az 1906–1907-es tanévben. Onnan került a földvári iskolába, 
ahol Vince kántortanítóként dolgozott. Etelkának és Vincének négy 
gyermeke született, s bár tanítóházaspárként nem dúskáltak az anyagi-
akban, mégis sikerült kitágítaniuk az őket csábító horizontot elősegítve 
ezzel gyermekeik tehetségének a kibontakozását is. A legidősebb, László 
(1911) a zágrábi egyetemre iratkozott, de a belgrádi egyetemen szerzett 
villamosmérnöki oklevelet. A Hegedűs-kvartett és a baráti körükhöz 
tartozók szerettek sportolni: úsztak, korcsolyáztak, csónakáztak, vi-
torláztak, pingpongoztak. Vitorlásukat, Csibit ők maguk készítették. 
A Zágrábban tanuló Laci honosította meg Földváron az ott látott 
asztaliteniszt és a gombfocit. A zene is fontos volt az életükben. Hege-
dűséknél mindig zengett a zongora, a hegedű és az ének.

Bencz Mihály és Hegedűs Ilona
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Ilona (Ica, 1912–1995) az óbecsei gimnáziumban tanult, majd an-
nak megszűntével Törökbecsén folytatta tanulmányait. A nagyérettségi 
után a szülők – a Lacién kívül – nem tudták előteremteni az ő egyetemi 
tanulmányaihoz is szükséges pénzt, így nem tanulhatott tovább. A 
háború után, 1945. december 11-én Zentán fejezte be a B tanítói tan-
folyamot. A társaságban kedvelték, gyakran szerepelt a színdarabokban, 
az operettekben. Az egyik lap 1931-ben közölt beszámolója szerint: „A 

A Hegedűs gyerekek barátaikkal
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Szerb Kaszinó február 15-én este saját pénztára javára a Jankovics-féle 
vendéglő összes helyiségeiben jól sikerült tombolaestélyt rendezett. 
A tombolát reggelig tartó tánc követte. A nincstelenek segélyezésére 
február 15-én rendezett műkedvelő előadás minden tekintetben nagyon 
szépen sikerült. Az egyes szereplők meglepő készséggel játszottak! Az 
éjféli szünet alatt titkos szavazással megejtették a Miss Bacskogradiste 
választást, melyből Hegedűs Ica került ki győztesként, udvarhölgyekké 
pedig Kozlik Bertát és Ürmös Mancit választották meg. Az előadás 
tiszta jövedelme, mintegy 1800 dinár, s így az egyesek által február hóra 

Hegedűs Ica mint Miss Bácsföldvár (1931)
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előjegyzett adományokkal együtt a nincstelenek segélyezése március 
hónapra is biztosítva van. Az előadás után tánc volt, mely kora hajnalig 
tartott.”24

A második fi ú Hegedűséknél Gyula volt (1913–2005). Őt nem 
érdekelte a hivatalos iskolai tananyag, ám annál inkább a technika. 
Legényemberként karácsonykor egyedülálló ajándékkal kedveskedett 
közeli ismerőseinek: hangjukat hanglemezre rögzítette, „belevéste”. 
Felnőttkorában, a hatvanas évek elején azután orsós magnetofont va-
rázsolt. Míg csodatevő fantáziája határok nélkül, szabadon szárnyalt, 
addig ő maga egy helyben ült a varrógépe mellett, és szorgalmasan vé-
gezte mindennapi munkáját. Kollinássy Aranka, egy csodálatos hangú, 
kedves teremtés lett a hitvese. Három fi úgyermeket ajándékozott nekik 
az Úr, Lászlót, Gyulát és Tibort. Sajnos Lacikát, a legidősebbiket még 
óvodáskora előtt magához szólította a Teremtő. Mivel korán kezdett 
el (amatőr alapon) fényképezéssel foglalkozni, több ezerre tehető a fo-
tóinak száma. „A Noviszádi Beltéri Katolikus Kör által 1941. március 
havában rendezett I. amatőr fényképkiállítás bíráló bizottsága Hegedűs 
Gyula urat elismeréssel tüntette ki. Elnök (olvashatatlan az aláírás), 
titkár Barta Vilmos.”

Ő örökítette meg a Hegedűs család dinamikus társasági életét: a 
közös kirándulásokat, a vidám lubickolást a Barán, a tenyérből való 
jósoltatást a cigányasszonnyal, a csirkepaprikások főzését, a szüreteket, 
a táborozásokat, a családi ünnepeket. Az állatokról, a természetről 
készített „portrékat”. Lencsevégre kapta az éjjeli égbolton szélesen 
viháncoló villámot. A színházi előadásokat, saját operettjeik, zenés 
darabjaik bemutatóit. A legidősebb Hegedűs fivér, László volt a 
zeneszerző, karnagy (például a Frakkos betyárok című nagyoperett 
előadásában részt vett a Mészáros zenekar, a húsztagú dalárda, zongo-
rán pedig Bencz Rózsika játszott). A szövegkönyvíró a majdani sógor, 
Bencz Boldizsár. Gyula készítette a díszleteket, a jelmezeket, még a 
tüzet okádó bikát is.

A színdarabok primadonnája a legfi atalabb Hegedűs lány, Etelka 
(Babus, 1916–1982) volt, aki kiválóan táncolt. Legnagyobb sikert Az 
afr ikai menyasszony (1935), a Gyurkovics lányok, a Sasfészek (1935), a 
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 24 Lapkivágat a hagyatékból.
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Dávid kontra Góliát és a veszett ember, a Csók a pusztán (1933) a Csókos 
garnizon (1934). a Frakkos betyárok (1937) és a Gönczölszekér (1939) 
című zenés darabjaikkal aratták. Etelka óvónő lett, majd férjhez ment 
Boldizsárhoz. Négy gyermekük született: Tünde, László, Boldizsár és 
Adrienn. Lacikát és Adirennt pici korukban a tüdőgyulladás vitte el.

Hegedűs Gyula felvétele a Nagymama című előadásról (1934. április 1.) 
és a javasasszonyokról 
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Bencz Mihály színház és a színészek iránti szeretetéről Barácius 
Zoltán emlékezett meg a Hét Nap Vajdasági kincsestár című rovatá-
ban: „A vajdasági színjátszás aranykorában – akkor negyvenegynéhány 
éves lehetett – Bencz Mihály, a sápadt, de tüzes szemű újságíró, lektor, 
akit mi, színészek »szerkesztő szaktársnak« szólítottunk, szívesen 

Pétervárad matuzsálemi fájánál, Újvidék (1931. szeptember 14.)
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leült közénk a klubban egy kis borozgatásra (mindig fröccsöt ivott). 
Ilyenkor hozzánk csatlakozott Szerencsés József, Aladics János és a 
többiek. Velem az Anna Frank naplója után beszélgetett el meghitt 
hangulatban, amolyan atyáskodó szavakkal bátorított, lelkesített a 
további munkára. Nagyjából a következőket mondta: »Öcsém, ti sem 
ültök meseautóban, az alagútban valószínűleg gyakran elengeditek 
egymás kezét. De ne feledjétek: a színház szó a legszebbek közé tarto-
zik. A színház az örömszerzés forrása. Aki nem tud örülni semminek, 
annak nehéz elmagyarázni, hogy az élet valójában, minden nyűgével 
és kárhozatalával együtt, mégis szép. Igaz, nem úszunk mindig a bol-
dogságban, talán több az életünkben a rossz, mint a jó, több van abból, 
ami csúnya, mint abból, ami szép és emberi. Vigyázzatok, gyermekeim, 
ne menjetek el a csodák mellett csukott szemmel. Vegyük észre azt, 
ami szívet melengető.« Bencz Mihály, a Miska nem létező királyságát 
ajándékozta volna a színészeknek, a színházért.”25

Bencz Mihály és Hegedűs Ilona eljegyzésüket 1940. április 21-én 
ülték meg. Mihály versei most az örök szerelemről szóltak. Az esküvőre 

Bencz Mihály és Ilona nászúton Omišban
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Ilona-napon, 1940. augusztus 18-án egy piros színű, bogárhátú autóval 
mentek nem kis ámulatot váltva ki az összegyűlt kíváncsiskodók kö-
rében. Az autó Mihály esküvői tanújáé, a Reggeli Újság szerkesztőjéé, 
Andrée Dezsőé volt. Ilona tanúja az újvidéki kereskedő nagybácsija, 
Varga Márton volt. A fi atalok Omišban voltak nászúton, majd Újvi-
dékre költöztek.

Mihály újságírói munkájáról egyszer így vallott: „Mivel én voltam 
a szerkesztőségben a Benjamin, nekem kellett lótnom-futnom oda, 
ahova idősebb kollégáimnak nem fűlött a foguk. Írtam mindent, mert 
írni kellett mindent, nem lehetett megállni a színes riportoknál, az 
irodalmi rovatnál. Jóba kellett lenni a rendőrséggel, a törvényszékkel, 
a mentőkkel, a tűzoltókkal, nehogy lemaradjon a lap valamilyen ese-
ményről, mert halálos bűn volt az, ha valamit hozott a másik újság, mi 

A Bencz házaspár a harmadik katolikus bálon Újvidéken
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meg hoppon maradtunk.” Verseit, elbeszéléseit, novelláit ekkor már 
rendszeresen közölték a lapok.

Bencz Mihály életében az 1941-es év vígan kezdődött, január 
25-én tartották meg Belgrádban a III. Bolyai nagy bált, 26-án pedig 
Újvidéken a III. katolikus bált, miközben odakint már tornyosultak 
a viharfelhők.

A magyar csapatok 1941. április 11-én bevonultak a Bácskába. Az 
oly nagy szeretettel várt első gyermekük, Ági augusztus 6-án érkezett, 
és Mihály még nem sejthette, hogy ez lesz számára az elkövetkező évek 
legnagyobb, talán egyetlen öröme. 

Meghívók
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Közben az Országos Magyar Sajtókamara elküldte értesítését, 
Bencz Mihályt 1941. november 11-én felvették az Újságírói Főosztály 
első szakosztályába.

Újvidéken 1942. január 21-e és 23-a között került sor a razziára, 
melynek sok, nagyon sok áldozata volt.

�

Téleste Péterváradon

Régi lépcsők kongása hallik ide…
Halk s ordító jajokból
szűrődött be a Dunáról Allah
s a kápolna felől a másik
 neve:
  Isten!…
Fent és lent is fegyverbe vertek
fagytak meg a januári szélben,
s a rorátéra hívó harag szava

Az ötnapos Bencz Ágica és szülei
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bevéste lelküket a Duna jegébe
mint jégkorszak táján
a gyermekét temető ős,
bízván: megmarad.

Az Országos Magyar Sajtókamara elnökének értesítése
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Allah és Isten bajnak elment,
s a kocsmában,hol pogány
koponyákból itták a bort,
két színesen látó ember
kicsit megverten
felnéz a békés várra,
mely felett csillagokat tűzdel
az Idő,hangokat sejttet
a szél s a kápolnából
betérők száján Allah és
Isten neve eggyé válik.

�

Ica a húgának írt levelében a frissen átéltekről nem akart bővebben 
beszámolni, így akarta megkímélni Földváron az idős szülőket: „Édes 
Babuskám, a levél még csak ma (szombaton) kerül postára. Óriási 
tisztogatás volt 3 napig. Minden házat átvizsgáltak a katonák, 2 napig 
kenyerünk sem volt. No, de erről nem is írok többet. Nekünk nincs 
semmi bajunk, nyugtasd meg az otthoniakat is. Mindenkit nagyon 
sokszor csókol Icátok. Ágica alszik.” A mélyen hívő Bencz Mihály 
lelkéből ekkor tört fel a kérdés: Volt egy Nemjóisten is? „Szent Ilona 
napja van. Már múlik. Estidő. Nyáját tereli pihenni gondterhelt juhász. 
A Te nyájad evett-e? ivott-e? És Te Dicső! hová vezeted barmod, az 
Embert, ki Neved után rohanva öli az Embert, s méghozzá Istenhí-
vőt!?” – jegyezte le megválaszolatlan kérdéseit.

A költő, az író, az újságíró Bencz Mihály szívére gyógyírként hatott 
a Szenteleky Kornél Irodalmi Társaság értesítése: „Mély tisztelettel 
értesítjük, hogy a Szenteleky Kornél Irodalmi Társaság 1943. március 
14-én, Zomborban megtartott alakuló közgyűlésén Nagyméltóságodat 
/ Méltóságodat / Nagyságodat levelező tagjává választotta. Amidőn 
ezt örömmel adjuk szíves tudomására, kérjük, hogy Társaságunk 
munkájában részt venni szíveskedjék. Zombor, 1943. március 14-én. 
Elnök Cziráky Imre.”

Bencz Mihály 1943. május 30-án SAS behívót kapott, és Szegeden, 
az V. honvéd híradó zászlóaljnál kellett jelentkeznie, onnan távír-
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dászként került az orosz frontra. Hazaküldött írásait a Reggeli Újság 
hasábjain olvashatták az otthon maradottak, akik aggódva gondoltak 
távoli szeretteikre. A Reggeli Újság Budapesten a Nyugati, a Keleti és 
a Kelenföldi pályaudvaron, a Hungária Szállóban, a Szent Gellér téri 
BSZKRT várócsarnokában, a Teréz körút 15., a Múzeum körút 1., az 
Erzsébet körút 39. és 1., a Rákóczi út 21., valamint a József körút 30. 
szám alatt volt kapható.

�
Háborús hírek

„Charkov szakaszán csökkent a harcok hevessége. A Bud. Ért. jelenti: 
A Pest Zürichbe érkezett jelentése szerint Charkov szakaszán a szov-
jet gyalogos és páncélos támadásainak hevessége lényegesen csökkent. 
Úgy látszik, hogy a szovjet hadvezetőség úgy határozott, hogy előbb 
erős tüzérséget küld erre a szakaszra. A brjanszki szakaszon a harcok 
középpontja jelenleg a Navlia folyó.

A német véderő-főparancsnokság közli: A Miusznál tovább 
tartanak a súlyos harcok. Az ellenség valamennyi áttörési kísér-

Az Újságírói Főosztály tagsági díjai
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letét vasárnap is visszavertük. Izjumnál a harci tevékenység ismét 
megélénkült. A Szovjet erős gyalogsági és páncélos előretöréseit 
csapataink ellentámadással feltartóztatták és szétverték. Ennek 
során egyetlen hadtest szakaszon több mint 130 ellenséges páncélost 
semmisítettünk meg. A charkovi körzetben is súlyos harcot folytat-
nak a véderő és a fegyveres SS csapatai a szovjet gyalogos és páncélos 
kötelékekkel. Charkovot, amely a keleti hadjárat során többször 
cserélt gazdát és immár csak romhalmaz, a tervszerű elszakadási 
mozdulatok keretében ismét kiürítettük. Charkovtól északnyugatra 
a terep megtisztítása a páncélosgránátosok által körülzárt ellenséges 
csoporttól tovább folyik. A foglyok és a zsákmány száma növekszik. 

A Szenteleky Kornél Irodalmi Társaság értesítése
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A bolsevisták a keleti harcvonalon vasárnap 409 páncélost és 75 
repülőgépet vesztettek.”26

„Az újvidéki városi Közellátási Hivatal közli, hogy az e heti húsfej-
adag Újvidéken 12 deka. A vendéglősök a beszerzési igazolványon 
feltüntetett húsmennyiségnek csak a felét vehetik át. A közellátási 
törzslap a hentesnél hagyandó ellenőrzésre, a rajta levő nyilvántartási 
számot mindenki saját érdekében jegyezze fel, hogy a következő 
heti húskiosztás alkalmával az igazolványok a számok sorrendjében 
könnyen megtalálhatók legyenek – vagy pedig a hentes adja ki a 
sorszámot a törzslap átvétele alkalmával.

Az újvidéki városi Közellátási Hivatal nyomatékosan felhívja a 
tejutalvánnyal rendelkezők fi gyelmét arra, hogy mindaddig, amíg 
külön felhívással az újabb tejutalványok ügyében intézkedést nem 
kapnak, a jelenleg birtokukban levő régebbi tejutalványok érvénye-

Képeslap Szenteleky Kornél emlékére
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 26 Újvidéki Reggeli Újság, XXIV. évf. 1943. december 24. 189. sz. 1.
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sek. Ugyanerre felhívja a városi Közellátási Hivatal a kereskedők és 
tejkimérők fi gyelmét is.”27

�

A honvéd Bencz Mihály útban az orosz frontra • Búcsú a honvédektől 
Hegedűsék szőlejében
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A magyar királyi V. honvéd híradó zászlóalj igazolványa Bencz Mihály 
honvéd hozzátartozója számára.  •  Az ideiglenes lakóhely bejelentését 

igazoló szelvény
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Bencz Mihály: Téma egy vershez (1943. szeptember 27-én, 
30. születésnapján, távírdászi papíron)
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Bencz Mihály verse anyósa névnapjára 
(1943. december 10-én, tábori postai levelezőlapon)
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Bencz Mihály verse feleségének (1944. április 26-án, 
képeslapon) •  Bencz Mihály lázlapja (1944. október 16-tól)
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Közben Mihály felesége kislányukkal együtt elhagyta Újvidéket, 
és Bácsföldváron, a szülőknél találtak menedéket.

Szívdobogva várták a tábori postai levelezőlapokat, olvasták Mi-
hálynak az orosz frontról küldött írásait a Reggeli Újságban: „A néma 
természet szívekben dalolja el hattyúdalát minden őszön, lázrózsásak 
a fák haldokló lombjai, a legszürkébb fa, fű, növényzet életbíbort ölt 
magára minden november elsejére, s pompázva, ősi daccal áll a pusz-
tulás elé. Mindszent, november, Oroszország… Temetőt járunk ma, 
mintha otthon volnánk, s csak annyiban más ez az itteni mindszent 
– nap, mint amennyi eltérés van az otthon és Oroszország között. Ott 
ágyunkhoz jő a halál, itt mi megyünk eléje, ott futunk vagy kitérünk 
előle, itt megállítani szeretnénk, még mielőtt pitvarunk közelébe ér. 
Kaszája sokunkat eltalált már, rájuk emlékezünk most ebben a kis 
orosz temetőben, búcsúzó, sápadt életük bő vérhullatását siratjuk a 
piros lombokon s pillanatra életről is, természetről is azt hisszük, hogy 
mindkettő naiv, esetlen, vérvörös hazugság. Egy perc… Azután eszünkbe 
jut halott bajtársaink hősiessége, sokunk csodálatos megmaradása s az 
új bizonytalanságunkkal már ezzel a meggyőződéssel nézünk szembe: 
Vigyáznak ránk bajtársaink a hallhatatlan, szent, magyar halottak!… 
Szent halottak, kedves Bajtársaink, vigyázzák-e még álmotokat a fehér 
nyír-keresztek, amiket Krisztus nevében őrökként állítottunk mellétek, 
megpihent harcosok. Sírhalmotokra és nevetekre emlékezünk és sok 
idegen temetőre, ebben az idegen temetőben, idegen bajtársaink sírja-
inál. A Ti koszorútlan sírotoké is ez a koszorú s azért is imádkozunk, 
amiért Ti imádkoztok halottan: Ne fájjon nagyon senki Édesanyjának, 
Árvának, özvegy Feleségnek, egyedül maradt Kedvesnek, hogy Ti már 
nem tértek soha haza… Hazavágyunk, s amiért harcolunk és szenvedünk 
az is (csak és minden) e négy betű, HAZA; Élet, szabadság, ezer elmúlt s 
ezer derengő év története. Ha ránk nem adatik vigyáznotok, vigyázzatok 
Magyarországra, s ha ránk szabad csak vigyáznotok, addig legyetek csak 
őreink, amig ez Magyarországért történik. Levelek suhognak kavarogva 
a földön, mintha Ti járnátok fölöttünk és közöttünk. A sírokon szün-
telen igent bólogat a nyírkereszteken a sok rozsdamart sisak.”28

�
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Az orosz fronton Mihály ritkán írt verset (A hős sírni kezd, Mi min-
dig jól vagyunk).29 Egyet azonban tábori postai levelezőlapon 1943. 
december 10-én anyuka-anyósa névnapjára hazaküldött.

A zord orosz tél hamarosan bemutatkozott. Közelgett 1943 kará-
csonya:

Kedves Banci s mindazok, akik veled vannak!

Férfi  ünnep a karácsony – vélte Ady s én valahogy most tudom csak 
igazán, hogy a kajánnak itt is igaza volt. Mégis: békét hirdetek, s talán 
megírandó első leveled úgy köszöntöm majd az immár elkezdődő 
második háborús félévben, mintha régiek folytatása lenne. Ünnepelj 
édes Családoddal békén és boldog örömben, esküszöm: Szép lesz az. 
Öleléssel, csókkal: Miska.30

És a válaszlevél:

„aranyos gyerőkám … köszönom a jó kívánságod nekem is minden 
gondolatom veled van kérem a jo Istent hogy segítsen haza minél 
hamarab kőzénk mink meg vagyunk egészségben amit neked is 
szívből kívánunk számtalanszor. Csokolak anya és apa”31

A sztálingrádi ütközet után, a doni fejetlen visszavonuláskor Gomel 
nagy, mocsaras, erdős vidékén keresztül lassan haladtak Magyarország 
felé. (Luniniecz 1943. november 30. – december 7., Kodwel 1944. 
február 15., Maloryta 1944. március 7., Drodicsin 1944. május 16., 
Varsó 1944. július 8.) Amikor már 1000 kilométernyi megpróbáltatást 
hagyott maga mögött, akkor Makónál a légitámadáskor Bencz Mihály 
megsebesült. Sok volt a halott és a sebesült. Ő eszméletét vesztette, 
amikor a bal alsó lábszára megsérült, olyan volt, mintha egy botcsinálta 
mészáros egy szelet húst akart volna lemetszeni. Azt hitték róla, hogy 
visszaadta lelkét a teremtőnek, és a többi halottal együtt feldobták 
őt is egy teherautóra. Szerencsére még mielőtt megérkeztek volna az 
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 29 Kéziratban.
 30 Tábori postai levelezőlap Boldizsárnak 1943. december 16-án.
 31 Egy újévi képeslap Mihálynak 1943. december 30-án.
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Az újvidéki VI. Népbizottság engedélye a bútor Földvárra szállítására
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örök nyugvóhelyre, visszanyerte az eszméletét, azzal együtt pedig az 
életösztönét is. Szombathelyre vitték, ahol az ottani gimnázium volt 
kórházzá átalakítva. Ott kellett kiharcolnia, hogy a súlyosan sérült 
lábát ne amputálják. Ennek emlékeként őrizte meg a 44-XI-3-as kór-
házi lázlapot.

„Édes Jóm! Ugye ezt a lapomat megkaptad? Mert ma gyóntam és 
áldoztam és Szent Antalra bíztam, hogy eljusson hozzád ez a lap. 
Sérülésem a bal lábamon gyógyul, lassan, úgy hogy karácsony táján 
betegszabadságra mehetek. Imréék, Bódiék írogatnak, Jani, Pali 
ismét nem tudom! Imre küldött csomagot és benne dohányt. Olyan 
jól esett.”32

Idehaza Földvár sem bizonyult szélvédett helynek. Találat érte a 
Varga-ház sarki részét. A házat, ahol a felesége és kislánya tartózkodott. 
Anyagi káron és ijedségen kívül azonban más nyoma a bombatámadás-

Bencz Mihály amerikai hadifogságához fűződő igazolások
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nak nem maradt. Majd Újvidékről jött a hír: a megőrzésre szétosztott 
bútornak, tárgyaknak, könyveknek már csak a maradéka van meg. Jó 
volna, ha azt hazaszállítanák Földvárra. Erre külön kellett engedélyt 
kérni a VI. körzet parancsnokától. Az engedély 1943. december 19-én 
született meg.

A harctérről, hadifogolytáborokból ellentétes hírek váltották egy-
mást. Ennél talán csak az volt a rosszabb, amikor az apáról, a testvérről, 
kedvesről nem érkezett semmilyen hír sem.

Ekkoriban vehette kézhez az Off ener Befehlt, amelyben átkeresztel-
ték Michael Benczurnak. Magyar hadirokkantként 1945. április 17-én 
esett amerikai hadifogságba, és 1945. május 30-án adták át az amerikai 
megszálló hatóságnak.

Heves légitámadások során 1945. június 4-én került Ingolstadtba. A 
szájhagyomány szerint épp ebből a városból indultak útnak a Benczek, 
hogy előbb Becskerekre menjenek, majd onnan Földvárra. A kései Bencz 
megőrizte a Canisuskonvikt prospektusát. Hátlapjára ceruzával írta a 
következő sorokat:

Anyjától eltévedt gyermek
sírásával elsírom Neked,
hogy szeretlek Téged, Szenteltessék
meg a Te Neved minden élőben
és életben, életemnek minden
napján, pillanatában s ha
alszom a szívem akkor is Téged-
megszentelőn dobog jon
jöjjön el a Te országod

Eddig a fohász. Nincs pont a végén. Vajon mikor lesz a háborúnak 
vége? „Ágikám, szent Ágotához imádkozom Érted. Adjon sok, sok 
boldog évet Néked, adjon olyan kincset ami égben, földön drága, tiszta 
szívet, derűs lelket.”33

Ingolstadtban felfi gyeltek rá az amerikaiak, felkínálták neki, hogy 
kijuttatják őt Amerikába, ahol majd tovább folytathatja újságírói-írói 
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pályafutását. Bizonyos idő elteltével segítenének a család egyesítésében 
is, de ő nem ment át a nagy „pocsolyán”! Azt mondta, neki felesége, 
gyereke van Jugoszláviában, idős szülei – őket szeretné már látni, ma-
gához ölelni! Szikrázó lázzal próbálta azt is megértetni velük, ahogyan 
nem tud meglenni a családja nélkül, ugyanúgy nem tudna élni az anya-
nyelve nélkül sem. Ő csak a magyar nyelv ízét érezve tud írni. Később 
alkalma volt számtalanszor megbánni ezt, hiszen ettől kezdve az Élet 
nem kényeztette őt egy percig sem. „A háborút, a túl sok magányt s a 
ténfergést epében, szeretném, ha sohase nem kellene megírnom, ha jóvá 
tenné, elfeledtetné velem az élet” – írta később ezekről az évekről.

Nem szívesen beszélt arról sem, hogyan tette meg az utat a lerom-
bolt Németországtól Újvidékig, ahová 1945. december 18-án érkezett. 
Amikor sikerült életjelet adnia magáról az újvidéki lágerből, először az 
ott élő rokonai látogatták meg őt, és segítették élelemmel, gyógyszerrel, 
kötszerrel, de mindenekelőtt jó szóval és szeretettel. A fogolytábor 
vezetőségének készült az az 1946. január 1-jén kelt igazolás, amelyben 
megerősítik, hogy Bencz Mihály a szülei által is földvári lakos. Számára 
hivatalosan a II. világháború 1946. március 11-én ért véget, igazából 

Bencz Mihály elbocsájtója az újvidéki 253. hadifogoly-zászlóaljból 
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azonban végigkísérte földi útján. Az elbocsátó hivatalos írás felajánlot-
ta, hogy „Novi Sad-tól Bačko Gradišteig a gőzhajó harmadosztályán” 
is megteheti az utat! A rózsaszínű és a zöld színű menettérti jegy akár 
a záróakkordja is lehetne ennek a kis híján négy évig tartó passiónak, 
ám nem így történt.

Az új eszméket kiszolgálók hordája lankadatlan hévvel igyekezett 
felfedezni minden szavában, tettében a hazára és annak népére jelentő 
veszélyt. A népbizottság gyűlésein felszólalók egyike-másika szóvá tette, 
hogy Bencz Mihály kalapot hord, amikor mindenki más micisapkát 
vagy „sajkacsát”. Bűnnek számított a fehér ing és a nyakkendő is. (Pfuj! 
A burzsujokat, a régi időket sírja vissza a Miska – zengték kórusban.) 
Amikor valamelyik elvtárs agyában megszületett az a gondolat, hogy a 
szép parkot a hatalmas platánokkal ki kell vágni: „mer ott sétafi káltak 
az elkényeztetett úri kisasszonyok a felszabadulás előtt” – akkor Mi-
hály megelőzve a mai green peace-t, fáradhatatlanul járt-kelt botjával 
a faluban („nem is kő nekije az a bot, csak fl ancbú hordi aztat”), és 
bevetve teljes szívét a monológjaiba azon igyekezett, hogy a még itt-ott 
meglevő, pislákoló emberi értelmet felélesztve megmentse szeretett 
tanítójának, Szüsznernek, a több mint fél évszázados fáit. Lassan 
elérte azt, hogy kezdetben csak elszórtan, árván, egy-egy halk hang, 
majd később mind többen és határozottabban állították: „Igaza van 
Bencz Mihálynak, meg kő hanni a fákat, oszt majd mostantú kezdve 
az országot építő nép fogja aztat hasznáni vasárnap.” A liget akkor 
megmenekült a haláltól.

Mihályra úgy tekintettek, mint az új Jugoszlávia ellenségére, re-
vizionistára, reakciós elemre, orosz kémre. Emiatt éjfél körül rendre 
az udbások kopogtattak be a házuk ablakán, és terepjáróval vitték 
Óbecsére, ahol különféle „kezelésben” részesítették, utána pedig egysze-
rűen bedobták a pincébe, a patkányok közé. Ez a „valld be, hogy ekkor 
és ekkor ezt mondtad…, hogy annak meg amannak azt mondtad…, hogy 
itt meg ott, meg…”, hosszú hónapokon, éveken át tartott. Feleségének 
írt egyik levelében megkísérelte megmagyarázni, miért menekült a 
pszichikai terror elől a hamis vigasztalást nyújtó alkoholba:

„Drága Mindenem, Jóm, Csiám-Dösim! Írhatok végre sok minden-
ről, ami sok rosszaságomnak, talán megmagyarázhatatlan tévelygé-
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seimnek volt az okozója. Azt hittem én, hogy hamarabb fejeződik 
majd be minden, s hogy jól is fejeződik be (mint ahogy tényleg ma 
végre megtörtént), de a »hátha« csak fölöttem lebegett és nem 
beszélhettem. Nem mondhattam el, hogy szomorú kilátástalanság 
és bizonytalanság van a jelenem és a jövőm felett, s hogy az, ami 
Becsén abbamaradt itt folytatódik, és a kimenetele kérdéses. Gyenge 
voltam, Benneteket szomorítani nem akartam, nem is segíthettetek 
volna – ittam hát, mértéktelenül és mindig, hogy ne gondolkoz-
hassak. Hazugság ellen, aminek az ellenkezőjét bizonyítani szinte 
lehetetlenség, az egyetlen orvosság az önkívület. Sokba került, de 
megérte, mert testileg-lelkileg épen vészeltem át a legnehezebbjét, s 
ami ráment, a pénzt, visszaszerzem még az idén.

A bácsföldvári liget
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Bencz Ilona tanítónő munkájának az értékelése
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A Magyar Hírlapírók Országos Nyugdíjintézetének értesítése
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A múlt hét csütörtökén érkeztem el a legnehezebb, a befejező 
szakaszba. Csütörtök, péntek, szombat… aztán hétfő és még hét-
főn, tegnap sem hihettem biztosan, hogy az az ember, aki átvette 
ügyemet, annyira ember lesz, hogy ma megmondja: »Jól van, el-
hiszem magának, hogy nincs minden úgy, mint ahogy tucatnyian 
bizonyítják. Ezt az ügyet a mai nappal én lezárom és magának soha 
kellemetlensége nem lehet miatta. De, ha a mai naptól kezdve bárhol 
úgy beszél, mint a vádlói állították, akkor – és arra is becsületszavam 
adom – ott nyomban letartóztattatom és ezekkel a vádakkal együtt 
bebörtönöztetem.«

Ennyire megkönnyebbültnek még soha nem éreztem magam. 
Mert én soha nem mondtam azokat a dolgokat, s így tudom, hogy 
soha az életben még csak hasonlót sem fogok mondani. Hiszem, hogy 
eljutottam végre a békéhez, az íráshoz és ahhoz, hogy Nektek, drága 
Édeseimnek élhessek. A Pionír újság szerkesztőségével beszéltem 
ma, több mint valószínű, hogy szeptember elsejétől én lektorálom 
majd a lapot havi kétezer dinárért. Nem sok, de négynapi munká-
nál többet nem igényel. A Sportújsággal is tárgyaltam, ők is adnak 
munkát és szintén kétezret, csak sajnos ők a vasárnap délutánhoz 
ragaszkodnak. Hát majd úgy oldom meg valahogy a kérdést, hogy 
szombaton délben hazautazok, vasárnap a déli vonattal meg vissza. 
Ezt persze csak abban az esetben teszem, ha nem találnék lakást. De 
hiszem, hogy most már sikerül majd, Dösim.

Nem tudom, hogy Neked is ilyen öröm-e ez, mint nekem. 
Szeretném, ha mégis örülnél, Édes, hiszen részben azért is örülök 
ennek a megnyugvásnak, hogy így több örömet adhatok Nektek. 
Édes. Most nem írok többet, majd szombaton sokat beszélgetünk. 
Ágicámnak jó utat és boldog táborozást kívánok, Téged pedig arra 
kérlek, hogy szép napokon sétálj ki a szőlőbe, fürödjél és menj a mo-
ziba is, mostanában rendes fi lmeket játszanak.Édes Csiám, csókollak 
Benneteket mindig, Apa.

Újvidék, 1955. VII. 19.

Végül úgy zárult le életének ez a szakasza, hogy egyik újságíró 
barátja megszánta őt, és azt mondta az állambiztonsági szerv egyik 
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vezető beosztású tisztviselőjének, hogy ha bűnös, ítéljék el – vagy 
engedjék szabadon, ha ártatlan. Ettől a naptól kezdve a bátorságnak, 
az emberiességnek a neve a Bencz családban Umek Miklós volt. Az 
„orosz kém” vádja miatt kapott rossz osztályzatot felesége, a tanítói 
pályafutásának kezdetén.

Mihály az újvidéki fogolytábor után – megtört lélekkel, testtel – 
menedéket egy időre Imre bátyjánál, annak Dárda melletti tanyáján lelt. 
1946 nyarán itt írta A megállt idő földjén című versét, ami valószínűleg 
az egyik első költeménye volt abban az évben. A Magyar Hírlapírók 
Országos Nyugdíjintézete 1946. szeptember 3-án értesítette, hogy 
nyugdíjfolyószámláján 25 havi, összesen 1500 Ft járuléktartozása 
jelentkezett.

Vajon hogyan fi zethette, küldhette volna rendszeresen a megsza-
bott járulék összegét az orosz frontról, a németországi, az újvidéki 
fogolytáborból? Vajon most, munkanélküliként, amikor az ő családja 

A bácsföldvári helyi népbizottság irata Bencz Mihály, 
Bencz Klára és Bencz Ágota kijelentkezéséről
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is az idős szüleinek a támogatására van utalva, hogyan tudná kiegyen-
líteni a tartozását? És az a kérdés sem mellékes, hogy ő most itt, ahol 
él, továbbra is tagja maradhatna-e az Országos Magyar Sajtókamara 
Újságírói Főosztályának.

Ősztől újra a szüleinek a szőlejében dolgozott. A gondok egyre csak 
tornyosultak. „A gőg és félelem itt fönt az úr” írta 1946. november 
1-jén a Választ ne várj című versében. Ahogyan korábban létük jobbra 
fordulását várták, a majdani szebb napokat, úgy várták most második 
gyermekük megszületését. Gabriella 1947. február 8-án, a reggeli harang-
szóval érkezett. Mihály lelkét a gyermekkacagás és az elmúlt idők vidám 
történései gyógyítgatták, ezekről írt akkortájt. Vasárnap délelőttönként 
a vendéglőben az egy-egy spriccerért vagy alamizsnáért kunyerálók 
maguk is szolgáltattak témát az íráshoz. A váratlan vendég, a betegség 
is meg-meglátogatta a család tagjait. A Teremtő a szűkebb családból 
három csöppséget vett magához. A tüdőgyulladásnak, a torokgyíknak 
már az említése is rémületet váltott ki az emberekből, mivel akkor nem 
létezett hatásos gyógyszer ellenük. Ágicával a Kétségbeesés petróleumot 
itatott, oly módon próbálta őt visszatartani a Nagy Úttól, amelyről nincs 
visszatérés. A vének „tanácsa” 1947 nyarán úgy döntött, hogy meg kell 
szívlelni a jóságos doktor bácsi tanácsát, és el kell a gyerekeknek jutniuk 
a tengerre. Elővarázsolták a „föld alól” a pénzt. Megkapták a hivatalos 
szervtől az engedélyt a Zágrábba és Crkvenicába való utazáshoz. Így 
köszönthették a gyerekek először életükben a tengert.

Egy zimankós téli reggelen, 1948. február 1-jén Bencz Mihály 
életébe váratlan fordulat állt be: ettől a naptól egészen 1949. április 
1-jéig a földvári adóhivatal tisztviselője lehetett. A nyári hónapokban 
meg – ismét munkanélküliként – újra a szőlőt, a határt járta. Együtt 
örülhetett a természettel és aggódhatott, vajon nem vesz-e kárba az a 
sok munka az aszály miatt? Vajon beérik-e a kalász? Újságíró ugyan 
lehetett Mihály diploma nélkül is, de ahhoz, hogy a földvári téglagyár 
könyvelője lehessen (1949. október 1-jétől 1950. július 1-jéig), be kellett 
mutatnia a kereskedelmi-inasiskola bizonyítványát órás szakmából, 
amelyet az 1927–28-as iskolaévben jeles eredménnyel fejezett be. 
Amikor a bizonytalanság a munkanélküliek parttalan szomorúságával 
együtt újra bekopogtatott hozzá, szinte magát bátorítva írta meg az 
Előre című versét.
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Míg a derűs nyári napon sokan lelték örömüket, addig a legkisebb 
Bencz fi ú felett beborult az ég. 1949. augusztus 29-én meghalt a lelkéhez 
legközelebb álló fi vére, Bódi. 39 éves korában a mohácsi kórházban 
tüdővészben hunyt el. Mihály Bódi árváinak szentelte a Kis Gergő 
nem érti című versét.

Bencz Mihály nem sokkal ezután újra az újságírás közelébe került, 
amikor az Újvidéken megjelenő Új Falu című lap lektora és korrektora 
lett. (Munkaviszonya 1951. január 1-jétől december 31-áig és 1952. 
október 1-jétől 1953. február 1-jéig tartott.) 

Erre emlékezik vissza Petkovics Kálmán Bencz Mihály posztja 
című írásában: „Az Új Falu ma már csak emlék, illetve sajtótörténeti 
adat. Itt dolgozott (Kolozsi Tibor Huszonöt esztendő című számvetése 
szerint) Saff er Pál főszerkesztő, mellette Firic István, Majoros Péter, 
Balázs György, Virc Adél, Vörös László, Simon Gábor és Bencz Mihály. 
Ötvenhárom tavaszán találkoztam vele először Újvidéken, a Duna-
parton. Firic Istvánnal sétált… Ő mondta Bencz Mihályról, hogy lelkes 
pártfogója a szépen megírt cikkeknek, riportoknak…

Bencz Mihály a családjával (Brezsán Gyula felvétele)
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Dal kél, szemeinkre ráborul az őszi álom,
ködbe vész a Tisza-part
melyre rácsókolta búcsúcsókját a Nap.
S a part alatt megvert titokkal
az emléksajka némán tovasuhan.

Megértettem, hogy az Új Falu lektora és korrektora nem újságíró. 
Költő volt. Költő volt, de két évtizeden át hűségesen és becsületesen 
szolgálta a hírlapírást és korunk egyik legdinamikusabb hírközlőjét, 
a rádiót.”34 

Amikor az Új Falu megszűnt, Bencz Mihály a szerkesztőséggel 
együtt átkerült az Újvidéki Rádióhoz. „A kenyér messzire viszi az 
embert. Engem Újvidékre vitt el. Énnekem fészkem, házam, lakásom 
nincsen ott. Én amolyan víkend-apa vagyok, hetenként szabadnapom 
van s ilyenkor szoktam meglátogatni, akiket elhagytam a kenyér miatt, a 
feleségemet, s növő két kis gyermekemet, Ágicát és Gabikát. Csütörtök 
az én napom, az én vasárnapom. Most, hogy otthon voltam hallgattam, 

Bencz Mihály és gyerekkori bácsföldvári cimborái
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Bencz Mihály kollégái, barátai: Th omka Viktor, Urbán János, Ács József, 
Umek Miklós, Pljesković, Brezsán Gyula
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megelégedettséggel, örömmel, hogy nem történt odahaza semmi, te-
hát minden jól van, mert öröm az, amikor semmi sem rosszabb, mint 
eddig volt. A feleségem elmondta, hogy a nagyobbik lányunk Ágica, 
aki épp most jött meg az iskolából jól tanul, mint a kisebbik, Gabika, 
aki a zongorával most akarja éppen megtaníttatni mai zongoralec-
kéjét. Jó percei ezek az életnek. A kisebbik, aki emberré akar válni, 
tanul, tanulja a lélek jóságát s a hangok, amiket a vén zongora gyenge 
kis ujjai alatt visszaad, sokkal nagyobb térséget töltenek be, mint az a 
szoba és az az élet, amelyben mindez lejátszódik. Még én is, aki talán 
pesszimista vagyok, úgy érzem, hogy a feleségem nagyon sokszor bú-
san csengő hangja emellett a kezdődő akarat, emellett a zongoraszó 
mellett – énekké szépül” – így vallott mindennapi kenyerének keserű 
falatjairól Bencz Mihály.

A gyermekek számára írt meséket, verseket, színdarabokat. A rádió-
ban Nacsa Gábor rendezésében mutatták be tanulságos színdarabját, 
a Krumpli Miskát. A darabot a Pionírújság folytatásokban közölte 
az 1951. szeptember 15-i, 22-i és 29-i számában. Nagy sikert aratott a 
versben írt Tavasz ébredése, és az egész estét betöltő Jancsika és Juliska 
színdarabokkal. Verseit, karcolatait, novelláit a Magyar Szó, a Híd, az 
Új Falu közölte. A családjától való távollétet és a város zaját soha sem 
tudta elfogadni vagy megszokni. Magányos volt. Elszakadva a gyerek-
kori cimboráktól – Balázs Vilmostól, Butás Páltól, Bellányi Józseft ől, 
Botka Józseft ől, Csizmár Györgytől, Dózsa Sándortól, Szekeres István-
tól – most Újvidéken újak társulnak a földváriak mellé.

Egy életre szóló barátságot kötött Hornyik Jánossal, Brezsán Gyu-
lával, Csépe Imrével, Ács Józseff el, Umek Miklóssal, Fehér Ferenccel, 
Th omka Viktorral és Kántor Oszkárral. Ez utóbbival egy ideig együtt 
lakott egy péterváradi albérletben. A mindennapi robotolás mellett 
születtek meg írásai. Amikor Mihály 1955-ben elérkezett a 42. ha-
tárkőhöz, a Testvériség–egység Könyvkiadó Vállalat Mate Zlamalik 
rajzaival megjelentette a Piroska és a farkas című könyvet. A könyv 
bal oldali lapjain Mihály prózában, a jobb oldaliakon pedig versben 
írta meg az ismert mesét.

Az ő élete viszont távol állt a meséstől. A rendezetlen életmód 
hozzájárult a betegségének a kialakulásához. Egy szép napon a postás a 
tüdőtuberkulózis gyógykezelésére szóló felszólítást kézbesített neki.
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A belcsényi tüdőszanatóriumba, majd onnan a péterváradi kato-
nakórházba került. Innen küldte verses képeslapjait kislányának. De 
kilábalt a betegségéből. Felerősödött a szervezete, és folytathatta min-
dennapi munkáját, mások írásainak csiszolgatását a rádió lektoraként. 
A versek múzsája még nem köszönthette őt szárnyaló örömmel.

A fi ókjában heverő versei közül hangzott el egy csokorra való az 
Újvidéki Rádió Lírai tízperc című műsorában 1958 decemberében: 
Mindig előre, Néha azért nehéz, Kórházi látogatónap, Mesélj, Újvi-
dék…, Nyárvégi magányos est. Az 1959-es esztendő szép, békességes 
és eredményes volt Bencz Mihály számára. Az Újvidéki Rádió 1959. 
május 12-i határozata alapján 5000 dinárral jutalmazta meg. Június 19-
én aláírta a szerződést a Forummal az Őszi virágok című verseskötete 
kiadásáról, szeptember 14-én pedig a Forum felkérte, hogy a készülő 
katalógusokhoz, tartalomismertetőkhöz és egyéb olvasmánynépszerű-
sítő kiadványokhoz küldjön egy nagyobb formátumú fényképet, esetleg 
karikatúrát, és foglalja össze az életére és az irodalmi munkáságára 
vonatkozó fontosabb adatokat. A recenziók alapján a készülő verses-

„Vallomások kettőnkről kettőnknek” (Bencz Mihály és Ilona)
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kötetéből kilenc versét kihagyásra javasolták. Ezek: Cséplés-idők verse; 
Parasztköltők beszélgetnek; Zsellér családi kör; Az őrület horizonján; 
A kiválasztottak társtalansága; Pénz, élet én is ütök; A kéz; Rokkant 
koldusok kérdezik; Tanács I–II. Ugyanakkor – mivel a versek tárgyuk-
nál és hangulatuknál fogva 3–4 ciklusba kívánkoztak – javasolták a 
költemények átcsoportosítását.

Bencz Mihály második verseskötete Hárfazúgás címmel a Forum 
gondozásában 1960 tavaszán jelent meg. A kötet 42 verset és 9 epig-
rammát tartalmazott, megjelenését követően az Újvidéki Rádióban, 
a Magyar Szóban és a Dolgozókban is méltatták. Juhász Géza Egy 
magányos költő című írásában kiemelte: „a Vallomások kettőnkről 
kettőnknek és az Őszeleji levélszínek ciklusokban (egy-két kivételtől 
eltekintve) nyíltan önmagába néz, önmagát, a mai embert tárja fel – 
itt verselése is sokkal szabadabban szárnyal, formakezelése is sokkal 
bátrabb: nem erőlteti annyira a rímet a kötött strófa – szerkezetet stb., 

„A botos esti vagy hajnali hazaballagások”
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Cigarettadobozra rögzített gondolatai
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s egészen újszerű verseket alkot. Minden bizonnyal ezek azok a versek, 
amelyek költészetében a fejlődés lehetőségének zálogát jelentik s azt az 
utat, amelyen tovább kell haladnia.” A kötet szerzője a kritika kapcsán 
a modernizmusról alkotott véleményét egy mondatban foglalta össze: 
„a mai ember pihenni akar, nem rejtvényt fejteni versben, képben.”35

Verseskötetét más írók, költők is értékelték. Fehér Ferenc Őszeleji 
levélszínek című méltatásában olvasható a következő részlet: „érzé-
keny, tisztaszivü fi atalember vallomásai ezek a versek, ott van bennük 
az élet delén túljutott ember pároló szobamagánya, a hónaposszobák 
szúette bútorainak tompa letargiát árasztó hangulata, a botos esti vagy 
hajnali hazaballagások meditáló bölcselete, a szeretettelenség érzetével 
viaskodó széplélek anyaöl melegét áhító, gyermeki érzései… Kevés ez? 
Bencz Mihály költői világát sem lajstromozhatja a verskötet végén 
található tartalomjegyzék… A földet, a várost, a szerelmet, a művész 
hitvallását, a lélek sokféle rezdülésének levélszíneit, és a barkácsoló költő 
elmés gondolatszilánkjait. […] Bencz Mihály e kötete mindenképpen 
nyeresége vajdasági magyar költészetünknek, mert a költői hivatást és 
az írott szót tisztelő, kialakult költői egyéniség ajándékozott meg vele 
bennünket.”36

Herceg János az Újvidéki Rádióban elhangzott könyvszemléjében 
szintén foglalkozott a Hárfazúgás verseskötettel: „Bencz Mihály köl-
tészetében talán éppen ezért nem a csiszolt artisztikum az a meggyőző 
erő, ami az olvasóra hatással lehet, hanem a szemérmes, de fájdalmas 
őszinteség, ami minden versében valami egészen sajátságos zenével 
festi alá a mondanivalót. Egy ember sorsát érzi az olvasó ezekbe a ver-
sekbe temetve, s megérti, hogy ez több mint az ügyes költői játék… S 
ami még megvesztegetőbb Bencz Mihály költői világában, az a tájhoz 
való fi úi szeretet. A búzatermő rónaság áll előttünk ezeket a verseket 
olvasva, a kanyargó Tisza, az egész Bácskaság minden szépségével és 
elementáris erejével. Nem tudom, a mai fi atalok hogyan nézik ezt a 
költészetet, amely modernnek semmiképpen se mondható, de mélyen 
benne gyökerezik a hazai tájban és korokon ível át, amikor a költő sorsát 
érzékelteti. És nemcsak a csendes panasz hangjai hallhatók ezekből a 
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versekből. Olykor a realitásnak fölöttébb erős képei tárulnak elénk. A 
kortárs a tisztelet és megbecsülés érzésével teszi le Bencz Mihály ver-
seskönyvét, s úgy érzi, látta ő is a csillagot, melyet a költő oly kitartóan 
követ, s amelynek fénye beragyogja a magyar írás fáradt vándorának 
útját ebben a sáros bácskai világban.”37

Bencz Mihály 1960. március 16-án, a kötete megjelenése alkalmából 
készült interjúban elmondta:

„Könyvemet az utóbbi 10 esztendő verseiből állítottam össze. Sok 
versem az idők során elkallódott, mert sajnos tizedik éve élek távol 
szeretteimtől kis cselédszobákban, amelyek nemcsak a sok meg nem 
írt versemet, kifejezetlenül maradt hangulatomat temették el, hanem 
olykor kézirataimnak is temetői voltak.

Párizs, Palais de Chaillot (Bencz Mihály felvétele)
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– Írói terveid?
– El kell készítenem a novelláskötetet, amely a Forum kiadásában 

jelenik meg. A már megjelentek közé szeretnék besorozni 10-12 új 
novellát is.

– Úgy tudjuk, hogy van egy regényed is, a Magasok vándora. 
Mi ennek a sorsa?

– Egyelőre kéziratban hever, mert még mindig nem értek egyet 
azokkal, akik azt javasolták, hogy dolgozzam át.”

Itt, az 1952. június 14-i levélre tett utalást, amelyet az újvidéki 
Testvériség–egység Könyvkiadó Vállalat irodalmi tanácsának a nevében 
Sulhof József írt. A tanács akkor nem találta kiadásra alkalmasnak a 
regényt.38

Bármennyire is igyekezett távol maradni a politikától, egyik 1961-
ben írt verse mégis annak a hatása alatt keletkezett. A semleges országok 
belgrádi találkozója ihlette versírásra, amikor munkaidőt nem ismerve, 
éjt nappallá téve írta-lektorálta a tengernyi anyagot a rádió hallgatói 
számára. Ezzel kiérdemelte az Újvidéki Rádió dicséretét is:

Bencz Mihály lektorál az Újvidéki Rádióban
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Üzenet Belgrádba

Ezerkilencszázhatvanegy nyarán Belgrád felé kezdett fordulni a világ 
érdeklődése. Új hang hallatszott onnan a tömbökre osztódott vagy 
valamelyik tömb felé sodródó országok felé: álljatok meg, mielőtt 
határoznátok!, a békét nem a tömbökben, hanem azokon kívül lehet 
és kell biztosítani. Nemcsak itt-ott, hanem mindenütt felfi gyeltek az 
őszinte és igaz szavakra. Sokan kételkedtek a felhívás sikerében, ok-
tóber elseje azonban ragyogó választ adott mindenkinek: Belgrádban 
összeült a tömbön kívüliek első értekezlete. Sokan tudták a világban, 
hogy így lesz és azt is, hogy mind többen és többen fognak csatlakoz-
ni, hiszen a tragédiát ma még csak így, a hozzájuk nem-tartozással 
lehet megakadályozni. Lelkesedésemben írtam akkor, párnappal a 
történelmi értekezlet előtt Az emberiség üzenete című versemet és 
ugyanazt küldöm ma is azoknak, Akik most gyűltek össze főváro-
sunkban, hogy hitet tegyenek a megkezdett út folytatására.

Ez év őszén hagyta el a Forum nyomdáját az ő fordításában A. 
Sztanicsics A kis kalóz című könyve. 1962-ben azután újabb könyvet 
fordított le szerb nyelvről magyarra: Mira Alečković könyve, a Kide-
rülnek a titkok a Forum Könyvkiadónál jelent meg. Bencz Mihályról 
szerb nyelven St. Staničić emlékezik meg 1962. szeptember 30-án a 
Tribinában Tiha romansa ili razgovor sa pesnikom Bencom címmel. 
Az ötvenedik születésnapjára előlegként nagyon szép ajándékot kapott, 
legkedveltebb költője, Ady nyomán Párizsba utazhatott. Az élményeiről 
Ici Paris címmel a Magyar Szó olvasóinak 1963. szeptember és október 
hónap folyamán sorozatban számolt be.

Születésnapján, szeptember 27-én sokan felköszöntötték őt az ő 
kedves falujában, Bácsföldváron. Örült, hogy annyian voltak, akik 
vele együtt ünnepeltek. Az Ács Józseft ől kapott Barátok litográfi a az 
otthoni íróasztala fölötti falon emlékeztette őt ezután az igaz barát-
ságra. Ekkortájt több jubileum is ráköszöntött: 50 éves volt, 25 éve volt 
újságíró, és 10 éve múlt, hogy a rádió lektora lett, ezért egy interjúban 
következőképpen nyilatkozott:
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„Összegezve e fél évszázadot – (jaj, de nehéz volt kimondani) – ki-
hagyom mindazt, ami rossz volt, csak arra emlékszem, ami jó, szép, 
napsugaras volt, s átsegített minden válságon. Ami a 25 évet illeti 
– érdemes volt –, főleg munkában telt el. Írtam riportot, verset, 
novellát, és egy bizonytalan sorsú regényt.

– Hogyan telt el a 10 év az itteni rádióban?
– Itt is muris volt a kezdet, állandóan költözködtünk. Néha azt 

sem tudtam, hogy melyik szobában, kinek asztalánál fogok lektorál-
ni. Ma már, ahogy mondják, selyem az élet. Drága kollégáim tudják 

Anyaggyűjtés a riportokhoz
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Terepen: dr. Džigurski, Th omka Rózsa, Antal László vadász
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Bencz Mihály, Ilona és Gabriella Párizsban (Kilátás 
a Sacre Couerről, Chopin sírja a Pére-Lachaise temetőben, 

Pont Alexandre III, Saint Germain, Saint Michel)
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A velencei Lidón, a Szent Márk téren, 
a milánói szökőkútnál, Triesztben
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legjobban, akiket tíz évvel ezelőtt itt találtam. Szép volt ez az elszállt 
évtized, s jók voltak ők, s a mostaniak közül is sokan nagyon derék, 
szeretni való kollégák.

– Mit vársz a következő 25 évtől?
– Köszönöm az előlegedet, de én csak öt évet kérek, hogy vissza-

adjam mindazt a jót, amit ötven év alatt kaptam. A rossz maradjon 
az enyém, úgysem veszi le rólam senki.

– Kívánjuk Miska bácsinak, hogy ne öt, hanem ötven évig 
legyen közöttünk örökös jókedvével, szeretetével.” 

      (-ile-)39

Bencz Mihály közben folytatta fordítói tevékenységét. 1964 elején 
az ő fordításában adta ki a Forum Branislav Nušić Hajdukok című 
könyvét. A gyermekek számára lefordította magyar nyelvre Dj. Radišić 
Villám című írását.40 A versek szerb nyelvről való átültetésével is fog-
lalkozott, Lj. Jocić Tükör, Három tavaszi vers és Sl. Vukosavljević Az 
árnyék játéka, Dráma, Ráeszmélés című költeményei, Dušan Radović 
egyfelvonásosai az ő fordításában jelentek meg. Másrészről az ő írásának 
a szerb nyelvű fordítását Prva ljubav címmel közölte a Dnevnik napilap 
1964. december 20-án. A gyermekirodalmat gazdagítja Grigor Vitez 
Az agyagmadár című könyvének a magyar nyelvre fordításával, amely 
1966-ban a Forum gondozásában jelent meg. Az ő művét szerb nyelven 
U ponoć su još svi bili živi címmel a Dnevnik 1966. január 16-án közölte 
Đ. Beljanski fordításában. Szépirodalmi művek mellett pénzszerzés 
céljából szakirodalmat is fordított az állattenyésztés és a növényter-
mesztés területéről. A családban féltve őrzött, megsárgult újságok lapjai 
tanúskodnak arról, hogy a Magyar Szó, a 7 Nap, a Dolgozók, a Jó Pajtás 
és a Mézeskalács ebben az évben közölt tőle legtöbb verset, novellát, 
tárcát, elbeszélést, mesét, szinte kéthetente egyet-egyet.

Az általános iskolai olvasókönyvekben, a Jó Pajtás különkiadványaiban 
is találkozhatunk költeményeivel. Bencz Mihály 1965 nyarán ezüstla-
kodalmuk alkalmából felejthetetlen ajándékkal, párizsi és velencei úttal 
lepte meg feleségét és kisebbik lányát, aki a zenei középiskolát kitűnő 
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 39 Magyar Szó [Rádióújság], 1963. szeptember 29. – október 5. 2.
 40 Jó Pajtás, 1964. december 17.
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eredménnyel fejezte be. Ily módon az 1963-ban megkezdett Ici Paris 
sorozat most folytatódhatott a Magyar Szó hasábjain októberben és 
novemberben.

A Forum Lap- és Könyvkiadó vállalat nyomdájában Ács József 
szövegrajzaival 1965 végére elkészült a Magasok vándora című regénye 
is. A regényét méltató írások 1966 januárjában és februárjában jelentek 
meg. A Magyar Szó 1966. február 13-i számában közölte Fehér Ferenc 
Az érzékenység regénye című kritikáját. Bencz Mihályt 1966. március 
8-án nagy öröm érte: Ágota anyáknapi ajándékaként megszületett 
első unokája, Darko-Dárius. Ő pedig ettől kezdve Dáriusnak és a 
többi gyermeknek írt ajándékul verseket, meséket. Hat évvel később, 
1972. szeptember 18-án, amikor Miroslav Antić eljött Bácsföldvárra 
bemutatni az új verseit a gyerekeknek, ő nem feledkezett meg a vers-
kedvelő kicsik Miska bácsijáról. Fehér Ferenc Szeptemberi napló című 
jegyzetében így emlékezett a történtekre: „Antić őszre megjelenő, újabb 
gyermekverskötetéből ad elő egypár verset, de előbb Bencz Mihálynak, 
a földvári költőnek az emlékét idézi, olyan melegséggel szeretettel, hogy 

Gabriella, Mihály és Darko-Dárius látogatóban 
Ilonánál a szanatóriumban
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a könyvtár olvasótermében szerénykedő emlékkiállítás újságkivágatai, 
kéziratai megfényesednek, akár a gyermekszemek. Derűs hangvételű 
verseinek sikerét, fogadtatását gondolkodás nélkül kockáztatta ezzel a 
szívreható emlékezéssel. Nemcsak barátjáról szólt. Sorstársáról.”41

Az 1967-os év még vidáman kezdődött. Újvidéken, a Forumban 
1967. április 15-én átadta egy példányban Szuh Péter és más mesék és 
históriák című kéziratát, ennek azonban – az átvett kéziratról készült 
elismervényen kívül – más nyoma nem maradt. Az év során azután 
már felváltva jelentkezett az öröm és a bánat. Bencz Mihály szeptember 
26-án búcsúzott el az Újvidéki Rádió újságírói-lektori munkahelyé-

Meghívó a Collage-ra
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 41 Magyar Szó, 1972. október 1. 10.



q  e 105 w

től – betegsége miatt rokkantsági nyugdíjba vonult. A hajdani rádiós 
kollégák megemlékeztek róla a 2009-ben megjelent Hatvan éve szól a 
rádió című, az Újvidéki Rádió történetét bemutató könyvben. Ádám 
Tibor írta: „Amikor elkezdtem dolgozni a magyar szerkesztőségben, 
nagyon, nagyon sokat segített Bencz Mihály. Költő volt, humanista 
és a magyar nyelv kiváló ismerője. Nemcsak lektorálta a munkatársak 
írásait, hanem minden írást elemzett is. A fi atal, mondjuk ki, tudatlan 
újságíróknak elmagyarázta, hogy kell írni, milyen is tulajdonképpen 
egy igazi kommentár, riport vagy cikk. Bencz Mihály, vagy Miska bácsi, 
ahogyan mindannyian hívtuk, autodidakta volt, de tehetségének kö-
szönhetően kiváló újságíró és lektor lett belőle. […] Ehhez csak annyit 
tennék hozzá, hogy Bencz Miska bácsi és Hornyik János amellett, hogy 
mindennapi munkájukkal felmérhetetlen értékű hozzájárulásukat 
adták a rádiós újságírók szakmai felkészítéséhez, közvetlenségükkel 
és egész habitusukkal egyszersmind egy, azt hiszem sokunk számára 
meghatározó fontosságú hagyomány megalapozói is voltak: az Újvidéki 
Rádió berkeiben – valamivel későbbi keletű tapasztalataim szerint leg-
alábbis –, ismeretlen fogalom volt a szakmai önzés vagy féltékenység, a 
nyelvi lektorokat, a szerkesztőket és az idősebb kollégákat mindig meg 
lehetett kérdezni, ha valamit nem tudtunk, mindig segítségül lehetett 
hívni őket, egyikük sem érezte soha méltóságán alulinak, hogy átadja 
tudását és tapasztalatát a fi ataloknak. És közben eszükbe sem jutott 
éreztetni velük, hogy illene szép lassan elsüllyedni szégyenükben.”42

A nyugdíjban eltöltött fél évének egyik tanulságát osztotta meg a 
Magyar Szó olvasóival, a Két valaki meg egy Tibi című írásában.43 Késő 
tavasszal a Forum kiadásában az ő fordításában jelent meg Branko V. 
Radičević A tanult macska című könyve, a Rukovet pedig 1968. júli-
us 5-én levélben kért tőle öt verset. A folyóirat egyik őszi számában 
a vajdasági magyar költők: Ács Károly, Bencz Mihály, Deák Ferenc, 
Debreceni József, Fehér Ferenc, Fehér Kálmán, Gál László, Pap József, 
Tolnai Ottó, Domonkos István, Th urzó Lajos, Burányi Nándor, Stadler 
Aurél, Csépe Imre, Dér Zoltán, Gulyás József, Zákány Antal, Burkus 
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 42 Hatvan éve szól a rádió. Az Újvidéki Rádió története képekben és vallomásokban. Újvidék, 
2009, Vajdasági Rádió és Televízió – Újvidéki Rádió, 213.

 43 1968. április 30. május 1.–2.
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Utolsó szerződése a Forum Könyvkiadóval
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Valéria, Koncz István, Urbán János, Dési Ábel, Torok Csaba szerbhor-
vát nyelvre lefordított költeményeit közölte. Felesége egy időben fel nem 
ismert, ezért nem megfelelően kezelt betegség miatt a nyarat Sremska 
Kamenicán, a tüdőszanatóriumban töltötte, Bencz Mihály – hogy 
szorongását leplezze – anekdotikus históriák írásába kezdett.

Ekkor született a Gyurka pincelejárata, Te vagy az, Gyókó?…, Ne 
ott, hanem itt!, A „nanyanya” iskolája és a Bitang bírók. Ekkor kelet-
kezett verseiben viszont már nyoma sincs a derűnek. Erről árulkodik 
a Számonkérés és tiltakozás, a Deresedő ember dala, a Néma alku egy 
hajszállal, A bizonyosság dicsérete, a Dáridóra dáridót adj, élet!, a 
Fohász és az Elmúlás. A Furcsa évünk lesz című versét 1968. május 
2-án vetette papírra. Ez az év valóban „furcsa” lett. Őt, a költőt, akit 
nem tudtak vagy nem akartak megérteni, akit „taksálnak öregnek, 
fáradtnak, szegénynek” az ifj ú Titánok: Bada István, Dormán László és 
Hornyik Miklós, a szerkesztők, 1968. november 19-re meghívták a Fo-
rum klubban tartandó Collage-ra, hogy vegyen részt a programban.

Egy másik fi atal, az újságíró Tóth Ferenc – akit Bencz Mihály 
akkor sem mulasztott el leveleivel felkeresni, amikor Uroševacon 
katona volt – őt tartotta tanítójának: „A legfontosabbat Bencz Mis-
ka bácsitól lestem el, azt, hogy egyszeri adatellenőrzéssel még nem 
tudjuk az igazságot, ehhez több kell, legalább hatszor kell utánajárni 
a dolgoknak… Az újságírói hitvallásomat ő fogalmazta meg valaha a 
legpontosabban: az adatok egyszeri ellenőrzése után lehet valakiről 
szépet és jót írni, de mielőtt epébe mártanád a tollad, legalább hatszor 
járj utána a dolgoknak.”44

Ebben a különös évben előbb Icát, majd ősszel őt látogatta meg a 
baj. Bencz Mihálynak elküldte névjegykártyáját a Vén Kaszás: „aho-
gyan annyiszor emlegetted, szeretett Villonodat idézve, a Nagy Tes-
tamentumot, amelyet betéve tudtál, s úgy adtad elő nekünk, áhítatos 
hódolóidnak, hogy azt tán még Francoise-d is megirigyelhette volna” 
– írta Pintér Lajos a Magyar Szóban 1970. május 15-én megjelent 
Miska bátyámnak, utoljára című jegyzetében.45 A betegség űzte az 
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 44 Magyar Szó, 1989. október 29. 21. és Nagy Magdolna: Nekem is megadatott a szeren-
cse. Magyar Szó [RTV Újság], 1989. november 10. 6.

 45 Lapkivágat a hagyatékból.
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egyik laboratóriumból a másikba, az egyik kivizsgálásról a másikra, a 
földvári orvostól az óbecsei rendelőig, Óbecséről tovább Zentára, az 
ottani kórházba. Alig vett búcsút decemberben az áldozatkész zentai 
orvosoktól és az óévtől, 1969. január 14-én Belgrádban, a Radiológiai 
Intézet onkológiai osztályán találta a „szerb” új év. Ide érkeztek a csa-
ládjától, az ismerősöktől és a volt kollégáktól a levelek és képeslapok, 
és innen adott hírt ő is magáról, a betegségéről, a gégerákról, a gyógy-
kezeléséről és a szobatársakról. „Sugárzó öröme” 1969. március 3-ig 
tartott, akkor közölték vele, hogy hazamehet, két hónap múlva lesznek 
kíváncsiak az állapotára. Bencz Mihály az ott töltött napok derűs és 
kevésbé vidám történéseit örökítette meg a Kavarodás Kladanj körül 
és a Memed gyászol című írásokban. 1969. február 9-én Belgrádban, az 
onkológiai osztályon írta meg a Hideg Ördög szögesdrótja című verset 
(a Magyar Szó 1969. március 2-án közölte), majd 1969. február 11-én A 
IX. stációt (amely ugyanott 1969. március 16-án jelent meg). Prózában 
újra visszatér a könnyed témákhoz, a borozgatáskor megtárgyalt törté-
netekhez és egy ifj úsági regény megírásához. Ezzel a regénnyel vett részt 
a Forum regénypályázatán. A szerződést 1969. július 22-én írta alá. A 
pályaművet december elsejéig kellett átadni. Ő a Szuh Péterről szóló 
regényt (159 gépelt oldal) november 26-án 17.35 órakor fejezte be.

Belgrádból hazatérve alig törölte le cipőjéről az út porát, máris szilaj 
kedve támadt harcra kelnie a hétfejű bürokratával, a nyugdíjaztatásakor 
a munkában eltöltött éveiből ellopott 2 év, 3 hónap és 25 nap vissza-
szerzéséért. E szélmalomharcáról számolt be a Magyar Szó olvasóinak 
a Közös Íróasztalunk rovatban.

„Ellopott évek (II.)

Bencz Mihály, Földvár – Két héttel ezelőtt a fenti cím alatt megír-
tam a mi Közös Íróasztalunknak, hogy a társadalombiztosító intézet 
miként faricskált le munkában töltött éveimből kettő évet, három 
hónapot és huszonöt napot, holott az említett időben én mindössze 
két hónapig és két napig voltam magyar katona. Fölháborodásomban 
már-már pert akartam indítani azok ellen, akik hamis tanúvallomást 
tettek ellenem, mert nyugdíjvégzésemben az állt, hogy már 1941. 
április 7-én magyar katona voltam, holott a magyar csapatok 1941. 
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április 13-án szállták meg Bácskát. Azt tartja a közmondás, hogy a 
türelem rózsát terem. Macskát! Mert hiába vártam, hogy majdcsak 
rendezik a dolgom, nem lett abból semmi, csak el kellett mennem 
Újvidékre, tiszta vizet önteni a pohárba. Hát, kedves olvasó, zavaros 
volt az a víz, pedig Törvény a neve. Ugyanis… Ugyanis nekem igazam 
volt, de ez mit sem változtatott azon, hogy munkakoromból levonják 
a már említett két évet, három hónapot és huszonöt napot, mert a 
törvény szerint, ha valaki akárcsak pár napot is töltött a magyar, 
illetve a megszálló hadseregben, elveszti az 1941. április 6. és 1945. 
május  15-e között ledolgozott munkaéveket. Triša Radanovićot, az 
újvidéki társadalombiztosító intézet nyugdíjosztályának vezetőjét 
megkérdeztem, miért vontak le 6423 régi dinárt a 63 000 dinárról 
amúgy is 59 433 régi dinárra csökkentett nyugdíjamból.

– Azért, mert másfél éven át tévesen 63 000 régi dinárt kapott, 
és a többletet most visszatartjuk.

– Én nem vagyok oka ennek, sem annak, hogy az 1967. november 
2. keltezésű végzést 1969. február 25-én tették postára – mondot-
tam.

– Ez az itteni tisztviselők hanyagságából következett be, a lénye-
gen azonban nem változtat – világosított fel Radanović.

Igen, kedves olvasó: Ha a „Szocijalno” téved, az a lényegen 
nem változtat. Mint ahogy az sem, hogy mindjárt a háború elején 
volt-e valaki katona, vagy pár nappal a háború befejezése előtt 
kényszerítették a mundérba. Ez – törvény. Törvény… Csak mégis 
furcsa, hogy azt, akit halálos büntetés terhe alatt kényszerítenek 
egy tőle távol álló őrült verekedésbe, azt épp úgy büntetik, mint aki 
mindjárt az elején önként áll az egyik támadó fél mellé.”46

A Bencz Mihálynak küldött válasz:

„Valóban az 1964. december 28-i 51/64. számú hivatalos lapban 
megjelent nyugdíjtörvény 163. szakaszának első bekezdése kimondja, 
hogy az 1941. április 6-ától 1945. május 15-e közötti munkakort nem 
ismerik el, ha a biztosított az említett időközben, vagyis a népfelsza-
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badító háború idején a megszálló csapatok kötelékében fegyverrel 
vett részt a harcban, függetlenül attól, hogy a bíróság előtt felelt-e 
ezért vagy sem.

Ha jól értettük, az újvidéki társadalombiztosító intézet ennek 
a szakasznak alapján nem ismerte el 1941. április 6-ától 1943. au-
gusztus 1-éig, vagyis bevonulásáig terjedő munkakorát. Furcsálljuk, 
hogy az intézet ezt a törvényszakaszt 1967. október 2-án fi gyelmen 
kívül hagyta, amikor meghozta az első, ideiglenes végzését, amelyben 
24 évet, 1 hónapot és 20 napot ismert el, vagyis az Ön 1941. április 

Bizonylatok az alattomos ellenséggel szembenállók részéről
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6. és 1943. augusztus 1-közötti időt is és ennek alapján 63 000 régi 
dinár nyugdíjat előlegezett.

A törvény az törvény, azon változtatni nem lehet, azonban 
a nekünk elküldött okiratai alapján szerintünk egész sor formai 
kifogást emelhet.

1. Be kellene bizonyítani, hogy nem harcolt, sem fegyverrel, sem 
anélkül a népfelszabadító egységek ellen.

2. Az újvidéki társadalombiztósító intézet 1967. november 2-án 
hozta meg végzését, de csak 1969. február 25-én küldte el, és mind 
ez ideig az ideiglenes végzésben megállapított 63.000 régi dináros 
nyugdíjat utalta ki (igaz ugyan, hogy csak előlegképpen).

3. Az ideiglenes végzésben, 1967. október 2-án, huszonnégy évet, 
egy hónapot és húsz napot, egy hónappal később, vagyis az 1967. 
november 2-án keltezett végzésben viszont huszonegy évet, kilenc 
hónapot és huszonhat napot ismertek el munkakorába.

4. Az 1967. november 2-án keltezett végzésben nincs feltüntetve 
a jogorvoslás joga, vagyis a fellebbezés joga, és annak határideje.

A felsorolt formai kifogásokkal érvelve, fellebbezzen a Tar-
tományi Társadalombiztosító Intézethez (Pokrajinski zavod za 
socijalno osiguranje). Ha fellebbezésére hatvan napon belül nem 
érkezik válasz, vagyis döntés, akkor hét napon belül sürgesse meg. Ha 
ezek után sem érkezik válasz, indítson közigazgatási pert (Upravni 
spor) A Tartományi Legfelsőbb Bíróság közigazgatási tanácsánál. 
Ha fellebbezés beadásának napjától számított hatvan napon belül 
elutasító végzést hoz a tartományi intézet, a végzés kikézbesítésétől 
számított harminc napon belül szintén joga van a közigazgatási pert 
elindítani.”47

Bencz Mihálynak nem volt sem ereje, sem kedve pert indítani a 
„Socijalno” ellen. A hivatalos szervektől azt is kérnie kellett, ami jogo-
san járt neki: a kontrollvizsgálatokon való megjelenést és az útiköltség 
megtérítését. Amikor Óbecsén jelentkezett a Komunalni zavod za 
socijalno osiguranjeban, akkor onnan Újvidékre küldték, mivel az 
ottani intézet folyósítja számára a nyugdíjat. Amikor azután Újvidéken 
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 47 Magyar Szó, 1969. április 20. 14.
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a szükséges iratokkal megjelent a tolóablaknál, akkor visszaküldték 
Óbecsére, mivel földvári lakosként területileg az ottaniak hatáskörébe 
tartozott. Ezt az ide-oda küldözgetést a végén már nagyon unta, és 
1970. február 4-én írásban, hivatalos formában azzal a kéréssel fordult 
az újvidéki intézethez, döntsék el végre, hová is tartozik ő voltaképpen. 
A postás 1970. május 14-én kézbesítette az értesítést, amely szerint má-
jus végétől kezdve az óbecseiektől fogja kapni a nyugdíját. Az újvidéki 
intézet kegyes jóindulatával azonban ő már nem élhetett…

1970. január 9-én felkereste Mihályt a földvári iskola önképzőköré-
nek a tagja, Kovács Katalin, hogy interjút készítsen az iskola Indulás 
című diáklapja számára. Akkor még nem lehetett sejteni, hogy a kislány 
első interjúja lesz egyben a magasok vándorának utolsó megnyilatkozása 
is. „A mindennapi munka ideje lejárt, az egyik kör befejeződött. Most 
pihenek és meséket írok kis unokámnak, Dárkó-Dáriusnak. Később 
majd folytatom az írást, ott, ahol abba sem hagytam. Témám van pár 
évnyire való, addig meg majd születnek újak. Hiszem, hogy vár még 
rám jó néhány esztendő, mert szeretem a virradatokat, az ébredéseket, 
az élet újulását emberben és természetben, s ez eléggé erős kapocs itt-

Utolsó nyilvános fellépése Bácsföldváron (1970. április 11.)
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tartani engem. Múltam és az utam eddig tehát ennyi volt.” A kis riporter 
utolsó kérdésére, hogy mik a tervei, mit szeretne megvalósítani még az 
életében, azt válaszolta: „Mindazt, amit eddig nem sikerült. Ha tenye-
rükre vesznek az Egek, bizonyára megvalósítok a sokból valamicskét.”48 
És ő valóban megtett mindent, hogy ez valóra váljon. Fegyelmezetten 
szedte az előírt gyógyszereket, a meghatározott időben elvégeztette 
a laboratóriumi vizsgálatokat. Megjelent Belgrádban, az onkológiai 
osztályon, a kontrollvizsgálatokon. 1970. március 19-én bejegyezték a 
9598. számú telekobalt-terápiás könyvecskéjébe a következő vizsgálat 
dátumát: 1970. június 18. Ezen azonban már nem jelenhetett meg.

Egészségi állapotának a rosszabbodását szerettei elől igyekezett 
eltitkolni. Amikor ez már elviselhetetlen megpróbáltatásokat jelentett 
számára, akkor osztotta meg titkát Jani bátyjával. Ők ketten esküdtek 
össze, hogy Mihály feleségét és a lányait minél tovább megtartsák ha-
zug hitükben, hogy őrajta mostanában csak a tavaszi fáradékonyságot 
lehet számon kérni. Amikor egy alkalommal éjjel tört rá a rosszullét, 
és azt már nem rejthette el Ica elől sem, akkor már csak a lányait akarta 
megkímélni az aggódástól és megtiltotta, hogy szóljon a történtekről. 
Ez 1970. március 30-án volt. Bencz Mihály, aki sohasem mutatta ki 
fájdalmát, ezen az éjjen azt mondta: végem van! Délelőtt úgy-ahogy 
jól volt, és Dáriussal elmentek a faluba locsolkodni. Ő oly nagyon 
igyekezett élni! Játszani Darko–Dáriussal, akiről azt tartotta, hogy 
nála mokányabb lurkó nincs a világon. Törődni a barátokkal, ismerő-
sökkel. Betegsége idején sokan felkeresték az otthonában személyesen 
vagy levélben. Lovász Pál, a földvári származású költő, aki Pécsett élt, 
ekkor küldte el az Önéletrajz című versét.

Bencz Mihály 1970. április 11-én és 12-én részt vett azon az irodalmi 
találkozón, amelyet a Jó Pajtás szerkesztőségének a védnöksége alatt 
a helybeli irodalmi szakkör szervezésében Földváron tartottak meg. 
A színházteremben került sor a Találkozás a vajdasági írókkal című 
rendezvényre. Az irodalomkedvelők találkozhattak Fehér Ferenccel, 
Gál Lászlóval, Jung Károllyal és Majtényi Mihállyal is. Bencz Mihály 
az utolsó verseit hozta magával, de már nem tudta elmondani azokat, 
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 48 Kovács Katalin: Látogatóban Bencz Mihálynál. Bečejske novine, 1970. május. 23. 
Lapkivágat a hagyatékból.
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erre Weissenbeck József magyartanárt, a lelkes földvári irodalomku-
tatót kérte fel. „Ezekben a versekben is az igazért, az emberiességért 
emelte fel szavát. Hattyúdalként” – emlékezett vissza Weissenbeck 
József Búcsúzunk a Magasok vándorától című írásában.49

1969-ben Belgrádban, az onkológián papírra írta, és a látogatóinak 
a kezébe adta: „Nem szabad egy szót sem szólnom, mert fáj. Amúgy 
jobb, mint eddig.” 1970. április végétől kezdve újra időszerűvé váltak 
az akkor lejegyzett szavak. Az első mondat igaz volt most is, a második 
helyére azonban a lelkéből feltörő, keserűen fájdalmas, bánattal teli 
felismerés kerülne: „Verje meg az Isten az Isteneket, ha nem tudnak 
segíteni rajtam!” Csak ő mérhette le szenvedéseinek mélységét és azt, 
most már reményvesztetten, nem akarta meghosszabbítani. Éjjelente, 
amikor mellette a feleségét elnyomta az álom, akkor a kezéből mind-
inkább elfolyó erővel rótta papírra a még felismerhető, számára oly 
kedves isteni ajándékot: a betűket.

�

Egy gyomorbajos verse

Csak Úgy, itt, a Múlás,
Jelen, Lét határán, ahol elmosódik a Jövőnek színe
Názáreti, mondd meg:
nagycsütörtök estjén milyen
volt annak a paprikásnak íze?
S kié volt a bárány? Neked
nem volt semmid… Te láttál
vendégül még 11 embert: űzött gazda adta
nektek (megváltásul), üdvözlésül (idvezlésül)

Bácsföldvár, 1970. április 22.

�
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 49 Magyar Képes Újság, 1970. július 1.
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Bencz Mihály „amikor már mindenről lemondott, s halk légyottra 
kérte a halált”, akkor nappal ébren álmodott. Gyakran, amikor a 
körülötte lévők azt hitték, hogy az ablakon betüremlő májusi nap-
nak sikerült őt álomba ringatnia, akkor kinyitotta a szemét, és vagy 
alig hallható suttogással elmondta, vagy a papírra írta, merre járt az 
emlékeiben: a Gyöngyszigeten, a szőlőben, a Holt-Tiszánál, a ligetben 
Bódival, vagy éppen az akkor beérett szőlőből szemezgetett.

A gyászoló család, barátok, tisztelők

q
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Bencz Mihálytól az Újvidéki Rádió nevében Umek Miklós 
és Korom Tibor, a falu népének, barátainak és tisztelőinek nevében pedig 

Weissenbeck József búcsúzott el
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1970. május 12-én a Forum Lap- és Könyvkiadó Vállalattól jött 
levél. A pályázati bizottság értesíti, hogy tudomásul vették a könyvki-
adó 1970. évi színműpályázatára való jelentkezését. Az eredeti prózai 
vagy verses színmű kéziratát 60–100 gépelt oldalon december 1-jéig 
kell benyújtani három ritkán gépelt példányban, jeligés boríték kísé-
retében. Ki tudná megmondani, vajon milyen érzéseket korbácsolt fel 
ez a levél Mihályban? És vajon milyen jeligét választott volna a kilenc 
stációt megélt kilencedik fi ú, a „magasok vándora”?

Éveken át a szeszélyes, kiszámíthatatlan Fortuna asszony lyukas 
perselyébe minden héten szorgalmasan beperkálta Mihály is az adomá-
nyát úgy, ahogy azt oly sokan mások is megtették az „égből pottyant” 
nyeremény reményében. Csütörtökön, 1970. május 14-én délelőtt az 
éjjeliszekrényének a fi ókjából kivette sorsjegyét, és kisebbik lányának 
adta, aki tudta, hogy a templomnál lévő újságosbódénál kell megnéznie, 
rákacsintott-e a szerencse az apjára. Végre nyert-e? Gabi úton a templom 
felé azon tűnődött, ha ma sem nyer a sorsjegyszelvényen lévő számokkal 
az édesapja, örömet tudna-e szerezni neki azzal, ha hazatérve boldogan 
újságolná el, itt van, kegyes volt hozzá a Sors, nyert – és átadná neki az ő 
tanári fi zetésének a még zsebében lapuló megmaradt részét. Ő életének 
a 23 éve alatt most először hazudna neki, az apjának. Megtegye-e? Az 
apja nem nyert most sem, és Gabi lánya nem hazudott neki most sem. 
Hazatérve azt látta, hogy édesapja meggyötört testét otthagyva, bujkáló 
mosollyal a fáradt, beesett arcán már valahol messze jár. Az emlékek 
drága szőttesén talán éppen Adyval sétál a Boulevard Saint Michelen, 
és közösen szavalják a tűnő napban Villontól:

Siratom ifj úságomat,
Melyben oly sokat hergelődtem,
S mely, hogy a vénség rámszakad,
Elrejtőzött a tűnt időben.
Ellovagolt? Gyalog szökött? Nem!
Jaj, hogyan hát? Ki tudja! – Hopp,
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Csak úgy elrepült észrevétlen
S kincseiből mit sem hagyott.

A másik szobában, az öreg zongorán pedig ott hevertek a május 6-án, 
14.42 órakor írt, az örök Istennek köszönetet mondó sorai:

Olyan jó, hogy jártam:
makkegészségesen soha
nem tudtam volna meg, hogy
Ti engem ennyire soha-nem-hitt
nagyon szerettek. Köszönöm
a jó Istennek a betegséget
és amit jutalmul kaptam
a fájdalmaimért: a szereteteket.

A déli harangszó a földvári Szent Mihály arkangyal-templom 
tornyából elárasztotta a tündöklő májusi napfényben úszó szobát. 
Köszöntötte a „magasok vándorát”, majd lágyan magához ölelve elszállt 
vele oda: „ahol az álmok fényt szőnek az égre.”

�

Miska bácsi, nem felejtünk el!

Nagy részvét mellett temették el tegnap délután Bácsföldváron
Bencz Mihályt, a jeles írót és költőt

Bácsföldvár már két napja gyászol. Neves fi át vesztette el. Bencz 
Mihályt, a vajdasági irodalom és újságírás neves alakját. A szavak 
szerelmese, a rónánk hódolója hagyott itt bennünket örökre. Öt-
venhét éven át küzdött, harcolt életének tövises útján és csatáit 
leginkább megnyerte, emelt fővel, költői helytállással taposta élete 
ösvényét, de a nagy harcot, az élet csatáját nem tudta megnyerni. A 
föld alá tiporta korunk nagy betegsége, a rák. Összeroppant, mint 
regényhőse, a Magasok Vándora. Szerette mindazt, ami szép volt 
és jó: a fennkölt érzéseket, de főleg társadalmunk alapelemét, az 
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embert. Igen, az Embert. Élete utolsó perceiben, amikor már érezte, 
hogy közeleg a vég, búcsút akart venni az Emberiségtől, ereje viszont 
már fogytán volt: hangja kiapadt, ujjainak ereje elhagyta: mondata 
félbeszakadt, akárcsak mondanivalója…

Pénteken délután nagy részvét mellett kisérték utolsó útjára ba-
rátai, tisztelői. Sokan, nagyon sokan jöttek ravatalához, hogy utolsó 
búcsúként adózzanak kegyelettel. Az emberek szívében fájdalom, 
szemükben könny. Umek Miklós az Újvidéki Rádió munkaközösség-
ének nevében méltatta hervadhatatlan érdemeit. Az örök nyugalomra 
tért író koporsója mellett Korom Tibor, ugyancsak rádiós kolléga 
olvasta fel az elhunyt irodalmár Öreg kamasz levele című versét – a 
költő szimbolikus meditációját. „Köszönjük Miska bátyánk mindazt, 
amit értünk tettél.” Ezekkel a szavakkal búcsúzott több száz fi atal 
irodalombarát nevében Tubics Ilona VIII. osztályos tanuló, a föld-
vári Móricz Zsigmond önképzőkör tagja. S végül elcsukló hangon 
nyilvánított részvétet Weissenbeck József magyar szakos tanár, a 
falu népének és az elhunyt költő tisztelőinek, barátainak sokezres 
táborát képviselve.

A koporsó már a családi sírboltba került, de mi még ott álltunk, 
szótlanul, szobormereven, de fülünkben ott csengtek a búcsú utolsó 
szavai: „Miska bácsi nem felejtünk el.” Igen. Bencz Mihály nyugodj 
békében, mert kissé görnyedt alakodat, mindig friss szellemedet, 
örökszépségű verseidet nem feledjük el.50

�

B. Foky István
A földvári ember51

Már rég voltál erre földvári
emberem, de maradt a szavad,
hogy csak jó vers a vers,
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 50 Nagy Gy. József: Miska bácsi, nem felejtünk el! Magyar Szó, 1970. május 16. Lapkivá-
gat a hagyatékból.

 51 Bencz Mihály: Muzsikáló ezüsthúr – ökörnyál. Budapest, 2005, TIMP Kiadó, 7.



q  e 121 w

és a verset mondani szabad.
Itt érezlek egyszer volt Miska bátyám
a földvári partok alatt.

1976. november 16.

Négy évtized múltán Bácsföldváron azt az utcát, amelyben a szülői 
ház állt, a Bencz fi vérekről nevezték el.

Zenta, 2012. január 21.
                            Bencz Arsenović Gabriella
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MIELŐTT MEGHALOK (1936) wq  
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Alig csokorra valók e versek egy elhagyott, dús virágoskertből. Az ár-
valányhaj néhol orchideát és búzavirágot díszít, s mindezekre, mint 
novemberi égbolt, borul a krizantém. Talán nem így kellett volna kez-
deni, de, a kert egyetlen gondozóját, hogy mindszent-napok köde rémíti; 
lázasan tép le pár szál virágot, s átadja azokat eljövendő Testvéreinek 
és Aphrodité asszonynak, Átenak, Aki csak egyszer járta e Kertet, de 
azóta mindig benne kísért.
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Prológus

Gyűszűnyi mérgek mételyeztek meg
Jön én utolsó, nagy szeretőm
Hívom a Fényt, de visszanevet rám:
Nem felelős.

Jönnek az árnyak, tűnnek a fények
Közelebb jöttek az alkonyatok.
Mennék, szállnék, menekülnék, de,
Béna vagyok.

És lassan mintha folyna az Élet,
És egyre fogyna a csók, az erő.
– Megtelik szépen egy életből
Száz temető… –

Virágdús lélek-kertem letépem
Már mit sem várok és nem akarok.
– A gyérülő kert rámkacag sírva;
Megmaradok. –

Aphrodité szigetén.

Az örök szerető

Valaki kezemből kiütötte a tollat:
Jöttél, felvetted, s szelíden visszahoztad.
Te voltál, ki, mikor búcsuzott az Élet
Kézen fogtál, sirtál, s azóta velünk lépked
Akit dobni mentünk, aki visszatért lett.
Anyám lettél, aki újjá szülted lelkem,
Asszonyom, kit szerettem és birtam,
Te volál az öröm, a mámorok kelyhe,
S Te lettél akiért legelőször sírtam…

***
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Kísértsz.
Álmaimban búsan állsz előmbe
Szemeidben múlti-nyárt-gyászoló könny ragyog
És vádolsz némán
És hívsz zokogva.
Ate,… még mindig a beteged vagyok.

Nem múlt el a multtal az a szerelem.
Köztünk hiába táv, idő, botlás,
Új fi ú, új lány.
A könnyed, a csókod,
Néha-mosolyod,
Mind ez,
– ez minden –
Mi volt enyém,
Talán ezért;
Én sohasem feledlek…

Lobog még a tűz mely csókjaidban égett,
Mitől lett lelkem asszonynak áldott méhe:
Szül, s a vers,
Mit szül, legyen ezer
S, ha mindenik egy oszlop volna
A tűzből, mely csókodban égett:
Áte, soha el nem fogyna,
Áte, mindörökké égne…

Az Aphrodité-sziget

Orleansi Jeanne d’Arc-é lelked,
Te vagy az Élet legszűzebb, legszebb,
Legbátrabb lánya.
Elém dobod a szerelmed s tested,
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Az afroditéit. Szívem dermed;
Megárt az álma.

Benne ha néha vulkán-tűz gyúlik,
S borít csók-láva, szám ebként kúszik
Elé e vésznek.
Vágyam Tavában Te szent sziget vagy;
Bűn-ár zúg, rémít, de Téged meghagy
Mindig egésznek.

Lankáid kellnek pihentetőknek
Ámor-országból ha űzve jönnek
Honfi -utáltak.
Ám mégis lesz, hogy igy szólok; pestis
Volt minden csókod, s Rádfogom ezt is:
Prostituált vagy.

Beszéd Évákhoz

Én nem tudom, hogy eljutok-e egyszer
Túl a hálószobátok ajtain.
Nézzetek rám, óh, lássatok meg engem,
Értetek imáznak lázas ajkaim.

A kibontakozott testetek szeretném
Csak egyetlenszer én csókolni és látni
Óh, úgy szeretnék most, igy, tavasz időben,
Illatos, forró ágyatokban hálni.

Nem történne talán azon az éjen
Semmi, csupán pár csók-zene futam,
Könnyes, szüz akkordok álom muzsikája.
Azután másfelé vinne az utam.
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Mert elmennék én ugy virradat-tájt halkan,
S ugy éreznétek csak mint szent szemverést,
Hogy nem történt az, mi történhetett volna…
Mennék,… s hazudnám a befejeztetést.

Szplit, hotel Bellevue

Szép e vétkes éji óra,
Nász-rózsáknak légiója
Virágporát hinti ránk.

Kinn fel-fel kacag a bóra,
S minden áldott, csókolt-csókra
Tusst húz, mint részeg cigány.

Ablakunkra int a Marján.
Be’ jó itt a Myra karján,
Teste forró melegén,

Szinte csak a lelkünk érzi
Kínját, hogy néha felvérzik
Ajkunk csókok seregén…

Ünnep-piros fények gyúlnak.
Karjaink ernyednek, hullnak,
Álomtól álom ragad.

Kint a bóra szenderegve
Hallgat, a kéklő tengerre
Ráterült a virradat.
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Volt egyszer egy szűz

Modern Rómeóként vagyok itt e kertben.
Juliám, hallod?,… dalol a szivem.
Mindenki Istentől én elhagyottan
Tehozzád jöttem, Te vagy a Hitem.

Én esett, bús senki szűz Madonnája, Te,
Ugye megszánod a szomjúhozva kérőt,
S lejössz hozzá, hozván Magad áldozatra
S megáldoztatsz engem, a Teérted élőt?…

Valahol a bambuszoknak homályából
Most zendült fel éppen Pánnak muzsikája.
Zefi r kél, s márciusnak illatától
Bódultan ágyadhoz megy s leomlik rája.

A lelkemet elvitte oda magával.
(Érzed?, megcsókoltam a kebleidet.
Ébredsz… Átölelsz, magamhoz ölellek
S mig csókunk tartott, kihoztalak ide.

Nézel álmodón. Kibontakozott testünk
Bűnökre éretten ölel, tép, szeret.
Halk sikolyod száll, csoda-világba estünk:
Múl az égi szűz. Már földi lény szeret.

Virradati fény jön, megyek, visz a végzet.
A nyomorom, kínom, el, messze elűz,
De benn a szivemben zengni fog az ének;
Volt egyszer egy drága, engem-ölelt szűz.

Bármerre megyek a lelkem itt lesz Nálad.
Hogyha szived kacag; én mosolygok, érzed,
S mikor lelked értünk utoljára fáj majd:
Kedves, ott fenn én már imádkozom Érted.)
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Csók-pokol kapui

Béköltözött az én falumba
Apokalipszisz új amazonja
S a templom előtt ütött tanyát.
Úrnapi hála-hozsánna zengett,
Vének és ifj ak zöme esengett,
És áldott Istent és Szüzanyát.

Térdre borult a bús sereg éppen,
S ime, kacagó szó szitál; népem,
Hoztam az égi-üdvök borát,...
Jőjjetek hozzám víg áldozásra,
Erőt adok e szent kárhozásra;
Szám csókjainak tünde sorát.

Riad a pásztor, a nyáj megbomlik,
Menekűlne, de térdre omlik;
Vágy szállja mindenik szivét,
A legszebb, legszüzebb Madonna
Szivét, gyolcsát karjain hozva
Eléjök jő s várja hivét.

A vér zenél, de nincs ki menne,
Még juhászodott az elme:
Erősebb a Menny, mint a Föld.
Béna indul hát a harcra,
Hit-tiportja borul arcra
S a csók-nászkelyhébe tölt.

Bolond, bús harc, dal, igézet,
Álmom azóta; a végzet
Asszony-száj, mi nyúl felém,
De, ha hullnék áldott csókra
Tűz csap rám, az átkozottra,
S pokoli kín mar belém…
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Szent Kapuk, Nirvána tája,
Vágyók üdve kéje, bája,
Mások, kik megtalálnak.
Vörös, véres kapuk, izzók,
Legyetek áldottak, kínzók,
Húgai a halálnak.

Egy augusztus-esti búcsu

Szemed sír. A szemem sír és kérdez:
Kedves, mindig igy lesz?… Ölelkezünk, válunk,
Adott pillanat minden találkozásunk?…
(Végigzúg a parkon a vonat dübörgése).

Elhagysz megint. Ugy nézlek, hogy nézel,
Szólsz: (a hangodban régi ének csendül,
Hallgatom, s úgy érzem mintha messze, messze
Hárfa zengne melyen ezredéves csend ült).

„Megyek, de búcsu-csókom igérete
Egy jövendő csóknak, szentebb ölelésnek,
Amely nap-halál és nap-szültén át tart
És békit és lázit s nem ér soha véget”.

Az ajkad kacagó szakadékká válik:
Ráhajolok. Csókolsz. Várok, s száll egy mondat:
Kilencszáz harminchét decembere, Párizs.
(Fék, fütty sír, távolodsz, tűnsz: megy a vonat).
 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Álmodóan-dőlt a pázsit, hol pihentél.
Beföd valami prófétás extázis:
Szembekap a Holnap, ezer kép,
Vízió és tárúl: A ránkváró Párizs.
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Kilencszáz harminchét, havas, ködös este.
Tél lesz, száguldjon vad vihar a Szajnán
Vad öröm a szívben, s minden ember ajkán
Kik tolongnak partján érkezésünk lesve.
Világitsa Párizst ezer vörös máglya
Mindenkinek legyen párja, szeretője,
Sem testét, sem lelkét senki ne sajnálja
Garasos is költse minden pénzét nőre.

Óh, azon az éjen násszal szentesítve
Legyen minden háznak pamlaga és ágya
Csók-láz alól szív ne legyen mentesítve
Szálljon meg mindenkit az ölelés vágya!…

S, ha valaki láza már egy-két csók-strófán
Lanyhul; űditő, szent ájulásba essen
Hogy az újszülött Nap a legelső órán
Újra mindent bor, dal, s szerelemben lelje.

Csodás virradata lesz az első éjnek!…
Szobánkból nézzük a Bolónyai fást,
– Trópusi hőben pompázó virág a
Lelkünk. – Kint minden, minden zuzmarás.

De, ugy-e hiába a zúzmara a rózsafán
S ablakunkon hiába nyil csak jégvirág
A nyár visszatér még hozzánk csókjaink tüzén
Kedves, úgye, nekünk nem fáj a tél?…

Csönd-csoda-pók-szőtt lelkünk mereng a lármán
Mit a csókunk ver fel, s mely minket sirat
(Az álmom riad, az augusztusi parkon
Önzőn terül, kong az Áve Mária…)
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Még így is…

A lelkem, e képnélküli ráma
áll üresen.
A kép; Áte, ki tudja kit éget
már tüzesen?…

Nem maradt meg csak a kormos, üszkös,
égett váza,
Felgyújtja-e még valaki csókja,
vére, láza?…

Nézem a kopott, aranycirádás
régi rámát,
Itt épitette-e egykor Áte
égi várát?…
Parázs szikráz, s mintha szemem, szűm is,
égne sorba’…
– Nem sírok, a zsarántnokot nehogy
még eloltsa. –

Befejeztetett, Áte, elbocsátlak

Multján vagyok már a Rólad zengő dalnak,
Bús miérteknek, szavaknak és jajnak
Titkunk nem titok,
Bánatunk nem bánat
Örömünk sem öröm,
Miért hát tovább,
Szerelmünk poharát
Ím, összetöröm.

Kilobbant lángunk, csók-bózótunk is ritkul már nagyon,
Északra érünk, holt virágok közt Kedves, megfagyom.
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Elszállt az ének.
Még csókkal mondja
Szám; Isten veled,
S a szürkeségnek
Od’adlak honnan
Felemeltelek.

Új tavaszok elé

Csak a büszkeséged akarom megtörni.
Meg akarlak egy érzésnyit gyötörni
Hallani Téged sirni, könyörögni,
Ezért hagytalak el.

Hogy vágyódj, miként én, kivánj mint én Téged.
Hogy becézd a multat s ne legyen reményed,
Szülvén; fájjon halál: vágyad, egész lényed
Gyúljon hasztalan fel.

S ha gőgtől tisztulván felém jössz és reszketsz;
Eléd megyek. Csókolj, csókollak, szerethetsz
Szeretlek, el már nem hagyhatsz, nem veszthetsz:
Többé nem hagylak el.

Az új kegyencnek

Tudom ma néked a csók, mit elértél
Te boldog kába;
Nagyon is drága.

Szerelmi kakas téged, ki legyőztél;
Nem ütlek, váglak,
Szegény, csak szánlak.
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Mert csak a Bánat útjára léptél,
Hogy hozzá értél
S szerelmet kértél.

Holnap ő mással megy új csók elébe
Kéz-kézbe téve
Vissza sem nézve.

A törpék birodalmában.

Scilla és Charybdis között

Isten-lelkü alkotók
S szeretkezőknek ért be átka;
Ott babér hiv,
Itt a vér sir.
A mélyben szemfedős lányka
Vár bizton. Ő lesz a Mátka.

Odysseusként, ha lennék megkötve, bénává téve,
Át jutnék e
Szigeteken
Űzőbe hiába véve
Büszkén, győzőn vissza nézve.

Jönnek Áte s a szirének.
Jaj hull s múl a messzeségbe;
Hajóm messze:
Minden veszve.
Modern Dugovich mezében
Átet karjaimba véve
Elmerülök halva, mélyre…
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Pán visszatér

Megunta Pán az erdei magányt,
S adott a világnak cifra-egy talányt;
Közénk baktatott.
Hogy itt volt sípján napestig dudolt
Soh’sem hallott szép nótákat tudott
Búsat, kacagót.

Gyűltek a dalra büszke nőstények,
De, muzsikus-Pántól mindnek lénye
Megutálkozott.
Gúnyolták, hogy bolond ő, idegen.
Meghajtotta fejét illőn, hidegen,
S elugrándozott.

Csodákat látott szemeit befödte
Pirulva. Borongva sírt sípja s mögötte
Az erdő összeért
Elment. Ki rút, ki adhat szépet.
Valamit elvitt s ma ruhát tépnek
És sírnak jötteért.

Ének egy búzakalászról

Őszi szántás, őszi áldás,
Őszi magvetés, fogamzás,
Alig arasznyi a zsenge búza
S a föld – be’ kár – nem Andalúza.

Őszi nap süt, télbe hajló,
Más földön nincs már csak tarló.
Az enyészetnek vetetten
Egyedül áll a végtelenben.
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Magtalanul, átkozottan,
Mindenkitől elhagyottan,
Új tavaszra sohsem várva
Hull belé a pusztulásba…

Az apám

Büszke, férfi as termete volt
emeltfővel járt, tudta;
becsületén nincsen folt

És most,
agg korára
vállait mégis rabigába
görnyesztette
a Gond,
a vak hatalom.

Nem ad tiszteletet bár látja,
fejére őszbetükkel irva van:
küzdött, becsülettel,
neki már pihenés jár
és a megérdemelt nyugalom.

Mégis, – gyötri a gond.

Arcán mind többször látom a csüggedést,
ahogy lemondóan kérdezi;
hát érdemes küzdeni?!… Miért!?…

Fáj ez nekem
és fáj, ha hallom beteg melléből
feltörni a sóhajt,
– ugye nem miattam?,…
hiszen én Istenem, ó, jajt
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másért is fájunk
nem csak a gyermekért.

Fáj,… valami,…
talán az ősz-fej szomorúságra hajlón,
talán a kéz, mely remegve hozzá gyón…
Apám!…
Fáj ez nekem, fáj,
hogy kisem-mondhatom a bennem táplált vigasztalást
mert tudom,
hogy a gyermeki szeretet szava
mely lelkemben üditő forrásként buzog
nem elég ir arra a sebre
amit felszakitott
a Gond…

Apám…
Fáj, hogy nem tudlak vigasztalni,
de, ugye, megérzed a néha elejtett
könnyeimben éppen-ugy,
mint ahogy azt mondani szeretném…

Harangoznak feltámadásra

Bongásod újra a régi hívás,
S hogy hívó-szavad misére gongod,
Várom; fel csendül-e már, hogy bízzál,
Valaki néked is viseli gondod.

Hogy van egy Isten, Ki téged is lát,
Aki, ha mást nem, bár segít sirni,
Ki lassan nyujtja már feléd jobbját
S Ki egykor majd magához fog hívni.
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Az én feltámadottam egyre késik;
Béna a sírra helyezett kő.
Rá régi-isten képmását vésik
Ősi papok. A hitem: ledől…

Az élet nyomorúltja

Egy napon születtem én és a Bánat.
Az Isten az én ősz Édesanyámat
Nagyon megverte velem azon napon,
Hogy bölcsőben feküdtem s nem ravatalon.

Hiába vívtam imás csatákat.
A Miatyánkok tömör, beton falán,
– Hogy vert az Isten, a sors nyomor, ember, –
Félemlitő rést vert a megújuló „talán”.

Változott az Isten, a sors lett ugyanaz;
Nyomorom volt, van, s tudom nyomor fog jönni.
Hatalmunk forditván ha ily életed lenne,
Isten, mondd, Te nekem meg tudnád köszönni?…

Az őrület horizonján

Paralell fut az Istennel a pokol,
Dússal a koldús, jóval a vétek,
Bármerre lépek.

Bár merre nézel;
Büszke faji-kérdés,
Parás élet-mérés,
Sakál-szájak, ereklyét s pénzt szorító markok,
Cédák seregétől koszorúzott sarkok,
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Jánusz törvények és bandzsi törvényhozók
– Az igazságot belepte csalit, bozót. –

Éhes vagy, vető?, termés akaró?…
Bizzál, egy jóllakott lesz az arató.

Röhög a sírás,
Zokog a vigság,
Rútul mi szép és szépül ami a Rút.

Itt nincs már kiút…

Felszabadult az emberi gazság
Már nincs igazság.
Mi fő; érdek, haszon, renyhe, lomha kéj.
Pénz a becsület és szerelemért a bér.

Hatálya vesztett a bölcs Isteni törvény
Kerge forgás már a vég-őrület-örvény,
Mázolt álarcában kelletgeti magát
És minden, mindenki áhitja a szavát,
Hiszen olyan divatos és tömjénezett:
Tehnika, kultúra és civilizáció rongyokkal
Felcicomázott, ifj ú arának vélt ez a világ,
– Pedig kivénhedt, megcsömörlött, sivár vén kurtizán –
És a Jó, Szép, Igaz oly únott és olyan szomorú…

És, mig fenn, valahol a biblia mondott,
Csillagfényes trónusán
Zokog a huszadik század tehetetlen istene
e torz tusán;
Vérrel, sárral,
Élet-párákkal
Festik a történelem és a kultúra lapjait
Piktorai a legcsúfosabb Létnek.
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Valahol már gyúlnak s emésztő, pusztító,
Igaz tüzek égnek.

Az Ember még játszik,
Alkotja kérkedő játékszereit,
Szaporodnak; az éh halottak kenyeréből termő,
Acél-dongó, vas-palota,
Páncél-bank, beton-vár,
S balga, pazar-mód kényelmes,
Új sebesség-rekordú vonatok…
– Idő múl, gödör vár,
Rohanok, rohantok –,
Agónia a békés öröm,
Csak a Madáchi sátán röhög;
Vigadok,
Az ember e dokumentumain
nem lesznek egykor más virrasztók, őrzők,
csak halotti csöndök
és bomlott viharok…

Közelg az ősz

Ima száll csengő hangokon
kihunyt a fény, eltünt a napkorong
csönd van és nyugalom.

Távolban a napszámosok dala elhalt már,
Pihen a határ,
Csak a vén-Tisza hullámainak száll
Ősi, regés, csöndes moraja;
Közelg az ősz.

Titoksiró suhanással vörhenyes levelek
Hullnak a vizbe
S a vén-Tisza örömteli suttogással temeti
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ölébe őket
Mint évszázadok óta annyiszor
hullámsirjuk volt,
ha érezték csókját
a közelgő ősznek.

A sötétülő vizen emlék sajkán
Jön felém szerelmesen akit vártam.

Őszbehulló tavaszi várás…
Hisz egykor felé karom vágytelten tártam
És vártam, vártam mindhiába.

Azóta mult tavasz és nyár.
És most találkozhattunk,
Most, egy bús vég-alkonyat után
Amikor a szívünkben érezzük már,
Amikor a szívünkben már csak egy fáj;
Közelg az Ősz.

Dal kél, szemeinkre ráborul az őszi álom,
Ködbevesz a Tiszapart
Melyre rácsókolta búcsucsókját a Nap.

S a part alatt megvert titokkal
Az emlék-sajka némán tovasuhan.

Az utolsó óhaj

Úgy fogadtam az idei őszt
Mint vénült gavallér a régen vén dizőzt,

Hiszen mit benne annyiszor kacagtam;
Bús szürkeségét: itt érzem magamban.
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Nem hittem soha, hogy idáig jutok
Az ősszel, im, szomorú-versenyt futok.

Zuzmarásan int a célszalag, a Tél.
Felém tart, nevet, én sirok; ne még.

Bár minden mámor-álmom józanat vetél,
Mégis; álmodni, Élni akarok még.

(Csalok, botlom; húzom az életem.)
Hajamba kap a szél, sodor. Nincs kegyelem.

Fojtogat a köd, a szél körültem röhög.
Kémlel, faggat. Hangom megadón hörög:

Mit akarsz?… a régi, nagytüzű szemem,
Hol nem lobogott más soha, csak szerelem?…

Nincs ma e szemekben csak bús, fáradt fárosz.
Sohasem lobog már és sohasem változ.

A lelkem keresed?, nincs ott károm-káosz.
Átkozták, verték, tépték s mégsem átkoz.

A szám neveted? sírva nézz ez ajkra
Csók-holtaktól dús, bús, lilás ravatalra.

Hallgatod a szivem?, alig is dobog már.
Néha dalol az csak. Ha Valaki itt jár.

Valaki… Ó, ősz, ősz, Tied a győzelem…
De; adj kis örömöt. Rántsad Őt velem.
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Vágy a temetőhöz

Sir az ég, majd torka tágul s bömböl.
Az uccán szél rohan s mindenütt dörömböl;
Ez az éjszaka be’ kedvemre talált.

Sápadt angyal-homlok seholsem mereng.
A menny sehol és mindenütt dereng;
Most engedték útra talán a halált.

Nem volt soha Chiloni bűnöm
Átka mégis ürt marhatott szűmön;
Miattam kárhozott lelkek árnya kisért.

A kínok alól feloldó temetőre
Két karom kitárom öleltetőre.
(A könnyem kezd hullni, én sem tudom Kiért.)

Egyedül az Istennel.

A bánat-világ Atlásza

Álmodtam magam mint gyermek, hősnek,
Új Heraklesznek, világverőnek,
Kiben eljövenedett új csodák világa
Cifra istenek új mitológiája.

Torzan teljesült be az álom felettem;
Bús-bánat világnak Atlászává lettem.
A nyomor nyomorultja lett Olimposz fi a
Akinek minden csak álom, utópia.
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Az én eljövendő jóakaróimnak

Vágyak, szavak, álmok, nagy akarások
Csúfos harcmezeje, pirosló hősvér;
Hátát mutatva ballag már a zászlós
Jó Pegazus lovát alóla kilőtték,
A rettegett nevű, nagy, bölcs muskétások.
Már osztják, tépik a kis csatán nyert koncot,
Én dehogy sajnálom, csak rajta, hékások,
Nem kell megkímélni semmitől a roncsot.
Megérdemlek Én, érdemtelen, mindent.
Elveszett minden. Az az álom-lány,
Áte, a Kedves, már nyugoszik itt benn,
A megálmodott jövő ravatalán.
Áte… Áte, be’ elcsöndesedett…
S minden, mi volt, eltűnt, elszállt tova…
Én is megyek, ha még van álom, elébe,
Megyek, s magam sem tudom, hogy hova…
Hej!,… Leonardo sors, felpattogó festék,
Megálmodott és be hiába végzett kép,
Őrült mehanikus, megsemmisült szárnyak,
Téboly, halál, engem kisérő bús árnyak
Előttem, mögöttem, felettem, alattam,
Óh, mit is akartam!,… ó, mit is akartam,
Én, önmagamtól is megtagadott Krisztus?…
Mégis; gyújtom, lobogjon a virtus,
Dal zengjen, dúljon búcsúzón még egy tánc
Játszik már a Halál: lánc-lánc, szép eszterlánc,
Körötte kering az egész makrokozmosz,
Új-Idők, új Isten s a régi olimposz.
Táncol mindennemű isten körbe-körbe,
Egyik sudár legény, másik asszott, görbe,
Végig-rugtatnak a senki-Ember hitén
És térdre hullanak, mint papok a misén,
Az én nagy hitemen, szegény, szép hitemen,
Pazarló istenem, tékozló Istenem,
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Össze-esnek az én nagy-nagy bús hitemen,
Senkinek sem kellett leköpött szívemen…

Nem én kellek ide; telthasú úr’-nagyok…
Én egyszerű, magyar, s nagyon szegény vagyok

Visszamegyek alig elhagyott pór-sorba.
Repűlni akartam: megfúlok a porba’.

Gőgöm, büszkeségem, újra fenn a suton,
Hogy ezt nincsen senki, aki bánja, tudom.

Rajta muskétások, csak előre bátran.
Még nem estem össze, még bírja a hátam.

Egy Istenes szép pillanat

Az én nagyon sok vétkemet, Uram,
Lesz-e erőd mind megbocsátni,
Ha én szent Ark-rokonom hív és
A többi holttal eléd kell állni?…

A hitrege mondotta jóság
Veled lész’-e majd abban a percben
– Tűrő, nagy Isten, szent Bárány-jószág –
Ha kiteregetem bűnim rendre?…

Látója vétkes, véges magamnak,
Hiába-harcnak, lét-bitangságnak;
Reáborulva kő-mementódra
Csókolom sírva, szánva, bánva.
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Őszi karnevál

Halk valcert, majd viharzó csárdást
Muzsikál az ősz a zsalugáteren.
(A szoba; szívem, már üres bálterem.)

A kéj-vágy még párszor felidézi árnyát
Kacagó, vagy siró volt-asszonyaimnak.
(Én jöttét várom szemfedős álmaimnak.)

Vágyaim láz-fáradottan pihennek.
A tűz már belőlük örökre kilobbant.
(Minden akarásom ezen az őszön be’ is megrokkant.)

Testem, ez a terméketlen fekély
Táncos tusák után földre hullt,
És ráhull egy halom nyirkos, sáros levél
És erjed, bomlik termő gazul.

De, Erőm, mit ugy elpazaroltam
Bűnre, kéjre a Lét komédiában,
Új alakban, új áldott életre váltja
Az enyészet, az Ősz karneválja.

Bomlott éji vízió

Egy napnak vége
És mint temetésre
Csöndben kondul az óra zenéje,
Szomorún, mint örök gyászinduló zeng
Miként ha holtat a temetőbe visznek.

***
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Valahol fenn egy torony-szobában
Rokkant, öreg várnak dohos odvában,
Kuvikok rémes harsonája
Sűvölt a falakon át az éjszakába.

Gubbasztva vártak az idő múlásra
Meduza szemük lángolt a homályban
Vártak egy eljövendő jeladásra
Egy hívó szóra, éjfél kongatásra.

Lehullt a bilincs. Rémes szárnyak
Susogása s vijjogás zúg az éjben.
Ó, Isten,… Isten, az élők sorából
Ki tudja hányat töröltél az Égben…

Szent éjfélnek csöndjén

Életúntság vétke verten
Bolygok végig a Béke-kerten.
Be’sok kegyeltje van itt
A csöndvezérnek.

Éj van. Éj, mely minden jajra
Minden Valakit-sirató ajkra
Ráölelte barna fátylát
Békéltetőn.

Kezemben fáklya. A Lángját
A szél az itt lakók ágyán
Végiglobbantja kémlelőn,
Őt keresőn.

S, im, e szent éjféli csöndön
Bús robaj dübörg a földön
S jön felém fehér palástban
Kit kerestem…
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Egyedül az Istennel

Végtelenbe nyúlnak már az éjszakáim.
Mik eddig ébren is öleltek vagy űztek
Az álmok, vig szajhák, vagy szomorú szűzek
Agyamra bénult Éberséget tűztek.

A végső földi kínnak vagyok ma várója,
Üzent a Nyilt-szemű-vak: jön. Már ide rémlik,
Szemein a tűnő élet szemafórja
És az arcomon a hulla-folt sötétlik.

A Lét-lapom már nekem nem szent-Talon:
Dermeteg ingás a lelkem. Szemem befödöm;
Kitekintettem az ablakon. Hattyu dalom
Száll. Az Örök-Ágy úszik felém a ködön.

Virrasztó csönd van, testes, hideg, józan.
Imbolyog a falon a tűzhely-fény tenger,
Árnyam vele bolyg és meg-megtör adózva
ahol függ a szótlan, tövis-fejű-Ember.

Hozzá megyek. Karja szeliden átfog.
Kezének sebéből a vér ömlik még;
Megcsókolom. Megyünk el, ki a világbol
Szét-tárt karokkal, mint Ő tette rég.

Még láttam, ahogy a Vak betört szobámba
Mögötte az Ágy a Szent-Mihály lován.
Szent tetememhez ért, s behullt az Ágyba
Beletörődötten önmaga torán.

Túl a csillagokon, szent Titok-világban
Virágban, Fényben, megváltozott arccal,
Változott alakkal mentünk. „Ez az Ég” –
Kérdtem. Mindenem szent Érintetlenség.
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Ő csak vitt, vezetett. Tárult, nőtt a Titok.
Ő hallgatott. Ezer új, tündöklő csoda,
S a legnagyobb; Lélek-árny nincs sehol.
Honnan indultunk így értünk vissza oda.

A megérthetetlen síró gyermekké tett
Ajkam szót adott a tébolyult gyanúnak:
„Az Atya, a szent-Had, angyalok óh,… Isten…”
„Bizony, Vándora még nem volt az Égi-Útnak,

Szólt, és kezeim megfogta, becézett,
Hangja halkan szállt, zsongott, zümmögött,
Búsan, ölelőn a szemeimbe nézett;
„Mi, csak mi vagyunk a csillagok mögött.”…

Lángragyúló üszök

Bár szertehulló rom vagyok, Kedves,
Téli-tűz veszendősége vett meg;
Fel-felgyújtom vágyam.

Lázas, szomjas virág nyíl a romban,
Szeretnélek újra itt, karomban;
Megkívánt a vérem.

Szív-zaj ver új, muzsikáló lármát
Csókolgatom a Te régi párnád –
Hív, könyörög ágyam.

Vörös krizantémet tűzök tanyánkra
Virrasztóját multi éjszakáknak.
Elindultál. Érzem…
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Lázár-falu bírája

Golgotára tartó krisztusként esett el.
Eldobatott. Mért?, mert virágot remélt
Vetni oda, ahol nem terem csak kóró.
Sirt. És álmodott; északról fúj a szél.

Bolond volt Ő. Igen. Most már hitte ő is.
Vert sereggel fut, mint egykoron Zalán.
Ezeknek idegen volt mi néki testvér;
Isten, szerelem, hon, jaj, élet, halál.

Hangja csuklik, nyűtt, foszladozó ruhája
Bánat-lobogó, zúg az északi szél,
Decemberi éj van, nincsen senki ébren
Álmodik az Isten, holt és aki él.

Észak felé tart, a zúgó szél honának.
Rongyai csak épp, hogy uszító gyanánt
Szolgálnak a testén a dúló orkánnak.
Béke kert köde lepi be a határt.

Néha szántásra ér. Ajka csempje ferdül,
Anyját vesztett gyermek lehet tán ilyen
Mikor nem remélvén szülő kéz becézi.
Mély fohásszal szól: „óh, Istenem milyen

Titokzatos kapocs van e Föld és Ég közt?…
E helyen a szél nem zúg: ölel, s puhán
Símitja az arcom, hová előbb ütött.
Ily helyen elég dús szegényes ruhám.

Csoda hatalmadról két évezred bölcse,
Gondolkodója irt vaskos könyveket,
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Add csodád, Uram, termékenyítsd e Földet,
Lázár kér, csak nekünk ad Szél könnyeket.

Mi ruhátlanok vagyunk és így szívünkhöz
Közelebb van minden gond, érzés, világ…
Megzendül a szél, a fagyott éjszakából
Köd-Ember közelg s Lázár előtt megáll.

„Hallottalak, s hallám, hogy szóltak; el innen.
Milyen átok az, mi nyugszik válladon?…”
Fejét szelíden lehajtá Lázár és szól:
Bolondnak tartanak, amért álmodom,…

Amért sír-sötétben virradatra várván
Az idő valahol Éjfélbe szakad
S én mégis hiszem; jön!… Hiszen, ilyen árván,
Sötétben elveszni kinek sem szabad.

S nem szabad, hogy ennyi lélek szent ugarán,
Bár szántva van, nem terem csak régi gaz.
Vásott gyermek mind, de némely szemsugarán
Tűz lobog: megóvni ami még igaz.

Ezért, átkom nincs. Rám soha egyse vessen.
Éljenek örökké békén ezek itt.
– Vezetőjével vak néha megbotolva
Töprengni fog úgyis; mily bűn terheli?…”

„És hová tartasz most, hogy itt veszve minden?…”
„Valahol kell, hogy legyen egy falu,
Lázár-falu, hol megbecsülik a Lázárt,
S megértik, mert nyilt minden Lélek-kapu.”

Kakas szól, a köd lassan el, szerte foszlik.
Lázár rongya libben, a szél neki vág
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És szavakat suttog: „köd-Ember a biró
S Lázár-falu, Lázár, az egész világ.

Csak a Falu lakók közt van hegy völgy térés
Egyik dadogva nagy szavakat papol,
Új köntösben régi bazár árút mér ki
S megtelik babérral a jászol, akol.

A másik a dalnak megmentéséért száll
Sikra, fegyvere ős-zengésű szavak,
Őt; szemen röhögik, csöndre intik durván,
Adni akar, de, adnia sem szabad.

Mégis, boldogok azok, kik eldobattak
S még megütötten is sírnak másokért;
Az ily könnyeken át tisztul meg a látás,
S, hogy így jártak, később nem adnák sokért,

Mert esett embernek szeme könnyben égve
Olyan, mint a fény hulló meteoron:
Látja, világitja a szférák világát,
Magasabban mint a legbüszkébb orom.

A ti sorsotok a meteorok sorsa;
Veszendőben legnagyobb a fényetek,
S mikor a millió darabra tört lélek
Végsőt lobban: értik csak meg lényetek.

Keleten a Láng gyűl, áthevíti Lázárt,
Lelkében a téboly kutyája ugat,
Ekém sincs – jajdul, s egy gallyat ragadva
Zokogva, sírva túrja az Ugart…
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Feleségemnek,
Akinek mindent köszönhetek.
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Köszöntlek bölcsőm, Búzaföld

Eső
(Emlékezés az aszályra)

Déli haraggal
perzsel a hajnal,
porfelhőt dajkál az est,
az aszály réme
setteng az éjben
és zsenge reményre les.

Éget a gyep, mint
tűzön a tepsi,
min ezer már a likacs,
hónapok óta
szomjaz a róna,
hervad a búza, pipacs.

Mogorva bojtár
borong a botján
a szíve majd elakad:
hullik a jószág
s végig a rónán
kalászba sül be a mag.

Keserve, könnye
csorran a földre:
„Elöl mindent a verő…
S nemcsak a termés,
a nép is elvész,
ha még most sem lesz eső.

Szél!, esők szárnya!,
szállj a határra,
te, hű eső-terelő!…
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Gyere felénk el,
hogy a vidék ne-
legyen égő temető…”

Álom-sereggel
bírkózik reggel
karám ölén a gulyás,
majd szeme tágul
és a subárul
felugrik olyan csudás
látomás éri;
csülkig, sőt térdig
sáros az egész gulya,
s esővert-dőlten,
harmatos-zölden
virít a fű, a búza.

Rándul a bajsza:
búzán a barma!,
ostorra kap szaporán,
s hálája míg mély,
kacag és sír és –
káromkodik a pogány…

Mégis beérett a kalász

Arany csorgott már a Napról mezeinkre:
Arany-táblák csengik életünk dalát,
aranyszínű cipók nevetnek szemünkre
mert megterítette nekünk asztalát
Bácska földje megint.

Bácska, áldón tekint
Rád a Te világod!…
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Ó, nézd, milyen boldog marokszedő lányod
és kalászosaid kaszás vőlegénye,
a robusztus paraszt, akinek igéje
ma, a gépkorszakban is igaz és tiszta.

Nem tarthatja vissza
győzelmed már semmi!
Hirdeted parancsod: Lenni, lenni, lenni!
s menni az idővel, mely soha nem áll meg:
Förgetegen, csókon tántorítlan átmegy
s él örökké, mint Te és igazol téged.

Mert rossz jégverések,
hideg esők gyásza
hiába romlott rá dúlva a határra:
amikor a várás bölcs órája eltelt,
aranyat szórt Rád a Nap, mely mégis felkelt,
s beért mégis mindig hullámzó kalászod.

Boldog aratásod
Örömét most szórja
ránk a földed, létünk újra újrázója,
s míg a cséplőgépek telhetetlen gyomra
kévét kévére fal mormogva, korogva,
álmában kalácsot szel becsukott bicskánk.

Földművesek nyári dala

Dobog a felvert csend és az út,
robban az éjvég még hajnal előtt,
száguld a Göncöl, kaszákba fut:
Vér pírja festi az égi mezőt.

Izmokat épít sánca ellen
a vén kihívó, létünk, a Munka;
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harcot akar, hogy mell a mellen
vesszen el, hulljon újra múltba.

Rabló lovagját messze űztük:
mitőlünk nem lop erőt az álom
mi vagyunk vámpír, akik tűrtük
hű szeretőnkön, a gödrös ágyon.

S azt sem a vágyunk hozza hozzánk;
ott van az ágyunk, bölcsőnk, sírunk,
hol a rögök közt vállunk mossák
sugarak, színek, s izzadó bírkunk.

Űrgék és varjak gerlét lesnek,
mely ifj ú párnak csókjain búsul,
két szomjas szájon; úgy estek le
egymásra, mint, hol friss víz zúdul.

Lüktet a földdel a dél, a hő is,
megtörik kérgünkön még a kő is,
tiporhat zápor, jég, özönvíz,
minket a Munka, az ős-ösztön visz;
s harsogó árak, iszap lápok,
száz elem, ellen, mennykő, átok,
nem felettünk; velünk robajlik!,
s örök erőnkön úgy elalszik,
mint otthon az a kicsi gyermek,
ki szurtos, fáradt, miként az anyja,
és két izzadt kar közt, míg szenderg,
szebb, mint a tejben fürösztött angyal.
Ámult felhőknek néma harcunk
pacsirta dícséri helyettünk el.
Aki most látná rézszín arcunk
cserélne forró tenyerünkkel.
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Elpihenő búzaföldek

Téli, kihalt táj, csend neszez,
Nyugaton felhők égnek,
A szemhatárig csak te meg
a búzaföldek élnek.
Igézet von, míg nézed: hó
Űl zöldjén a vetésnek,
Szemed is szinte érzi jó
Ízét a friss kenyérnek.
Könnyesen, halkan lehajolsz
A rögre, mint ki hódol
Vagy munkán-fáradt, szunnyadó
Szülőnek kezet csókol.
Hangtalan hála, vallomás
Száll szívedtől szívéig,
S ő sorsát súgja válaszul
A kezdettől a végig.

– Nekem a nász is szenvedés,
Nyoszolyám zápor mossa,
Feltépett méhem mély sebét
A magvető tapossa…
Fiaim bennem tépi szét
A rét sereglő varja,
Szelíd juhoknak énekét
Szívem irtózva hallja,
S ó, mennyi magzatot sirat,
Kiket megöl a végzet
Amíg a szende kis pipacs
Nyárról nem suttog nékem?

És a nyár engem nem szeret;
Heve még el sem reppen
S nemzetnyi utódból nekem
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Nem, nem marad meg egy sem.
S mert érted mindezt szenvedi,
Mert éhséged megváltja,
Csak foszló hullád jut neki
S az… másodrendű trágya.
Ő mégis, mindig újrakezd,
Tél-dere bárhogy marja:
Fogan, terem és eltemet –
Az élet így akarja…

Téli, kihalt táj, csend neszez,
Lámpákat gyújt a Göncöl,
Vadludak szállnak, este lett,
S te elköszönsz a földtől:
Édes anyánk, ó Búzaföld,
Te legtöbb-kínú asszony!,
Pihenj, aludj te drága öl,
Hogy nyarunk majd arasson.

Tavaszt hozz, első hó

Ess, éji hó,
te régi, jó
hajnalok tündér-ezüstje,
gazdagíts most,
hogy régi meseszőttesem ismét befödje
biztató, meleg, balzsamos bunda.

Ó úgy aludtat
halk, szeles, szép suhogásod,
mint régen, mikor elfekve a vén, puha ágyon,
álmomban is tudtam, hogy szán visz majd egy tanyai torra.
Talán most is várnak oda,
mint akkor,
s hallom,
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az Apám épp mondja:
Megyünk, csak felszálljon a köd.

Kint szél zörög,
s míg virágot rajzol a fagy az üvegre,
úgy érzem, hogy puha szóval üzennek
szökésből térő ifj ú éveim.
Ess, éji hó
és reggelre tükrözd az érkezők nyomát
fehérségeden s a szívem újult pírján…

A város villanásai

Nosztalgia
(A városokba szóródott drága földijeimnek)

Nyári hőben, júliusban,
mint akiben érő must van:
szédülten az útra lépünk
s panaszosan sír a vérünk.

Ez a város jövőm arca,
nem én szállók vele harcba,
hisz a gazda jó, s a marka
nyitott – de egy könnycsepp vallja,
hogy néha fáj az az ének:
„Hol a kenyér – ott az élet…”
Otthon, nálunk más az élet,
s más íze van a kenyérnek.
Békésebb a lélek arra,
szelídebb a vizek partja,
fehérebb a lány, az ének,
mély az ég és mély az élet.
Törvénye van napnak, éjnek,
embert, garast munkán mérnek,
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termés a jussa a vérnek
s szent íze van a kenyérnek.
Jövőm arca ez a város,
kenyérváros ez a város,
ne fájja a panaszlásom,
hogy könny pergett az orcámon…

…néha, ha így, júliusban
hazavágyunk a falunkba,
meglassul a szívünk, léptünk,
s panaszosan sír a vérünk.

Egy külvárosi munkáshoz

Álomhajtó serény hajnal
veled ébred, veled talpal
és a gyárba már a Nappal
köszönsz te be, egy-kalappal.
Szeretőd, a Munka van ott,
megöleli mindkét karod,
bírkózgattok, cirógatod,
hasznod szerint hajlítgatod.
Füttyös kedvet szeret benned:
szaporábban szalad veled,
s ha ő durcás, sántít, beteg;
pipára gyújtsz, s pihenteted.
Így az Idő sem áll, fárad;
felül fürge paripára,
s egyszerre csak Este árad,
s abból lengő, fáradt pára
terül rá a derűs mára,
víg munkának ritmusára,
kenyér-adó jó zajára,
égre, gyárra, útra, tájra…
Haza indulsz. Kint a sáros
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kültelken vár ágy és vánkos,
vágyod már a jussos álmot,
vígan üget hát a lábod…
…S otthon, szobád ablakából
– míg mögéd került a Távol –
látod, hogy az Éj, a vásott,
megette a fényt, s a várost.

Dícséret a matracomnak

Reám vársz mindig,
Bármennyit kések,
Szeretsz, ha vagyok
Józan vagy részeg.

Te úgy megértesz,
Te vagy a legjobb,
Soha még ily hű
Szerelmem nem volt.

Valakivel, ha
Öledbe fekszem;
Nem lész féltékeny,
sosem veszekszel.

Virrasztva, sírva,
Árva magányban.
Velem vergődsz, nyögsz
Az éjszakában.

Megbékéltetsz, ha
Mindennel vádlom
Átét, hogy nem jön,
S hiába várom.
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Ha látom létem
összetöretve,
Tanítgatsz szépen
A bölcseletre.

Ma annyit vártál,
Nagyon akarhatsz…
Lefekszem végre:
Ringathatsz, tarthatsz.

Lepel-takarta
Szemérmes tested
Köszöntve sóhajt,
Betelt a kedved.

Behunyom szemem,
Hogy jobban bírhass
Álomba vonni.
Ringass el, ringass…

Esős városi éj

Csillog az aszfalt, lámpa ég,
nézed az ablak üvegét…
Kint taxi tülköl elhalón,
bérkocsi baktat, megy a ló,
fáradtan, mint az únt idő
vagy a kifestett múlti nő;
dió, mely ép, de bent avas
és hideg mint a piszkavas
nyáron, s a lelke is üres,
kiégett kályha, nem tüzes,
csak korma van, befeketít
piros szándékot, s neveti
ő is, ha botorra talál,
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aki lesüllyedt még alább
mint ő, mert érte nyúl keze
annak, kit csóktéboly vezet
s nem tudja, milyen mély, nyitott
örvény az, kit az éj kidob,
hogy poklos lobját ossza szét
kivert kuvaszok koncaként.
Az eső hull, a lámpa ég,
a nő a fény körébe lép:
rúzs, púder néz szemközt veled,
szép cégér… ócska bolt felett.

Mesélj, Újvidék…

Lakások, házak ezre mered rám,
kopottak, újak és épülők.
Fehér falával elrejt-e egy is
mikor majd halálba szédülök?

Ablaka lesz-e, melyen a napfény
szemem keresni be-betekint?
Lesz-e kilincse, s valaki lesz-e,
aki majd akkor hozzám benyit?

Megmaradok-e, ha már elmentem,
ahogy nem élek most senkiben?
Kik otthont kaptak az én szívemben
lim-lomként dobnak-e semmibe?

Szólalj, nevess rám, mostohám, város,
cukros szamócát adj számba most…
Kőtenyeredbe rejtve az arcom
mesélj naposat… vagy csillagost…
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Kórházi látogatónap

Délután van,
Vasárnap, őszi,
Fekszünk hárman
s az utat őrzi
szemünk a fák között – hátha ő is
eljő, hiszen ma megint vasárnap
és délután van.

Eső készül.
A kihalt, néma
parkban két sün
csörtet és néha
néhány tudákos levelibéka
jósolja, ahol a bokor mélyül,
hogy eső készül.

Rossz, ha esik:
amikor hullong
úgy szétesik
minden, s a múltkor
miatta nem jött senki, mert hullott
s pár esőcseppben oly sok elveszik.
Oh, rossz, ha esik.

Levél szállong.
Elfáradt élni
még a nyáron,
s nem tud remélni
új erőt már, mert szíve érzi,
hogy az erős fa lombja csak száz holt
levél, mely szállong.

Mégis: régi,
él a tar fa még,
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levélkéit
csak festi a dér,
mint magányunk bánatát a vér,
s bár a múlás fáj, a várás mégis,
mégis a régi.

Esteledik.
Eső szemerkél.
Hogy feledik
azt, aki elmén!…
Elvesző ábra valaki selymén,
aki tán jönne, de nem engedik.

Beesteledik…

Péter
(Emlékezés egy régi munkástestvérre, akit Futak alatt 

mellőlem vitt el az egyetlen Igazság, a Halál.)

Mint sok-sok évvel ezelőtt
Futak alatt egy sáros,
Csendes hétköznap délelőtt
Most is temetőt járok.
Az ajtó jajdul és a Múlt
Egy sírkövön felébred,
Szívemhez ér, egy sírba nyúl
És megmutatja Pétert.
És látom szelíd, kék szemét
Mely elfolyt már azóta
S szívét, mely oly üres szegény,
Mint lejárt homokóra.
Izmaiból már semmi sincs,

Pedig a követ hogy hordta,
S vallta: az Erő, Munka – Kincs,
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Míg a kátrányt kotorta.
Napestig bízott, biztatott.
Az életet akarta,
S egyszer, mint halvány csillagot,
Egy felhő eltakarta.

Barátom nincs, csak cimborám
Ez árva este óta,
Nincs Talmud, Biblia, Korán,
Csak munka, bor és nóta.

S ím most, míg hull virágszirom
A téli-almafákról
Dal jő a halmon, pázsiton
A messzi rónaságról.

A győztes élet túlzsibong
Temetőt és jajszót…
Mögöttem halkan becsukom
A múltat és az ajtót.

                                    Életek kis bűvkörökben

Felhő szalad égi úton
Nap-halálra kong az ódon
Katedrális nagyharangja.
Estelőn a hála hangja
Betölt élőt s anyagot.

Hazafelé visz az utam,
Ráámulok rendre, újra
Minden virágterhes fára,
Elmúlását mind így várja:
Élet nevet lombjukon.
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Ó jaj, Élet, mért, hogy mindig
Csak nekem s e fáknak intik
Élettelen kő-középre
Körbe, kicsi földbe mérve
Életünk, a béresid…?

Számadód, október mondja:
Vénülőnek nagy a gondja,
Ha a termő róna arca
Két araszra, ott, alatta
Nem ad erőt neki se,
Mert csak annyi térfogatja
Hogy a nedvet befogadja
S éljen a fa bús örömmel,
Virágozva, de köd ölje
Zsendülő utódait.

Esti fák,… ez éltünk útja:
Sose látjuk mi magunkat
Megbékélt, utódos ősnek,…
Úgy kell mennünk minden ősznek,
Hogy a Mag mind kőre hullt.

Oly jó lenne hálatelten
Kidőlni, utódunk-lelten,
Betelt álmok s estharangszó
Selymén, ha az Elparancsló
Megmérte jónk s bűneink!…

(Szállunk búsan, fagyos éjben
Föld fölött rossz mag a szélben,
Lázas, meddő minden óránk,
Megfagyaszt egy téli orkán
S megfordul a címerünk…)
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Vörös fény hull lombtetőre
Harangoznak estelőre
Égi úton, földi úton
Fárosz lángol, álom éled:
Él a lázam s él az Élet.

Rémlátás

Néha én szörnyűt álmodok:
azt álmodom, hogy élek,
hogy itt, e hibbant földgolyón
kell életem leélnem,

hogy a rossz, jaj, mind, mind igaz,
a kór, a gond, a vétek,
s megmenekvésem tiltják nagy,
vérivó pecsétek.

Ki nyugtat, csitít engem el,
kit ezredévek vernek?…
Miért gonosz a végtelen
s a vég, ha így neveltek?…

Vannak-e szürke kisbetűk
a Nagybetűk könyvében?,
ott ég-e árnyban nőtt nevünk
az istenek könnyében?

A hajnalpírban látják-e
az alkonyat kudarcát?,
a lányanyák s az aggszűzek
bús arcát, késő harcát?

Madách, Gounod oh, most dalolj
mákonyos, új regéket:
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néha már szörnyűt álmodok,
azt álmodom, hogy élek.

Kifelé a napsugárra

Mért ülsz korhadt fa alatt,
ha a többin rügy fakad?
Szemed mért rejt könnyeket,
mint rossz költő könyveket?
Lépj az útra!
Láss virágot:
szirmán harmat, nem könny ázott!
Halld a szíved: mosolyt áhít,
és szeresd őt, ki nem ámít,
ki egyedül járt veled:
legényruhás életed.
Új a ruha?
Vén a kedv?
Régi nótád újrakezdd!
Gyorsan járjon lábad múltat,
mert a mában a múlt untat.
Amott, nézd, egy lány nevet
s amit suttog – a neved!
Emitt egy kisgyermek játszik,
késsel, tejjel elkomázik,
pedig egész élete
korlátokkal van tele.
Dobd el hát a bánatot
hiszen élsz még,
s amíg élsz
jobb sorsodat várhatod.
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Vallomások kettőnkről kettőnkhöz

Nyárvégi magányos est

Száll a nyár, a vár sivár
és fáj a szó, ha szólsz: Clió
ó, mondd a lépte merre jár,
az erdő-e vagy sík határ,
bont ágyat neki ringatón
s kötni szeretné, mint a lomb
rejtett gyümölcsét, mit rossz szem
keres nesztelen.

Menj hozzá s hozd el mély szemét,
a nyarat, tekintetét…
az ősz itt járt: a bokrokon
jele ég, bíboros korom,
mely alól élő dal sikolt,
míg téged kérve őt hívom,
ki mindenem nekem,
most,
hogy az ősz, mint barna őz
fut át a dús fű bársonyán
és úgy kever a zöld közé
rőt színt, ahogy a hely fölé
szór égi kékre gyémántporral,
gyászlilát az est.

Együgyű, lemondó vers

Elhagytam a Napot,
denevérként élek,
jaj, de nagyon kár volt
megismerni Téged;
vérpiros az ajkad,
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hófehér a tested,
pirosló szívemet
hó színére fested.

Fekete utakon
villany fénye sápad,
nem látnak már engem
járni Teutánad,
az a fehér árnyék,
ami még maradtam,
úgy vesz el, mint a hó
az úton alattam.

Az elfelejtett ének

Lángfelhős alkony, szeptemberi est,
haldokló ágak között érő élet
emlékeztek-e: avar szőnyegen
valaki akkor mint a mese lépett
halkan elém és megcsókolta szívem.
És a dalára emlékszel-e, Szél?
Minden szívnek összhangja miénk volt,
s annyi láz volt bennük, hogy tüzén
az alkonyaiban még az a kis égbolt,
mely fölöttünk kéklett, az is lángra gyúlt.

S szeptemberek jöttek, újak, de a föld,
az ég nem lángol s hűvösebb a szél is.
A szív, mely akkor tűztrónt örökölt
hiába dobogja a ritmust, ha vért visz
a feledő test nyílt és rejtett mezőin.
Merre vagy és hova, kihez vitted el
titkát a mély szeptemberi éjnek?…
Az ősz hallgat, sápadt, nem felel.
Elfeledte a dalod és Téged
mint a pernyét hordó szél a lángokat.
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Vigasztalás napnyugta előtt

Az élet ma sem akarta a mi
ölébe hajló lelkünk megáldni,
Életről már nem álmodó Káin
Ábel-lelkeddel álmodott révtől válni
Ahasvérusként, lásd, kényszerülök.
Nem fájt még így, hogy jövőtlen napunk
Sugaras múlton hideg fénnyel átver.
Vér-tó partjára, szívemre ha hullsz,
Érzed-e, hogy már csak te vagy az, Áte,
Akinek vére ittmarasztal még?…

Testednek minden pórusa, ere
Az én szívemből indul s oda tér meg,
Égi szerelmek trónusán szeret
Csak így szerelmes, mint ahogy én Téged,
Ki megszépíted haldoklásomat.

Lépteid régi, muzsikás zaján
Rőt őszi fény gyúl fénytelen valahol.
Messzi hajóról jelzőn lobbanó láng
De kaján, dermedt szelekre harangoz
Visszatértemre őrködő titán.

Te vagy csak lelkem jó diktátora,
De jaj, rossz csillag – mint a Hold a tengert –
Magához emelt, s hidak vándora,
Köd-aljú völgyek fölött fáradt ember
A Te daliád már s csak zuhanni bír.

Könnyeid sírom s keresem szemed,
S a Napot, rám, Te árnyadra vigyázni…
Már alkonyul… ne sírj, úgy sem lehet
Az árnynak a napnyugatban megállni…
…Csitt… Édes… semmi
……….már sötétedik…
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Tekintgetés a tegnapba

Míra, régi asszony, keresem az arcod.
Végigjárok minden utat, messzeséget,
s ha valahol éget láthatatlan, véres
tövise a régi rózsáknak, mik Téged,
engem szúrtak szíven s felvérzik a seb,
ott keresem legjobban: Dobban-e szíved.
Milyen volt az arcod, hangod, szemed színe?…
Úgy tudlak már csak, mint régen elfelejtett
tréfát, nótát vagy telefonszámot:
Kisértsz, kereslek s tétovázó számon
találgatva játsznak velem betűk, számok,
mosolyok… Míra, a Te régi talányod
most is talány s búsan bújócskázik velem.
Éltél?… Mikor? S éltünk-e?… Ismertél engem?
Láttam szemed kékjét? Vagy barna volt? Hajad
nyári búzatáblák szőkeségét lopta
vagy az esti séták színét barna lombba
lopva hullajtotta reá az arcomra
s úgy rejtetted ajkad sátra alatt csókba?…
Hazudom, hogy éltél s kell, Míra, hogy több légy
mint az öröm, amit nem adott az élet
s csak összehazudtam, amikor elnéztem
könnyeimben a Nap víg sugártörését.

Ma is elmenni jöttél

Nincs horizont, nincs végtelenség:
A tér és szív az együtt járkál;
Láttalak mindig, évek ezrén –
s mégis oly jó, hogy ma megláttál.

Ma?, tán húsz éve… két kis lélek
nagy fába vágta hit-fejszéjét;
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hogy mindegy, bárhogy lesz az élet,
együtt várják ki annak végét.

Hétezerháromszáz napnak múltán
most látlak újra, úgy, mint régen,
s tiszavirágok milljó hulltját
látom szemednek mély tükrében.

Szólni szeretnék… megtudni, hogy:
április végén méri-, issza-,
elárasztja-e vagy gondozza
vén ligetünk a régi Tisza?…

S nem szólok szót se (furcsa bányász,
aki a kincsét rejtve hagyja,
koldusan boldog hazárd kártyás:
nem a tét, a játék izgatja…)

Mit is adhatnánk mi egymásnak?,
néma nézést, bús, láncolt lángot –
tört görebjét a múlt titkának,
melybe a szívünk sosem látott.

Változó viharok

Az élet útját nem mérik előre,
két állomás közt néha megszakad.
Akkor, hogy Veled vártam az esőre
nem tudtam ezt a zengő ég alatt.

A fákat néztük, mik egymáshoz értek,
s lombjuk, mint szívem, úgy elnehezült.
A felhők közt húnyó csillagok égtek
s a percek mellén vihar nesze ült.
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A szavad másnak font sugaras glórját,
de hangod húrja nekem muzsikált,
szerettem, hogy száz villám gyújt új csóvát
s velünk lobog a viharos világ.

Riadt szemed, mint őrző, arany horgony
biztos talajba, a szívembe vert.
Villámok tánca siklott az égbolton
s felsírt Veled kint a virágoskert.

Színné és fénnyé vált tetőled minden,
a hang, a múlt, a súly, a messzeség,
a kozmosz törpült két szemem tükrében,
de szépséged nőtt, mint a csendes éj,

mert halk volt már a világ, messze ment el
az a vihar, mely egymáshoz sodort…
Az rég elmúlt már, s mégis, a szívemben
azóta mindig vihart hordozok.

Igaz szavak húrján

Szeretném kihúzni a legszebb évek szálát
az Idő színes gombolyagából
és évszázadnyi sugaras szőnyeget szőni lábad elé,
melyet véresre tört a töretlen utak göröngye, köve,
míg velem jártad az én naptalan életem.
Több joggal születtél boldognak lenni mindenki másnál,
s hogy öröm helyett nélkülözés, gond, szomorúság szállt rád
nem róttad fel nekem,
akinek révén mégis kaptad,
s elveszted szép voltod, dús ifj úi varázsod.
Rossz a szegénynek, ha jutalmazna
és üres zsebében nincs más, csak a szíve…
Így csak, a koldus kincsét
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szórhatom rád:
a hálát,
könnyet,
néma köszönömöt…
s esküm, hogy szeretlek, igaz ízével a szónak.

Hidak

Száz baráttal rémített az utca
s nekünk húszéves volt még csak a Nap…
Pétervárad rejteni várt minket
s a karjaim olyan féltve vittek
mint trezort, mit nem őriz lakat.

Fent a hídon szél kapott ruhádba.
(Úgy megirigyeltem a Dunát,
mert meglassult s elámuló fodra
vágyón nézett vissza a hídfokra,
ahol a szél hintázva fut át.)

A nyárest már rég velem ölelte
válladat és csókolta hajad,
s mert pénzünk s bűnünk sem volt akkortájt
megszidtuk az éhség próza voltát
s két éhséggel ballagtunk haza.

Most csak a szél s én járok a hídon,
nincs pénzem és Te sem vagy velem,
de két part közt kétszeres teherrel
érzem, hogy Te, gyenge Asszonyember
hídként őrzöd az én életem.
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Megőrzött vagyonunk

Századokig élnek
azok, akik sírnak,
nem éhes a sírjuk
azoknak, kik vágynak:
Ne vigyék a könnyünk
könnyezetlen sírnak
s a vágyunk, mely sosem
volt csődje a mának.

Vannak-e kik bírnak
ennyi hagyatékos
örökösödési
kelő-tűnő joggal?
Kik azok, akik a
meg sem kezdett élet
mezsgyéjén átléptek
napos viharfolttal?

Csak Te tudod azt, hogy
mi egyedül élünk
ez örököstelen
nem örökölt kincsben,
melyben soha senki
nem osztozott velünk,
mi sem adtuk másnak,
s így senkiben sincs meg.

Úgy, mint régen

Hittem, későn jössz majd ajándékra hajlón,
hiszen két szemem – a tükröd – megvakult,
s úgy gondol csak rád, mint gyöngyére a kagyló,
mely a tengermélyre törten visszahullt.
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A hangod vártam csak, ami úgyis elszáll
mint a kialvó láng kósza kormai,
őrjítő valódból a múló kellett már,
pernye, láng-emlék, mely elszáll holnapig.

Hűs, tapadó bőröd sikló surranása
s az a szó, mit csak te tudsz úgy mondani,
a lélek elnémult földindulásában
elvesztek, mint könny, mit kár volt ontani.

Most… itt vagy és hiszem: Én vagyok a mátkád,
akihez nem voltál eddig jó se tán…
Ringatlak, mint rég, mint hószín felhőbárkát
végtelen vizén a kék ég-óceán.

Néha azért nehéz…

Mikor a gond
bilincsbe veri a számat,
szeretem, ha megigazítod a párnámat
s szememre hulló drága csókod
nem késztet síró vallomásra.
A holnapok
ilyenkor találnak rám vérebeikkel,
s üvöltésük nyomán megremegnek bennem a jövő évek,
miket már régen elrontottam.

Más ebben az időben, korban,
nem gondol még a betegségre, kórra,
mert összeszedett magának némi vagyont, nevet, pénzt –
én egy botot, rossz térdet és – tüdővészt…

Mekkáig felmoshattam volna könnyeimmel
útját a zarándokoknak,
mire megtanultam, hogy:
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másnak nem szabad tudni, amit tudok,
és másnak nem szabad fájjon, ami nekem fáj.

Ezért: vidámabb vagyok és leszek is mindig másnál,
de most, Édes, gyere, igazítsd meg a párnám,
csókold meg a szemem,
és hidd, hogy alszom.

Az őr kiáltásai

Örök körforgás

Koporsókká változnak a bölcsők,
Pár év csillan közbül, por csupán,
Koldusan vesznek el mind a költők
Akik félnek, s csókolnak puhán:
Felettük csak néhány sápadt vers áll őrt majd.
Akik félnek, s csókolnak puhán,
Koldusan vesznek el mind a költők.
Pár év csillan (talmi por csupán),
S koporsókká változnak a bölcsők.

Egy parasztköltőhöz

… Ahogy megindultál mélyéből a rögnek
Szemed elé mindig rózsaszín akadt,
Hittél jóbarátnak, sikernek, jövőnek
S bátor utat jártál kék egek alatt.

Akkor még nem tudtad van-e a faludban
S hogyha van, hát merre, hol a temető,
Míg egyszer a fények Benned kialudtak
S csak a gond világolt, régi szeretőd.
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Lassan így tudtad meg milyen nehéz hinni
Jóbarátnak ma, ha tegnap elhagyott.
Hogy kapádat újra, bízva nehéz vinni
Megművelni, mit a jég még meghagyott.

Ó, tudom, nehéz volt víg álarcba bújnod
Míg anyád sírján az első fű kihajt
S kicsid előtt mégis nevetni tanulnod
S megtagadni mindent, mi voltál: A „jaj”-t.

Mégis, sorsod útján bátran s csak előre
Haladj sírok szelíd halma közt, s keress
Utat szívek felé szíveddel, mely pőre,
S melyből vércseppekként hull a könny, a vers.

Mindig előre

Az, aki élt, az sohase halt meg,
az, aki él, az sohase hal meg:
nyoma marad a jövőben, mában,
kövekben, könyvben, szívekben, vágyban.

Dallamba, szívbe tollukat mártják,
rombolva tágítják a kilátást,
tiltó táblákba szabad-ot vésnek,
sosem sietnek, és sosem késnek.

Új ízét adják a szónak, csóknak,
forrás vizét a szomjúhozónak,
szűz barázdába vetik a sorsot,
oly úton járnak, mely még nem porzott.

Az életfélők árokba hullnak,
a halált-vélők álmokba bújnak:
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aki a harcban hátát mutatja,
a csatatéren ne kapjon kardra.

A szebbért mindig meghal az ember,
más igazáért is visel terhet,
néha megáll és vár új erőre,
s megindul újra, mindig előre.

Sose féljünk, pajtás!…
(Az én két Derékomnak, Csépének s Galamb Jánosnak küldöm 

nagy szorongattatásimban ezt a rámférő, vigasztaló, 
vidor versikét.).

Örömnek ácsolt a jövőnk bölcsőt,
Pohár cseng s talpán nyekken a bú,
a bú, mely gonosz testvérét hozta
a gondot, s vele hányszor orozta
kedvünktől el a drága aszút.

Ha ma még nincs ki, holnap már minden
Nadirtől Zenithig Téged ölel,
s ha csókért most tör bús, buta bánat
meg sose halj, mert holnap utánad
ellobbant vágyad mást megölet.

Gondodat dobd hát s heveréssz búdra
mint hűlő földre piros levél:
A temetőket az élők járják
s amíg előtted kétszer kitárják
a kapujukat, addig ne félj!…
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Elmúló, fájó életünk
(Új költő-testvéreimnek üzenem siettető, 

sürgető szeretettel)

Tél se múlt,
Tán hó se hullt
S hogy megfakult a múlt.
Köd se ült
S úgy elmerült
– Mint tóban kő – az út.

Percre hét,
Egy napra év
Suhant el nyomtalan,
Elcserélt
Arc néz feléd
Tükrödből hontalan.

Szíved még
A trópusé,
De homlokod jeges,
Ráhuhog
A pólusok
Deres lehelete.

Lávaként
Bús kráterén
Lelkednek dől a könny,
S eltűnődsz,
Vén, régi csősz,
A tűnő őr-körön.

Sírsz, latolsz,
Míg silbakolsz,
Felejtett, messzi őr.
A járőr
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Már váltni jő,
Elindult messziről.

Őszeleji levélszínek

Így gondolja egy kisleány

Én nem tudom, mert még kicsi vagyok,
hogy mit miért is tesznek a nagyok.
Az én anyámat mindig ébren látom,
csókjával altat s ébreszt a kis ágyon,
talán nem is tudja, mily jó a vánkos,
ő sosem álmos, este mindig ránk mos;
Ő gyújtja meg az esti csillagot
és ő mosdatja, biztos, a Napot,
azért ragyog rám oly szépen az égen
mikor azt mondja anyám: „Kicsi szépem”.
A kalácsát, bár méznél édesebb,
ő nem szereti, nékem hagyja meg.
Takarít, süt, főz és ruhákat foltoz,
nincsen egy perc, hogy ne találna dolgot,
és – ha beleröppen a rossz kis bogár –
a szeme rám nevet a könnyön át.

Én is ilyen leszek, ha felnövök,
ha a fejemre nagy kendőt kötök,
csókolva altatom, mint ő: ,,Csicsíjj” –
ha nagy leszek majd, s ő lesz a kicsiny.

A negyvenkettedik határkőnél

Mint aki elindul
ismeretlen tájra,
múló életemre
nézek vissza fájva.
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Pár szekfűt szedek csak
tarisznyába tenni,
hátha amott, túl majd
nem vár énrám semmi.

Akik eddig szidtak,
megtűrtek, szerettek,
mind drágákká válnak,
mind emlékké lesznek.

S ahogy eddig láttak,
én sem vagyok az már:
minden múló óra
mássá, jobbá formál.

Ragyog már a szeme,
aki sírva nézett…
csak az én szemem lesz
barnább, búsabb, mélyebb.

Őszi tisztuló egyezkedés
Csépe Imrének, akivel erdőt, életet egyként

kerülgetünk.

Lázas, izzó fényben
mindig nagyon féltem,
mindig futva égtem,
s nagyon-nagyon éltem.
Most – jó lenne tudni
megint lányhoz futni,
hinni jövő nőben,
elmenő felhőben.
Oly jóízű lenne
valakivel csendben
leskődni az őszben
őszülő erdőben.
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S nem tudok már futni,
sehova eljutni:
megőszült az erdő
s fölötte a felhő.
Eltűntek a fények,
de én már nem félek:
szökdösnek a vétkek,
s nagyon-néha élek.

Ádám bölcs bukása

Itt vagyunk hát fenn, a józan hegytetőn.
Lent a völgyben féltünk
egymástól,
kik vágytunk,
s önmagunktól,
kitől nem menekülhettünk.
Ott tüzelt a világ,
a virág és gyümölcs illata, íze
izzó harapásra ajzta az ínyed
és mosolytalan szádból azért gyöngyöztek ki a fogaid,
mert messze űzted már tudatodból a hűség kutyáját.
Itt fönn hideg csitít, szólván:
mi lett volna,
ha az első csók-rendek lehullta előtt
nem rettent meg engem az aratás vége,
amikor már elfogy virág és gyümölcs?…

Ezért így, bódultan,
két lépéssel jobbra folytatom az utam
s míg nevedet sírom szeretném, ha tudnád;
két világot nyertél azzal,
amit elvesztettem.
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Szívek és színek változása

A neve szépen zsongott: Laura…
Ide nevezték ki, a falura…
Városi lány volt, drága, barna Nap,
Hó-keret volt a sok, fehér új pad,
Amelyben apró, pöttöm gyerekek
(Kiket tanyákról hoztak szekerek)
Tanultak írni-olvasni, s hogy hány
Alma virít a könyvben, ott, a fán.

Arca pirult, ha messzi levelet
Hozott a posta, s míg a fák, terek
Zöld új ruhája piros foltra vált,
Mindig egy hívó üzenetre várt.

Ősz lett megint, rőt lángra gyúlt a lomb
S beteg színével ébredt már a hold,
Mikor sürgöny jött, s abban ennyi állt:
Az üzenet egy másikhoz talált…

Minek a vád, a gond, a bú, a szó?,
Életre, évre lehull majd a hó,
Elködlenek az arcok, bánatok,
Mint a fel- és eltűnő gyermekrajok.

A tanteremben fáradt fény kutat,
Egy barna lányt keres, s új padokat,
S nincs már ott más, csak (ó, bukó napok!)
Egy ősz leány s a megbarnult padok.
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Gondoljátok meg, emberek…
(Elvált szülők kislánya írja)

Az én apukámnál
nincs jobb ember senki,
s anyám is oly szép, amilyen
én szeretnék lenni.

És, mégis, elváltak…
Ahogy Apu elment
hol egyikük, hol másikuk
lát vendégül engem.

Apukát megkérdtem:
Mért nincs Anyu mellett?
Azt mondta ,,Hagyj nekem békét,
Anyunak más kellett”.

Azóta nem szólok…
járom a két házat,
akkor megyek, ha küldenek,
mert sehol se várnak.

Itt se vagyok itthon,
ott se vagyok otthon;
Istenem, hát az én szívem
békén hol dobogjon?!…

Ki vigyáz majd énrám?
Ki nevel fel engem,
ha már azoknak se kellek,
kik eddig szerettek?!…

Mért nem jók egymáshoz?
Miért nem jók hozzám?…
Anyu, éljünk együtt újra,
én megleszek morzsán.
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Játék sem kell, csak az
öledben pihenni,
ahogy már csak álmaimban
szokott néha lenni.

Ó, ha együtt lennénk
este a nagy ágyban,
hajammal kötném magamhoz
apámat s anyámat.

És… ha egyszer mégis
elválnak, megkérem:
csinálják úgy, hogy meghaljak
még mielőtt éltem…

Hangos miértek csendes azértja

Titokban titkot vagy titkon síró
idegen Memnon-szobrokká válnak,
akik látói voltak a halálnak.

Hűn, ha feléjük karokat tárnak,
bennük felrémlik a végső válás,
s dermedt sikolyba fúl a víg kiáltás.

Mosolyuk könnyes, bús tétovázás,
borukban nincs dal, se düh, se mámor,
szívükre fagy a csók s a bántás ráforr.

A rossz emléke égőbb, mint máskor,
s megtért tékozlókként ha lerogynak,
bomló idegekkel hangosan zokognak.

Jókká lenni hiába akarnak,
mert delük éjt rejt, károgó hollót,
s azt teszik ismét, ami mindig rossz volt.
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Ne szidjon csókot aki nem csókolt,
se tettet, amit eddig meg nem tett,
ha „miért” „azértra” benne még nem lelt.

Egyszer majd ők is ős titkot síró
idegen Memnon-szobrokká válnak,
ha már látói voltak a halálnak.

Kis Gergő nem érti
(Halott Bódi bátyám árváinak küldöm)

Okos és jó kis fi ú volt Gergő,
tudta, hogy tél volt s most itt a nyár,
s tudta már azt is, hogy ha ő felnő
majd pénzt keres és vesz egy nagy teknőt
és behajózza Beóciát.

Tudta, hogy: reggel tejecske várja
s ránevet hószín búzakenyér;
verset tanul bent az óvodában
és azt szavalja este az ágyban
míg álmot simít rá két tenyér.

Tudta, hogy akkor, ha bácsik jönnek
Apa eléjük vígan siet,
s ha ő ilyenkor szépen köszönget
zsebébe pénz hull s cukorra csönget
vagy játékot kap érte tízet.

Csak azt nem érti, Anya most mért sír
s Apa mért alszik gyertyák között,
hiszen az ajtó egyre csak nyíl, nyíl,
de bárki jön, az hallgat és sír, sír,
s egy bácsi szép, nagy ládán zörög.
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Számonkérés

Fakó kabátján bévül
tükrözve csillantak a fények,
ablakom tárta s a ködből
beléptek sápadt, bús, ködszerű lények.
Ismertem őket. Régen
bírájuk voltam s azt, hogy ma nem élnek,
eljöttek számonkérni
halottai egy réghalott mesének.
Rossz szívét tárta az egyik,
szűz papnak készült – hol még új az élet –
éteri, tiszta lénnyé,
ki asszonyok közé majd sohase téved.
– Király akartam lenni,
– csuklott a sírás egy gyámoltalan árnyból –
örök békét akartam,
a háborút kiűzni a világból.
Üres erszényét dobta
zsebembe közülük a legkoldusabb:
– Az ínség kínját – így szólt –
megválthattam volna, de te nem akartad.
Az orvos nem szólt semmit,
csak a köd jajdult, s minden beteg árnya:
Megölted őt, ki ha élne,
nem lennél se te, se más ezer árva.
Porosan, kezében bottal
megállt futója a keresztutaknak:
üzend haza helyettem,
hogy otthont várt az, kit e rongyok takarnak…
Múltam emléke jött el,
s vele a sok nagy, bennem pusztult ember:
Ki egyszer lenni akartam,
ezen az őrült órán mind felsírt a szívemben.
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Öreg kamasz levele

Ott ahol az álmok fényt szőnek az égre
s édesanyák szívét dajkálja a Nap,
postahivatal van, mai a pecsétje,
s ott levelet mindenki naponta kap.

Így tudtam ezt... s most, hogy levelek nem jönnek,
mikben az emberhez hű barátja szól,
rábízom az égi postára a könnyem:
juttassa anyámhoz, hátha válaszol.

Édesanyám, jó itt minden, jó a bánat,
s az ember is jó, csak szíve elveszett,
s én ezzel a régen kapott portékámmal
nem tudom már lassan mit is keresek.
Taksálnak öregnek, fáradtnak, szegénynek,
– babér után, hidd el, soha nem futok,
de ahol mások már abbahagyták régen,
én újrakezdeni még mindig tudok.
Hogy a vétkem mégis mi? meggyónom azt is:
néhol megelőztem a mát, a valót,
de másutt megálltam, azt hittem, hogy talmi,
s hogy az életben már csak a mese jó.
Édesanyám-lelkem, én csak nagyranőttem,
nem én vénültem meg, hanem az időm,
értsd meg hát, amit más nem ért meg:
gyermek-könnyem,
s add reám puhán a kisruhám, s cipőm.
A nagyok közé én úgysem növök fel már,
nagy gyász, nagy koporsó kicsidre se vár,
üzend hát, hogy fi ad – míg fehéren elszáll –
tudja: Jó az út, amelynek vége már.
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Epigrammák

Ámen

Hogyha csókok jussán Hozzád nem jutok,
s örömöd már nem vet az én számon ágyat,
pusztuljon el az, mi sokszor megrúgott,
a szívem, e gyorsan fi cánkoló állat,
mely csak a Te béklyódat fogadta el.

Váltóőr

Zuzmarás rozmár-arcát ne nevesd, Utas.
Gondold csak el, hogy milyen nemulass
lenne, ha ő röhögne rád, meg a világra…

A szív

Gyémántnál keményebb vár az, melyet
bevenni addig sohasem lehet
amíg belülről ki nem nyitják.

Felhő

A gondra mondják, hogy – mint ő – eloszlik,
pedig az öröm az, ami szertefoszlik
minden kicsi felhőn.
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Intés

Tárulkozó asszony s ajtó előtt állj meg:
az örömben sokszor csak a könny terem,
mert a sorsok útja láthatatlan, néma,
mint a pókok útja régi könyveken.

Ősz

Aszúszőlők és emberek színe sápad,
présházak mélyén s a temetőkön nóta támad:
érett termésre várnak a hordók
és a koporsók.

Emlék

Bálvány – aranyból – az, amit őrzöl,
s amit ékkővel bárhogy is ötvözz,
nem lehet többé soha oly drága,
mint érc korába’.

A szomorúság tanulása

Palatábla… görbe vonal…
hiába törlöd le onnan…
megmarad a Tudás nyoma,
s lassan meghal minden csoda.
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Édesanya

Szülni született, gondtalanná gondban nevelni,
örült, ha oly jól éltél, hogy el tudtad őt feledni,
miattad élt, s úgy félt, ha a szíved nem rendesen vert –
és gyorsan halt meg, mert betegen, ugye, csak teher az ember.
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MUZSIKÁLÓ EZÜSTHÚR – ÖKÖRNYÁL w
Versek kis és nagy gyermekeknek
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Öcskös, az én nevem tizenegy betű,
Húgom, neked sem kell, hogy tovább betűzz!
Voltam én öröm is, nem csak, ami fáj,
De mindig ez voltam, ez, én:
BENCZ MIHÁLY
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Ajánlás

A kötet anyaga 4-14 éves gyermekek lelki, értelmi és érzésvilágához 
áll közel, irodalmi és zenei folyamatok befogadására és visszaadására 
alkalmas.

Ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, akik örömüket lelik a szivár-
ványban, az ökörnyálban, a semmiből eredő, alig is látható muzsikáló 
ezüsthúrban: a versben, a dalban.

A nagymamáknak, a nagytatáknak, a szülőknek, akik közvetlenül 
sokat tehetnek a gyermekek hajlamainak képességekké való fejlődése 
érdekében.

Az óvónőknek és tanítóknak, akiknek önfeláldozó fáradozása 
nyomán kibontakozik a gyermekekben a több tudás megszerzésének a 
vágya és igénye, az intellektuális kíváncsiság. A versek, a dalok tanulása 
elvezeti őket az irodalom és a zene megértéséhez, átéléséhez, a saját 
alkotótevékenységükhöz.

Ez a könyv majd akkor éri el célját, ha a versek visszhangra lelnek 
az olvasó szívében, és olyan fi nom kapcsolatot hoznak létre, amelynek 
kölcsönhatásaként a kötet lapjain most még árván búsuló körökben 
életre kel a kis olvasó illusztrációja (rajz, kollázs vagy fénykép) vagy a 
szívek húrján keletkezett dallama. De van itt még egy feladat: az utolsó 
lapon színes rajzok találhatók öntapadós papíron. Ezeket kell kivágni, 
megkeresni a helyüket, és beragasztani őket.

Ezúton mondok köszönetet a költő családja és a magam nevében: 
Weissenbeck József tanár úrnak, aki fáradhatatlanul óvja, ápolja Bencz 
Mihály írói hagyatékát. Zavarkó Magdolnának, akinek irodalmat ked-
velő szívéből pattant ki e kötet létrehozásának a gondolata. Köszönöm 
a költő dédunokáinak, Dejanának és Dorisnak a rajzokat, Adriánnak a 
megértését, a türelmét, az aktív részvállalását a könyv előkészítésében, 
valamint Ariannának a támogatást, a technikai segítséget.

Bencz Arsenović Gabriella, 
a költő kisebbik leánya, 
a versek megzenésítője
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A földvári ember

„és a verset mondani szabad”

Bencz Mihály (1913–1970, Bácsföldvár), újságíró, költő, prózaíró, mű-
fordító. Tudósításai 15 éves kora óta jelentek meg az akkori jugoszláviai 
magyar újságokban. Első elbeszélését a Reggeli Újság közli 1932-ben 
Szentmihályi Bence álnéven. Újságíróként, lektorként dolgozik több 
napilapnál és az Újvidéki Rádióban. Lefordított öt ifj úsági regényt, 
verseket, több szakkönyvet. Megjelent művei: Mielőtt meghalok (ver-
sek, 1936), Hárfazúgás (versek, 1960), Magasok vándora (önéletrajzi 
regény, 1965). Riportjait, úti jegyzeteit, novelláit, karcolatait, elbeszé-
léseit, verseit, színdarabjait közlik a vajdasági napilapok, folyóiratok 
és az Újvidéki Rádió. Az általános iskolai olvasókönyvekben, anto-
lógiákban, a Tanítói Kincsestárban, a Jó Pajtás különkiadásaiban is 
találkozhatunk a gyermekeknek írt verseivel.

Gyermekverseiben Bencz Mihály a gyermekek életét varázsolja elénk 
gondjaikkal, játékaikkal, környezetükkel. Végigkíséri az évszakok válta-
kozását, a természet színeinek egymásba olvadását a benne doromboló 
cicával, búsan búgó gerlével, a szavakat ismételgető szajkóval, a tücsköt 
kémlelő varjúval, a távolba kiáltó vándor kakukkmadárral, a fákat 
gyaluló fakopánccsal, a szomjúhozó pintyőkével. Pasztellszínekkel 
festi a gyümölcsillatú kertet, a színaranyba mártott kukoricacsöveket, 
a kotyogó diót, a csilingelő szőlőfürtöket, amikor már párnát hímez 
a fű. És ott tündököl mindenekfelett az édesanya mosolygós, kedves 
arca meleg simogatásával, szemének titokzatos csillogásával, ha olykor 
beröppen is a rossz kis bogár…

Az óvodás és iskolás gyermekek számára írt verseket csokorba kötve 
veheti most kezébe az érdeklődő kedves olvasó. Örökségül hagyta ránk 
verseit a költő, Miska bátyánk, aki „hittel hitte a szavak szépségének 
hasonlíthatatlan varázsát” – írta költészetéről Majtényi Mihály.

A költőről B. Foky István így emlékezett meg 1976. november 16-án 
A földvári ember című versében:

Már rég voltál erre, földvári
emberem, de maradt a szavad,
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hogy csak jó vers a vers,
és a verset mondani szabad.
Itt érezlek egyszer volt Miska bátyám
a földvári partok alatt.

Ezekkel a gondolatokkal engedjük útjára Bencz Mihály, a „földvári 
ember” posztumusz kötetét kis és felnőtt olvasóinknak.

Weissenbeck József
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A táltos ló
Muzsikáló versek

     Hol még ember sose volt

Itt a tavasz

Elmúlott a tél hatalma,
zöldül a föld völgye, halma,
bimbót bont a nap sugara,
pillangó száll vadvirágra,

méh csapong a réten végig,
kismadárka fészket épít
s azt dalolja, csak azt fújja:
Itt a tavasz! Itt van újra!

Árva marad most a kályha,
nincsen, aki körülállja.
Melegét hát nem is ontja.
Kiszabadult a tél foglya.

Téli foglyok, kis gyermekek
vigadjatok, nevessetek,
ti vagytok a Nap fi ai,
jövőnk legszebb virágai.

Tavaszi versike

Itt a tavasz, eljött végre,
kint nevet a földön, égen,
s Kata tejszín arcbőrére
szeplőcskét szór jó kedvében.
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Előkerül a kis ásó,
a kis kapa, a gereblye,
földbe jut a sok virágmag,
szép lesz majd a Kata kertje.

Tavaszi vers

Olyan jó az élet,
hogy már én is félek,
hogy egy szürke csillag
nyomtalan lehull.
Pedig szép most, mikor a régi utakról
nem havat, csak friss port
takarít a szél.
Minden mögé látok,
s hiszem, hogy barátot
kettőt is találok,
addig élek én!
Jaj, milyen szép bízni,
jövő jóban hinni,
kicsit elfeledni,
hogy elpusztulok.

Nyári harmat

Árnyas erdő rejtekén,
fodormenta levelén,
hajnalfényben mi ragyog –
pici csillagdarabok?

Nem csillag az – harmat
szomjas madaraknak,
A Nap is, ha felkel,
abból iszik reggel.
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Őszi vers

Olyan a Nap szeptemberben,
mint az anyánk szíve:
derűs, meleg, érlel, nevel,
arányló a színe.

Langyos szellő jár nyomában,
mint eleven festék,
pirosak a téli almák
és az őszi esték.

A kukoricacsöveket
színaranyba mártja,
a gyümölcsöst, szőlőt, kertet,
mind, mind, mind bejárja.

A fürtökbe mézet csorgat,
s befest minden kis fát,
porcukorral hinti be a
magvaváló szilvát.

Lassan minden beér, s megtel
jó zamattal, ízzel,
oly jó a Nap szeptemberben,
mint az anyánk szíve.

Szeptember

Szép szál ember szeptember,
almát, körtét érlel,
jön hűs szőlőgerezddel,
őszi arany fénnyel.
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A kert közepén szilvafa,
kéklik rajta a szilva.
Aki megáll alatta,
potyog rá a sok szilva.

Délre szálló madárszárnyak
muzsikája míg zenél,
ez a dallam szeptemberben
az iskolába elkísér.

Ezer kívánság

Vajh mit kíván sok gyerek
fehér téli éjszakán,
míg valahol messze-messze
csilingelve fut a szán?
Míg ott fenn a szürke légben
szállingálva hull a hó,
erre gondol Ica, Vica,
Gabi, Klára meg Attila:
vajon mit hoz Télapó?

Újévi köszöntő

Nézzetek meg engem,
kik itt ültök, álltok,
vidám ünnepváró
kis és nagy diákok.

Nézzétek szememben,
amit én megláttam,
bércet, völgyet, tengert,
járva szép hazánkban.
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Az óesztendőtől
elbúcsúzva mondom:
nem törjük majd fejünk
eztán annyi gondon.

Mert sok minden kész már,
mi eddig csak terv volt,
termőbb már a határ,
biztatóbb a mennybolt.

Új iskolák nyílnak
országunkban szerte,
új házak nevetnek
a kopár terekre.

A legelők nyája,
csordája, gulyája
szemed kápráztatja:
mindig több a száma.

Nem volt csoda mindez,
amit eddig tettünk,
hisz egy akarattal,
magunknak termettük.

Átadtuk a tudást
testvérkézből kézbe,
így haladtunk, s megyünk
mindig, évről évre.

Készüljetek fel hát
bátran s okos fővel,
hogy új babért nyerjünk
az új esztendővel.
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Újév napján

Pihen a munka, most hallgat a gyár,
egész nap velünk lesz az én apám,
kishúgom babát altat a karján,
Télapó hozta ma, újév napján,
nekem meg három könyvet adott.

Legszebb a könyv, mind, mind új világ az,
sötét betűkből fehér fény árad,
s a fény elűzi, ami sötét,
az agyon, múlton üt át a fény,
s messze előre, jövőnkre mutat.

Dicsérlek téged, eltűnő óév,
köszöntsd nevünkben őt, ki levált,
mi bízunk benne, hogy ezt, mi most szép:
hazánk, családunk, munkánk és békénk
megőrzi nekünk ez éven át.

Én meg az összes gyermek nevében
megfogadom, hogy jól tanulunk,
hogy úgy lesz minden, mint a múlt évben:
gyarapodunk majd tudásban szépen,
így fogadjuk meg tanítónk szavát.

Édesanyám

Édesanyám, Édesanyám,
olyan édes most az én szám,
ahogy mondja a nevedet…
Te nevelted a lelkemet.

Édesanyám, Édesanyám,
éjszaka is napsugárkám,

q



q  e 213 w

életadóm, istápolóm,
Neked mondok pár hálaszót:

Legyen minden órád boldog,
ne ismerjél többé gondot,
erősödik már a vállam,
az lesz Neked biztos támasz.

Kicsit könnyes a mi szemünk,
hogy Titeket ünnepelünk,
és csak egyet suttog a szánk:
Édesanyánk… Édesanyánk!

Kisgyerek köszöntője

Mindig azt kívánom,
amióta élek,
hogy Teneked, Édesanyám,
boldog legyen élted.
 
Miattam a szíved
sose érje bánat,
mindig csak az öröm könnye
öntözze orcádat.

Te vagy az életem
melengető napja,
zsenge lelkem nevelője,
életem harmatja.

Titeket ünnepel
ország-világ máma,
legyen mindig dicsősége
az édesanyának.
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A tábori szakács

Kozma Vendel főkukta,
odalett a jó bukta!
Megint príma a mártás:
odaégett a rántás!
Megtalálod itt a konyhát,
csak keresd a bűzt, a kozmát!
Mikor jó hát a szakácskoszt?
Ha ő hideg vacsorát oszt.

A tábortűz

A réges-régen elnyomott parázs
életre kapott, nézd, már lobog a láng!
Piros mosollyal életről üzen.
Testvérek, álljuk körül a tüzet!
Tábortűz fényét mind több követi,
mindenki szívét csokorba köti
szakíthatatlan édes kötelék,
hozzáfűződik az új nemzedék.

Csatakiáltás

Vakkancs bakancs.
Narancs parancs?
Csovecse, ne komázz!
Na de te se ne pofázz!

Bújócska

Hát… egyszer volt… Alpi, Gabi
bújócskázott szépen
egy olyan öreg fa alatt,
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mint itt látsz a képen.
Alpi elbújt, s Gabi soká
hiába kereste:
de ha most lép – Alpi komát
eléri a veszte.

Fohász egy gyermek indulása előtt

Nagy jóakarását rosszra ne tereljék,
mindig kedves kedvét sose, sose szegjék.
Kenyerére mézet, hogyha már nem adnak,
a sóját, az ízét ne vegyék el annak.
Karját nem kell senki, hogy kitárja áldva,
de álljanak mellé, ha a sors kívánja.
Kicsit könny a szíve, muzsika a lelke,
talán ez a hiba, az a gyenge benne,
mert tud ő csinálni vaskarikát fábul,
de aranyat sirat limlomban, elárvult
könyvek, kották láttán, s épp ezért ez óhaj:
akik Vele vagytok, bátor, igaz szókkal
eddzétek meg, hogyha – mint én – majd elárvul,
tudjon verekedni istenigazábul!

Kis Gergő nem érti

Okos és jó kis fi ú volt Gergő,
tudta, hogy tél volt, s most itt a nyár,
s tudta már azt is, hogy ha ő felnő,
majd pénzt keres, és vesz egy nagy teknőt,
és behajózza Beóciát.

Tudta, hogy reggel tejecske várja,
s ránevet hószín búzakenyér,
verset tanul bent az óvodában,
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és azt szavalja este az ágyban,
míg álmot simít rá két tenyér.

Tudta, hogy akkor, ha bácsik jönnek,
Apa eléjük vígan siet.
S ha ő ilyenkor szépen köszönget,
zsebébe pénz hull, s cukorka csönget,
vagy játékot kap érte tízet.

Csak azt nem érti, Anya most mért sír,
s Apa mért alszik gyertyák között,
hiszen az ajtó egyre csak nyíl, nyíl,
de bárki jön, az hallgat és sír, sír,
s egy bácsi szép, nagy ládán zörög.

Meséskönyv

Meséskönyvet kapott Alpi,
nézi is tetőtől talpig,
nézi, bújja a sok képet,
sosem látott ennyi szépet.

Zoli, Zita, Joci, Ica

Zoli, Zita, Joci, Ica
óvodába járnak,
s mosdanak, mint a kis cica,
ha tejecske várja.
Egészséges, szép gyerekek
ti is akkor lesztek,
ha megmossátok kezetek
mindig, mikor esztek.
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Képes ábécéskönyv

Nem nehéz betű az „ó”.
Megismeri azt Jankó.
De ha Jutka „k”-ra mutat,
úgy elhallgat, mint a kuka.
Nem szégyen ez.
Nem szégyen ez, kispajtás,
Hiszen még csak óvodás.

Találós kérdés

Zsolt komám,
mondd, komám,
milyen szó a
szamuráj?

Japán szó az,
pajtikám,
lovag, ha te
nem tudnád.

Van-e neki
gyereke?
Bandzsal-e
csemete?

„Hát szüléje
él-e még?
Hát a foga
ép-e még?
Rág-e rajta,
rág-e még?
Rád vicsorítja-e még?”
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A jó diák

A jó diák könyvét óvja,
irkáját is beborítja.
Tintakoca nincsen rajta,
bárkinek megmutathatja.
Illendően megy az utcán,
mondják is rá: „De jó kislány!”
Öregeknek köszön szépen,
ha pajtással is megy éppen.
Otthon tanulás az első,
a játék más, az pihenő.
Szüleinek nem ad gondot,
kedvvel végez minden dolgot.
Mindig hallgat a jó szóra,
szereti is tanítója!

Szivárvány

Szép szó, szép vers, szép mese,
tőlük szépül életed.
Tágra nyitják két szemed,
érlelik eszed!

Minden jó könyv jó barát,
hallgasd mindig bölcs szavát,
bármit mond, az jó tanács.
Bátran kövesd hát!

Szivárvány, szivárvány,
ívelj át a Földön,
ragyogjon sugárzás
minden igaz könyvön.
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Nyolc év után

Amikor a tavasz eljött hozzánk,
s fészket rakott a visszatért fecske,
tantermünkből szívünk messze szállt már
új örömet, új tájat keresve.

Mi is, mint a vándormadár szálltunk,
fecskék jöttén kibontottuk szárnyunk,
s ha ők mentek, a mi fürge lábunk
visszahozott ide, drága tájunk…

Jó lesz nekik, kik még visszatérnek,
a fecskéknek, s akik csak most nőnek,
az elsőtől nyolcadikig tartó
vándoridőkbe mostan lépőknek.

Szünidőre csengetnek a csengők,
elindulunk, mint kasból a méhek,
s az iskolánkban gyűjtött tudásból
új kaptárba visszük el a mézet.

A mi házunk

Kis szegénységünk, házikónk drága,
legszebbje vagy te a nagyvilágnak,
te vagy a legszebb, kis meszelt házunk,
mint anyánk karján,
benned úgy hálunk.
Mikor a tavasz illata száll itt,
s nyílnak körötted jó gyümölcsfáink,
úgy érzem én, hogy te kicsi fészkünk,
a mennyből hulltál a földre nékünk.
Télen, mikor kint rossz szelek járnak,
s vén födeledre sok havat hánynak,
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meleg szárnyad elaltat, békít,
mint tyúkanyóka fázó csibéit.

Magányos ház

Város szélén, villák mögött,
falu előtt, két víz között,
keresztúttól szabdalt mezőn
áll egy nagy ház a dombtetőn.

Nem lakik ott, csak az idő,
s a gazda, ki néha kijő
körüljárni a portáját,
elnézni a háza táját.

Zsúpfödelén zizeg a szél,
mint ha éjjel tücsök zenél,
lakmározva tercel a szú,
énekel a rozsdás zsalu.

Vakuló már az ablaka,
nincs fala, csak vakolata,
vadult kertjén tarack hízik,
a bogáncs is virágdísz itt.

Madara egy vándor kakukk,
nem kötik a kórók, lapuk,
gyorsan elszáll, épp csak szólal
fogyatkozó számmal, szóval.

Valamerről valamerre
fut az élet seregelve:
kanyarog a kocsik sora,
kavarog a négy út pora.
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Két víz tükrén két tűz támad,
beragyogja a vén házat,
rózsaszínbe festi, vonja,
olyan mintha hajnalodna.

Bent a szoba ifj úi, szépül,
minden zsibong, pezseg,
szédül, visszafelé jár az óra,
hanyatlik a mutatója.

Nóta zendül mulatóra,
jön a vendég dáridóra,
lampion leng az akácon,
csók csattan kint a tornácon.

Kifutnak az édes zajra,
nem marad benn, csak a gazda,
s valahonnan, nesztelenül
egy kisgyermek előkerül.

Bejárja a szobák sarkát,
gyermekversre nyitja ajkát,
s felcsendül a régi strófa:
„Csipi csóka… Csipi csóka…”

Újra hallatszik a kérdés,
és rá a bús számonkérés,
halkan, mintha szellő jőne,
mégis reng a vén ház tőle.

„Csipi csóka, vak varjúcska:
Jó volt-e a kisfi úcska?
Hogyha jó volt, hova tetted,
hogy vakon meg sose leljed?”
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„Csipi csóka, csipi csóka:
milyen volt az anyám csókja?
Árva lett a kisfi úcska
pedig jó volt. Vak varjúcska…”

„Csipi csóka, csipi csóka
hol az édesanyám csókja?
Hol az anyám, s hol a csókja?!
Te vitted el, csipi csóka…”

A gazda, bár hangja reszket,
elcsitítja a gyermeket,
odaviszi az ablakba,
kinéznek az alkonyatba.

Csend van, a víz tükre tiszta,
csillag fényét veri vissza,
s a leszálló éjszakában
vigyáznak a régi házra.

Az okos szajkó

A nap égette kívül a zsalut.
A házban bent egy kisfi ú aludt.
A nyár kevélyen járta a mezőt,
a szele port vert, nem hozott esőt.

Egy pinty, szegény, a ház elé esett,
s kiszáradt csőrrel vizet keresett.
Egy kakukk látta, de csak nevetett,
akár a vásott, gonosz gyerekek.

A harkály egy fán valamit gyalult,
a szajkó buzgón szavakat tanult,
de végre mégis észrevette őt,
a pintyőkét, a szegény szenvedőt.
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Szívébe szállt a részvét, szánalom,
mely átsegít oly sok bún, száz bajon,
s nagy buzgalommal törte a fejét:
mit csináljon, hogy megmentse szegényt.

Mit tesz az ember, hogyha bajba jut,
ha egymagában tenni mit se tud?
Ordít! Hát persze. Mást mit is tehet:
„Segítség! – kiált. – Hahó, emberek!”

Kiabált ő is, zengett a berek,
úgyhogy felébredt ott bent a gyerek,
s kifutott látni, hogy hol a veszély,
ki s miért kér oly esdeklőn segélyt?

Meglátta nyomban az ájult pintyet,
amely fölött a szajkó keringett,
s megértette, hogy azért a lárma,
mert szomjan szédült le a madárka.

Vizet hozott hát, itatta, mosta,
nemsokára életre is hozta,
s ahogy magához tért a kis árva,
feltette szépen egy lombos fára.

Nincs persze vége még a mesének,
mert mind a hárman még ma is élnek:
nem szállt a pinty el a fáról többet,
ott rakott fészket náluk örökre.

A szajkó ottan minden nap vendég,
és bár beszélni megtanult nemrég,
mikor meglátja kedves kis pintyét,
vígan rikolt rá: „Szervusz, Segítség!”
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Cicák

Felébredtek a cicák,
megmosdottak szépen,
s lesik, jön-e Gabikánk
már a tejecskével.

Evés után elmennek
cicaiskolába,
mert a napot nem lehet
lopni a konyhába.

Ki kopog?

Jó öreg Télapó,
Járja már a kertet!
Most lép a küszöbre…
Hallgat, s be is csenget.

Ibolya

Ébred az ibolya,
belepi a rétet,
reggel az ég csudakék,
de a mező kékebb.

Disznótor

Napok óta sürgés-forgás,
mert ma lesz a disznóvágás.
Böllér bácsi a kést feni,
koci a bajt nem is sejti.
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Szegényt az ólból kihúzták,
a gyerekek körülállták.
Böllér bácsi jött a késsel,
a kocinak immár vége.

Szorgos kezek segítettek:
egykettőre készek lettek.
Van hurka, kolbász, szalonna,
ház népének jól megy dolga.

Ritmus

Nézzél hátra
végig az úton,
s botlott lábad
vissza ha húzod,
lendítsd máris
nagyobbat lépni,
nappal kell a
gerincre érni,
csúcsra hágva
pihenj, de máris
kőre állj, ha
a szemhatárig
vágyod vetni
növő árnyékod,
és vele vessz el,
ha szemed nem lel
magasabb pontot,
mint amin állsz majd.
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Végre elindultam

Hej-hő! Felhő,
álljál meg az égen,
várost járok,
nem mint rétet régen.

Hej-hő! Felhő!
Nem mint várost régen,
falum járom,
álljál meg az égen,
hej-hő, felhő,
hazajöttem én.

Vers azoknak, akik szeretik a verset

Az is lehet boszorkány,
ki a szemével soha nem ver,
néha, mikor épp a legjobb,
a leggonoszabb az ember.

Rombol, mikor nem tesz semmit,
simogató szava métely,
hitet ültet, s a szava nyomán
nem virágzik, csak kétely.

Azt hiszi, hogy bátran vágtat,
pedig csak ténfereg körbe.
akkor erős, ha gyerekként
elsírdogál egy drága ölbe.
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Útmutató

A tehetséget nem tanulhatod:
vagy van, vagy nincsen,
de a tudást gyarapíthatod,
úgy mint a kincset.

Intés

Ne kutass, loholj, ne lázongj, ne sírj,
amiért nem tudsz annyit, mint a másik,
meglátod, mire besötétedik, minden,
de minden világossá válik.

A küszöb

Rálépve jut mindenki egyre magasabbra
és végül be a házba.
A küszöb mindig lent és kívül marad,
és búsan néz a Napba, az éjszakába.

Tanács

I.
Nappal kiabálj,
lehet, hogy az sem hallja meg, akihez szólsz,
de éjjel halkan beszélj,
sötétben messzire hallatszik a szó.

II.
Óvakodj attól, ki szemedben dicsérget,
mert nem tudod azt, hogy mit akar veled.
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Néma annak ajka, aki a szívében
téged halálosan gyűlöl vagy szeret.

A szomorúság tanulása

Palatábla, görbe vonal,
hiába törlöd le onnan,
megmarad a tudás nyoma,
s lassan meghal minden csoda.

Névnap

Anya olvas,
a gyerekek
messze vannak,
biztos jót is
kívánnak.

Óhaj

Teli van tűzdelve virággal
kicsi meggyfám minden ága,
mint a lelkem jó szándékkal –
jaj, csak a rossz szél le ne rázza,
fagy ne érje szegény virágokat.

Anatómia

A szív

Gyémántnál keményebb vár az, melyet
bevenni addig sohasem lehet,
amíg belülről ki nem nyitják.
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Kéz

Ölel vállat, markol torkot,
cirógat, esd, teremt, rombol,
s a kérges, jó, puha, víg, bús,
a halálban mind kisimul.

Szív

Be sok ez a kicsi vagyon,
körüléri másfél marok,
be sok egy szív, mikor sajog,
mikor egy arc benne ragyog!…

Felhő

A gondra mondják, hogy – mint ő – eloszlik,
pedig az öröm az, ami szertefoszlik
minden kicsi felhőn.

Ábécé

I.
A szavak szelíd
szőlője, az ABC is
mennyi förtelmet
rejt magában.

II.
Köszönöm, hogy megtanulhattam az ábécét,
s így le tudom írni a neved.
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Emlék

Bálvány – aranyból – az, amit őrzöl,
s amit ékkővel bárhogy is ötvözz,
nem lehet többé soha oly drága,
mint érckorában.

Gondoljátok meg, emberek…
(Elvált szülők kislánya írja)

Az én apukámnál
nincs jobb ember senki,
s anyám is oly szép,
amilyen én szeretnék lenni.

És mégis elváltak…
Ahogy apu elment,
hol egyikük, hol másikuk
lát vendégül engem.

Apukát megkérdtem:
mért nincs anyu mellett?
Azt mondta: hagyj békén,
Anyunak más kellett.

Azóta nem szólok…
Járom a két házat,
akkor megyek, ha küldenek,
mert sehol se várnak.
 
Itt se vagyok itthon,
ott se vagyok otthon.
Istenem, hát az én szívem
békén hol dobogjon?!
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Ki vigyáz majd énrám?
Ki nevel fel engem,
ha már azoknak se kellek,
kik eddig szerettek?!

Mért nem jók egymáshoz?
Miért nem jók hozzám?
Anyu, éljünk együtt újra,
én megleszek morzsán.

Játék sem kell, csak az
öledben pihenni,
ahogy már csak álmaimban
szokott néha lenni.

Ó, ha együtt lennénk
este a nagy ágyban,
hajammal kötném magamhoz
apámat s anyámat.

És… ha egyszer mégis
elválnak, megkérem:
csinálják úgy, hogy meghaljak
még mielőtt éltem…

A táltos ló

Táltos lett a nagyapó,
nyereg lett a háta,
büszkén üli kacagó,
boldog unokája.

Bárhogy száguld a fakó,
nem üt zajt a lába,
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amerre fut az a ló,
mesék kelnek szárnyra.

Látták Boszorkányfalut,
hol gyöngy hull a hóra,
s aranyporral van az út
bokáig beszórva.

Hegyen-völgyön,
réten át vitt a táltos útja,
láttak ezüsttrombitát,
mit a törpék fújtak.

Meseország kapuján
be-bekukucskáltak,
s míg nézték a száz csudát,
szemük belefáradt.

Hol még ember sose volt,
ott az utat járja,
táltossá lett nagyapó
meg az unokája.

Perzsa köszöntő

I.
Csikalaka, csikalaka, csau, csau, csau.
Bumbalaka, bumbalaka, bau, bau, bau.
Csikalaka, bumbalaka, tíz bumba!

II.
Ahmed, gala-gala,
Ühmüd bul!

q



q  e 233 w

Ettől az ember agya
meglágyul.

III.
Kankalinszín baldachin,
csalsz kicsit, nagy perzsa – hím.

IV.
Amanula, emanula:
nul, nul, nul!
Hogy csal a pali,
nem tud perzsául.

Omár

Hazament Omár,
most Kairóban jár,
s ott e néhány magyar slágert
fújja már Omár.

Szűz Mária

És hallottam a tűnő estben
szólani Szűz Máriát:
miért nem jársz el az én fi amhoz,
hiszen már nem haragszik rád.

Olyan szépen szólt énhozzám,
olyan szépen mondta, mondta,
oly szép volt a szava szója,
mintha anyám mondta volna.
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Máriának fia született

Máriának
fi a született.
Szőke, kék szemű
kis zsidó gyerek,
kit Jézusnak
hívtak az emberek,
és Krisztusként
halt meg,
mert mindenkit
szeretett,
és ráfogták,
hogy Isten –
és Tőle, Élitől
még mai napig is félnek.

Ökörnyál

    Istenem, lám, milyen sok a semmi

Ökörnyál

Semmiből eredő, alig is látható hófehér húrjai
megfeszülnek tenyérnyi kertünk három fenyője között,
melyekben mi karácsonyfaerdőt látunk,
mert muzsikálnak nekünk ilyenes, szép őszi világról,
nem tavaszokról, amelyek csalfák is tudnak lenni.

Istenem, lám, milyen sok a semmi,
amikor már Tenmagad is kielégítheted vágyunk,
hiszen már nincs is más álmunk,
csak néhány szál hófehér, muzsikáló ezüsthúr
az őszi napsütésben.
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Az én két szerelmem

Ahogy egy cseppnyi vízben
az óceán ragyog,
tenyérnyi sík mezőben
a rónát láthatod.
Ha megkérdezné egyszer,
ki hatalmas nagyon,
hogy élni hol szeretnék
és elpihenni hol:
biztos, hogy szépen szólna
a válaszom szava,
megkérném, ha lehet, hát
válasszon ő maga
tenyérnyi sík mezőt s egy
napfényes kis falut,
Délen, ahol a tenger
este a Napba fut,
ahol a látóhatáron
naponta egybekelsz
mindazzal, ami álom,
amiről énekelsz,
s a fenyők illatában
az Ünnep lép eléd,
s a bóra viharában
nem hallsz, csak szép mesét…
Hogy melyiket és miért
szeretem jobban én:
a síkságért a tengert
vagy azt a tengerért,
– nem tudom, de e kettő
bennem oly egy ma már,
akár az élet s társa,
az elmúlás, halál.
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Nyári szonett

A domb alatt, hol sárgul pár fűzfa,
összegyűlt a záporok vize,
s a bukó Nap égőn festi be
a kicsi tó tükrét, mint ha tűz van.

Fűre száll a fészkéből egy varjú:
tücsköt kémlelt éhének szeme.
Pasztellkép: a természet szene
föléje a pírba fecskerajt húz.

Harmat száll, a hajnal és az alkony
köszöntője és búcsúztatója.
Fehér blúzt rejt amoda egy balkon,

s fehér jázmin, vörös tubarózsa
keringőzve küldi illatát a
nyári estbe bujdosó leánynak.

Így gondolja egy kisleány

Én nem tudom, mert még kicsi vagyok,
hogy mit miért is tesznek a nagyok.
Az én anyámat mindig ébren látom,
csókjával altat s ébreszt a kis ágyon,
talán nem is tudja, mily jó a vánkos,
ő sosem álmos, este mindig ránk mos,
ő gyújtja meg az esti csillagot,
és ő mosdatja, biztos, a Napot,
azért ragyog rám oly szépen az égen,
mikor azt mondja anyám:
„Kicsi szépem…”
A kalácsát, bár méznél édesebb,
ő nem szereti, nékem hagyja meg.
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Takarít, süt, főz és ruhákat foltoz,
nincsen egy perc, hogy ne találna dolgot,
és – ha beleröppen a rossz kis bogár –
a szeme rám nevet a könnyön át.
Én is ilyen leszek, ha felnövök,
ha a fejemre nagy kendőt kötök,
csókolva altatom, mint ő: „Csicsijj” –
ha nagy leszek majd, s ő lesz a kicsiny.

Téli vers
(Régi vers)

„Hideg tél,
hideg szél,
minden szegény reszket, fél.
Enyhe tél, enyhe szél,
reménysége ebben él.”
Tudja ezt jól kicsi Örzse,
és azt is, hogy nincs sok rőzse,
aminek pedig a lángja
náluk a villany, a lámpa,
s hogy amíg nem huny a tűz ki,
lehet a könyvet betűzni,
leckét írni, elkészülni,
a kócbabát megfésülni.
Reggel, mikor útnak indul,
ha nagy a fagy, vagy ha kint hull,
szüleit vígan köszönti,
csókjaiban megfüröszti –
pedig ő is fél a téltől,
a ruháját tépő széltől,
a ráporzó zúzmarától,
cipőjébe fagyó sártól.
…És mégsem sírt otthon soha!
Ne legyen ő bánat oka!
Osztotta a szülők terhét,
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eltitkolta a keservét:
hogy cipője lyukas, foszló,
ruhája csak fogason jó…
… Aztán… egy nap… estbehajlón,
sírva lépett be az ajtón.
Apja, anyja csak rámeredt,
s mindkettőjük könnye eredt,
mikor megtudták a valót,
hogy kislányuk ruhát kapott,
mert jól tanult – és bár fázott –,
az órákról nem hiányzott:
télen-nyáron, fagyban-sárban,
mindig járt az iskolába!

Örömében sírt hát Örzse,
s hullott apja, anyja könnye,
hisz rossz sorsuk egyik gondját
levette róluk a jóság.

Fiúk, lányok, kispajtások,
óvodások, iskolások:
szeressétek, aki szegény!
Segítsetek az életén!
Dolgos kezét becsüljétek,
rossz ruháját ne féljétek,
bajában ne kerüljétek,
magatok közé vegyétek.
És ha dermesztők a fagyok,
s ti meleg szobában vagytok,
tegyetek jót velük párszor,
hogy ne fájjon ez a pár sor:
„Hideg tél,
hideg szél,
szegény ember reszket, fél,
enyhe tél,
enyhe szél,
reménysége ebben él.”
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Csúnya vagy

Ma rossz volt a Nap.
Hajnalban sírt a harmat,
s a köd röhögve zabálta a zöldet.
Déltájt kisütött,
de egy kisgyerek
– napfényben kábult
cókmókos kis lányka –
elejtett egy tejesüveget,
s a sötét ház
fehér pépbe bámult.
(Kis tócsa volt csak,
hószín folt a földön,
de két bús, könnyé vált babaszem kékjén
elpusztult az én mai örömöm.)
A napfény vígan táncolt a tejben,
s a könnyben is,
és én tehetetlen
kínlódtam ott, mint Prométheusz,
s kívántam, hogy könnye már megálljon,
és szégyellje az égen megállott
Nap, hogy nevetett e bús kisleányon,
aki elejtett egy tejesüveget.
Úgy fájnak az üvegcserepek,
Nap, rossz vagy ma!
Máskor fel se keljél,
hogyha nem tudsz szépen játszani…

Az éj

Fárasztó volt a nap, s a
bölcs öreg Föld szaporán
fordult el a mérgében
vörösödő Naptól, hogy
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mielőbb éjszaka legyen.
Az éj jó barátja annak,
aki dolgos.
Minél szorgalmasabb valaki,
annál jobb hozzá az éj.
Harmattal mosdat meg mindent,
és utána álmot csókol a világra,
mintha édesanyja lenne.

A mi gerlicénk

Négy vadgalamb várt kis morzsát,
megtömni a begyét, gyomrát,
s míg a házban ebédeltek,
ők csendesen beszélgettek.
Egy öreg pár – apó, anyó –
fészekgondról tárgyalt, s a jó
kikeletről, mely közeleg,
hogy elűzze a rossz telet.
A két ifj abb – lány és legény –
arról beszélt, hogy nem szegény,
akinek van fészke, párja,
jó udvara, akácfája.
Elhallgattak az öregek,
hallgatták a gyerekeket,
különösen Gerle Gergelyt,
ki nyíltan szólt, dehogy kertelt:
nem tette hiún a szépet,
ami üres bókra késztet,
azt kérdezte, szereti-e.
Feleségül veheti-e?
Nyílt az ajtó, és sok morzsa
hullt a múló téli hóra,
s ekkor eldőlt Gergely sorsa,
megnyílt a lány szíve szóra:
„Hozzád megyek, veled leszek,
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hogy jót, rosszat megfelezzek,
de már itt az ebéd, párom,
együnk a mi lakománkon!”
Meghívták az öreg párt is,
mely nem szabódott, mert kár is
részt nem venni minden jóban,
mindegy: tálban van vagy hóban.
A lakoma végeztével
messze szálltak mind a négyen,
de tudom, hogy tavasztájon
fészket raknak akácfánkon.

A kovács

Fújtatja tüzet a kormos kovács,
veri a vasat a nagykalapács.
Patkókat hajlít órákon át,
és megforrasztja, ha pattan a rács.
Abroncsot forraszt, meg
ő élesíti a tompa ekét,
ő pántolja meg a törött rudat,
és patkolja meg a tüzes lovat.
Hajnaltól szorgos a kormos kovács,
legyen a gyerekeknek kenyér, kalács,
meggyőződése (s ez aranyat ér):
ahol nem dolgoznak,
ott nincs kenyér.

Egy iskola halálára

Földváriak szerte a világon,
öregebb és ifj abb cimborák,
bánat szól e sorokból, hozzátok:
lebontják a régi iskolát.
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Emlékeztek-e a templomkertre,
mely az iskolánk előtt terült,
s az azóta elhunyt Mesterekre,
akik hajdan fogták kezünk?

Czirják Jánost rég ad acta tették…
Idén Vince bácsi költözött…
Most az öreg skóla megy utánuk,
s mereng tán a múlt idők fölött.

Közel száz korosztály itt tanulta
a mórest és a betűvetést.
Fáklya volt ez épület, s most lángját
nem jelzi csak omladék, szemét.

Földváriak! Ha most szeptemberben
megnyílnak az iskolakapuk:
örökmécses gyúljon lelketekben
a fáklya helyett, mely kialudt.

Akácméz

Felállt a zsírosbödönre,
belenyúlt a mézesköcsögbe,
a bödöny beszakadt,
a köcsögöt magára rántotta,
a lába beszorult,
mint rókáé a csapdába.
– Jó-e a méz, édes fi am?
Még az utcára is kihallatszott,
úgy dicsérte a mézet.
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Eső
(Emlékezés az aszályra)

Déli haraggal
perzsel a hajnal,
porfelhőt dajkál az est,
az aszály réme
setteng az éjben,
és zsenge reményre les.

Éget a gyep, mint
tűzön a tepsi,
min ezer már a likacs,
hónapok óta
szomjaz a róna,
hervad a búza, pipacs.

Mogorva bojtár
borong a botján,
a szíve majd elakad:
hullik a jószág,
s végig a rónán
kalászba sül be a mag.

Keserve, könnye
csorran a földre:
„Elöl mindent a verő…
S nemcsak a termés,
a nép is elvész,
ha még most sem lesz eső.

Szél, esők szárnya,
szállj a határra,
te, hű esőterelő!
Gyere felénk el,
hogy a vidék ne –
legyen égő temető…”
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Álomsereggel
birkózik reggel
karám ölén a gulyás,
majd szeme tágul,
és a subárul
felugrik, olyan csudás

látomás éri:
csülkig, sőt térdig
sáros az egész gulya,
s esővert dőlten,
harmatos zölden
virít a fű, a búza.

Rándul a bajsza:
búzán a barma,
ostorra kap szaporán,
s hálája míg mély,
kacag és sír és
káromkodik a pogány…
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Színpad

     Meglátjátok, csak jó hírt 
     kaptok felőlünk!
 

A tavasz diadala
Színjáték két képben

Személyek:
Tél, Vihar, Szélvész, Tavasz, Sugárka, Harmat, Ibolya, Tulipán, Pil-
langók, Hóvirág, Vadrózsa, Nefelejcs, Béka, két Fecske és Méhecske

I. kép

Téli táj: hó, fagy, zúzmara mindenütt. Télapó ősz szakállal, zord 
arccal, mogorván, mély hangon beszél. Tavasz kisasszony fehér ru-
hában, aranyos koronával, kezében zöld ággal csengő hangú kislány. 
Tavasz betáncol a színre, ébreszti a virágokat: amelyikhez a zöld ággal 
hozzáér, az mozdul, nő, de nem hagyja el a helyét, csak éppen életjelt 
ad magáról.

Tavasz (a tánc után)

Vége lesz már végre a fagy hatalmának!
Éledj, kis virág! Nézd: él a fű, moha!

Tél (bőszen)

Ne higgyetek soha e gyenge leánynak:
fagyom hatalmát nem töri meg soha!

Tavasz (nyugodtan)

Távozz, komor Tél, itt nincs már semmi dolgod,
tavaszt vár a világ, legyen újra boldog!
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Tél (bőszen)

Ne hadarj itt nekem össze hetet-havat!
Nem megyek, mert épp most rendeltem havat!

Tavasz

A te havadra már nem kíváncsi senki,
virágokat, lombot áhít itt mindenki,
kis csalogány dalát bokrok sűrűjéből,
a Nap hő sugarát bárányfelhős égről,
illatokat hordó enyhe játszi szellőt,
kedves gyermekhadat, vidáman szökellőt.
A kis patak, vajon hallod-e, mit rebeg?

Hang (patak)

Űzd el rossz Télapót, s jöjj már te, Kikelet!

Tél

No, csak ne oly hangosan, kisasszony,
a világnak sorsa téged ne aggasszon:
szeretik a jeget, a havat, azt tudom,
s egy-két hetyke szóra nem adom a jussom!
Hogyha szépszerével el nem illansz innen,
párbajban tudod meg, hogy ki az úr itten!

Tavasz

Tavaszra vágynak hosszú tél után,
nem megyek innen gyáván vagy bután!
Vívjunk meg hát, a kesztyűt felveszem!
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Tél

A magamét majd én is megteszem!

Tavasz

Segítsetek! Elő, elő!
Harmat, napfény, játszi szellő!

Tél

Elő hű alattvalóim:
Szélvész, vihar, szolgálóim!

Szélvész (szürke kucsmában berohan, 
kint hallani a szélzúgást, fák recsegését)

Ki ócsárolja a telet?!
Talán bizony te, Kikelet?!
Hát nem tudod, ki vagyok én?
Dúlva, zúgva, mint zúzok én!?
Zúzmarásan hogyha jövök,
virágokat sírba döntök:
fuss hát innen, amíg lehet,
mert elfújlak, mint a pelyhet!

Tavasz

Rám, barátom, nem ijesztesz,
morgásodtól csak te reszketsz,
a rombolás nem nagy erény –
dühödet csak kacagom én!
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Tél

Látom, ettől nem sokat félsz,
azért soká te mégsem élsz!

(Szélhez)

Menj! Küldd ide a bősz vihart,
s az élet itt nyomban kihal!

(Szélvész elszáguld, Tél a Tavaszhoz fordul.)

Azzal kezdj ki, te gyenge lány!
Egykettőre kardélre hány!

(Szörnyű dörgéssel, villámlással, hóviharral, kezében kivont kard-
dal, éjfekete ruhában beront a vihar.)

Vihar

Kín és gyötrelem vagyok,
szóljatok, mért hívtatok?!
Vén Tél, beszélj, tudod, mi jár velem:
csak egyet ints, és nem lesz kegyelem!

Tél (rámutat a Tavaszra)

Ő kicsinyel! Ő becsmérel!
Virágot kíván kikelni!
Űzzük el őt most, mielőbb,
vagy ő fog minket kiverni!

Vihar (dörögve)

Villám kardom fogom, tartom!
A szélvészek szállni készek!
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Csattogjatok,
harsogjatok
gonosz erők,
bősz viharok!

Tavasz (nyugodtan, bátran)

Te se tudsz mást, csak rombolni,
fákat, házat elsodorni!
Legyőzlek, nem is kell sereg:
nézd a szövetségesemet!

(Tavasz felint a magasba, lassan világosodni kezd.)

Vihar (gúnyosan)

Hahaha!
Hahaha!
Nem hiszem
el soha!

Tél

Balga vagy,
Kikelet!
Ily csoda nem lehet!

Tavasz (a napsugár kezd mind erősebben világítani)

Nem hiszed? No, majd meglátod,
meghódítom a világot!
Jertek most hát gyorsan, szépen,
kis társaim, én hű népem!
Napsugárka szállj le, drágám,
hisz reád ezer virág vár,
süss ki, jó Nap, hőt eresztve,
vidd a Tavaszt győzelemre!
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(A szín egyre világosabbá válik, pici Szellő mögött belibben a hófehér, 
csillogó ruhájú Napsugárka, a Tavasz fogadja őket, sorra járják a virágo-
kat, amelyek nőni kezdenek, s amikor mind természetes magasságában 

kiegyenesedik, a függöny lemegy.)

II. kép

(A szín ugyanaz, de a fák már lombosak, virágosak, az egyik fa törzsén 
süteményszúnyog látható. Kinyílt virágok sütkéreznek, Tavasz keringő-
zik, pálcájával érinti a virágokat, s amelyikhez hozzáér, az vele táncol. 
A Tél, Vihar és Szélvész elképedve bámulják a jelenetet. Az említetteken 
kívül a színen van: Napsugárka, Szellő, Ibolya, Tulipán, Hóvirág, 
Vadrózsa és Nefelejcs. Valamennyien táncolnak, és fi gyelmesen követik 

a párbeszédek és cselekmények fonalát.)

Tavasz

Ébredj, világ!
Tavaszi nap süt az égen!
Kis Hóvirág,
Tulipán, Vadrózsa, Nefelejcs, Ibolya,
ébredjetek!
Pillangót mosdat a harmat!
Jertek hamar!
Nincs már vihar!
Jertek az olvadó hó alól!
Ébredjetek!

(A Télhez)

Még mindig itt vagytok? Menjetek, de gyorsan!
Vagy azt akarjátok, hogy az ostort hozzam?!
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Tél (kesereg)

Sohse hittem volna, hogy egy kis sugárka
Telet, Vihart, Szélvészt ítélhet halálra…

Vihar (elkeseredve)

Borzasztó erőmből nem maradt meg semmi!
Villámkardom kihűlt, nem rettegi senki…

Szélvész (lemondóan)

Zúgásom a lombok puha karján vész el…

Tél (bőszen)

Tűnjünk hát el innen Viharral, Szélvésszel… (El)

(A fény kialszik, iszonyú szélzúgás, dörgés, villámlás támad, aztán a 
szín újra kivilágosodik, de most már teljes a napfény, a sugárzás.)

Ibolya

Jaj, úgy féltem…

Nefelejcs

Én is…

Vadrózsa

Oly száraz a torkom.

Tulipán

Tavasz Édesanyánk, viselj reánk gondot!
Hóvirág, Te tudod: a szomjas virág mit akarhat!
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Tavasz (kiint. Harmat kis kannával 
belibben harmatos, gyöngyös ruhában. A virágok körülse-
reglik, s ő töltögetni kezd kicsi csillogó poharakba.)

Tavasz (közben mondja)

Oltsd el a szomjukat, kristálytiszta Harmat!

Harmat (a virágokhoz)

Ki a legszomjasabb?

Tavasz (mosolyogva)

Mind az! Egytől egyig!

Virágok (mind, miután átvették a pohárkákat)

Tavasz győzelmére kiisszuk egy cseppig!
 

Tavasz (a Sugárkára mutat)

Ő győzött! Ő marad veletek, míg éltek!
Övé a dicsőség, Napsugárka, éljen!

Virágok, Sugárka és mind (koccint Napsugárkával, nem 
veszik észre, hogy a Béka beugrándozik a színre)

Béka

Jó a Napocska, jó a melege!
Vidám most az élet: csuhaj, brekeke!

(Szúnyogot lát)
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Zümmög a szúnyog, lesz már eledel!

(Elkapja)

Itt csücsül egy éppen, no, ezt lenyelem!

(Mikor elkapja a süteményszúnyogot, és vígan falatozza, a többiek 
észreveszik, mögéje csoportosulnak és érdeklődnek.)

Virágok

Hát te hogy aludtál? Meleg volt a házad?

Béka

Minden jó volt, csak a kisfi am lett lázas.

Virágok

De meggyógyult, ugye? Most már jobb a kedve?

Béka (legyint)

Meggyógyította két velünk alvó lepke.

Virágok (örömmel)

Lepkét láttál, kedves? Merre láttad őket?

Béka (kimutat)

Titeket keresve szállnak az erdőben.

Pillangók (kint)

Hahó! Hahó! Hahó, tündér, törpe, manó!
Láttatok-e virágot?
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Virágok

Repüljetek ide! Találtok itt tízet! Itt nyílunk a tisztáson!

Pillangók

Gyenge a mi szárnyunk,
rátok hogy találunk,
a lábainkon is
alig állunk…

Tavasz (kedvesen)

Napsugárkám, segíts a kicsi lepkéknek,
biztos elfáradtak, mire ideértek.

Napsugár (villámgyorsan kifut, majd visszafelé lépegetve 
vezeti a két kis lepkét. Tavasz a pillangókhoz táncol, s a 
felcsendülő zene hangjaira a virágok közé vezeti őket.)

Kedves kis pillangók, jertek!
Rátok vár minden virág!
Hímporos mindnek a kelyhe,
illattal telt a világ!
Előbb az Ibolya kap puszit,
Egyre a Harmat is alkuszik,
csókoljátok őket sorba hát,
két kicsi lepkelány!

Pillangók (megpuszilják az Ibolyát, Harmatot, 
Tulipánt, Vadrózsát, Hóvirágot, Nefelejcset. A kis Béka is 
odaáll groteszk várakozással, ölelésre tárt karokkal, de tőle 
ellibbennek. Mindannyian táncolnak halkan zümmögve.)

Tulipán (a tánc után)

Pihenjünk egy kicsit!
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Hóvirág

Beszélgessünk szépen!

Nefelejcs

Meséljük el, hogy mit álmodtunk a télen!

Vadrózsa

Én a Napot vártam.

Ibolya

Én a piros hajnalt.

Harmat

Én meg, hogy a döngicsélő méhet, lepkét halljam.

Méhecske (kosárral be)

Züm-züm, itt vagyok. Kis kosaram éhes,
virágport adjatok, hadd legyen sok mézem.

Virágok (mind)

Mindannyian adunk! Hadd teljen a méhes,
legyen mézes kenyér minden gyermekkézben!

Méhecske (elkezdi kis kosárkájába gyűjteni a virágport, 
ekkor berepül két kis Fecske, a Pillangók a Tavaszhoz fut-
nak, és egy pillanatig minden megbénul.)

Kis fecskék (a nagyobb a kicsihez fordul, 
és a lepkékre mutatva mondja)
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Csivit! Csivit! Itt van az a két kis lepke.
Te a kicsit fogjad, én meg ezt eszem meg!

Tavasz (tiltón, oktatva)

Csicseri, ne bántsd a méhet, a lepkét!
Ők termékenyítik a virágok kelyhét!

Méhecske (bölcsen visszafordul a munkájához, 
s a közönség felé mondja)

Addig is dolgozom, míg a leckét osztják:
dolgozók honából lesz csak boldog ország!

Tavasz (a fecskékhez)

Mért bántnátok őket?!

Fecskék (lehajtott fejjel)

Nem neveltek minket,
viharban vesztettük el a szüleinket…

Tavasz (szeretettel)

Mégsem ok ez arra, hogy rosszat tegyetek,
hogy méhecskét, lepkét, mindent megegyetek.
Ha nem lesz méhecske, se tavaszi szellő,
soha nem lesz a fa dúsan, bőven termő.

Fecskék (meggyőzően)

Ezután nem bántjuk azt, aki jó, dolgos!

(Pillangókhoz)
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Táncoljatok mindig!

(A méhecskéhez)

A mézet csak hordozd!

Fecskék

Legyünk jó barátok! Ne féljetek tőlünk!
Meglátjátok, csak jó hírt kaptok felőlünk!

(Fecskék el akarnak szállni, szárnyukat terjesztik, de a kis virágok, 
lepkék, méhecske körülállják őket, kérlelik)

Mind

Ne szálljatok még el! Maradjatok velünk!
Tavasz Édesanyánk táncol majd minekünk!
Táncolunk mindnyájan! Ki-ki, ahogy tudja!
Legyen derűs, boldog, az új tavasz útja!

(Páronként körben felállnak és táncolnak.)

Függöny

Krumpli Miska
Muzsikáló vers

Van egy mese… Egyszer régen
édesanyám mondta nékem.

Épp itt, ahol ez a ház áll,
s most a szél is lassan járkál,
élt egyszer egy csizmadia,
felesége s Miska fi a.
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Akkor én is rosszcsont voltam,
s a mesétől meggyógyultam.
A fi a, hej, az volt a lusta!
Menni kellett: lábát húzta!
De evésre nem volt rest:
megevett vagy harminc rétest!
Nyáron az árnyékban evett,
télen kuckón talált helyet.
Nem segített az anyjának,
sem beteg, beteg édesapjának.

Krumpli Miska
Mesejáték

Személyek:
Ági, Gabi, Anyukájuk
Krumpli Miska
Miska édesanyja
A varázsló
I., II., III., IV., V. Krumpli
Két bemondó

Szín: A színpad bal oldalán szegény, de takaros szoba, a földön rongy-
pokróc, bútorzat, a háttérben heverő.

Bemondók (a függöny elé lépnek és elkezdik)

Valamikor réges-régen,
messze kint a faluszélen,
volt egy szegényes kis tanya,
s abban élt egy édesanya.
Munka hívta reggelenként,
s munka vitte haza szegényt,
így keresett két kislányra,
Ágira meg Gabikára.
Ági jó volt, szorgos, szerény,
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volt benne sok kedves erény.
De kis húga, Gabriella:
szeleburdi, durcás, pletyka.
Nem szerette, amit kapott,
válogatta a falatot.
Süteményből kért vagy tízet,
s utálta a mosdóvizet.
Mindig henyélt, lustálkodott,
míg egy este anyja mesélt,
csak a jóból dúskálkodott.
Hallgassátok meg a mesét!

(Bemondók el, ugyanakkor felgördül a függöny, a bal oldalon Ági sep-
rőt, lapátot tesz a helyére, porrongyot vesz a kezébe és takarít. Gabi a 
pokrócon ül, közben beszélgetnek.)

Ági (örömmel)

Fárad már a napsugara,
megjön anya nemsokára.

Gabi (türelmetlenül)

Cukrot hozzon gyorsan nekem,
mert meghalok mindjárt éhen!

Ági (szomorúan)

Van, ahol kenyér nem akad.

Gabi (hörcsögösen)

A kenyeret edd meg magad!

Ági (szelíden inti)

Légy kicsit jobb, édes húgom!

q  



e 260 w   q

Gabi (sértődötten)

Hagyd csak, hagyd ezt! Tudom… Tudom…

Ági

Dehogy tudod… De majd bánod,
hogyha egy nap majd belátod,
hogy jó is lehettél volna,
de nem hallgattál a szóra.
Úgy szeretném, hogyha még ma
oly jó lennél, amily szép vagy,
hogy ne a rossz – a jó útja
vinne el a biztos útra.

Gabi (durcásan)

Ne beszélj sok butaságot!
Éhes vagyok! Hát nem látod?
Még ülni sem tudok szépen,
nem hogy útra keljek néked!

Ági (engesztelőn)

Nem olyan útról beszéltem.

Gabi (közbevág) 

Én meg éhes vagyok, érted?
Meg fáradt is, mert már kétszer
jártam meg fáért a fészert!

Anya (az utolsó sornál lép be)

Mit hallottam? Dolgoztál?
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Repülj hozzám, kis bogár!
Ma a munkán soká voltam,
de neked kis cukrot hoztam,
mert Ágika tegnap mondta,
hogy te napról napra jobb vagy.
Itt a cukor, nézd a markom!

Gabi (fanyalogva)

Dobja ide, majd megkapom.

Anya (közelebb lép, Gabi ölébe dobja a cukrot, lehajol)

Tessék, szívem! Puszit kapok?

Gabi (közben megszámolja a cukrot. Elégedetlenül mondja)

Csak három szem?

(Anyjához)

Lusta vagyok!

Anya (elszomorodva felegyenesedik, Ágihoz fordul)

Kicsim, hozzád nem is szóltam,
azért voltál eddig szótlan?

Ági (anyjához lép, megcsókolja, és mondja)

Dehogy, anyácskám… Jó estét…
Csak… mondta, hogy ma majd mesét
mond, ha majd este megjő,
s a hajába krumpli megfő.
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Anya (átnéz Gabin, aki felfi gyel a „mese”szóra. 
Anya a közönség felé fordul, és arca csendes mosolyra 
derül.)

Van egy mese… Egyszer régen
édesanyám mondta nékem.
Akkor én is rosszcsont voltam,
s a mesétől meggyógyultam.

(Meg fog ja a kislányai kezét, lefekszik a heverőre, s míg a két kicsit 
elhelyezi, mesélni kezd.)

Ágikám, te kívül feküdj,
Gabi, te középre kerülj,
s amíg elmondom a mesét,
ki-ki hunyja be a szemét!

(Mesélő hangon elkezdi a mesét.)

Épp itt, ahol ez a ház áll,
s most a szél is lassan járkál,
élt egyszer egy csizmadia,
felesége s Miska fi a.
A fi a, hej, az volt lusta!
Menni kellett: lábát húzta!
De az evésre nem volt rest:
megevett vagy harminc rétest!
Nyáron az árnyékban evett,
télen kuckón talált helyet.
Nem segített az anyjának,
sem beteg édesapjának.
Verte a sors szegény embert,
a munkája sehogy sem kelt,
és egy őszi estelőbe
kivitték a temetőbe.
Özvegye a könnyét sírta,
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a gyásznépet torra hívta.
Készített két fazék ételt,
és három tál túrós rétest.
Fia, Miska, mikor látta,
hogy a rétes fogy a tálban,
irigyen csúnyát ordított,
és mindenkit hazaszidott.
Nem nézte az anyja könnyét,
teletömte a bendőjét,
s aztán is mindent megevett.
Szegény asszonyt munka törte,
otthon a fi a gyötörte. Míg…

(A szín jobboldalán felmegy a függöny, egy udvar tűnik elő, ott ül a 
kövér Miska, s dohog.)

De látott ilyet szem még?!
Életre kel, ím, az emlék!

Miska

Mért van a gyomromban éhség?!
Mért teremtődött szegénység?!
Ha van varázsló, hát hol jár?!
Mért nincs, aki engem szolgál?!
Helybe mindent mért nem hoznak?!
Ilyen sorsra miért hoztak?!
Miért kell az ételt rágni?!
S miért kell a kenyeret vágni?!

(Közben bejött Miska édesanyja, szótlanul áll, Miska 
rátámad.)

No, végre megjött!
De mért nincsen puttony magán?!
Nem megmondtam: szőlőt hozzon,
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s ilyen soká ne dolgozzon!
Mit gondol, hogy meddig bírja
az éhséget szegény fi a?
Tüstént menjen, s meg ne lássam,
míg szőlő nem lesz a házban!

Miska édesanyja (búsan elsírja magát)

Fiam, kár, hogy szerettelek,
s gyengén, rosszul neveltelek…
Vágytam: jobb légy… Már nem bírom…
Nem vágyom már, csak sírok… (el)

Miska (elkeseredve)

Még ő sír, könnye pörög?!
S az, hogy az én csontom zörög,
az semmi?! Az essen kárnak?!
Jobb dolga van a kutyának!

(Kis szünet után)

Nem… Nem jó a kutya sorsa.
Sok benne a mocskos bolha.
Minek jó hát a nap alatt,
ami fekve, ingyen dagad?
Ez se jó és az se pazar…

(Felcsillanó szemmel)

De van, mit semmi se zavar!
Az, mit most csillogni látok:

(A varázsló hirtelen belép.)

Krumplisors az, amit vágyok!
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Varázsló

A krumplisors jó? Azt hiszed?

Miska

Egyre mernék tenni tízet!
Élnék évet, úgy tízezret!!!

Varázsló (bő palástját széjjelnyitja, a hátteret eltakarja, 
Miska gyorsan földbe búvik, a többi fej mellékúszik)

 
Nem veszem el, csak tíz perced!
No, jó-e a helyed pajtás?

Miska

Sose volt még ilyen pompás!

Varázsló

Akkor hát sorsodra bízlak,
ott vagy, ahol ingyen híznak…

Miska (hévvel, lelkesülten körülnézve meglátja, hogy a 
krumplik nevetnek. Az I.-től megkérdezi)

Te mért mozgatod a füled?

I. Krumpli

Mert nevetek, azért mozog.
Megnevettet ez a dolog.

II. Krumpli

Tudod-e, itt mi vár reád?
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IV. Krumpli

Ezer hangya evett-e már?

III. Krumpli

Ha majd kígyó nézi szemed,
régi merszed merre leled?

Miska (bizonytalanul)

Van nálam egy halas bicska…

V. Krumpli (gúnyosan)

A zsebedben van az, Miska!

Miska (kétségbeesett reménnyel)

Majd kirántom!

V. Krumpli (gúnyosan)

Nincsen karod!

I. Krumpli

A földben vagy!

II. Krumpli:

És rab vagy ott!!!

Miska (szenvedve)

Éget a nap… Szomjúság mar.
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IV. Krumpli

Ne búsulj, már jön a vihar!

III. Krumpli:

Az lesz csak a szörnyű rumli!

V. Krumpli:

Úgy elázol, mint a krumpli!

I. Krumpli

Mifelettünk nincsen tető.

II. Krumpli

Van, akit megfojt az eső.

Miska (iszonyodva)

Jaj, borzong a hátam tája!

V. Krumpli (lenézően)

Csak giliszta mászott rája!

Miska (hideglelősen)

Izmaimat mi kaparja?

I. Krumpli (unottan)

Biztos néhány bogár marja!
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V. Krumpli (morfondírozva)

Egér is jön nemsokára,
hozzánk szokott vacsorára.

Miska (megrémülten ide-oda jár a tekintete. Most nagy 
lépések hallatszanak, reménykedve felkiált)

Amott messze jön egy ember!

I. Krumpli

Elközelgett a szeptember…

II. Krumpli (bólogat)

A földből majd kikapálnak,
zsákokban kocsira hánynak.

IV. Krumpli

Majd verembe…

Miska (szédülve)

Majd… mit tesznek?

V. Krumpli (apatikusan)

Vagy elrohadsz, vagy megesznek!

Miska (iszonyú életakarással kitör)

Én haza akarok menni!!!
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I. Krumpli (lemondóan)

Most nem tudsz te még jó lenni…

Miska (keserűen, bűnbánóan kitör; a lépések megszűnnek, 
megjelenik a varázsló)

De az leszek, édesanyám,
csak még egyszer tekints reám!
Bánom minden rosszaságom!…
Fogadj vissza…, megszolgálom!
Szót fogadok, úgy, mint régen.
Te leszel a kincsem nékem.
Ó, nevelj fel, hogy míg élek,
nálam legyen menedéked!

Varázsló

Elmúlott a tíz perc, Miska.

Miska (könyörögve)

Ó… varázsolj engem vissza!

Varázsló (jóságosan)

S mit teszel majd, mondd sorjába?

Miska (ábrándozva)

Eljárok az iskolába…

Függöny
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Keresztté lesznek a buzakalászok

Pacsirtaszó zeng a tiszta légben,
szellő suhan a réten át,
s a szőke buzafejek bólogatva
üdvözlik az új nap hajnalát.

Néhol egy-egy víg tücsök muzsikál.
Hajnalba hullt tán éji mulatása?
Vagy kacagásával megrészegítette egy tücsöklány
és most szerenádot ad az ablaka alatt…?

Nem! Valami gyászdalt muzsikál ő:
bucsuztatóul a sok buzakalásznak,
mik suttogva mondják, a Teremtő,
hogy az ember éljen, halálunk kívánja.

Gyilkos zizzenés hallatszik, s a buzaföld
ijedt fürjei szerteszaladnak.
Az arató arcán felgyúl tiszta öröm,
ahogy acélkarjával a rendet vágja.

A buzakalászok halk sikollyal
buknak a kaszára rá,
s az, mint egy óriás guillotine,
egyszerre ezer buzafőt vág.

Sírva, ujjongva, dal-imaszóval
hullanak tovább a buzafejek,
boldogok, érzik, keresztjeik által
válthatják meg újra az embereket.
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Éj van. A holdfény a tarlót csókolja;
sugarán angyalok szállanak alá,
szárnyaik áldón ölelik át a
keresztté lett sok buzakalászt.

(Őrtűz, 1932. július 10.)

A fény delében

Áte, az élet semmi más:
Egy fellobogó villanás.

A fény csak Isten-pillanat
De benne szívek inganak.

Meglátsz… az arcom álmatag,
Látod halódó árnyamat.

Sohsem volt bűn a szerelem:
Vágynyájam eléd terelem.

Válassz fehéret, istenest,
De szeresd Pánt, a mindenest.

Lehet-e, hogy majd mást akarsz
S szíveddel, Áte, mást takarsz?…

Elűzöl…, szótlan elmegyek,
De megszépítem lelkedet.

Érted írok én, elhagyott,
Pár dalt, mielőtt meghalok.
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Az élet, halál, semmi más:
Egy felgyúlt s kihúnyt villanás.

(Napló, 1936. november 15.)

A szélvető aratása

A sorsom javul, a vérem bomlik,
a szívem romlik s úgy összeomlik,
semmivé válik mostanában minden, minden,
amit akarok.

Valahol valaki nagyot vétett,
valaki valahol most eltévedt;
mindaz, mim nem volt, mind testté lett:
rég hajszolt álmok várnak szabadon!,
öröm és asszony hullnak rám csendben,
itt kopognak a szívemen s csengnek
a régi érces távozz-ok helyett
a szapora igen-ek és szabad-ok.

Az ember néha javulva romlik,
de az, mi bennem most összeomlik
szebb, mint a szándék,
s nagyobb az akaratnál…

A mag kikelt s én a jussa vagyok.

Párizs, 1963. június végén

(Magyar Szó, 1965. szeptember 19.)
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Anyakönyvi kivonat

Nem igaz, hogy annyit éltem
ahogy írják, ahogy mondják:
nincs annak csak néhány éve,
hogy a kezem már nem fogják.

Annak, hogy én járni kezdtem,
kóborolni, esni, kelni
mások helyett ölre menve,
magamért nem verekedni.

Ami szép volt, ami jó volt
beleférne öt-hat napba;
a többin a gonosz végzet
rossz pecsétjét rajta hagyta.

Mások neves hőssé váltak,
én névtelen rokkant lettem,
nem soká fájt, bánja kánya!,
kicsit sírtam, s elfeledtem.

Elfeledtem… igen, s ez volt
a legnagyobb, amit tettem:
így a rosszal telt sok év is
jeltelenül halt meg bennem.

Nagy messziről néha éjjel
itt-ott lidérc fénye lobban,
az én múltam meghalt régen,
nincs éjszakám, csak napom van.

Vidor szemem meleg fényén
hancúrozó néhány évem:
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álljatok a szívem elé
megmutatni: mennyit éltem.

(Magyar Szó, 1966. december 4.)

Jób első sírása

Dús asztalomról az utolsó morzsát
most söpörte le a röhögés,
ruhámat náboboknak vitte el az ínség
s én pucér valómmal megkövetlek,
először sírván.
Köszönöm, hogy néha mégis jól éreztem magam a Földön,

s a földön is,
porában és sarában,
és köszönöm, hogy nem mindig vertél meg mindjárt
minden édes bűnömért,
már akkor,
amikor méze még a számon aranylott…
Ezért, bár mind édesedőbb szóval mondom a neved,
felsírván nem illetlek csúnyaságokkal
csak elmondom,
hogy
tágíts a fojtó szorításon,
mert e dermesztő fagyban őrületes a pokol sorvasztó hője.

Akinek van nője
ne vedd el tőle
sem magadnak, se másnak,
és percét az elmúlásnak
te határozd meg,
mert az Időnek nincs zsebórája.
És vigyázz Ámokra is, a Kaszásra,
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aki többször nyes le zsenge növénykét
mint dőlő, magtalan szalmát a védtelen mezőn,
melyen csak neki van fegyvere.
Könnyezve, vesztetten, veszve
nem kérem, hogy magadra emeljed hüvelyked,
de őrizd meg, kik tőlem messzire mentek,
és sírj végre te is,
ha már úgy szereted a könnyet.

(Magyar Szó, 1966. június 12.)

Tavaszi kurjongatás

Istenem, de szép az,
ha kijön a lépés:
a nap süt felettünk,
velünk jó barát jár
és néhány asszony, lány
úgy néz a szemünkbe,
hogy sokáig nézzen.
Gyógyító sugarak porcikáink járják,
s mint fákról a szél
a tavalyi levelet
sodorja le rólunk
tavaszi lehelet
fölös éveinket.
Cipőd orrát nézed, mely nem elég tiszta.
Fényét nadrágszárad adja neki vissza,
és amiért máskor
százszor
szidtál szentet,
most épp csak ejházol,
tréfásan füttyentgetsz:
nem baj, hogy porrongyot rázott fejedre
egy trillás pesztonka.
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Gépkocsik szaladnak, mint szomjas a kútra,
viszik az utasuk 
– biztos – tilos útra,
párnát hímez a fű
korai virággal,
ráhajol a lelked,
s izmaid átjárja
új hórukkos erő
harcra, győzelemre.
A végtelen égen a végtelen Élet
transzparensét viszik harsonázó felhők.
Ráírjuk nevünk,
s a rabruhás földnek
hitegető hittel
hitet dalolunk.

(Dolgozók, 1967. március 17.)

Az idő névsorolvasása
(Vegyétek ingetekként magatokra, 

én jó jobbágy testvéreim)

Nem született eddig ember a világra,
akinek ne örült volna soha senki:
örömrésszel jöttünk
s fogunk is elmenni,
ha valaki,
Te, Ő
örült minekünk.
Ti benne éltetek mindig a szememben:
öreg Imre és Te, hó-Fehér Feri,
kikkel acsarkodom egy utunkat járva,
s mégis, mégis, mégis ez a furcsa század
fonott kaláccsá szövi a neveink.
Én vagyok az „ős”, ki előttetek ágál,
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de tudom, hogy lent, a Styxnél, ott Charonnál
melletek feszítve óvnátok engemet.
Örüljétek hát ki most magatok bennem,
lehet, hogy már ma vagy holnap el kell mennem
Visszaadni az én örömrészemet.

(Magyar Szó, 1968. november 3.)

Régies nóta

Jobbra hogyha térnék
nem szidnának össze,
balra hogyha térnék,
nem nevetne össze
hátam mögött senki.

Kútágas vagyok én,
őr a népem kútján,
vigyázom a vizét,
mert sok mérget, dudvát
szórtak bele máris.

(Magyar Szó, 1968. május 5. )

Furcsa évünk lesz

Nagyon és korán kezdtek nyílni
az idén a virágok.
Tavaszi már nincs,
és bár még nyár sincs
rég pipacsos az árok.

Valami élni hajtja őket,
olyanok, mint a lányok:
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alig se testek,
de már feslettek…
mi leli a világot?…

Száraz a föld, az ég, az ember,
eldugult felhők szállnak,
s az éber éjben
álmaink félve
ki, a tornácra állnak.

Bácsföldvár, 1968. május 2.

(Magyar Szó, 1968. június 23.)

Hideg Ördög szögesdrótja

Hideg Ördög jégakadályt ver
viharpöröllyel a havas útba,
s a távolságot fagynyújtófával
a mérhetőnél messzebbre nyújtja.

Az éj vermében kínlódó órák
későn s hiába halnak halomra:
a jó szándékok megfagyott Napja
feketén süt le már a napomra.

Belgrád, 1969. február 9.

(Magyar Szó, 1969. március 2.)
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A IX. stáció

Szkopjéban voltam kórházban először,
s nem hittem, hogy még nyolc stációt megérek.
Luniniez, majd Buda, Szombathely után 
Ingolstadt pecsétjét Újvidéki váltja,
végül Pétervárad, Zenta, Belgrád látja,
mily pirosan üzen fel-felszökő lázam
az Életnek: szeress!
Szeretlek mindhalálig.
S ő? Óh… Ő mindig, mindig játszik.
Nyolcszor fogta már babaruháját,
és most is nézi furcsán, tépelődve,
mint aki menőben marasztalást vár még.
Beh szép, és szép lesz akkor is, ha itt hagy.
Korán, de lángot szítani magamban
későn értem el a lemondásig:
vérem szökellni nehéz lett, és szemem
el-elborul már, mikor visszanézek.
Végzet-e hogy éppen ide, Belgrádba
érted jöttem el először hazulról,
s itt egyezkedek most; ha elfogy a hó, 
s nekem, a kilencedik fi únak
ez a IX. klóros stáció az utolsó; 
vígy haza falumba, s babarongyod mellé
odarakom sorba babaruháim is.
Nem sokat használtam, nézd, mily szépek, Élet.

Belgrád, 1969. február 11.

(Magyar Szó, 1969. március 16.)
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A mama

A mama mindent tud,
a mama mindent lát
becsapni őt nagyon nehéz.
Hiába tagadnál,
nála ez nem használ
mert ő a szív mélyébe néz.
Bár nem szól semmit arról,
hogy mit látott, vagy
nem lát,
de érzed mosolyáról,
hogy tudja rég a szívünk titkát.
A mama mindent tud,
a mama mindent lát
ő a legdrágább földi lény,
megőrzi nagy titkát,
s nevel egy szép kislányt,
őt, akit úgy imádok én.

(Családi Kör, 2006. december 14.)

Mesaĝo [Üzenet]

Vi estas la plej granda okazaĵo en mi
sur la tero kaj en la universo.
Vi, kvinpetala sangruĝa siringfl oro
je virinarbo de l’vivo.

Mi ŝatus vin enbuŝigi,
guston vian senti, kiel literojn
el kiuj estas via nom’,
kiujn tiel formas, tiel ornamas lang’ mia,
kiel ĉizito sian ĉefverkon, kiun nur por si mem pretigas.
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Mi malligos la plej belan fadenon da jaroj
el tempo de trista fadenbulo
kaj donos al Vi:
Plektu ĝin en histrorion,
ke nia detruiga jarcento tamen
granda kaj merita estis
ĉar Vi naskiĝis en ĝi.

(Szekeres Lajos fordítása eszperantó nyelvre, 2008)

Őszi strófák

I.

Szélüzenet jött az égvilágból:
levél indul dideregve az ágról,
elfeledt daccal, megsápadt arccal
lelibben halkan az út sarába.
Az esti ködök lovagja döcög
a falak alján és durván arrább
rúgja szegényt,
s amíg sír, könyörög –
vásott inasként ablakomhoz tér
s befüttyent, bezörög.

II.

Pihenni térek. Perc bók a fénynek,
egy fáradt sóhaj, hangtalan „ó…jaj”
s oltom a villanyt.
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III.

Valami villant
a ködben… várok – A messzi Élet
refl exe tévedt erre egy percre…

IV.

A zsalun gúnyos őszi szél tercel,
halkul, titkokat sugdos a ködnek.
…Énhozzám jöttek… ó, jaj… bejönnek…

V.

A függönycsipke megrándul, reszket,
s egy kéz, ősz-nyirkos, hervadó,dermedt
itt motoz vénülő szívem fölött.

(Lapkivágat a hagyatékból)

Anyám

Ez fáj nekem és fáj, ha hallom beteg melledből feltörni a sóhajt,
– ugye nem miattam?
hiszen, Isten, ó jajt
másért is fájunk 
s nem csak a gyermekért.
Fáj valami,
talán a bánatos őszi fej, ha szomorúságra hajlik
talán a kéz, mely remegve simítja végig…
Fáj ez…
Fáj, hogy nem bírom kimondani a vigasztalást,
mert tudom,
hogy a gyermeki szeretet szava meleg lelkemben buzog
nem elég ír arra a sebre,
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amit öröktövis ujjaival felszakított
a gond…
Fáj, hogy nem tudlak vigasztalni,
de ugye megérzed a szavakat a néha lehullott könnyben
éppen úgy, mint ahogy mondani szeretném…

(Lapkivágat a hagyatékból)

Í.

A szentírások legszebbjének a neve
a Te kezdőbetűddel kezdődik
s vele is végződik
ami a mi
utolsó szavunk megelőzi.

Melyiktek nagyobb, hűbb vagy hűtlenebb
oly mindegy az Időben;
voltatok, vagytok s lesztek akkor is,
ha már nem mérik az Időket.

Látom a voltod, a mád, és álmodom:
jó hogy Hozzád tartozva, Terólad írva,
cseppkőbarlangod legszebb oszlopát
a nevem s a könnyem emelte Neked,
Édösöm…
Ím…

(Lapkivágat a hagyatékból)
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Cséplés-idők verse

Éjfél torán menekülő fürjek
röppentek itt, hol a rendek dűltek,
sikoltva sírt, csapdosott a szárnyuk,
élesült a fájdalmuk s az árnyuk.
Addig szűkült rejtő rónaságuk, 
csendet őrző, aranyló kalászuk,
míg egy tikkadt reggelen csak kazlak
és a tarlók köszöntek a Napnak.

Énekhangot halk gépzúgás zsong át,
úgy kíséri, mint cigány a nótát,
kéve lendül fel a dobtetőre
s ömlik a mag, ínséget előzve.
Föld!, ballagó ezredévek őre,
dolgos kezek hálás szeretője,
bort juttatsz, ha kedvünk daltól ékes
s kenyeret adsz annak, aki éhes.

Most, míg kocsik szorgos hangyamódra
búzaszembe bújt cipókat hordanak,
gáncsos gondot botozunk az útra,
telő magtár néz az asztalunkra.

1951. június 30.

(Lapkivágat a hagyatékból)

Szóval: megyünk tovább

Pénz-színű virág vad, buja lápon
még Teveled sem kellett,
Neked meg az én kék láthatárom
s így az égről leverted.
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Diadémod volt s homlokod helyett
az ingoványra tetted:
meddig lát el majd eztán a szemed?,
a Távolt eltemetted.

Nem buktat Istent pártütő angyal
s Te teremtményem voltál.
A mindenségben akad még anyag
s az Úr új angyalt formál.

Király a képek közt a mozaik,
bár sok darabból  készül:
holt-éledés… s én Phoenix porait
bírom már segítségül.

Új horizontot nyit a végtelen,
újat és csak magamnak.
Ne járjon, féljen, sírjon énvelem
kit pénz s idő zavarnak.

Bácsföldvár, 1961. május 16.

(Lapkivágat a hagyatékból)

Májusi reggel a falumban

Akácvirágok fehér zuhataga
omlik a zöld lomb-partok közül,
ezüstös hangokat szór villaszámra széjjel a fényük
s szemed, füled, szád, szíved, mint a méhek
gyűjtik súlyos kosárkákban a fehér orgia
aranyporát, mézét,
hogy könnyed adva hozzájuk
tisztult lelkedben szobrot formálj belőlük
e gazdag tavaszi nap emlékének.
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Visszafojtott boldog kacagás a csend,
s a piros-zöld harkály mintha siketült xilophonon verne 
     [tompa futamot
üti zurrogva a kösöntyűs akác kérgét
egy sebtében tákolt vadgalambfészek alatt.
Libavirágszín kiskacsák szűrik aranymosókként a tócsa 
vizét
s csőrükön – vöröses, mint a narancshéj –
apró sikolyokként siklik a sugár:
a májusi Nap mindent megtermékenyítő csókja.
Egy gallyavesztett rég holt jegenyenyárfa
mint a Föld tenyeréből kinőtt ceruza
szökik a kékítőben mosott tiszta égnek,
s a céljuk felé bizton ballagó okos felhőkre
láthatatlan betűkkel sorokat ró
egy hányatott élet boldog reggeléről.

Bácsföldvár, 1961. május 16.

(Lapkivágat a hagyatékból)

Tűnődés

Érdekes: itthon, ha tüzet rakok,
mindig más tájon, más földön vagyok,
valahol, ahol így, tűz mellett ülve
a lelkem mindig Tehozzád repült el…
soha nem voltam ott, és egyedül,
most meg ott bolygok én szüntelenül
s a tüzet nézve némán kérdezem:
akkor voltál, vagy most vagy énvelem?…

1964. szeptember 4.

(Lapkivágat a hagyatékból)
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Vigyázz, megátkoznak téged

Az urad akartam megverni, mikor
elsírta: hogy hányszor űzted el magadtól
lázával s zár ajtót előtte ma is büszkeséged.
Kifosztod jobban, mintha gazdagodnál,
s koldusságodért éhséggel bünteted.
Kihúny a tűz, ha a kandallódba
hasábfa helyett jégcsapokat vetsz te.
Gyújtsd meg hát véred és öntsd a szívére,
most, míg ki nem alszik.
S ha poklot játszol vele ezután is –
verjen meg jogos átka:
A gőgödbe zárt ifj ú éjek vágya
öreg nappalok szukájává tegyen,
kanok röhejére,
kiket ajtók védnek.

(Lapkivágat a hagyatékból)

Ne engem szidjatok

Talán a sorsom akart ilyennek:
néha pogánynak, néha hitesnek.
A bűnök bennem ha bánva gyónnak,
a másik percben már lázadoznak.
A bú az úr, a kedv a mártír,
dús ajándék már a fi ntorgás is.
Akartam lenni rosszabb is, jobb is,
reszketve élő és bátor holt
s olyan maradtam, amilyen voltam:
élve sem élő, holtnak sem holtan,
néha pogánynak, néha hitesnek…
a sorsom akart talán ilyennek.

(Lapkivágat a hagyatékból)
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[Tábori posta I.]

Írni jó, ha jóról írhatok
S jónak írni jót – gyönyörű jóság!
Teli szívemből mint méz csorog
Ezer hála, mert igaz boldogság:
Névnapjára írni Anyukának!
Édes nevét hallva örömünk
Libben, szál, mint fehér kócsagok, ha
Tűnő napnak bíbora terül
El a néma nádason lobogva
S a legszebb imádság neszei
Szállnak át az égnek terein.
Ennyi gyönyört ki ád? ez a szó:
Anya!… s amit anya ajándékoz
Nem adhatjuk vissza úgy se, ha
York – hercegek, rádzsák, dús aztékok,
Urai lennénk tehát a kincsnek
Kifi zetni nem lehet soha
Áldott lelkét anyánknak, csak isten
Tehet boldoggá mindannyiunkat
Szelíd szemei, ha mindig óva,
Olyan féltő szeretettel, gonddal
Kísérnék minden léptét anyánknak
Álmunkat ahogy ő virrasztotta
Irni nem tudok, csak imádkozni:
Gazdag legyen szeretetben Anyukához Isten!

(Tábori postai levelezőlap, 1943. december 10.)
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[Tábori posta II.]

Ritka táj ez: itt nincs erdő
s ugy-e mégis, mégsem termő,
mégsem olyan ez a róna
mintha otthon, nálunk vóna…
Termőföldet fojtó rétek
fölött szürkébb az ég kékje
s a nép lelke él az útba’:
sok a kóró, sok a dudva.
Heon-heon! Édös, vers
akart ez lenni, de aztán,
még idejében, abban-
maradt. Minek-a’?!

Csókol a Te Csunyád

(Tábori postai levelezőlap, 1944. április 26.)

A megállt idő földjén

Nagy mindegy-boglyákba gyűlnek s halnak itt el
az  ellentétek s a forgó végletek,
kis föld száz tanyát tart, tavat, erdőt, cserjést,
sok hosszú falut és lápos réteket.

Szűkszavú a dal és fáradt, mint a vándor:
„Csitt” vagy „Coki!” várja, s itt-ott csárdafal.
A megállt időnek földjén verejték nő
s egy gyönyörűség van: a növő kazal.

Nincs helye az újnak, nincs helye a mának,
ahogy a tegnap is hontalan volt itt,
a szobákból csak ki, a mezőkig látnak
s böngészik a felhők színét, fodrait.
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Mezsgye választ ketté csókot, barátságot, 
a „Mibe kóstál?” áll őrt a bor előtt,
s ha ünnep van mégis – a megállt Idő bús,
bő ruhába öltözteti fel a nőt.

Dárda, 1946 nyara

Választ ne várj
(Tangó)

Szívem, a szíved szól szívemnek:
Szerelemről dalol a vér,
Csókom rajtad mikor pihen meg,
Mint a fák között az esti szél?

Választ ne várj
Az éj leszállt
Elült a szél s dalol a vér.
Minek üzen
Szíved tüze
Ha benne az én szívem ég?
Tűz-tengeren fázó hajók vagyunk
A gőg és félelem itt fönt az úr…
Ha akarod égjünk egyszerre el:
Két boldog hajó együtt süllyed el.

1946. november 1.
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A harag

TRAM, TRAM, TRAMTARAMTATAM,
TRAM, TRAM, TRAM – TA – RAM – TATAM
TRAM, TRAM, TRAM – TA – RAM – TATAM – TATA –
TRAMTAMRAMTAM – TAM – TATATAM!

Téleste Péterváradon

Régi lépcsők kongása hallik ide…
Halk s ordító jajokból
szűrődött be a Dunáról Allah
s a kápolna felől a másik
 neve:
  Isten!…
Fent és lent is fegyverbe vertek
fagytak meg a januári szélben,
s a rorátéra hívó harang szava
bevéste lelküket a Duna jegébe
mint jégkorszak táján
a gyermekét temető ős,
bízván: megmarad.

Allah és Isten bajnak elment,
s a kocsmában,hol pogány
koponyákból itták a bort,
két színesen látó ember
kicsit megverten
felnéz a békés várra,
mely felett csillagokat tűzdel
az Idő,hangokat sejtet a
a szél s a kápolnából
betérők száján Allah és
Isten neve eggyé válik. 
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Röpimák

Ó Jézusom édes Szíve: Dicsőítsen, imádjon és áldjon Téged minden 
idők minden nemzetének minden nemzedéke!
Ó isteni Jóság, Jézus szerető Szíve: legyen olyanná minden, hogy 
örömöd és békéd lelhesd az Emberben és világban, minden idők 
minden pillanatában!
Add, ó Uram, hogy Téged soha meg ne bántva, meg ne szomorítva 
élhessem le az életemet és igazként, az igazak halálával békülhessek 
el Tebenned!
Segítsd meg a Te szolgádat, Uram, hogy csak azért vágyakozzék, azért 
imádkozzék, csak azt kérje Tőled, amit jóságos kegyelmed számára 
megadni már előre elhatározott.
Add, ó édes Istenem, hogy álmomban, amikor rossz testem már 
nem gátolhatja a lelkemet, legalább akkor imádjalak Neked tetszően 
Téged!
Semmisítsd meg bennem, mindenkiben és mindenben mindazt, ami 
nem Téged kíván, egyetlen Jóság: Isten!…
Ha egyszer mégis jóvá lennék, Uram, add, hogy ne tudjam azt, hanem 
továbbra is mindig szerető bűnösként imádjalak Téged, imádkozzak 
Hozzád!
Ha rám ütsz, add, hogy akkor is áldva csókoljam meg a Te szerető 
kezed, jóságos Istenem.
Add, ó édes Istenem, hogy mindig örüljek és örömömnek örülhess 
Te is.
Mindent tudsz, Uram, és ezért olyan jó nekem, mert így tudod, hogy 
én nem féllek, hanem szeretlek!
Égben a Földön akiket szeretek
Szeressétek egymást mint én titeket!...
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Az utolsó kikötő

Szilaj táncok sugaraként siklott
rossz vizeken s jó mocsáron át,
de márványpart várta s égő máglya
mindenütt, hol arccal állt a gálya
s rabjainak hallották dalát.
Átok vitte az égen a hírét
mégis „Egyszer volt”-tá könnyesült,
mert a partok csak suhanni látták,
ott kötött ki, ahol sohse várták
s ő épített mindig kikötőt.
Négy csodáját tartja számon Cháron
s negyven éve lesi csónakán,
menne már, de őrzik még a bolygók
s kincsüket, mit partra még nem hordott
egy kikötő régen várja már.
Havak fedik azt nyáréjszakákon,
pírja mellett tejfehér a vér,
a föld méhe vacogás, ha ő ég,
csínjén, színén híg savó a kék ég
s daróc rongyán fut a szivárvány.
Néha érzi – s ilyenkor kajütjén
tajtékot ver a rab-zokogás –
hogy az lesz majd az utolsó partja
s ha onnan megy, mindent partra rakva,
vele vesznek el a kikötők.
Ég a hó… most ért oda a gálya,
aranykígyót dob reá a Hold,
az köti meg, s míg állnak az órák
a fehér part világító tornyán
kialszik az égő üzenet.

Pétervárad, 1953 októbere
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Az emelet ablakából

Gyermekkoromban annyiszor néztem fel a fák lombjai közé
s kerestem titkukat,
most meg, innen a lombok fölül,
jó lenne visszamenni a fák alá
és nem tudni megint semmit.

Ott, lent, mégis maradandóbb, állóbb volt minden,
itt az esőcseppek sem hagynak nyomot,
lehullanak csillagokként
s ott porzanak
ahol könnyel kevernek a porból maltert, sarat:
az ember a földre született.

Újvidék, 1955. május

Lidércek

(Th omka Viktornak, Vittoriómnak adom 
ezt az egyetlen példányban írt verset. Ő, tudom, 

megérti…)

Sziklán, erdőn, ingoványban,
mindenütt, hol lelkek vannak
élnek, s mindig fellobbannak
a kincset őrző lidércek.
Nappal is ég valamennyi:
fényük ekkor halvány, sápadt,
mint csillagok sugarában
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hátad mögött a Te árnyad.
Éjjel lángjuk eget perzsel,
de pusztító tüzük mellett
megmelegszik, akit kengyel 
szorít, fagyaszt, fegyelmeztet.
A síkságon, erdőn, hegyen,
s viskóiban a falvaknak
egyre többször fellobannak
jussunk őrző lidérceink.

1960. július 1.

Látni sem akarlak

Nem szeretem az őszi virágot,
sem magamat már, sem őt, sem téged,
ezt az egész tüzes kavargást,
amelybe belelökött az élet.

Tiport ágyásra mért szórja lángját
hülő szeptember siető napja,
amikor díszét, azt az egy rózsát
otromba cipők sara takarja…

Játszani májust deres időben,
ámítva mást, hogy-ha bírja, higgye:
nagy perzsa-szőnyeg parázna pírján
szűzen vársz rá Te, bűnök elitje.

Nem szeretem az őszi virágot,
fel sem gyúlt tűz gyors ellobbanását,
a későnkelést, azt hogy most jöttél,
az új kavargást, sok arcot, lármát…

Újvidék, 1960. július 3.
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Üzenet

Te vagy a legnagyobb történés bennem,
a földön s a mindenségben,
Te, ötszirmú vérszín orgonavirág
az élet asszonyfáján.

Szeretnélek a számba venni,
ízed érezni, mint a betűkét
melyekből neved van,
s amiket úgy formál, úgy ékít a nyelvem,
mint ötvös remekművét, melyet csak magának készít.
Kibogozom a legszebb évek szálát
az idő dús gombolyagából
s Neked adom:
Sződd a történelembe,
hogy romló századunk mégis nagy és érdemes volt
mert Te benne születtél.

Újvidék, 1960. július 3.

(A család a társadalom kristálya. Újvidék, 1995, Agapé, 30.)

Az emberiség üzenete

Köszöntünk béke bölcsője, Belgrád!
A rettegéssel vert
élni akaró ember szól hozzád:
vigyázz!,
ó, őrködj felettünk azokkal,
akik falaid között most írják veled
a béke törvényeit.
Az EMBERÉRT: értünk táguljon a szemed,
működjön agyad, 
verjen a szíved,
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hogy vért-őrlő malmok kövei közé már
ne szórjanak többé emberbúzát
gonosz markok!
A dolog rendje
haladjon rendben
a feltört égi s földi ugaron…
Üljön el a szél,
álljon meg a vitorla 
s terüljön termőn öt világrész fölé
lombja a fának,
amelynek magva most csírázik Benned, béke bölcsője, 
Belgrád.

1961 nyara
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A Virágvasárnap
szép minekünk, Uram,
de a Nagypéntekeket
hagyd ki a
kalendáriumból
inkább húsvétunk se legyen.

�

Tőled félnek-e…
kik?
ők, akik a halálban
látnak?
Te az ÉLET vagy,
hát nem tudják,hogy
éppolyan kedvesek Neked
mint mi, a többiek
csak nekünk könnyebb,
mert Mi ismerünk Téged
mutasd meg nekik is Magad.

�

Annyi halottad van, Uram,
adj egyet közülük mellém,
hogy tudjam;
Te az Élet, a Létezés istene vagy
és ez a mellkép,
amelyet a tükörben látok
nem igaz,
mert Te is addig élsz,  

Tudom, hogy most 
halok meg
mert rájöttem a világ
legnagyobb Isten-titkára;
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hogy semmi sem igaz, amit
eddig tudtunk…

Az utolsó éjszakámon

Isten,
gyengék vagyunk
legyőzni Téged
de ha meg tudnánk
magyarázni, mi a vétked
többek lennénk a 
titoktól

Kár, hogy nem
adtál többet
Istenem,
fáj,hogy nem tudlak
én megmagyarázni,
azt se hogy jöttem,
se hogy elmegyek

(Krisztus élt?
Te szeretted-e?)
Miattuk élnék,
de becsaptuk egymást
Én Téged s Te Őt
s mondjak még
egyet s mást

nem írtam meg
hogy nem ismerem
őt ma sem,
ŐT,
AKIBEN
HISZEK
(kevés az élet,
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hogy megmagyarázzam
hogy elmúlunk és
csak Isten marad

�

Egy nappal előbb szeretnék meghalni
mielőtt eljut hozzám vénhedő kaszásunk fi a,
az ifj ú Kombájnos,
hogy ne lásson legyőzötten,
mint ahogy látni fogja az apját.

Kavarog a halál tánca
sort kerít rád is a Vég
ez a törvény könyörtelen
s hideg, mint a jég.

�

Ma már nem szentírás a ,,verba volent”,
nekünk épp a tettek szülője, a Szó kell,
mindegy, hogy utánunk nem marad majd ,,scripta”
szavadat, ha nagy és igaz,
akkor éppúgy, mint a tettet,
nem rejtheti kripta. 

�

Gebénk poroszkál
s már-már hinnénk,
hogy szénánk jól áll
mikor vidor
bóbiskoló fejünkre
a sátán hirtelen ráver:
megint útjában voltunk.

�
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Hidegben nem érik borrá a must,
ha beteg évek és gonosz felnőttek
kapaszkodnak a kocsidba,
hiába ostorozod Pegazust.   

�

Nem mondom én azt,
hogy soha nem hagylak el,
de amíg élek
jogodként
vagyok a Tiéd
és –
itt fogsz pihenni
az én szívemen.  

�

Jó volna, ha életünk, hitünk
bumeránggá válna
és mikor a célját elveszíti,
hozzánk visszatalálna. 

�

Néha az órák bitófákként állnak
máskor évek szállnak, mint a percek,
idegenek életünkké válnak
ismerősök valahol elvesznek.

�

Az embernek néha jó lenne
pusztába kiáltónak lenni,
lehet, hogy
megmaradna a szava.  

�
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Öntsük tiszta pohárba a vizet,
jó földbe a magot, hogy lássuk:
tiszta volt-é a víz és tovább termelni
érdemes-é a mag.

Bácsföldvár, 1970. február 1.
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MAGASOK VÁNDORA (1965) w
Két regényrészlet

1.

Ketten ültek benn a tanteremben, Véri Barna és a kis Mara, két hétéves 
szöszke, kócos elsős. A déli ablakon a tízperces szünetet átugrabugrá-
ló, verekedő gyerkőcök cserregése olyan áttetszően, tisztán szállt be 
a fehér falak közé, mint a delelő nap fényes sugárkévéje. A kisfi ú az 
őszi költésű gyerekek szelíd szótlanságával ámult néhány hónapon át 
Mara aranyos fürtjein, és mint a csillogó, fületlen katonagombokat, 
színes köveket vagy üvegdarabokat, úgy hordta össze kis lelke rejtett 
zugaiba a nagy álmokat Maráról, önmagáról s egy egész bizonyosan 
bekövetkező lakodalomról.

Szerette Marát. Szerette ő az anyját, apját és fi vérét, Gazsit is, de 
Marát egészen másképp szerette: a kisfi úk lovagias, légies szerelmével, 
akik romlatlan tisztaságukban úgy futnak vak bizalommal a leánykák 
felé, mint mámoros pillék a Napnak hitt lámpalánghoz. Kicsi fi úk, 
kicsi pillék… Az Egyetlent, az Édesanyát, a Napot vélik felismerni 
minden lángban és minden lányban, s hogy csalóka, perzselő utánzat 
után futottak, azt csak akkor veszik észre, amikor zuhanva hullanak 
le elpusztult álmaik mellé.

Kis Véri, amíg nagy vigyázkodások között leírta a nemrég tanult 
nagybetűkkel élete első vallomását: „SZERETLEK”, arra gondolt, 
úgy okoskodott, hogy őt az anyja, apja, a bátyja, tehát mindenki, akit 
szeret, viszontszereti – hát nyilvánvalóan így lesz ez Marával is, csak 
adja át a levelet a jó barát, Düküli. Dükülinek más neve is volt, de azt 
csak akkor hallotta a nebulósereg, ha Dükülit tettlegesség céljából 
maga elé idézte a tanító úr.

A vallomást gondosan összehajtogatta Barna és kisietett az udvarra. 
Düküli Kocsis Pistával, vagyis Görbével vívott közelharcot egy alig 
használt törlőgumiért, amit valamelyik társuk vesztett el játék közben. 
Egyszerre látták meg, egyszerre kaptak érte, és egyszerre akaszkodott 
Düküli bal keze Görhe jobb fülébe, Görhe balja meg Düküli üstökébe, 
hogy távol tartsa a zsákmánytól a másikat. Barna egy ideig szólongatta 
Dükülit, de az semmi hajlandóságot nem mutatott arra, hogy megváljon 
a radíréhes pajtás vöröslő fülétől. Felkapta hát előlük a viszálykodás 
tárgyát, és teljes egészében Dükülinek ígérte, ha megteszi azt, amire 
majd kéri. Görhe most Barnával kísérelte meg az acsarkodást, de mert 
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Düküli már Barna mellé állt, kitért a túlerő elől, és egy mellette épp 
eliszkoló gyereknek gáncsot vetve, lélekemelő verekedésbe kezdett az 
elvágódó egyszeregy-bajnokkal.

Mara a lekváros kenyér utolsó morzsáit rágicsálta, és kényeskedő 
nemtörődömséggel fogadta el a „levelet”. Düküli még várt másodperc-
nyit, aztán kihelytelenkedett a tanteremből. Aztán… szétnyílt a levél. A 
szöszke fejecske föléje hajolt, majd arrafelé fordult, ahol a tettes repesve 
várta a nagy pillanatot.

És szárnyaszegetten hullott le a lepke…
Mara, arcát fi ntorítva, ráöltötte lekvárpöttyös nyelvét a rákvörös 

Rómeóra, akinek lassan lehajtott a feje a szíve fölé, és így is maradt 
örökre minden asszony előtt.

[…]

Barnában van valami azokból, akik ezeket a kőbe nem vésett paran-
csolatokat jobban megtartják, mint akik írták.

Egyszer sütkérezés közben megkérdezték Barnától:
– Mi lesz belőled, ha felnősz?
A fi ú szembefordult velük, s úgy mondta természetes nyíltsággal:
– Paraszt.
Beledöbbentek, s a döbbenet hangján kérdezték:
– Hát akkor miért tanultál meg ennyi mindent?
– Csak úgy – mondta elgondolkozva. – Meg azért, mert lehet, 

hogy majd könyveket is írok, ha nagy leszek… Majd télen… ha már 
betakartuk a szőlőt…

– Ahhoz ám iskolák is szükségesek – fi gyelmeztette jóindulatúan 
Anti.

Barna is gondolkozott ilyesmin az utóbbi időben, különösen hogy 
az Irodalomtörténetben minden író életrajzával kapcsolatban olvasta: 
itt meg itt végezte középiskoláit. Kis dac volt a hangjában, amikor 
megkérdezte:

– Azt hiszi, hogy csak azok az okosak, akik gimnáziumba jártak?
– Hát… – akart valamit mondani Gazsi, de Barna a szavába vá-

gott:
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– Ha kiszednék belőled azt, amit a gimnáziumban tanultál, bátya, 
azt mondanád, hogy marha vagy?

– Nono, Öcsi. Azért ezt mégsem lehet mondani!
– Pedig én, ha valaki azt mondja majd, hogy gimnázium nélkül 

szamár vagyok, akkor azt mondom neki, hogy ő még szamarabb, mert 
neki csak papíron van meg az esze…

Majdnem igazat adtak Barnának, de Gazsi mégis leintette:
– Azért nem kell mindjárt hencegni, öcsi. Hiszen beláthatod, hogy 

sok mindennek még a létezéséről sem tudsz.
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– Majd megtanulom! Majd veszek olyan könyveket, amelyekben 
minden megvan.

– Ha te mindent meg akarsz tanulni, akkor száz esztendeig egyebet 
se tégy, csak tanulj! – mondta neki meggyőződéssel Laci.

– Hát akkor ti se tudhattok mindent, mert csak nyolc évvel tanul-
tatok többet nálam – csapott le Barna. Már tegezte őket.

A három, padokban és gondokban érett fi ú elgondolkozott a pár-
beszéden. Eszükbe jutott mindaz, ami nyolc éven át történt velük, s 
amiről rajtuk kívül nem tudtak, nem is tudhattak azok, akik nem 
voltak benne a tanulásban, a néha megkésett magolásban, bifl ázásban. 
A kívülállók szemével nézték kis ideig a dolgokat, s akkor megszólalt, 
szinte a hármuk nevében Antal:

– Hát fantáziád az van. De földrajzból nem volna kedved vizsgázni?
Barna egy kis ideig pislogott.
– Van egy könyve Gazsinak, amit nem szeretek. Oszt az a földrajz. 

Mert abban minden olyan vacakul van megírva.
A búcsúzás napja virradt rájuk.
Vasárnap volt és, mint minden vasárnap, táncra sereglett Vériékhez 

a falu ifj úsága. Az Ipartestület nagytermében megszólalt Rücskös zene-
kara, és a „Szeret-e még” hangjaira nagy odaadással tangózni kezdtek 
a fi atalok.

Barna is ott botladozott köztük. Apja vendéglősködéséből volt annyi 
haszna, hogy tizenhárom éves korára táncmester nélkül megtanulta 
a legtöbb táncot. Igaz, hogy egyelőre még úgy nézett ki, mint valami 
útrakelt oszlop, de azért, ha partnernője vigyázott, végig tudott táncolni 
egy-egy csárdást, simit vagy tangót. Ha azonban a leányzó nem ügyelt, 
akkor könnyen ráfi zetett, mert Barna az elbotló virágszálon úgy átgá-
zolt, mint a tavalyi farsangban Mara Rozálon. Mara jól táncolt ugyan, 
de… valahogy mégis elbotlott.

Most azonban már mendegélt a tánc Barnánál. Büszkévé is tette az 
„Urak” dicsérete! Hamarosan ki is jelentette Vidunak:

– Nagy emberek lesznek ezekből! Ezek igazi „Urak”!…
Erősen tartotta velük a barátságot, és felette örült, amikor megígér-

ték, hogy az októberi szüreti bálra leutaznak majd hozzájuk.
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CIKKEK, TÁRCÁK ELBESZÉLÉSEK wq  
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Azt susogja a fehér akác: Kúlán voltam én a legszebb

Mielőtt rátérnék megírandó cikkemre, pár szóval meg kell emlékeznem 
magáról a faluról, mert úgy érzem, ez is szoros összefüggésben lesz 
mondanivalómmal. Kúla egyike az anyagilag legjobban szituált bácskai 
községeknek, lakossága egyformán oszlik szerbre, magyarra és németre. 
Azonban négy olyan egyesülete van, melyben a tagok túlnyomó része 
magyar. Mindez nagyszerű, és minden nagyszerűen menne, ha itt is 
nem dúlna az átok: a klubok, egyesületek közötti viszálykodás. Ez 
pedig tudvalevően kerékkötője minden előbbre jutásnak, kulturális 
előretörésünk sikeres továbbfejlődésének. Mindezt csak azért említem 
itt meg, mert sok olyan hibánkat, melyeknek tudatában vagyunk, de 
nem tulajdonítunk nagy fontosságot társadalmi életünk fejlődésének 
kihatására, azután ha ezt más, idegen is észreveszi és szemünkbe mondja 
fi gyelmeztetve káros hatására, kis jóakarattal, ha nem is az egészet, 
mindenesetre sokat lehet rajta korrigálni. Kúlának erre annál inkább 
szüksége lenne, mert százszorta nagyobbat produkálhatna, mint ameny-
nyit egy tizennégyezer lakosú falutól elvárhatna az ember, bizonyíték 
erre a Mit susog a fehér akác? szombat esti, második előadása, és szavatol 
azért az a művészi ambíciókkal megáldott együttes, mely ezt az operettet 
sikerre vitte, és sokban hozzájárul ehhez színpadra predesztinálódott, 
nagyszerű tehetségű primadonnájuk, Gazda Ancika.

A kúlai Daloskör műkedvelői ezzel a teljesítményükkel bearriváltak, 
és méltó büszkeséggel foglalhatják el helyüket a jugoszláviai magyar 
műkedvelők legelsői között. A rendezők, Dudás Mihály és Katics 
Ferenc mindent a legaprólékosabb pontossággal készítettek el, s ez is 
nagyon hozzájárult kitűnő sikerükhöz. A magyar kultúra két lelkesülő, 
szívvel-lélekkel és szívesen dolgozó harcosát köszöntheti bennünk az, 
akinek a magyar kultúra valamennyire a szívén fekszik. 

A táncokat a jelenleg Kúlán tartózkodó Vucskovics Szvetolik szkop-
jei tánctanár koreografálta és tanította be egyéni tanítási rendszerével, 
s minden tánc után felhangzó taps nem csupán azoknak szólt, akik 
táncoltak, hanem az első sorban feleslegesen drukkoló tanárnak is 
bőséges honoráriumot jelentett. Az előadást egy orosz tánccal meg-
nyitó Vucskovics Lilikének olyan hatalmas sikere volt, mint amilyen 
apróság ő, a négyéves, röpdöső kicsi angyal. Ahogy megkezdődött az 
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előadás, a nagyszerűen kasírozott akácfának hatását meg az is növelte, 
hogy a gondos rendező, Dudás Mihály jó liternyi akácillatot fröccsölt 
a levegőbe, és úgy áradt le a nézőtérre, mint tavaszi enyhe est illatos 
lehelete. Az akác alatt helyet foglaló Katatics Béláné Szentpály Klá-
rika szerepében és Koncz Mihály mint Egerváry György, nagyszerű 
játékukkal és kedves, behízelgő hangjukkal egész tapszuhanyt kaptak 
minden jelenetük után, de nem járt különben a Mari szerepét betöltő 
Katatics Ferenczné sem, vagy Matyi partnere, Katatics Béla s a kisebb 
szerepekben Berkessy György, Radeka József, Winterstein József, 
Gonczlik Lajos, Horovics János és Cibula Mária, aki kettes rövid 
szerepeiben aratta a babért. Gazda Ancika tehetségességét nem lehet 
és nem szabad hétköznapi méretekkel mérni. Ha Bácskában az igazán 
tehetségesek kapnának ösztöndíjat, hiszem, hogy ő az elsők között 
lenne, és joggal, megérdemelten.

A görlök, Dobosi Margit, Szukcsa Gizi, Müller Erzsi, Péter Rózsi és 
Preininger Rózsika graciózusak voltak. Wanderer Ilonkának kár, hogy 
nem volt nagyobb vagy hálásabb szerepe, mert így nem fejezhette ki 
tehetségét. Igen jó volt mind a három szerepében Mészáros László és 
mellékszerepeikben Krebs Mariska, Magyarka József, Varnyu József, 
Horváth István, Webensinke Rudolf. A Scholl Gusztáv vezetésével 
játszó Szakállas zenekar sikeresen megfelelt a várakozásnak, és a jó 
hangulat megmaradt Endlein József hotelében kivilágos-kivirradtig.

(Reggeli Újság, 1937. július 7.)

Az első hó

Valamikor bizonyára jóistenként tiszteltük a havat, s azért van, hogy 
az első hópihék táncának láttán megbocsátó, nagy jóság visszhangja 
kel pillanatokra a szívünkben. Ismerős, mély, sohasem hallott hangok 
bonganak a lélekben, és mintha a mennyből hullott fehér békeüze-
netet hozó hólevelecskék is csupa muzsika lennének, halljuk csengő 
hangjukat, amint a földi célhoz közel boldogan összeütődnek. Ha kis 
testűek és füttyös szél kísérel meg zárt soraik között elosonni, vígan 
összezavarodnak, mint szalagos kislányok a játszótéren, és a hangjuk 
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is éppoly tiszta-tiszta, vígan csengő, nevettető muzsika. Ha fáradt, 
nagy arccal, komoly méltósággal tekintenek ablakunkba, hajnali mi-
sékre hívó harangok mély zengése reszket bennünk, s valahogy úgy 
érezzük, hogy minden mégis nagyon közeli, és valamit megértettünk 
Életet, halált…

Novi Sadon tegnap leesett a hó, az első hó és mindenki örült. Az 
éj rejtő köpenye alatt jött, és a hetvenezer lakosú alvó várost bevonta 
neszfogó szőnyegével. Erőtlen volt, a tél nem készített még részére ágyat, 
jó fagyos földágyat, alig is maradt belőle valami mutatóba. De itt volt, 
itt járt, és felfedezett nyomait nagy titokként árulgatták el egymásnak 
az emberek: Havazott az éjjel.

És hangjukban benne volt a kedveseelhagyott ember bizakodása: 
nem ment el örökre, maholnap visszatér, és itt marad… Nem igaz, hogy 
rosszak az emberek. A hóból haszna csak egy-két hóhányó embernek 
van Novi Sadon, a többi tízezrek semmi hasznát sem látják – és mégis 
olyan szépen, olyan nagyon, olyan gyermeki tisztán örültek. A hó, az 
Isten-közelből hullott békeüzenet egyformán csókolt meg minden 
házat, nem kérdezte, nem nézte, hogy lakói milyen nemzethez, hit-
hez tartoznak szegények-e, gazdagok-e vagy még a tömegbe se való 
gyengék.

Tornyok tekintenek a szerkesztőség ablakára: a zsinagóga kupolái, 
a báni hivatal tornya, a nagytemplom, a görögkeleti és a református 
templom tornyai. Egyaránt üzent nekik idei első hóüzenetével az Isten 
– és békét üzent az Egy Isten. És ha mecset és Buddha ősi mosolyát 
rejtő cirádás pagoda is lenne Novi Sadon, azokon is éppúgy csillogna 
a hó, mint az előzőkön.

Ó, ha az emberek nem a Faj, Hagyomány és Forma Istent imádnák 
elsősorban, hanem az Isten Istent, olyan szent harmóniában ölelkezhet-
ne össze a világ minden népe, mint az első hó szűzi pihéi, és az egymásra 
boruló mindenki testvér szívének dobbanásából az örök testvériség 
himnusza szállna ismerős, mély, bongó hangokon, melyeket minékünk 
mondott egyszer az Isten, de elfeledtük, s az idő mélyéből már csak az 
első hó hozza el néha hozzánk.

(Reggeli Újság, 1938. december 16.)
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Fenyőágak az aszfalton

A Novi Sad-i Kr. Petra II. és Gajeva utcák sarkán, mint tavaly és két 
évvel ezelőtt, az idén is kizöldült az aszfalt. Ősz végén, amikor a fehér 
kérgű platánok dideregve nyújtogatják csupasz karjukat a Mindenható 
felé, és életért imádkoznak, a biztatva érkező legszebb ünnep heroldja-
iként megjelennek a reménység békezöld fenyőgallyai, rendkívüli idő-
ben rendkívüli jelenség. A tulajdonos és a vásárló egyaránt megfi zeti a 
békegallyacska árát, előbbit a szitáló eső, csípős tél eleji szél veri, utóbbi 
a pénzét veri el. A békéért fi zetni kell a nyugati fronton, tengereken, 
hófödte fi nn mezőségeken és a Novi Sad-i utcán egyaránt.

Este érkeztek a Jézuska fái, hazatartó, fáradt emberek álltak meg 
néhány pillanatra, s szemükben kis hitetlenséggel, mosolyogva nézték 
a csatakos aszfaltra kerülő zöld ágakat. Régi karácsonyok énekét do-
bogta a szívük, az apukák játszani szerettek volna, kicsit elbújócskázni 
a fenyőágak körül, kicsit elbujdosni a mától s tegnaptól, talán el a kö-
zelgő karácsonytól is, amely nem ígér semmi karácsonyi jót. Pára szállt 
a levegőben, és párásak lettek a szemek. Az anyák szelíd régi tanítása, 
Krisztus örök tanítása s a történelmi és háborús igazságok új meg új 
bukásának Európára borult árnya suhogtatta meg szárnyát a Futaki 
út fölött, s hazatartó útjukban a karácsonyfákat ámuló kis embereket 
nagy látomások bánata érte. Elnehezült szemük az áttetsző, fehér 
ködön át az Eget kereste, ahol ott kell lenni Neki, akit az Őrület sem 
tagadtathat el, s aki törvénnyé szelídíti majd a törvénytelenséget.

Nagy, nehéz esőcseppek hulltak a zöld fenyőgallyra mint elmúlt, de 
mindig visszajáró szomorú percek emléke. A halkan összeverődő fenyő-
tűk hangja mennyei xilofonként beleimádkozott a lelkekbe, hallották a 
hangtalan imát, s mert bennük nem volt, csak a béke vágya, tükrükön 
látomások képe suhant át. Úgy látták, hogy ártatlan emberek kiömlött 
s elpárolgott vére ez az eső, itt szárad meg Jézus békegallyain s szent ka-
rácsony estéjén, amikor majd pazar palotákban vagy városszéli vackokon 
felcsendül a pásztorok éneke, ők is velük imádkoznak, értük imádkoz-
nak, hogy nyugvása legyen a nyugtalannak, hazája a hontalannak, békéje 
az űzött ártatlanoknak, irgalma a hatalmasoknak, poklokra jusson 
minden lázító, s legyen a világon az az úr, ami még soha se volt: a Béke.

(Reggeli Újság, 1939. december 1.)
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Koldusokról szól az ének
Amelyben elmondjuk, milyen tragédiák mellett megyünk el Novi 
Sadon nap nap után, hogy tanulni kell a koldulás mesterségét is, s 
hogy a szegénység éppoly ajándéka az Istennek, mint a gondtalan 

életet biztosító vagyon.

A kolduskérdés súlyos kérdés, nehéz maga a mesterség is, mert a régi 
időktől napjainkig senkiről olyan keveset nem tudunk, mint éppen a 
koldusokról. Elénk áll az utcán egy szerencsétlen, elővesszük a pénzt, 
rágondolunk az Istenre: vajon látja-e, milyen nemes cselekedetet köve-
tünk el, s a koldus áldászuhatagától kísérve tovább ballagunk. Manap-
ság minden nehéz, még a koldulás is – óvjon meg tőle valamennyiünket 
az Isten –, mert attól eltekintve, hogy hatósági engedéllyel lehet csak 
alamizsnát kérni, a koldusnak épp oly kvalifi kációval kell rendelkez-
nie, mint például egy jó kereskedőnek. Inasévek kellenek hozzá, és 
legelsősorban a megjelenés: vakság, faláb, üresen lógó kabátujjak és 
más istenverés, mert – így van ez, kérem – szívesen kibolházzuk mi a 
féldinárost a zsebből, s jó szívvel, részvéttel oda is adjuk a koldusnak, 
ezzel szemben azonban megkívánjuk a kis rézdarab új tulajdonosától, 
hogy hát legalább vak legyen az istenadta, ha már nem lehet sánta. A 
mi fejünkön is van vaj, éppen elég…

Novi Sadon sok koldus van. Van, aki iparengedéllyel rendelkezik, van 
rayonja, élettere s oda más koldus csak akkor tegye a lábát, ha megunta 
az életét, de az öngyilkosságra gyáva. Több koldust ismerek, így többek 
között egy öreg vak bácsit, akinek Istenen kívül senki rokona nincs, 
egyetlen jó barátja egy öregedő eb, s az vezeti haza, amikor leszáll az 
este vagy elunja magát az öreg, és néha, amikor még a délelőtt folyamán 
megadja Isten a rendes „bevételt”. Könnyező szemmel kell mosolyog-
nom, valahányszor látom a hű ebet, amint hazafelé üget, s mögötte apró, 
óvatos léptekkel tipeg a vén koldus. Okos kutya: körülnéz az utcán, s ha 
lármás masinát lát közeledni, ne adj Isten, hogy átvágjon az úttesten. 
Egy másik koldus ismerősöm tolókocsin jár. Hogy mi sors vitte ide, 
készségesen elmondja. A beočini cementgyárban dolgozott, egyszer a 
vagonett kisiklott vele a javítás alatt álló pályán, bal lábát amputálták, 
jobb talpa teljesen elnyomorodott. Mankón sem képes járni. Állandó 
segélyt szavaztak meg neki, 270 dináros havi támogatásban részesül. A 
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lakbér 200 dinár, néha rá szeret gyújtani egy-egy cigarettára is. Iskolái 
nincsenek, s így az egyetlen kereseti lehetőséget a puszta, nyáron per-
zselő, télen csontsorvasztóan hideg aszfalton kereste és találta meg.

Sorra látogattam ezeket a szerencsétleneket, akik minden könyö-
rület mellett is teljesen egyedül vannak a ma nem is olyan önzetlen 
világban. Szívesen elmondták életük történetét, de kikötötték nevük 
elhallgatását. Egyik szerénységből tette ezt, a másik pedig – nehogy 
becsukja a boltot ügyfelei részvétlensége következtében, koldusságának 
története ugyanis nem jogosítja fel az alamizsnagyűjtésre.

Született béna fi atalembernél állunk meg, a hangja akkor is szomorú 
énekléshez hasonlít, amikor erre semmi szükség sincs. Nincs öröme 
az életben, egyedül aludni szeret, azért – vallja be pirulva –, mert 
gyakran egészségesnek álmodja magát. A múltkor futballozott is… 
A következő fél szemére vak. A ló rúgta fejbe. Kicsit bele is siketült a 
szerencsétlenségbe. Azután eljutottunk egy jobb lábára béna, hatvan 
felé közeledő bácsihoz, akit azért szeretek különösen, mert csoda víg 
természete van. A világháborúról szeret beszélni, mai sorsát is a négy-
évi hiábavalóságnak köszönheti, az olasz fronton térdlövés érte, és 
szétforgácsolta a csontjait. Azzal fogad, hogy: – A „digók” megették-e 
már a görögdinnyét? – Még csak lékelik, Gazsi bácsi. – Szétreped az 
má magátú is, ha eccé a bicskát a belibe szorították!

Politizálunk percig, kettőig, mindent nagyon jól tud, megjósolja, 
hogy a háborúnak karácsonyra vége lesz, az angolok bolondok, de a 
németek se jól csinálják. – Hej, hogy mért is kell koldusnak lenni az 
ilyen okos embereknek? – hízelgünk kissé neki, mert némi terveink 
vannak vele. A hízelgésre azonban bölcsen válaszol: – Azért kő, mer’ 
királnak buta vagyok.

Később szót értünk. Elmondja, hogy mindig baja volt a rokkant-
segéllyel, s mert nem szereti a koplalást, hát koldulni kezdett. Néhány 
évig jól ment, azután bevezették az „engedélreformot”, akkorra azonban 
már szerzett jogokkal rendelkezett, s így továbbra is megmaradhatott 
posztján. Arra a kérdésre; hogy ment ma az üzlet, lehangoltan legyint. 
– No-no!… Talán nem is evett ma? Éhes? – Éhes a rozsda, mer még a 
vasat is megeszi! Annyira mégse vagyok kódus, hogy éhezzek! Régen 
vót má az, hogy úgy korgott a hasam, hogy csak a haragosaimnak vót 
öröm hallgatni! Abbiz-a! Örütek is neki, mint menyecske az urának, de 
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nem sokáig vihoghattak, mer egy-kettő kitanútam a mestersiget, oszt 
megkerestem a magam kinyerit. – Hát a koldusmesterséget, hogy kell 
kitanulni? – Nagyon akarja-e tunni? – Én nagyon! – Nohát akkó csak 
kérdezze meg a mankómat! – Attól ugyan kérdezhetem! – Ugyanvalóst 
tülem is! – mondja nevetve, hogy sikerül beugratni.

Kergettük egymást még kis ideig a tréfa csalitjában, azután – per-
sze titoktartás mellett! – elmondott egyet-mást a koldus inaséveiről, 
amiből kiderült, hogy jó koldus csak az lehet, aki üsmeri az embereket. 
Így például gondba borult vagy sietős embertől nem nagy értelme 
van alamizsnát kérni, a piacról hazatérő fehérnépet meg végképp nem 
szabad molesztálni, mert odvas kalarábét ad a legtöbbje, s azt igen 
nehéz észrevétlenül eldobni. A legjobb fi zetők a szerelmesek. A legény 
jószívűnek akar mutatkozni a lány előtt s leginkább kiveti a garast. – 
Hanem most má hagyjon magamra – elégeli meg a gyónást Gazsi bácsi 
–, mert még azt találják hinni, hogy rokonom az úr, már peig beleevett 
a fene az olyan kódus kinyeribe, akiről az a hiedelem, hogy jókabátos 
rokonysága van. 

Kölcsönösen megáldjuk egymást, aztán balra folytatom az utam. A 
Njegoš utcában kissé hihetetlen tragédiát mond a kétmankós, kacsázó 
koldus. 30 éves lehet. Úgy mondja, hogy koldusnak született, az anyja 
is az volt. Mindig ivott, s amikor megtanult járni, az anya beült egy 
lebujba, s neki oda kellett vinni időnkint a keresetet. Amikor nagyob-
bacska lett, s a jótét lelkek munkaképesnek taksálták, alamizsna helyett 
kapát akartak a kezébe nyomni. Az anyja nagyon feldühödött, hogy üres 
kézzel megy haza és durván földhöz vágta. Mindkét lábának forgója 
kiugrott a helyéről, a lábai lassan elcsenevészesedtek. Nyomorult lett. 
Az anyja örült… Soha nem felejtette el neki, hogy nyomorékká tette. 
A sors néhány év múlva megengedte neki, hogy anyja kegyetlenségét 
borzalmasan megbosszulja: anyja lebetegedett, s amikor ágynak esett, 
magára hagyta. Úgy hallotta később, hogy éhen halt…

Földön ülő szüle előtt torpan meg a lábunk. Ráncos, ősz anyóka, 
olyan idős lehet, mint a bánat… Sok évvel ezelőtt elhagyta az ura. Öt kis 
gyermekről kellett gondoskodnia, s mivel mosással nem tudott eleget 
keresni, koldulni kezdett. Mikor először ült le a földre maga alá húzott 
lábakkal, hogy azt higgyék, nyomorék, még nem volt semmi baja. Az 
aszfalt hidege később átsegítette az egészség okozta nehézségeken. Ma 
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őszinte a nyögése, jajszava. Csontjait a reuma öli. A fi ait felnevelte, de 
emberség csak egyben, a legszegényebben van. Az jár el érte naponta, 
és hazatalicskázza. Támogatni képtelen, neki is nagy családja van.

A Vojvođanska utcában fi atal suhanc kér némi pénzmagot, szándéka 
sikerül is a fi únak, a miénk azonban nem: az interjú elől, nyilván „dekli”-
nek nézett bennünket, úgy elfutott, hogy majd lemaradtak a cipői.

A legintelligensebb koldusra s egyben a legfurcsább történetre 
a halpiacon találtunk. Középkorú férfi  állt a ház fái mellett, levett 
kalapját bal kezében tartotta, erősen bepólyált jobbjának keze fejét 
kopott felöltőjének két gombja közé dugta. Az arcán áhítatos, furcsa 
nyugalom merevedik valami szomorkás mosolyfélébe. És nem szólít 
meg senkit, soha nem kér. Kalapjába mégis hullik időnkint pénzdarab. 
A kalap sötét üregének parancsát a mi zsebünkben is meghallgatja az 
egyik dináros, s hamarosan a kalapban csendül nevetve, odaütődve egy 
árva féldinároshoz. Furcsálljuk a férfi  szótlanságát és megkérdezzük: 
Néma? Nyíltan tekint a szemünkbe, s azt válaszolja: „Nem. Miért 
kérdi?” „Furcsa, hogy nem szól, nem kér, nem hálálkodik.” „Én már 
kibeszéltem magam erre az életre” – mondja, s megkérdi még, miért 
érdekel bennünket személye. Őszintén válaszolunk. Felcsillan a szeme, 
kalapjából kiveszi a másfél dinárt, a kalapot felteszi és: – Úgy hiszem 
– mondja –, érdekes történetet mondhatok el önnek. Az én bajomról 
szól, de mások is hasznát láthatják. Jöjjön, betérhetünk ebbe a butikba 
– mutat egy közeli kiskocsmára –, ott bor mellett jobban esik önnek a 
hallgatás, mint az utcán, ahol koldus vagyok. Még mielőtt megsértőd-
ne, kijelentem: nem vendégül hívom, ki-ki fi zeti, amit elfogyaszt. Igaz, 
hogy szegény vagyok, de erre még jut. Őszintén megmondom neki, hogy 
semmi szomorúságot nem árul el koldussága felett. Belépünk az ivóba, 
helyet foglalunk, pohár bort rendelünk, s csak akkor válaszol: – Nem 
bánt a szegénység. Isten akarta így, s az Ő akaratának titkait ne fürkész-
sze senki. Mert kell a szegénység, a nincstelenség, hogy a mindennapi 
kenyérgond elvonjon bennünket a felesleges, leginkább vakvágányra: 
az Isten, a halál, a túlvilág gondolatának útjára vezető kísértéstől. Isten 
akkor van hozzánk a legközelebb, amikor messze hisszük tőlünk, de: 
hisszük. Ha keressük, lehet, hogy úgy megközelítjük, hogy átlátunk 
rajta, mint a szemünkre tett üvegen, amit csak akkor látunk, ha olyan 
távlatba helyezzük, amilyenben nagyszerű, de véges szemünk meglátni 
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képes. Engem az ilyen gondolatok tettek azzá, ami vagyok. Két évvel 
ezelőtt még nem ismertem a szegénységet. 1937 végén tértem haza 
Svájcból, itt is volt kis vagyonom, magammal is hoztam pénzt, elegen-
dőt. Nagyon szerettem a pénzt, s nem akartam megnősülni, csakhogy 
magamnak több maradjon. Jól éltem, s a bor mindennapos vendég 
volt asztalomon. A nagy jólét, tétlenség megengedte, hogy legnagyobb 
kedvtelésemnek, a bölcselkedésnek szenteljem minden időmet. A nagy 
Rend, a mindenség gondolatán indultam el, ez izgatta képzeletemet 
már gimnazista koromban is, s valahogy eljutottam a túlvilághoz. 
Hirtelen bénítóan ütötte meg agyamat az elmúlás réme, s a kétely 
az öröklétben. Kiveszett lelkemből az Isten, az egyetlen Egyensúly, s 
nem találtam célját az életnek. Mi van, ha nincs túlvilág? Mi az élet, 
ha fogalmát értem, s mégis elmúlhat, kiveszhet úgy a semmibe, mint 
születésem előtt? Mi egyáltalán az oka, hogy megszülettünk? És ha nem 
születtem volna? Ezek kergettek az őrület határáig… Borzalmas volt, 
hogy gondolkoznom kellett erről, és nem akartam. Kívántam, hogy 
megőrüljek… Inni kezdtem… Még világosabban tépte a lelkem, hogy 
az élet céltalan véletlenségek sorozata, nincs benne semmi törvény-
szerűség. Egyszer azután nagyon is hittem a túlvilágot. Akkor maga 
az „örökkévalóság” értelme tárult furcsa megvilágításban elém. Mert 
tessék elgondolni, mi az: örökké élni? Mennyi idő az az „örökké”?… 
Nincs, aki kiszámíthatja. Az örökkévalóságból kihullik az Idő. Csak 
kezdet van eszerint – kínoztam magam a kérdéssel –, és vég nincsen? 
De mi is hát tulajdonképpen a kezdet, és hol kezdődik?

Hónapokon át tartott életemnek e borzalmas tusája, s közel fél 
éven át mindig részeg voltam. Gyakran sebekkel tértem magamhoz 
valahol az utcán. Időközben az alkohol mindenemet elvitte… Bor 
nélkül azonban már nem bírtam elviselni az életet, lassan eladtam jó 
ruháimat és az ócskapiacról öltözködtem. Egy éjjel, már tél volt, min-
denem elfogytán kidobtak a kocsmából. Részegen, dideregve jártam 
az utcákat, új kocsmát kerestem, ahol, ha mindenem is rámegy, vagy 
ölnöm is kell érte, de még megiszok egy pohárral. Sokáig ténferegtem a 
házak alján, végre világosságot láttam. Nagy ajtó állt előttem, könnyen 
bejutottam. Sokan voltak benn, és énekeltek. Valami régi dalt, ami na-
gyon ismerősnek tetszett előttem. Aztán, ahogy jobban körülnéztem, s 
az eszem is tisztulni kezdett, sírni kezdtem, mint gyermekkoromban. 
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A templomban voltam… éjféli misén… Amikor vége lett a misének, az 
újra megtanult imádságok s a könnyek minden kételyt, fekélyt kimos-
tak a lelkemből. Csak egyet tudtam: hinni!… 1939 karácsonyán az 
Úrjézussal újjászülettem én is.

Megtérésem késő volt. Néhány nap múlva kórházba kerültem, 
ahonnan ez év júliusában bocsátottak el, mint gyógyíthatatlant. Nem 
sajnálom múló életem, de pénz is csak annyi kell, amennyivel vehetek 
darab száraz kenyeret. Többet nem fogadok el, nem állok soká az utcán, 
a jó szándékú, könyörületes emberek adják oda garasaikat azoknak, akik 
igazán koldusok. Én koldusok között is vendég vagyok csupán. – És… 
mi baja tulajdonképpen? Lassan kibogozza bekötött kezét: a csuklótól 
lefelé üszkös, rothadó forradás látszik. Csonttuberkulózis…

(Reggeli Újság, 1940. november 17.)

A „Molotov brigád” magyar foglya (részlet)

Kilenc óra felé négy sebesültszállító autó indult el a kórház felé. Az 
elsőben, harmadikban és negyedikben könnyű sebesültek voltak, 
a másodikban négy súlyos és 2 könnyű sebesült feküdt. A falut el-
hagyva alig érték el az erdőt, lövés zúzta szét az ablakot, s mintegy 
ötszáz méternyi út után az első autó alatt akna robbant. A sofőr 
holtan, darabokra tépve vágódott ki a kocsiból, az autók megálltak. 
A sebesültek között úrrá lett a rémület, az egyik sofőr, aki ismerte a 
járást, hirtelen irányt jelezve futást vezényelt, s mire a sűrűből nagy 
ordítozással előcsörtetett 30–40 főnyi állig felfegyverkezett partizán, 
a helyszínen már nem volt más, csak a második kocsi négy sebesültje, s 
a felrobbant első kocsi halottja. Az utolsó gépkocsi vezetője nyomban 
a robbanás után megfordította kocsiját, és visszamenekült. Az autók 
átkutatása után új sofőr ült az ülésbe s a gépkocsi új irányban, új sors 
felé indult Brjánszk rengetegében.

(Újvidéki Reggeli Újság, XXIV. évf. 1943. 212. sz. 5.)
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Erdős, a csicskás

Erdős Sándor honvéd nacionáléjának ismertetésére elég ennyi: civilben 
kupec, aki jó néhány ember életét megkeserítette már furfangjai révén, 
itt, valahol Oroszországban honvéd, kedves bajtárs, aki mindenki 
életét beragyogja derűjével, tréfáival s mozgalmas élete egy-egy epi-
zódjának elregélésével. Hogy hol és mi az igazság szavaiban, soha nem 
kutattuk, s ne keresse a kedves olvasó sem, fogadja el Erdőst olyannak 
s annak, amilyen: pöfékelő, mindig tréfálkozó fi únak, aki mindig a 
napsugár szerepét tölti be a harctéren leginkább gondborús bajtársak 
lelkében. Bevezetőben mindez azért kellett elmondani, hogy a jövőben 
az Erdősről szóló beszámolót már csak annyival kezdjék, amennyivel ő 
az imént, amikor beszélni kezdett volt gazdájáról, akinél mintacsics-
kás minőségben sanyargott az élete: – Hát idehallgassatok, gyötrődő 
lelkök, ijjen egy embör vót az – mondta, s nagyon úgy nézett ránk, 
hogy ezek után elő a részvéttel. Nagyot szítt cigarettáján, hátratolta 
bakasapkáját s már folytatta is jó szögediesen: – Mer ám ű nem ám, 
hogy „aggyon Isten”, hanem mingyá úgy, hogy azt hinnéd, perc se, aszt 
mögögye az embört!… Úgy kezdte a szót mindig valahun a pincébe, 
mög mintha amannak mondaná, aztán mire ijjedttödbe megfeszültél 
előtte: má a pallásablakon monta ám, oszt mingyá az egísz családnak, 
neköd is, meg anyádnak is!… Rajtam mingyá kapott a szöme, mer 
aszongya: – Hát te mé vagy má mögen kihallgatásra rendőve, az is… 
’nyádnak!? Menkii!?… – Oszt má nézött is rám hat nagy pofonná a 
szömibe! Hát hajjátok: A beszéggyivel, hogy ojan szépen kezte, aztán 
hogy a kérdőjel se állította mög hanem szépen fojvást monta egísz ad-
dig amig a pallásrú nem kajabálta, hogy… anyádnak! Menkii?! – úgy 
mögijjesztött, hogy én kihallgatáson akkó elősző, de igazat montam. 
Oszt hallottatok ijjet: Nem hitte e, egy ege, aki van! Aszonta: Amiér 
hazudtam, szanaszét rugdalja a nadrágomat, mint magkereső jérce a 
töreköt! Mög azt: Embör löszök én még, csak ű mögmarjon párszó! 
Aztán mög mögent úgy a pincében mög amakkó keszte, oszt csak úgy 
mellékössen befelejzte: – Ha elsínylöd a kétheti öggyest, jelentköző 
nálam, eertöd-e az is…. anyádnak! Menkii?! – Hát má honne értöttem 
vóna?! Jószóbú ért az embör! Nem?… – sikkes mozdulatot tett, újfent 
szippantott s folytatta: – Két hónap alatt néccő csukatott be 2–2 
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hétre az ögyesbe, éppencsak, hogy a vasárnapi kismisékre möhettem 
el pislogni kicsinyég. Nyilván papot akart nevelni belülem… Hanem 
mög is javútam, oszt így löttem a csicskássa. – Mögvótunk egymássa 
három hétig, mert gálács vót, az biztos: mindig tanátam a cigarettái 
közt néhányat, amirű aszt gondóhattam, ha akartam, hogy aszt 
neköm szánta. Hát gondótam!… Tán most is véle lönnék még, ha 
nem aggódok a gyüvője miatt. Mer az aggódás miatt hagytam ott. 
Merthogy vereködött!… Velem!… Oszt fétem, hogy eccő úgy mögver, 
hogy lefokozzák érte, oszt oda a „karajérja”. Így aztán, minekutána, 
hogy a Pötyit rákapattam a moslékra; mögvátam tüle. Amojan kényös 
gyerekkutya vót a Pötyi – fűzte tovább a szót, hogy sajnálkozva eldobta 
körméig égett cigarettáját –, szűkőt, ha röggee nem vót föl a kávéján, 
szűkőt, ha délbe véletlenül nem fasérozottat kapott, este nem pácót 
májat, még ha ódalba rúgtam akkó is rítt. Magatok is láthattyátok, 
hogy mijjen ögy szeszéjjös férög vót az a Pötyi, „akit” különben a 
mönyasszonyának szánt a gazdám.

Eccő aztán eemönt két hétre az úr, oszt vele a Pötyi jó sora is. Mer 
ahogy a vonatná megkaptam az eb kétheti kosztpízit, azon órába le is 
attam ögy zenés hejiségbe’. Pötyi éhösen várt haza, de aznap este ríva 
köllött ágyba mönnie. Másnap szöröztem (ezt szemlesütve mondta) 
kukoricadarát, moslékot sikerítöttem, osztán elibe töttem. Nem ötte. 
Csak rítt, mint öreganyám, mikó mögkergűtt a birkája! Gondótam, 
majd mögögye másnap. De csak a szagát se birta! Mikó aztán má 
negyedik napja se nyút az ételhő, oszt ojjan gyönge vót má, hogy még 
nyögni is neköm kölött hejötte; eemöntem kóbácsé a hentöshő. Vöttem 
ögy szál kobászt, a hentös nem vötte észre, mer unta má a székőt, 
oszt alutt. Mikó hazamöntem, eeképpettem! Pötyi lábbadozott!! 
A moslékostál mög tisztára nyalva hencögött a sarokba!! Pötyi ettű 
kezdve embörségös kutya vót, úgy ötte a moslékot, hogy nemsokára 
körösztbe-hosszába egyforma vót. Amikó möggyütt a gazda (mondta 
tovább miután rágyújtott) kitört a háborúság: Pötyi nem ötte a fasért… 
A gazda csak nézte eeszomorodva, aztan möglátta a moslékos tálat, 
aztan engöm vött szömügyre, aztán aszonta, hogy: Erdős! Mit tötté 
vele? Oszt úgy jó a palláson befejezte; a vereködést mög eekezte. Hej, 
de is vereködtünk, Istenem, anyám! Még most is mögesik magamon a 
szívem, ha rágondolok… 
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Huszonögy napi vakoskodás után igönyöst állandó őrségre vittek. 
Ott üsmerköttem mög Csábra Pétörree, aki veszütt vót kicsit, de ojjan 
ögy katona vót, hogy azt hihetted: ahogy az annyátú eeválasztották, 
mingyá katonának atták. Nem vót vele sose semmi baj – estig. De 
este mögveszödött, me mindig eefelejtötte a jelhangot, oszt reggelig 
embört mög nem tűrt a közelibe, még váltás se köllött neki. Aztán, 
hogy épp a vót gazdám vót a napos tiszt, rávöttem Pétört, lögyön 
hejöttem őr az első váltásig. – Ősz vót, ojanforma mint ez a bolsi nyár: 
7 órakkó mögerett az eső, nyóckó látni is alig löhetött, 9 órakkó mög 
mögérközött ellenőrzésre a vót gazda. Má lestem. Pétör mögneszelte, 
aztán úgy tíz lépésrül ráágyúzott rekettes tanyási hangján: – Áájj, ki 
vagy? …. – Hátraarc, fekügy!… – utasította Pétör, oszt ögy időbe csőre 
is tötte, utána mög fojtatta a vezénylést: Húsz métör kúszás!… – Nem 
láthattam sömmit, de azt hallottam, hogy a gazda fődhő vágja magát, 
a szája felű sár mög káromkodás csapódig szét, utána hallaccott, ahogy 
a sarat tólva elindút, oszt aztán… – Fölébredtél! – mondta valaki a 
hallgatóság közül. Erdős sebzett önérzettel nézett ránk, aztán puskáját 
vadászosan a nyakába akasztotta, s miközben elindult a szomszédos 
állás felé, csak annyit mondott: – Mesél ám nektök máskó a zivatar! 
Asziszitek, hogy asziszem, mer asziszitek?!… Hát!…. Várjatok csak, 
nyavajás titások!…

(Újvidéki Reggeli Újság, 1943. szeptember 13.)

A raj egere

Háborúról, véres hullásról azt írni: szép – nem volna szép. De van 
a háborúban valami, ami a legszebbet, a bajtársi szeretetet, őszinte 
barátságot termi s ez az együvé tartozás, a közös, összekovácsoló 
sors. Összeállítják a rajokat, elnézik egymást pár napig a bakák, 
mint elemisták a későn beiratkozókat, aztán a jó vagy kevésbé jó sors 
összemelegíti a daliákat, kikerül a bunker, tampon, egy-egy kéz vagy 
más búvó települő hely falára az otthoni Édesek fotográfi ája, s mire 
elmúlik a hét, már úgy összemelegedett az a néhány hazulról messze 
szakadt magyar, mintha mindig édestestvérek lettek volna. Vigyáz-
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nak egymásra, mint számadó bojtár a ridegmarhákra, mert tudják, 
érzik, hogy nekik el kell számolniuk egymással valahol Szentesen, 
Tápiósülyön, Újvidéken vagy Bácsföldváron, ahol a „komát” valaki 
vagy valakik hazavárják. Ehhez tartják azután magukat kezdve a 
csajkamosástól az őrségváltáson át a gránátdobásig.

A mi rajunkban hárman vagyunk egymás szegődményesei, Dobos 
Illés őrvezető-rajparancsnok, Gál Jóska meg én. Mióta együtt járunk, 
sok akna robbant már útjainkon, ijedtünk és ijesztettünk, s ezek a per-
cek, órák fűztek bennünket szoros barátságra. Barátság… Mennyivel 
másképp hangzik ez otthon. Ott gyakran üres, színtelen szó, itt véres, 
sápadt, halk vagy üvöltő valóság. Ott kezdődik az igaz barátság, amikor 
az ember golyó elől kapdosott fejét összeüti édesen komája kobakjával, 
együtt lapul a futó árok sarában, s a felettük libegve világító Sztálin-
gyertyák fényében vidámítva, bátorítva, ugratva megkérdezi kenyeres 
pajtásától: – Félsz-e, gyerököm, halvány gyöngyvirágom?…

Százfelé szakad itt az élet egyetlennek vélt útja, kiszakad az ember 
mindenből, nem bízik, csak abban, akinek egyenruhája van, hiányzik 
az odahagyott otthon melegsége, s így történik azután, hogy felszed 
az ember egy éhes, hontalan ebet, macskát s rápazarolja minden fölös 
jóságát, gyengédségét. Az ilyen szerencsemalacot azután magával viszi 
a raj mindenüvé, kivéve, ha a kabala nem egyéb közönséges pocoknál. 
Mint a mi esetünkben volt. Mert nekünk is volt egy nagyreményű 
patkányunk, egérnek becéztük, de nem sokáig örülhettünk neki. 
Sorjában így történt:

Illés csomagot kapott. A legjobb falatokat a koff er legaljára tet-
tük, hogy utolsó falatjaink legyenek a legjobbak. Két nap jártunk rá. 
Harmadnapra virradóra éjféltájt azzal rázza fel Illést Jóska: – Te, pán, 
valaki zörög a kuferba! Neszezünk: zörgés. Még jobban neszezünk: 
még erősebben zörög a láda. Még sokkal erősebben is fi gyeltünk volna, 
de Illésnek elfogyott a cérnája, felvillantotta a rajlámpát, és rávetette 
magát a koff erre. A következő percben visszahőkölt, s a koff er látoga-
tója, „aki” mellesleg bevágta legjobb falatjainkat, egy jól megtermett 
pocok, elvágtatott az asztal alá. Utánanyomultunk, de csak a lyukat 
szidhattuk, amely bosszúnk elől eltüntette békésre szelídült éjszakánk 
első számú közellenségét. Illés hamar hasznavehetetlen villanyégőt tört 
apróra, s az üvegcserepeket elhintette közvetlen a lyuk előtt. Vártunk 
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a sötétben, s egyszer csak megcsörrentek az üvegdarabok. – Tehá-há! 
Vágja már a lábát, a szuj essen bele! – sivalkodta pokoli kárörvendéssel 
Jóska, aztán mikor gondoltuk, hogy a pocok már átverekedhette magát 
a barikádon, akkorát üvöltöttünk, hogy még magunk is megijedtünk 
tőle. A megriasztott pocok átvágtatott az üvegdarabokon, hogy csak 
úgy zengett a sarok. Még kétszer lestük ki a patkányt, aztán elálmo-
sodtunk, de egész éjjel nem alhattunk az állandó csörgetéstől. Végül is 
Illés kénytelen volt eltakarítani a lyuk elejét, de 14 órás, délutáni 4-ig 
szabad elvonulást engedélyez neki, de ha azután is itt – ultimátumot 
dörgött be a pocoknak – marad, csúf sorssal sújtjuk.

A pocok másnap is ott volt. Szürkületkor bakanccsal, seprővel és 
egyéb gyilokkal a kézben lesben álltunk. Jött a pocok, egyenest a kof-
fernek vette útját. Űzőbe vettük, Jóska meg a lyukat, a visszavonulás 
egyetlen útvonalát vágta, illetve állta el. A nagy trappolásra, zuhogásra 
még a szomszédból is átjöttek, de akkorra már Jóska (mint kocavadász 
élete egyetlen trófeáját) büszkén emelte a magasba a foglyul ejtett poc-
kot. Illés madzagot kerített, rákötötte a rab hátsó jobb lábára, azután 
sebesen ostort sikerített, s úgy terelte szobáról szobára az alattomos szö-
kési szándékkal minduntalan meg-megugró pockot, mintha legalábbis 
5–6 választási malaccal kérkedne a kókai országos vásáron. Éjszakára 
kipányváztuk a patkányt, jövője felől akartunk valami szép döntést 
hozni, amikor parancs jött, és indultunk más, szintén patkánytermé-
szetű, alattomos „parti férgek” vadászatára. A raj „egerét” rátestáltuk 
Jankai Miskára, hadd neveljen belőle mutatványos tengeri malacot, 
mint nyilatkozta a pocok előbbeni többszörös kunyorálása alkalmával. 
Napokkal később hallottuk, hogy a pocok vagy unintelligens volt, vagy 
egész egyszerűen csak szabotálta Miska nemes törekvéseit, elég az hozzá, 
hogy Jankai idomári tudománya bedöglött, s amikor látta, hogy a pocok 
se a pálcikaugrásra, se a plánétahúzásra nem mutat hajlamosságot, azt 
tette, amit a közönséges pockokkal szokás, agyonverte. Pedig kár volt… 
Azóta sincs a rajnak egere.

(Újvidéki Reggeli Újság, 1943. december 20.)
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Alkotó magyarság (részlet)

Azután megérkezett 1944 tavasza is. „Úgy mondják, s én hiszem, hogy 
nem vész el semmi, nincs abszolút halál, megsemmisülés. Anyag és 
szellem nem vész el nyomtalanul, a jó és rossz, alkotás és rombolás 
géniusza vagy fertőző baktériuma közöttünk él az első házépítéstől 
vagy az első, fel nem jegyzett háborútól kezdve, s emberek, nemzetek 
állnak szolgálatukba vagy válnak vazallusukká lelkiségük, kultúrfo-
kuk szerint… Velünk soha nem bánt kesztyűs kézzel sors, végzet és 
történelem, mégis erős annyira a lelkünk, hogy még ott sem pusztí-
tunk, ahol mindenki más tobzódna a rombolásban…

Harmadik éve már, hogy Oroszországban harcol a magyar. Három 
év nagy idő, a kényszerítő körülmények sok balságnak lehettek volna 
szülői, ha a magyar nem olyan, mint amilyen. Idő és szerencse olyan 
tájakra sodort itt, ahol nem volt még előttünk magyar. A lakosság ret-
tegéssel várta érkeztünket. Úgy tudták, hogy a magyarok agyonverik 
gyermekeiket, őket halálra korbácsolják és kirabolják. Hogy ki mondta 
ezt nekik? – Hát, én Istenem, mi nem voltunk azok. Bujdostak előlünk 
kicsit, aztán amikor a pöttöm bolsi gyerek cukorral vagy szappannal 
(és főleg egy darabban, élve) érkezett haza, kezdtek előjönni, azután 
beszélgetni, s amikor eljöttünk tőlük, előállt egy öreg szapozsnyik 
(csizmadia) és micisapkáját forgatva elmondta: Köszönjük, hogy jók 
voltak hozzánk, hogy többet építettek mint romboltak, köszönjük, 
hogy soha nem éreztették velünk az úr, a parancsoló és a szolga közti 
különbséget. Sajnáljuk, hogy elmennek tőlünk, eddig biztonságban 
voltunk… Most már csak azt kívánjuk, hogy mielőbb vége legyen a 
háborúnak, amit, tudjuk, nem Magyarország, hanem Sztálin akart. 
Lenin más volt… Igazat beszélt öreg Dimitrij: mi építettünk ma, és 
fogunk mindörökké.

(Újvidéki Reggeli Újság, 1944. 3.)
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Kossava

Bolond találmány a szél, különösen télen. Megvadul valahol az alvó 
mezőkön és betrappol bajt csinálni a város falai közé. Pirosra csipkedi 
a kislányok arcát, kimért léptű divatfi úkat ugrat lesöpört kalapjuk 
után és kedvesednek úgy fellebbenti a szoknyáját, hogy a szembejövő 
fi atalembernek majd a szeme esik ki – amit különben nem is bánnál. A 
fi atalembert Pityunak hívják, a kedvest Szöszilnek, téged, no, ez nem 
fontos. Fontos az, hogy ma pontban nyolckor a színház előtt találkozol 
Szöszillel, aki bizonyára ismét elmondja majd, hogy Pityu egy undok 
alak, nem hagyja élni, mióta a múltkor (ama széljáték után) bemutattad 
őket egymásnak, s neked persze haragudnod sem szabad, te vagy az oka 
mindennek.

No, most cihelődj sebesen, a sarkon még utolérheted a kalapod. 
Kicsit sáros, mi? Az a békapofájú meg röhög rajtad, a marha, biz’ isten 
jólesne szájon vágni.

Igazad van, hogy nem inzultáltad. Mégis, kultúrember vagy, az ipse 
meg (tényleg, eszedbe is jutott) ökölvívó, aki legutóbb olyan becstelenül 
pofozta ki ellenfelét, hogy azóta olyan az állása, mint a pizzai toronynak. 
Szóval nem is olyan kár, hogy nem tanítottad móresre a nyavalyást. 
Röhögött C! Hát röhögött! Bizonyára szerencsés fi ckó, aki ma kétszer 
is elugrott a villamos elől; a korzón nem léptek a tyúkszemére s nem 
kell pont nyolckor a színház előtt lennie. Mint neked. Amiből ugyan 
már fene se lesz, mert a katedrális igyekvő órája most kezdett bevágni 
a nyolcas sorozatba s te még nyúllábakon sem érnél öt percen belül a 
boldog légyott helyére. De hát mért van neked bűbájos kis Szösziled? 
Majd késik a drága is negyedórácskát, mint szokott, s te már régi 
ismerősként kezdheted újra a veszekedést az ajtónállóval, akinek az 
a rögeszméje, hogy felvonásvégig ugyan be nem enged senkit, hacsak 
nem apellálsz vajszívére egy zsebbe passzoló ötvenessel.

Ha már úgyis késel, gyújts rá. Itt a sarkon enyhely van.
Ne idegeskedj! Ez még csak a harmadik gyufa volt. A Morava drá-

gább, semhogy dühödben odavágd. Na, látod, milyen leleményes fi ckó 
vagy! Behúzódtál a kapumélyedésbe, s ügyesen kuporogsz is már, a 
rágyújtást azonban egyelőre hanyagolod, mert sietős léptek álltak meg 
pár méterre tőled. Ne félj, nem a háziak. Két fi atal húzódott csak el a 
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szél és villany elől a szíve melegével. Milyen édesek… Hallod te is?… – 
Pityu… ne izéljen… na! – Szöszil, drága kis bogár, hát nem azt ígérte, 
hogy ha ma egyedül megyek a nyolcas moziba, akkor puszikat kapok? 
– Ne… – De!… – Jöhet valaki… – Agyonütöm! – Pityu… Pityukám… 
de csak egyet!

Ugye még a csend is relatív? Vagy benned is az van? Mindenesetre 
kitűnő tüdeje van ennek a te Szöszilednek! Na, végre cuppantak is 
melletted. – Ez magának puszi volt? Te, te, édes kis gonosz ember! – 
Te vagy az oka, édes, és nem is vádolhatsz önzéssel. Engedtem, hogy 
meghatározd a mennyiséget, én meg megszabtam az időtartamot. A 
minőséget közös igyekezettel javítottuk fel, ugye?

Jók a füleid, pajtás. Azok ketten tényleg kuncogtak, és ismét meg-
csókolták egymást. – Jaj! Mennem kell. Színház után légy a sörözőben, 
jó? – Jó, kicsim. Tényleg nem kísérhetlek tovább? – Ma még nem. Nem 
szeretném, ha ilyen hamar kitudódna. Szervusz, rossz Pityu! – Csók, 
Szöszil! 

Mit is akartál ott a kapuban? Ja persze, rágyújtani. Milyen rosszak 
ezek a Moravák… És ez a hideg! Legjobb lesz hazamenni. Nem igaz? 
Fene ezt a kossavát is! Egész könnyesre csípte a szemed.

(Magyar Képes Újság, 1954. március 15.)

Öreg Kuri

Mikor megjelent görbe lábai fölött nagy pocakjával s azon a kisdobbal, 
mindenki utat nyitott, majd nyomába szegődött az öreg Kurinak, a 
kisbírónak. Ő volt falunk hangszóróállomásának őse, ha megpergette 
a kisdobot, elcsendesült az utca, és ki-ki futott a sarokra meghallgatni: 
mi tétetik közhírré, mi minden adatik tudtára a lakosságnak. Öreg 
Kuri ilyenkor szolgabírónyivá hatalmasodott. Külön fénnyel ragyo-
gott kifent bajszán a zsír és csizmáján a suviksz, amíg verte a dobot, s 
dörögve megparancsolta, amit elmondani megparancsoltak neki.

Dobszó után egyik-másik atyafi  hozzáfordult, hogy hát „Kuri bácsi, 
maga biztos tudja – hiszen ott van, bent –, hogy hogy’ is állunk ezzel 
meg azzal”. És az öreg, míg fontoskodva simított párat dús szemöldö-
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kén, leginkább választ is tudott adni a kérdezőnek. Vasárnaponként 
vastag meggyfa botjára támaszkodva ő vitte a szót a sarkon az emberek 
között, meg a kocsmában, ahova be-beinvitálta olyik tanácsra váró 
tanyai. Jó ember volt, derék ember volt az öreg csak néha nagyon is 
pápáskodott, és ilyenkor könnyen lemarházta a közbeszólót. Voltak, 
akik erélyesen érdeklődtek, hogy miért marhák ők, Kuri bácsi azonban 
nem törődött a háborgó pórokkal, tudta, hogy dobszóig elfelejtik a 
haragot.

Egy téli reggel azzal hozta lázba a falut, hogy vasárnap este 
vándormozi tart előadást a Nagyvendéglőben, és bemutatja a Ben 
Hur című látványos fi lmet. Nagy esemény volt ez akkortájt hiszen a 
legtöbben még csak hírből ismerték a mozit. Kuri bácsi is, de ezt nem 
mondta meg azoknak, akik tőle érdeklődtek, hogy mi a ménkű is az a 
mozgó. Inkább csak úgy „nesze semmi” formában válaszolt, hogy:

– Jó dolog a’, nagy dolog a’, hajják, csak persze csinnyán kő foganni.
Kuri nénit is ette a kiváncsiság, de félt is rettenetesen.
– Mit vagy úgy begazóva?! – ripakodott rá. – Hát ott leszek tán 

én is! Nem?
És vasárnap este, jobbjában a fütykössel, mellette anyóval elballagott 

az előadásra.
Rossz csillag gyúlt ki akkor az égen, öreg Kuri jobban tette volna, 

ha otthon marad.
Tagbaszakadt, cigányképű sváb ember volt a mozis, a lánya árul-

ta, a felesége meg az ajtóban eltépdeste a jegyeket. Fia a gép körül 
trappolászott, ő meg gyatra magyartudásával irányította helyükre a 
nézőket.

– Kérem a jety.. Köszönök… Ite palra… Desség hádra – hadarta 
állandóan, és terelte a népet.

Kuri bácsi került sorra. Átadta a két első helyre szóló jegyet.
– Desség hádra, asz asszonsák is…
Öreg Kuri szint változtatott mérgében.
– Hová mennyek én? – sustorogta elfúlva.
– Hádra, ekész a hádsó sorpa…
– Mén ám a zöregapád – tört ki az öregből s a jegyét odabökve a 

sváb orra alá ordítva megkérdezte? – Első hej ez, mongya?
– Esz asz, te kérem, te…
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– Ne tegezz – toppantott elkékülve –, rajtam nem fogsz ki! Gyere! 
– fogta karon a feleségét és a hápogó mozist félrelökve levezette a vá-
szon elé, az első padig. – Tágujjatok! – szólt az ott ülőkre, s az asszonyt 
leültetve a pad szélén foglalt helyet. Szinte füstölgött a méregtől. Hogy 
ez a jöttment milyen arcátlanul akart túljárni az eszén. „Első hejjel a 
zutólsó sorba! Lett vóna esze! Majd a pörcire nézek. Az ijentül minden 
kitelik” – zúgolódott.

Megkezdődött az előadás. Oroszlán kapdosott valamilyen látha-
tatlan légy után, s az öreg jónak látta odaszólni megnyugtatóan az 
asszonynak:

– Csúf állat, de ne féjj, ulláccik meg van kötve!
A nép izgult, mindenki Ramon Novarro pártján volt, a hevesebbek 

hangosan fenyegették Messalát, de a római kocsiversenyig nem történt 
semmi baj. Akkor aztán arénává változott a nézőtér eleje is… Az embe-
rek épp javában gyönyörködtek a vágtató paripákban, amikor az egyik 
kocsi, hogy előzzön, beljebb kanyarodott. Tán baj is lett volna, ha öreg 
Kuri idejében eléjük nem pattan és gamósát forgatva félre nem tereli 
a lovakat. Pillanatok alatt csurom víz lett, de még meg sem törölhette 
kopasz fejét, mikor észrevette, hogy a kocsisok még vadabbul közeled-
nek. Érezte, hogy nagy baj lesz, és rákiáltott a feleségére:

– Asszony, a falhó! Húzóggy a fal mellé! – ő maga meg szétvetett 
lábbal a középre ugrott, s a bottal hadonászva ordított, ahogy a torkán 
kifért, hogy: – Szthő!… Hőőő! Sszt! Hőhe!…

Hiába volt minden, a lovak rászaladtak a menekülő nézőkre… 
Öreg Kuri is, mikor látta, hogy föléje vágtat immár kocsi és ló, gyorsan 
curukkolni kezdett, de hanyatt esett. Koppant a botja, s a fi nomkodó 
borbélymester felüvöltött:

– Agyonrúgták, kérem!…
Sok mindenre szükség lett volna akkor, de erre a bejelentésre aztán 

nem. Mert egyszeriben mindenki nyakán érezte a lovakat. Kiabáltak, 
a fehérnép sivalkodott, öreg Kuri meg hanyatt fekve, hörögve hőhézett 
még akkor is, amikor lámpát gyújtottak. Olyan volt a vászon előtti 
térség, mint egy furcsa csatatér. Fej sehol, csak csizmák és combok 
meredeztek a plafon felé. A legtöbbjük guggolt vagy hasalt, mintha 
sürgős keresnivalója lett volna a padok alatt.
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– Hun a muzis! – kiáltotta vérszomjasan Kuri bácsi, ahogy karika 
lábaira tápászkodott. – Széttaposom, mint egy gyalogbékát! – Mikor 
meglátta, nekiesett: – Lovakat szabadítasz a népre, bitang?!!!

Ha le nem fogják, megkörösztöli a tokost.
– Haza, emberek! Nem vállalom tovább a felelősséget – adta ki a 

parancsot Kuri bácsi, s a „legázolt” nézőkkel az élén hazavonult. Más-
nap, mikor dobszó után mondták neki, hogy később nem történt semmi 
galiba, az öreg büszkén mondta: Elhiszem! De ha akkó közibük nem 
csapok, asziszem, jónéhán temetés lenne máma a faluba!

(Magyar Szó, 1960. február 13.)

Ici Paris
(Chopin sírja)

Szegény Voltaire, ha tudta volna, mi vár rá halála után, lóhalálában 
menekül el szeretett Franciaországából. Erre a megállapításra akkor 
jöttem, amikor kiléptem a Pantheonból, és lépcsőin ülve elgondolkoz-
tam az imént látottakon. Alig vártam, hogy a hatalmas festmények 
megbámulása után mikor kerül elő ismét a halhatatlanok kulcsára, 
aki levezeti az idegent a föld alá, és elmagyarázza, kik enyésznek ott, 
halhatatlanok, akikre büszke Franciaország. Engem Chopin sírja 
érdekelt, mert a kislányom megkért, hogy vigyek egy szál szegfűt 
Chopinnek, aki, úgy látszik, eljegyezte a lelkét.

Végre előkerült a szikár Kharón, ajtót nyitott, és mi utánaballagtunk 
a lépcsőkön. S ekkor ő, ki fent olyan halk, jó modorú dendi volt, itt 
felcsapott vásári kikiáltónak; olyan nagy hangon és hangsúllyal beszélt 
a kenyerét jelentő holtakról, mintha azt várta volna, hogy nyomban 
térdet s fejet hajtunk. Most az ő birodalmában voltunk… De nem is 
ez volt a bántó, másutt is ilyenek az ilyenek, hanem az, hogy a mindig 
szabadságáért, az ország, az ember, a szellem szabadságáért harcoló 
nagyok, például Rousseau, Victor Hugo és Voltaire is éppúgy ráccsal 
van elzárva tőlünk, ámulóitól, mint más ott nyugvó polgár, katona vagy 
káplár… Voltaire szobra ott áll a sírja előtt, persze szintén a rácson túl, s 
ajkán, a nagy gúnyolódó jellegzetes mosolyába mintha kis sírós szégyen 
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is vegyülne. Ez aztán megkapta a magáét… Ő, aki a szellem felszaba-
dulásáért is küzdött, lehet, hogy a végítélet napján, ha megszólalnak a 
harsonák, később szabadul ki, mint a közönséges halandók, mert előbb 
elő kell majd keríteni a szikár atyafi t, aki az orra után ítélve nemigen 
vetheti meg Burgund borait.

– Mikor érünk már Chopin sírjához? – kérdeztem.
– Itt, uram, soha – mondta és ismét emberi volt a hangja. – Chopin 

kinn nyugszik a père-lachaise-i temetőben …
Igen, másoknak sem jutott itt hely. Ők is ott vannak, abban a te-

metőben. Kimenjek?
Késő délután volt már, s hátha ott is kapuzárás van, mint itt, a 

Pantheonban? Elballagtam inkább a Sorbonne-ig, hol Villon (1451–
1452-ben) elnyerte a doktorkalapot. Legalábbis így írja Testamentu-
mában: „S bár a nőknél sok babért arattam, / s a vágy húsomba csontig 
harapott, / A vén könyvekhez is csak hű maradtam, / s elnyertem a 
doktorkalapot. / És akkor a magam lábára álltam, / s úgy éltem már 
hol vízen, hol boron, / Akárcsak most és nyelvem a vitában / minden 
tanárt megvert a Sorbonne-on.” Villon… A rossz társaság és „a kövér 
Margot” elvitte a bűn útjára. Itt járt, ezeken a köveken, s bizonyára 
itt látta valahol a szép fegyvermesternét, aki imígy énekel (vénségére) 
régmúlt szépségéről: „Pedig hidd meg, szűz voltam is egyszer, / Úgy 
mint Kathrine a múlt vasárnapig. / Szűz voltam én és százszor szebb 
a szépnél, / S a Saint-Germain des-Prés-ben nagymisénél, / Engem 
néztek csupán az emberek…” Nincs messze az sem, Párizs legrégibb 
temploma. Lehet, hogy annak közelében vagy a Pont au Change 
mögött, a börtön, a Conciergerie közelében beszélték meg a navarrai 
kolostor kirablását ő és két lókötő cimborája, Collin Caiyeux meg 
Ythier Méchant.

A három nap óta felhős égből zuhogni kezdett az eső. Beültem 
a Clunybe, a szegfűt odaadtam a mamzellnak, és megkértem, hogy 
hozzon bort meg taxit. Gyorsan meglett mindkettő, s nekem a kocsiba 
kedvem kerekedett meglepni persani ismerőseimet. Változtattam hát az 
adott címen mondván: Persan, Rue de Londres 9. A kopasz, vörös képű 
sofőr morgott valamit, de mintha nem lett volna csúnya. Hagytam, 
hadd mérgelődjön háborítatlanul, én meg Villonhoz tértem vissza… 
„Hol van Heloise, kiért a szarkofágban Abelard szíve még most is dobog. 
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És hol a szűz, kit Rouen várában égettek meg nemrég az angolok… De 
hol van már a tavalyi hó!”

Abélard és Heloise… Mintha nem is 865 évvel ezelőtt történt volna 
egy 38 éves férfi  és egy 18 éves lány között. A 38 éves teológus Fulbert 
párizsi kanonok 18 éves unokahúgának lett a nevelője. Halálosan egy-
másba szerettek, és Abélardnak mennie kellett, gyermeküket azonban 
megszülte Heloise. Titokban kötöttek házasságot, s ekkor az írás sze-
rint „Abélard kolostorba küldte Heloise-t, mire a kanonok bérencek 
által megfosztotta őt férfi asságától”. Az autó bekanyarodik egy utcába, 
s én arra gondolok, míg fékez, valószerűbb, hogy előbb történt a műtét, 
s erre Heloise önként ment az argenteuil-i kolostorba, nehogy Fulbert 
máshoz kényszerítse nőül”.

– Rou de Londres – néz rám morcosan Kurblisev, a sofőr. S csak 
annyit mond még, hogy tizenkilenc. A többit, tudja, kitalálom külföldi 
létemre is.

– Egy híján húsz – mondom neki magyarul, mire még haragosab-
ban pislog, de a húszfrankos kibékíti. Kajánul rám nevet, és otthagy 
az esőben.

Megkeresem a 9-es számot.
– Mr. Nyéky? – kérdi a portás. – Soha nem lakott itt.
Már nekem ne mondja, apám, mondom, és az orra elé tartok egy 

levelet, rajta áll világosan a feladó címe. Azt mondja mosolyogva, hogy 
igen, Persanban bizonyára ott is laknak az ismerőseim, de én itt vagyok, 
Párizsban… Megállj, Kurblisev, az anyád …

Bemegyek az első büfébe, suhogómat egy székre teszem, hadd 
csurogja ki magát, én meg rágyújtok, bort rendelek, és kimegyek egy 
pillanatra „nevetném – gondolom magamban – ha meglovasítanák a 
cigimet, gyufástól”. Nem bántotta senki. Csak épp a suhogóm hiány-
zott. Érdeklődtem egy ideig, aztán abbahagytam.

Szerencsére nem volt messze a Saint Lazaire pályaudvar. Autóbu-
szon vánszorogtam haza. Csendesen iddogálva hallgattam az esőt, s 
arra gondoltam, hogy én nyilván csomagolhatok is. Reggel szikrázott 
minden a napsütéstől. Evoé! Heuréka! Végre vidám színekben is látha-
tom Párizst. Úgy látszik, itt az a mondás járja, ha ellopják a suhogódat, 
másnap kisüt a nap.
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Vidoran ballagtam le a Jean Bonsergeant metróba, ugyanilyen han-
gulatban taksáltam fel a temetőt körülvevő hatalmas falat, vettem meg 
a szegfűket és léptem be a kiskapun. Az őr útbaigazított pár sou-ért 
nekem ajándékozta a temető térképét, amely nagyon is kell a halottak 
tündérkertjében.

Megyek. Olvasom a feliratokat. Aztán a 7. parcella egy gránitból 
való, ravatalszerű síremlékénél megállok, amelyen fekete márványból 
faragva ott fekszenek egymás mellett Abélard és Heloise, akinek lába 
előtt ott hever a hűséget jelképező kutya. Akaratlanul Csuka Zoltán 
sorai jutnak eszembe: „S lábad előtt a halál sötét kutyája immár meg-
juhászodottan fekszik és a végtelenbe bámul.” A Pantheonban nem 
éreztem ennyi magasztosságot. Itt templomban voltam, pedig azt az 
épületet Szt. Genovéva sírja fölé emelték…

Kezemben két szál szegfűvel barangolok ebben a tündéri szép te-
metőben Chopin sírja felé. Itt pihen az isteni Sarah is. Sarah Bernard, 
meg Bizet, Moliére, Alfred de Musset, Balzac, a két Dumas, apa és fi a. 
Úgy látszik, nem voltak jó franciák, hogy nincsenek lent a Pantheon 
alatt, de esküszöm, hogy Jean-Jacques Rousseau is ideszökne onnan, 
ki a napfényre, ha lehetne.

11. parcella… Boildieux… Bellini (et tu?) és alig tíznéhány lépésre 
rengeteg virág virít egy fehér síremlék előtt… Az ő arca sugárzik a 
domborműről… fölötte a zene márvány múzsája a fejét és ernyedten 
lebocsátja a lantot, amely elhallgatott örökre. Chopin… Dallamok száll-
nak a napsugaras sírboltok, pázsit és fák fölött, s amíg a két szegfűt az 
ajkához érintem szeretném valamelyik dalát elénekelni, s ez nem volna 
most szentségtörés. Mennyit adott ez a géniusz Franciaországnak, és 
mennyire szerethette Lengyelországot, hogy halála után kívánságára 
testét itt temették el, de a szívét hazavitték lengyelhonba. Ő, a szívetlen 
Chopin bizonyára megértette, hogy csak az egyik virágot hagytam nála, 
a másikat a szívem fölött hazahoztam a kislányomnak.

Süt a nap. Még egyszer visszanézek Chopin síremléke felé – ki 
tudja…

Most már csak egy dolgom maradt itt: megkeresni Adyt, akiért 
Párizsba jöttem, s eddig még nem találtam rá, a babonás bujdosóra.

(Magyar Szó, 1963. október 20.)
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Ici Paris
(És most elnémulunk)

Nem egy órából áll a nap – nyugtatgatja magát a lusta, aztán bűvölten 
mered a bukó Napra, és szeretné megállítani legalább ott, az ég peremén, 
ha már egész nap nem vette észre, hogy fölötte ragyog. Valahogy így 
vagyunk mi, emberek az élettel, szerelemmel, egy-egy tájjal, várossal is, 
akkor kezdjük látni, amikor a vonatunk előtt már szabadra állították a 
szemafort. Hányszor akartam én is megtalálni Adyt, aztán pár percnyi 
keresés után patópálkodtam, hogy úgyis itt van Párizsban, a versei meg 
bennem, majdcsak rábukkanok. A mese vége azonban mindig ugyanaz: 
időzavarba jut a cseléd, lót-fut, s a nagy kapkodásban a saját kezét se 
találja. Engem legjobban a babonás Ady babonája zavart meg, a hármas 
számok. Ott kerestem, a hármas, a harmincas és a harmincharmadik 
szám alatt. Soha nem hallottak róla. Így érkezett el az utolsó nap, és 
akkor döbbentem rá, hogy hiszen mindig tudtam, hogy Ady a Hotel 
Európában lakott, miért felejtettem hát el napokon át!?…

A portással elővetettem a telefonkönyvet, nézze meg; a Boulevard 
Saint Michel hányas száma alatt leledzik ama hotel?

Nem találta. Én sem. Hotel Európa nincs a „BulMis”-en. Lehe-
tetlen!

Nemsokára ott álltam a szökőkút előtt, amely mögött a hatalmas 
szoborcsoportozat Szent Mihály győzelmét hirdeti a sátán felett.

Pár lépés, és ott a Boulevard. Végigjártam a végtelen hosszú utat, s 
a hotelt nem találtam meg se a jobb, se a bal oldalon.

Késő délután tértem be fáradtan, kedvetlenül a Clunybe. Az én 
testamentumom utolsó sorai jutottak eszembe: „S ne átkozzon majd 
engem, / Ha a Nap későn jő fel: / Későn jő fel akkor is.”

Észre se vettem, hogy két egyetemistalány-félét nézek, ők meg engem. 
Elmosolyodtak. Haloványan én is, aztán az egyik megfordult, és lehajolt, 
mintha a cipőjén igazított volna valamit. Mások is így csinálják. Ezek a 
fruskák néha iszonyúan tudják, hogyan és mennyire kell lehajolniok… 
És végre eszembe jutott, aminek mindjárt az elején eszembe kellett 
volna jutnia: itt van monsieur Gerard, az öreg pincér! Hátha? – A Boul 
Michen valóban nincsen, uram, de balra az első keresztutca a Saint 
Severin, hát annak a harmincnyolcadik száma alatt van az öreg hotel.
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„Hotel de l’Europe” – hirdetik egy szerény márványtáblába vésve 
a betűk Ady tanyáját. Bemegyek. Már égnek a lámpák. A portás nem 
tud Adyról. Nem hirdeti semmi, hogy innen indult a halhatatlanság 
felé a legnagyobb magyar költő. – Sok híres ember lakott minálunk, 
uram – mondja a portás –, bajos is volna, ha valamennyinek emléktáblát 
vernénk a falba. Egyébként – mosolyodik el – én fi atalember vagyok, s 
Ady úr az én időszámításom előtt lakhatott a „löróp”-ban.

Barátságos ember volt és nyitott tenyerű, mint minden francia. 
No, nem a bőkezűséget kell érteni a nyitott tenyéren, hanem a bor-
ravalóvárást. Tudta, hogy nem hiába visz fel a harmadik emeletre. 
Türelmesen, csendesen nézett, amíg elballagtam jobbra, balra a vörös 
szőnyeggel bevont folyosón. Melyik szobában lakhatott? Csak annyira 
emlékeztem egyik verséből, hogy „Szobám a harmadik emelet”… Kint 
az utcán még egyszer felnéztem a homályba vesző, ötemeletes épületre. 
Adieu, Ady…

A sarkon áll Pizzi Pino emeletre szóló restaurantja. Kicsibe múlt, 
hogy össze nem vesztem vele. Nem akart inni adni: azt mondta, 
egyek is hozzá! Az étel mellett meg rátukmálta mindenkire az italt, 
és megfi zettette a borát még a legmegrögzöttebb antialkoholistával 
is! Teremtésit… a digó csak addig jó, amíg a Santa Luciát fújja, vagy a 
tükör előtt gyönyörködik magában.

Az utolsó órák Párizsban. Jó a bor, jók hozzá a versek, s jó mellettük 
elgondolkozni a babonás Adyról. Mert az volt lelke gyökeréig. Ezt pél-
dázza ragaszkodása a bűvös háromszavas verscímekhez, a hármas szám-
hoz s az Istenhez, akit egy-egy versében kegyetlenül páholt, hogy aztán 
„megijedve” a Köszönöm, köszönöm, köszönömben révületében szinte 
testetlenné válva ezt írja: „Napsugarak zúgása amit hallok, / Számban 
nevednek jó íze van, / Szent mennydörgést néz a két szemem…” s ezután 
a pogány, Isten-korbácsoló Ady olyan imádságot mond el, amelynek 
megálmodására képtelennek tartom a papokat.

És Ady mégsem hívő volt, hanem babonás. Odáig ment ebben, 
hogy református létére még a szentekben is higgyen. A Szajna partján 
című verse bizonyítja ezt a legékesebben: ,,Ott szebb vagyok, nemesebb, 
hősebb, / Sejtelem-csók minden dalom, / Szent Cecília hajol lelkemre / 
Álmatagon.” Hogy ki volt Szent Cecília? A zene védőszentje. Hogy mi 
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köze ennek a babonához? Sok! Ady ugyanis november 22-én született, 
Szent Cecília napján.

Szegény jó, zűrzavaros félisten. Ugyan mit érezhetett, amikor 
géniusz voltát feledve már sietve innen kocsizott Lédához, vagy bal-
lagott a drága Boulevard-on a pár száz lepésnyire folydogáló Gangesz, 
a Szajna felé? Magyar vonatkozású verseit Magyarországon, azokon a 
helyeken lehet átérezni a legjobban, ahol írta őket, Párizsban azonban 
nemcsak itten írt dalai harangoznak mélyebben, hanem az egész Ady, 
mert mindenüvé magával vitte szeretett Párizsát s így itt is hagyta a 
lelkét örökre.

Vajon ráismerne-e Párizsra?… Biztos, hiszen Szent Mihály útja, a 
házak nem változtak, s a platánok is ugyanazok, csak terebélyesebbek 
lettek.

Későre jár…
Nem a földalattin mentem, hanem taxi poroszkált velem át a vá-

roson, ki a Gare de Lyonra.
Alig éreztem, hogy elindult az expressz. Nem néztem ki. Lehajtot-

tam a fejem és rágyújtottam. Egyik útitársnőm cigarettát kért. Az ő 
„hazaija” már régen elfogyott. Némán megkínáltam gyufával is. Nézett 
és úgy kérdezte, mintha magának is mondaná:

– Teško?
Elfordítottam a fejem, mert köd ült a szememre s a tüdőmre, egyre 

gyorsabban szippantottam a levegőből, aztán mosoly vonaglott át az 
arcomon: a feleségem korholó hangja szállt felém a messzeségből: – Már 
megint szipogsz, apu?

(Magyar Szó, 1963. október 22.)

Vándorcirkusz

A legőrültebb spanyoljárvány sem okozhat akkora lázat, mint amilyen 
Görhéék közt tört ki arra a hírre, hogy vándorcirkusz érkezett a falu-
ba állatsereglettel, szerecsennel, kard- és tűznyelővel, kötéltáncossal, 
miegyebekkel. Azok, akik olyan okosaknak tartották magukat, hogy 
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mindig attól féltek, egyszer szétpukkan majd a fejük a benne szorongó 
tömérdek észtől, kijelentették, hogy:

– Maszlag a zegisz! A zoroszlány nem biri a klímát!
– C! – szörnyűködött Tamás, a marhahajcsár. – Ojjan cudar az a 

klíma?
– Ojjan! – mondta meggyőződéssel Módos Gazsi, a tűzoltótorony 

nappal éber őre.
– A kirelajzumát! – pislogott ijedten Tamás. – Oszt mi az a klíma?
– Fölhőjárás – magyarázta Tifl a, a bódés, akinek mindig volt ideje 

újságolvasásra, tehát tanult embernek számított.
– Eccerűen fölhőjárás, ami eere mifelénk más iránybú gyün, másba 

mén, mint a vadak országába, oszt így megölje a dúvadat. Ezé aztán 
leginkább sihedert varrnak a zoroszlánybőrbe, oszt az rémiszgeti a 
népet. Így lesz ez most is!

Hitelt adtak a szavának, nem úgy, mint a tojásos kofa Görhének, 
aki pedig minden szentre külön-külön megesküdött, hogy másnap tíz 
tojást lop neki hazulról, csak előlegezze neki a beléptidíjat. A kupec 
hajthatatlan maradt.

– Essen bele a nyű – panaszolta Dükülinek a sikertelenségét Görhe 
–, peig akar egy tucatnyit is vittem vóna neki!

– Ne bánkóggy, ember – vigasztalta a cimbora –, többet ér annak 
száz dinár, mint a szentekbe vetett hite! De nem baj; épp azé se adom 
neki azokat a libatojásokat, amikre a mútkó előfi zetett.

Görhe vigasztalta volt, herregett mint a kutya, amelyet a saját ud-
varában rúgnak farba.

– Nem baj – csikorogta –, maj teremtek én hónap tojást, de meg-
fi zettetem vele a rendes árat, mer aszondom maj neki, hogy a zanyám 
kütte! Fizessen a pogány, ha nincs benne becsület!… A zoroszlányt meg 
megnézzük még máma, méghozzá ingyen, semmijé!

Délután nagy csinnadrattával falujárásra indult a cirkusz apraja-
nagyja, hogy a nagyérdmű közönség szíves pártfogását kérje. Görhéék 
már az első sarkon megszívlelték a rekedt hangú igazgató barátságos 
invitálását, nem sokáig nevettek hát a pojácán, hanem elverettek, és öt 
perc múlva már akkora rést hasítottak az arénát körülvevő ponyván, 
mint buzogányával a hetrefüles Botond a bizánci bádogkapun.
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A felderítéssel hamar elkészültek, és csakhamar kölcsönösen köp-
ködték egymást a ketrecében megháborított csimpánzzal, aki tehetetlen 
dühében ott makogott már a legtökéletesebb őrület szélén, amikor végre 
megelégelték az első számot, és odakocogtak az oroszlánketrechez. Fiatal 
jószág volt, s mert hihetőleg nőni akart még, hát szunyókált kicsit.

– Kicsillem – állapította meg fi tymálva Girci.
– Biztos zsákba neveeték – vélte Csíra, és ez rávallt pengeéles 

eszére. Csíra ugyanis még most is, tízéves korában is attól rettegett 
esténkint, hogy kimegy a szobából a világosság, ha lámpagyújtás után 
ajtót nyitnak.

– Sose féjjetek, urak – zendült kellemesen Görhe kappanhangja. – 
Ez itt – és hanyagul az alvóra mutatott – valóba oroszlány ámazomba 
összekucorodott, s aluszik. Namámost, mit tesz a zálmábú főriasztott 
kisegér? – kérdezte hetykén.

– Megrezzen, ugyebár, majd meg ménkűnagyot ugrik. Ime: 
eksperiment!

S ezzel Görhe odalépett a rácshoz és rásózott az oroszlán kilógó 
mancsára.

A nézők serege tágult, és Girci felnyikkant:
– Mán rezegett!
– E’semmi! – intette le Görhe. – A zest fénypontya most követ-

kezik – szólt, felemelte a kezét, suhantott… és sikoltása beleveszett 
az oroszlán ordításába. Mert az történt, hogy az oroszlán megelőzte: 
ő csapott előbb, és úgy lerántotta a bőrt Görhe kézfejéről, mintha 
kesztyű lett volna.

Érezték, hogy baj lesz Görhe próbaénekléséből, és Düküli nyomban 
betapasztotta tenyerével a vérző idomár száját, de Görhe ahajt bele is 
harapott, mert nem kapott levegőt és most már hármasban üvöltöttek 
az arénában, amely Pablo, a spanyol kötéltáncos személyében hirtelen 
benépesült.

Girci vette észre először, s amikor meglátta a tekintetét, azt hitte, 
hogy himlőt kap tőle. Hát… azt nem, de pofont akkorát kapott, hogy 
nyomban elaludt, mint kiskorában, amikor mákhéjat itattak vele. A 
következő mozsár Csíra képén dörrent, jó komótos, öreg pofon volt, 
Csíra még esztendőre rá is esküdözött, hogy egyszerre két kézzel csapta 
meg a levegő ura.
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A hon vérző fi ait nem bántotta Pablo, sőt bekötötte sebeiket, utána 
titoktartásra intette őket, és futni hagyta a négy daliát. Mert ő volt 
megbízva a cirkusz őrzésével, de hát a direktrisznek migrénje volt, s ő 
gyógyítgatta a sátorban szegényt…

Lőtávolból kijutva visszanéztek. Pablo meg egy kerek asszonyság 
nagyban foglalatoskodtak a bizánci kapu körül: a rést varrták be, 
nehogy a diri is migrént kapjon, mert a fejfájós férjek néha fenemód 
tudnak ám következtetni, és ilyenkor izgága fi ckókká válnak. Pablo meg 
már ismerte azt a négysoros románcot, mely szól pedig ekképpen: „Az 
éji bogarak donognak és zúgnak. A férji bogarak pofoznak és rúgnak.” 
S ezt „á la cha-cha-cha” is járatják a pácienssel.

Némán ballagtak, akár egy lassan mozgó alakulat, csak Csíra 
kapkodta fel olykor a fejét, mint csárdás közben a duhaj legény, hogy a 
szándékosan szemébe rázott hajtincset visszacsapja a feje tetejére, persze 
csak úgy, hogy hamarosan ismét a szemébe lógjon.

– Mit rázod a fejed, mint az eperfát?! – kérdezte mérgesen Düküli.
– Asziszem, hogy te még aszt se bírnád, ha téged csap meg a cirku-

szos – mondta neki keserüen Csíra, és olyan undorral nézet rá, mint 
muszlimán a szalonnára.

Nem volt hazamehetnékjük. Az ármádia ép felének azért, mert 
ugyan mit csinálnának ők otthon, a sebesülteknek meg azért, hogy 
ugyan mit csinálnának velük otthon! Meg hát korai volt még az idő, még 
csak most kezdett nőni a délután, estig sok mindent lehetne játszani.

– Jáddzunk cirkuszt – ajánlotta Girci. – Én tudok kötélen járni, 
majd én leszek a légtornác.

– Ha te csak 3 lépést is tucc a kötélen mászni, akkó én tűznyelő 
leszek! – kiáltotta mérgesen Csíra, akinek ma valahogy nagyon a 
begyében volt Girci.

– Én meg a zigazgató! – kapott a pozíció után Düküli, de Görhe 
ráröff ent:

– Attú csiba! A zigazgató én leszek, te meg az a szép almásderes 
kanca, aki Julcsi névre hallgat.

– Hát én arra nem hallgatok! Ha mán ló leszek, akkó legyen a nevem 
Szultány! – heveskedett az idő előtt lerotált direktor.

Rámondták az áment, és elindultak a liget felé. Útközben Girci 
hazaugrott a kocsikötélért, Csíra meg a neki szükséges kellékekért. 
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Egy tisztás volt az aréna, ott feszítette ki kötelét Girci, jó méterre a 
föld fölött, Csíra meg rongydarabot erősített egy mogyoróvesszőre és 
jelenésükre várva leültek a fűre mint nézők.

A direktor közben már hosszú nyelű ostort csinált, aztán gatya-
madzagot kötött Düküli nyakára, körülvezetgette a táltost, aki ké-
nyeskedve lépdelt, olykor horkantott, nyerített és rúgott. Görhe eztán 
pattogtatott az ostorral.

– Galopp, Julcsi! – akarta futtatni, de a ló megállt és sértődve 
fordult hozzá:

– Ha mégeccé így mondod, itt hagyom a zegisz cirkuszt!
– Jó van, no – szelídítette a musztángot Görhe. – Aló, vágta! 

Szultány!
Düküli trappolt is, mint amikor csicsókalopáson érték. Ezután 

Görhe egy érces „hőhével” lefékezte, majd hol az egyik, hol a másik 
lábára térdeltette a tajtékzó ménet.

– Oszt most következik a zest fénypontya! – harsánykodta Görhe. 
– Meghalatom a telivért!

A közönség tombolt, a szerepébe beleélt direktor meg ráripakodott 
az almásderesre:

– Ess össze, Julcsi!
Düküli a dühtől sápadtan fordult a felé. Görhe azt hitte, hogy a ló 

nem jól értette a parancsot és még hangosabban kiáltotta:
– Dögőjj meg! Hama!
– Dögőjjön meg a zöregapád, híres! Nem montam, hogy Szultány 

vagyok!? – s ezzel elszakította kötelét és leheveredett a röhögő közönség 
közé. Mikor valamelyest elcsitult a tetszészaj, Görhe megpróbálta jobb 
belátásra bírni, de beszélhetett neki, akár edző a rossz futballistának.

– Következő számunk Girci, a légtornác – szólt hát Görhe, és 
nézővé változott.

Girci odaporzott a kötélhez, fölmászott a fatörzsön és ráállt a kötél-
re. Egész jól mutatott, ahogy állt, és a háta mögött fogta a fát, de ahogy 
nekiindult, mindjárt körösztsasszét csinált, és spirálszaltóban vágódott 
a fűre. A térdét meg a bal orcáját sajnálta kis ideig, kikaparászta belőle, 
a füvet, s a közönség röheje és füttye közben újra felmászott a fára.

– E’ semmi se vót! Csak begyakollás! – mondta, aztán jól megnézte 
a kötél túlsó végét és – uccu!
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Nem sokáig taposta a kötelet, amely ugrált alatta, mintha rángatták 
volna, de négyet lépett azért, mielőtt lepörgött volna az édes anyaföldre. 
Mikor a viháncoló közönség tapsorkánja közben felkelt, nyögött még 
párat, mint akit a csúz kínoz, aztán büszkén szólt Csírára:

– No, kínyes, én többet léptem háromná, hát most edd meg a tüzet, 
ahogy montad!

– Helyes, helyes! – kiáltozta a két néző, Csíra meg, mint aki tudja, 
hogy rajta a világ szeme, gúnyos mosollyal a középre ment. Biztos volt 
a dolgában, mert próbálta ő már ezt a suszterműhelyben, tudta, hogy 
erősen rá kell lehelni a spirituszba mártott égő rongyra és csak utána 
kapni a szájába, a közönségnek így az az illúziója támad, mintha valóban 
a szájában oltaná ki a tüzet.

Lerakta maga elé a ronggyal ékített pálcát, elővette a nadrágzsebéből 
a kékítős üveget, amelynek tartalmát otthon kiöntötte és a gyorsforraló 
spirituszával töltötte meg, jócskán meglocsolta a folyadékkal, meg-
gyújtotta, felemelte, rálehelt s az elalvó rongyot a szájába kapta, majd 
diadalmasan a feje fölé emelte.

A közönség elámult, vadul tapsolt és újrázott. Csíra megismételte 
a mutatványt, s mert a siker még nagyobb volt, harmadszor is meg-
gyújtotta a rongyot, de most várt kicsinyég, míg egészen nagy nem 
lett a lángja.

Sok futó bízta már el magát és esett össze a cél előtt, mert nem 
bírta szusszal. Csíra is így járt. Felemelte a lobogó fáklyát, teljes erőből 
ráköhentett, és mindjárt a szájához is kapta.

Ez lett a későbbi pofonok oka, mert a tűz még nem aludt ki teljesen. 
Csírából azonban kifogyott a szusz, levegőért kapott, és a levegővel 
együtt szájába csapódott a láng is. Elhajította nyomban a nyeles kanócot 
és kiabált, ugrált, hadonászott, mint szombat delenkint a félig neszült 
közlekedési rendőr.

A közönség előbb derült a jeleneten meg Csíra pösze beszédén, 
de aztán hirtelen észbe kaptak, fújkálták szegénynek a nyelvét, amit 
minduntalan kinyújtott, mint nagy melegben a kuvasz. Nem tudták, 
mitévők legyenek, de azt érezték, hogy Csírán nyomban segíteni kell, 
mert dagad, hólyagosodik a nyelve. Gyorsan elvezették hát a kúthoz 
és vizet húztak neki, de Csíra csak brutykált a vödörben, mint magló 
a pocsolyában.
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Nem volt más hátra, hazatámogatták.
Mári néni, Csíra anyja a hallottak után még örült is szegény, hogy 

élve kapta vissza a fi át, a család feje azonban mérgében elvesztette a fejét 
és úgy elverte a társulatot Julcsitól kezdve fel a direktorig, hogy jó ideig 
pipiskedve jártak, akárcsak a Rohonczy báró unokahúga.

Hátra volt még a meghitt családi otthon melege.
Megható volt…
A gyerekek sírtak…

(Magyar Szó, 1964. december 6.)

Kukoricázás

Mikor a nagykabát átadja helyét a sifonérban a vékonyabb gúnyának, 
és a klumpában szalmát vackolnak a lábnak, megkezdődik a kukori-
cázás, a csöves tengeri morzsolása géppel vagy kézi erővel. Ilyenkor 
kezdenek kievickélni adósságaikból a gazdalegények, akik éppoly 
szűkösen állnak néha pénz dolgában, mint a napszámosok vagy a 
szakképzetlen kőművesmunkások, és éppúgy isznak hitelbe, mint azok. 
Csakhogy míg a napszámosoknál minden szombaton, a munkásoknál 
meg havonta kétszer is van elseje, a gazdalegények csak valamilyen 
mezőgazdasági termény betakarítása alkalmával jutnak pénzhez, s 
ilyenkor is a szülők beleegyezése nélkül. Röviden: elemelnek egy-két 
zsákkal, és így szanálják magukat. Ez, ugyebár, egyszerű. Pedig nem 
az. Minden nemzedéknek új lopási módot kell kitalálnia, mert a régit 
az apák is jól ismerik, és könnyen körmére koppintanak a közös tu-
lajdonból kaparászó legénységnek. Ennek még föltöttébb kellemetlen 
következményei származnak. Az egyik, hogy az egyednek otthon 
állandóan lesunyt fejjel, pironkodva kell járnia, megvonják az amúgy 
is mizerális zsebpénzt, a kocsmában meg befagy a hitel, inal a becsület, 
s a cigaretta helyett a fogát szívja János vagy József, nedű helyett meg 
keserűséget nyel a vasárnap délutáni tánc szüneteiben.

János és József felképelését mesélem el, mielőtt rátérnék két olyan 
históriára, amelyből egyelőre okulhatnak az arra szoruló előképzős 
kukoricatolvajok.
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János bezupált félkegyelmű volt a faluban, de hasznavehető valaki 
olyan esetekben, amikor valaminek az elvégzésére más nem vállalkozott. 
József egy napon elérkezett oda, ahol a hanyagul fogadott köszönés után 
nem azt kérdezik a bortermelő meg a kocsmáros, hogy „no mit iszol?”, 
hanem hogy „no, testvér, mi lesz má!?”, tehát elért a zord bizonyoshoz, 
hogy mihamar bedugul számára a csap. Vakarózott… Tudta, hogy lopnia 
kell, és hogy lopni is fog, csak azt a megbízható illetőt nem találta meg, 
akit pirulás nélkül felkérhetne egy szusszantásnyi segítségre. Csak addig-
ra, míg pontosan az esti harangszó elkondulása után a falon át a vállára 
gurítaná a kukoricával teli zsákot. Ebből is látszik, hogy József elemista 
volt még, de jó növendék, mert végszükségében kikötött Jánosnál, aki két 
pakli Dráva ellenében hajlandó volt felfogni a ráhemperedő zsákot.

Amint mondák, nem úgy lőn. Mert idősb József pontosan akkor 
ért a sötétben a mondott hely közelébe, amikor kedvenc fi a a lépések 
hallatára megkérdezte, hogy: 

– Itt vagy, Jani?
– Itt – szól ugyanolyan halkan idősb József, és már tartotta is a vállát 

a belülről meglökött, lehuppanó zsáknak – épp úgy, mint ahogy legény-
korában a komájának segédkezett. Csakhogy most nem örömében 
dobogott a szíve, hanem felháborodásában! (Minden relatív, ugye.) A 
méreg azonban csak akkor öntötte el istenigazában, amikor a sarkon 
nekiszalad a megkésve vágtató János. Mivel úgy zsákostul nem bírta 
pofon vágni, hát rászólt:

– Jó, hogy gyüssz, fi am. Fogd csak meg egy kicsit a zsákot, Jani!
A hibbantja nem érezte meg a veszedelmet, és vállaira vette félig a 

terhet, de azon nyomban szédület támadt az eszében, mert akkora át-
szállót kapott, hogy imbolyogni kezdett, mint tengeren az üres hajó.

– Mars előre, a kiskapuhó! – harsant az újabb parancs, és János 
odakacsázott. Ifj abb József épp kifelé igyekezett volna, de beszorult az 
ajtóba. Nem látta meg hátul álló apját, és izgatottan szólt rá Jánosra:

– Ne ide, ember, ne ide, a kutya …
– De ide, csakis ide, a zanyátok… (és a többi) – dörögte a fi ában 

csalódott atya, majd hirtelen belökte Jánost az udvarba, ő is belépett, 
és bezárta maga után a kiskaput.

Nagy egerészések estenek azon az esten a bágyadt holdvilággal bevi-
lágított udvaron. Hiába szökellt János, és futkozott József, az ostor csak 
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elérte őket, úgyhogy végül is a szárkúpon, a pulykák közt leltek mene-
dékhelyet, és ott is bóbiskolták volna át a hideg éjszakát, ha meg nem 
esik rajtuk az öreg szíve. De megesett. Lecsalogatta Janit, odavezette a 
kiskapuhoz, és néhány jó tanács kíséretében kipofozta az utcára.

Jóska nem várta meg, hogy lehívja. A hideg mellett most az egye-
düllét is fenyegette, maga ment hát be a konyhába, és ott a rántott 
leves mellett várta be a végzetet, amely nem késlekedett. A nemezis 
azzal kezdte, hogy kirúgta alóla a széket, és még arra is volt ideje, hogy 
szájon csapja lehulló gyümölcsét. Jóska tátott szájjal, szédelegve ült fel 
a földön, és olyan hevenyészve pillogott, hogy József gyorsan beiszkolt 
a szobába, hogy kedvére kiröhögje magát.

Az ilyesminek persze elmegy a híre, különösen, ha János volt annak 
az egyik szenvedő hőse. A hasonló sorsban sínylődő jó komáknak, 
Andrisnak és Mihálynak össze kellett hát dugniuk a kobakjukat, hogy 
a régen bevált receptek helyett valami újat találjanak ki, hacsak nem 
akarnak József és János sorsára jutni. Egyetlen archimedesi pontjuk volt, 
az, hogy mindkettőjük apja vásárolni szokott a kutyaszorítóba került 
legényektől. Azt már kisütötték, hogy egymás apjának adják majd el a 
lopott kukoricát s így az öregek gabona állománya sem csorbul meg – de 
hogyan, hogyan szállítsák el a „kukit”, a „pirosszeműt”? Végre rájöttek…

Másnap este Andris megmondta, hogy elmegy kicsit szétnézni, s 
ugyancsak egyet fordulni ment el hazulról Mihály is. És ugyancsak 
egymást keresték pár perc múlva otthon, mire az apák kölcsönösen 
mondták, hogy „épp most ment ee”. Ezután szerep szerint köhécseltek 
kicsit, majd halkan megkérték öreg Mihályt, illetve öreg Andrist, hogy 
váltson velük pár szót. Ennek eredményeként aztán másnap este ismét 
bekopogott Andris bácsihoz Mihály, Mihály bácsihoz meg Andris. 
Beszéltek pár szót az időjárásról, aztán a két öreg kikísérte a vendégét, 
és kint a sötétben két helyen ugyanaz a párbeszéd hangzott el:

– Meghoztad, fi am?
– Meg.
– Mennyi van benne?
– Ötvenhat kila.
– Négyive az… kétezer kétszáz negyven dinár. No, pár dinárra ne 

nézzünk: neszte kétezerkétszáz. Ha 57 lett vóna, akkó 2300-at attam 
vóna.
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– Jó van így is.
– Vidd fő, oszt öntsd ki. Én majd vigyázok.
A két ifj ú felment a padlásra, az egyik itt, a másik meg ott ürítette 

ki a zsákot, és leballagott a strázsához.
– Hát akkó hónap is hozó?
– Hát. Meg még eccé. Háromszó segít a zisten – vihogott a be-

tyár.
– Akkó csak hozd, oszt tedd a hejire.
– Jó. Jóccakát! – szólt Andris és Mihály, majd kabátja alatt a zsákkal 

elballagott.
– Jójcakát, fi am! –mondta melegen András gazda és Mihály gazda, 

és mosolyogva bebandukolt az egyik itt, a másik ott a házba.
Esztendőre rá is tőlük vásárolt a két öreg zsitopromos, és soha nem 

tudták meg, hogy nemcsak, hogy a saját búzájukat veszik, hanem hogy 
Andrisnak Mihály tölti meg otthon a zsákot és készíti le a padlásföljá-
róhoz, Mihálynak meg Andris, tehát még csak cipekedniük sem kellett 
vele a falun át.

Menyhárt és Gyurika édestestvérek voltak. Kiskorukban elvesztet-
ték a szüleiket, és zsugori öreganyjuk nevelte fel őket. Ez persze később 
megbosszulta magát, mert a vékonypénzű legénykék is szerettek volna 
sátoros ünnepeken muzsikáltatni is a kocsmában, hogy hadd lássa a 
falu, minő gyerekek ők. Mindehhez viszont sokkalta több pénz kellett, 
mint amennyit a szüle csurgatott eléjük. Pénzhez kellett hát jutniuk, 
pár zsák kukoricához, ami végeredményben az övéké is volt, mert a 
diákoskodás mellett minden mezei munkát is ők végeztek.

A kukoricát a padláson tárolták, ahova a konyhából lehetett feljutni 
a falhoz támasztott létrán. Egyszerű volt a dolog, csak az a veszély fe-
nyegetett, hogy a rövidlátó, de annál jobban halló nagyanyó meghallja 
a motoszkálást, és szétcsap a portán. Így is gyanakodott már, hiányolta 
a kukoricacsöveket, pedig eddig testvérek között is mindössze vagy 
20–30 kilót lopkodtak el, csak úgy a zsebekben, meg az ing alatt. Nekik 
azonban több, sokkal több kellett! Folyamodtak a sötét hatalmakhoz, 
sőt a fekete mágiához is, hogy segítsen rajtuk, de végre az egekhez szállt 
hő imájuk, és íme: megszületék a Gondolat.

A szüle öreg volt, tehát vallásos.
Vaksi volt, tehát nem látott.
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Olvasni elfelejtett, tehát be lehetett csapni. Nem kellett más hozzá, 
csak a szentírás. Kölcsönkérték tehát a paptól a szüle számára.

– Idehallgass, Gyurika! – szóla ekkor egyetlen fi testvéréhez Meny-
hárt. – Mikor a szüle ebéd után pár percre elvonul megkönnyebbülni, 
te felmégy a padlásra, amikor én tüsszentek, nekifogsz a morzsolásnak. 
Ha teli lesz a két zsák, nyarvogj, s amikor én kettőt tüsszentek, csen-
desen lehozod, és a fal végében eldugod a kukit. A többit majd este 
elintézzük.

Mikor a szüle elvonult, Gyurika felpattant a padlásra, és villám-
gyorsan irdosni kezdte a csöveket. Menyhárt a szoba ablakából leste az 
árnyékszéket, s a szüle felbukkanásakor jelezte a veszély közeledtét. A 
padláson megszűnt a zörgés, Menyhárt meg hamar előkapta a bibliát, és 
magában mormogva olvasott. A szüle letelepedett az ablak mellett álló 
székre, rongyot tépegetett pokrócnak, és hallgatta az unokája álmosító 
mormolását. Kis idő múlva megkérdezte, hogy a leckét tanulja-e.

– Nem, szüli, a bibliát olvasom – mondta Menyhárt, és kegyetlen 
nagyot tüsszentett.

A szüle megremegett, mint kürtszó hallatán a csataló. Letette a 
rongyot, és áhítatos lelkesedéssel kérdezte: 

– A bibliát mondtad, édes unokám?
– Azt, szülike.
– Hát te azt is szoktad olvasni?
– Nem mindig, de most, hogy annyi jele van a világvége közeledté-

nek, úgy gondoltam nem árt, ha beleolvasok a Jelenések könyvébe.
– Oszt írja-e a világ végét? –kérdezte megreszketve nagyanyó.
– Még hogy! Az ember azt hiszi, hogy nem is olyan régen írhatta 

az az apostol.
– Nem apostol vót a, János próféta vót!
– Akkor is eltalálta! Hallgassa csak: Mikor a fi gefa kivirágzik, 

tudjátok majd, hogy eljött az idő. De más is van ám itt!
– Óvasd, kisfi am, óvasd. Én má’ vagy harminc éve nem bírom, mán 

el is felejtettem a javát.
És Menyhárt olvasott. Annyira belemerült, hogy észre sem vette a 

nyarvogást a padlás felől. Nagyban szavalta hát, hogy jaj lesz a zsugo-
riaknak, akik nem adnak pénzt, ételre, italra, cigarettára …

– Az is benne van? A cigaretta?
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– De benne ám, szüli. Mert mindent tudott ám az az emberek közt 
járkáló János – Gyurika alatt megroppant a plafon. – Mászkál a marha! 
– dühöngött Menyhárt, majd kenetteljesen folytatta: – Azt is tudta, 
hogy jeleket látunk majd, meg hallunk – Gyurika akkorát nyarvogott 
mérgében, mint a kandúr, ha a farkára lépnek –, állatok hangját is hall-
juk… Hap-cci… haaapp-chihh! – Gyurika alatt megnyikordult a létra. 
– Még recsegés is tudatja majd, hogy közeleg a vég – újabb reccsenés 
fentről. – A marha alatt még leszakad a lépcső! – kesergett Menyhárt, és 
rákiáltott a szülére: – Reszkessetek, pénzéhes vének, mert az úr megkérdi 
ám majd, hogy mért vontátok el szeretteiktől a százdinárosokat!?

A szüli erre sóhajtozva ingatta a fejét, csudálkozott a János fenye-
getésein, de hát hinnie kellett, hiszen benne volt a szentírásban, íme, 
az unokája olvasta, márpedig az jövőre érettségizik.

Menyhárt olvasott még kis ideig, aztán, mivel beóvakodott Gyurika 
is, abbahagyta az ájtatoskodást, és indulni készült.

– Olvassá még, kicsim! – kérte nagyanyó, de Menyhártéknak men-
niük kellett közös leckeolvasásra az egyik barátjukhoz.

– Jövő szombaton majd megint elkérem a könyvet, és olvasok, szü-
like – mondta nagylelkűen Menyhárt, erre a szüle előkotorta zsebéből 
a pénzes zacskót, és egy-egy százast adott az unokáknak:

– Netek – mondta –, de aztán nehogy berúgjatok!
Menyhárték hevesen tiltakoztak a lerészegedés ellen. Könnyen 

esküdöztek, hiszen 200 dinárból csak 1 liter borra tellett. Kissé azért 
meg is hatódtak, de az már nem jutott eszükbe, hogy a lemorzsolt 
„pirosszeműt” visszavigyék a padlásra. Mert az elérzékenyülésnek 
nemigen van ott hatalma, ahol muszájt mond a szükség. Elköszöntek 
hát szépen a bibliás tolvajok, és gondosan becsomagolt szentírással 
beájtatoskodtak a parókiára.

(Dolgozók, 1964. december 11.)
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Akik eladták Krisztus köntösét
Velencei kalmárságok (2.)

Ha Velencéből hirtelen elhordanának mindent, amit ide 1500 év alatt 
összeloptak, harácsoltak, akkor ez a meseváros Olaszország legsze-
gényebb városkája lenne. Eltűnne jó néhány tündérpalota meg a 28 
méter hosszú márványívből készült Rialto híd is, amit pedig annyi 
művészettel épített Antonio da Ponte 1588 és 1591 között. Eltűnne, 
mert azt a tizenkétezer cédruscölöpöt is éppúgy lopták, mint a védő-
szentjük, Szent Márkus templomának bejáratát díszítő, egymásra még 
csak véletlenül sem hasonlító oszlopokat (a templom 500 oszlopának 
a fele kétes származású), és eltűnnének a főbejárat fölött ágaskodó, 
aranyozott ércből való négyes fogat lovai is, amelyek előbb Néró, aztán 
Traianus császár diadalkapuját ékesítették, majd Konstantinápolyba 
kerültek, és végül ide. És Konstantinápolyba kerülne a főoltárt ékesítő 
ikonosztáz is, amely amellett, hogy sok ezer drágakővel van kirakva, 
néhány kilóval több mint 10 métermázsa aranyból készült!

– Hogyan jutottak hozzá? – kérdeztem egy barátságos, középkorú 
atyától.

– Foglaltuk… Execution – válaszolta a páter, és mosolyogva rám 
kacsintott – alig öt méterre Szent Márk sírjától, kinek csontjait 829-
ben „hozták el”. Alexandriából. Nem tudom, van-e valami ebben a 
templomban, amit nem „úgy hoztak el”. Hét-nyolc szent neve sajnos 
olyan apró betűkkel van kiírva, hogy képtelen voltam elolvasni. Vég-
eredményben azonban mindegy, hogy melyik szentnek a tartozékai a 
kéz- és lábcsontdarabok, meg egy ujj és az említett fog, de annyi bizo-
nyos, hogy ezek megszerzése mégiscsak hasonlít a hullacsonkításra. 
Mindezekért, amiket elmondtam, valószínűleg sokan tartanak majd 
eretneknek, pedig nem vagyok az, noha a következőkben megtámadom 
Velence kapzsi, kétszínű papságát. Íme, mi történt ez év augusztus 18-
án, úgy déli 12 óra tájban…

Sétahajón érkeztünk a San Marco kikötőbe. Emberezrek, főleg kül-
földiek sétáltak a 175 × 62 méteres nagyszerű téren, gyönyörködtek a 
dózsepalota, az ötkupolás templom, a 98 méter magas harangtorony és 
az óratorony szépségében, amelynek két ércvitéze csípőből kimozdulva 
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pár perc múlva elüti majd a 12 órát. Kis fi lmkamerák, fényképezőgépek 
szegeződtek a magasba, a kislányom is tüzelő állásba kapta a masinát. 12 
óra… Az egyik patinás harangozó megmozdul, és jókora kalapácsával 
négyet sújt a harangra, utána megmerevedik. Ekkor megelevenedik a 
másik, és tizenkétszer üti meg a harangot.

Minden 12. órában megismétlődik ez, és mindig van valami izgató, 
misztikus abban, ahogy azok ketten ott fenn életre kelnek és jelzik azt, 
ami elmúlt az életünkből.

Szerzetesek, papok, kispapok, apácák és novíciák sürögnek tucat-
számra a téren. Az egyikben felismerjük azt a szép arcú leendő apácát, 
aki csütörtökön este a lampionos, zenés gondolafelvonulásban öt társ-
nőjével egy idősebb apáca kíséretében az első gondolában ült. Szendék, 
leginkább maguk elé néznek; a leendő plébánosok azonban villogó 
szemű ifj ak, akik bizony nemcsak az arcukat nézik meg a nőknek. Iga-
zuk van. Elvégre fi atalok, és ha eltörölik a cölibátust, éppolyan gondos 
családapák lesznek majd, mint mi, akik a feleségünk, gyermekünk 
társaságában kedvtelve nézzük őket.

A Márkus templom ereklyetermében van egy darabka Krisztus 
köntöséből, töviskoszorújából is egy darab két tövissel, és egy szög azok 
közül, amelyekkel a názáretit keresztre feszítették. Érdemes az ilyesmit 
megnézni még a pogánynak is. Sokan vannak, akik nem Velence szép-
sége, hanem a templom e kincsei miatt jöttek ide.

– Megnézzük mi is – mondtam, és beindultunk. A feleségemet és 
engem be akart engedni az ajtónálló, a lányomat azonban nem. Azt 
hittem, a nála levő fényképezőgép miatt, elvettem hát tőle: majd én 
kint maradok. A talián azonban így sem akarta beengedni.

– Miért?
Mutatta, hogy ujj nélküli ruhában van. Azt hittem, nyakon ütöm.
Egy olaszul tudó magyarországi orvos állt mellettem, megkértem, 

hogy tolmácsolja a kérdéseimet, amelyek egyúttal a mondanivalómat 
is képezték.

– Idehallgasson, signore. Nyár van, caldo, mindenki nyári ruhában 
jár. Itt bent, a templomban ugyan kinek szúrna szemet az ujjatlan 
ruha? Az Istennek aligha, mert ő kint is látja az embereket, és Évát 
sem nyakig gombolós ruhában teremtette. Vagy a papoknak van ellene 
kifogásuk talán?
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– Si, signore – tolmácsolta a doktor a választ –, ők hozták a ren-
deletet.

– Hát akkor nagyon lekötelezne, ha megmondaná nekik, hogy én, 
mi, világiak meg joggal elvárnánk tőlük, hogy a templomon kívül, tehát 
a MI világunkban hordjanak legalább sötét szemüveget, hogy ne lássuk, 
milyen mohón legeltetik szemüket a jó alakú nőkön, asszonyokon!

Az egyházfi  kényelmetlenül vonogatta a vállát, melege volt, és egyre 
mondogatta, hogy ő nem tehet semmit. Szerencsére egy vállra terített 
muszlinkendő révén megoldódott a helyzet, és bevonulhattunk Az 
elé, akinek dicsőségére állítólag ez a templom is emeltetett. Bent aztán 
végképp felfordult bennem a világ. Krisztus köntösét ugyanis csak 150 
líráért láthatja meg a hívő. Azt mondja a magyar a kapzsi emberről, 
hogy olyan az, hogy eladná még a Krisztus köntösét is. Hát ők, Velence 
papjai eladják mindenkinek, akinek pénze van.

Bent, az áhítatos csendben, míg elnéztem azt a két tövist és a 15 
centiméter hosszú, kisujjnyi vastag szöget, arra gondoltam, hogy ha most 
itt volna az Ács Fia, aki kötéllel verte ki a kufárokat az Isten házából, 
derekas munkát végezhetne ismét.

A kincstár ajtajában egy pap fi gyelmeztet, hogy a jegy érvényes a 
Pala d’oro, a főoltár mögötti aranyikonosztáz megtekintésére is. Mert 
jegy nélkül azt sem lehet ám megnézni! Ugyanis – kérem, jól fi gyel-
jenek ide – a világon ez az egyetlen szentkép, amely az oltár mögött 
áll ugyan, de – háttal a bejáratnak!!! Hogy ingyen ne lehessen látni. 
Csakis 150 líráért!

Ilyen rosszul még nem éreztem magam. Fojtogatott az undor… 
Gyerünk!… El, ki! Ki innen… Kint ragyogott a nap… az Isola San 
Giorgio felől simogató szél fújt, s én boldogan éreztem, hogy végre 
igazán Templomban vagyok…

(Magyar Szó, 1965. október 31.)
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A halál oka

Imre – szólt Juliska néni az urának –, kiabálj a postás után! Ez a 
távirat nem a mienk! Biztos az Irmusnak szól… Részvétnyilvánítás. 
Lehet, meghalt valakijük.

– Az lehet – mondta Imre bácsi, és szaporán az ablakhoz sietett, a 
kerékpáros heroldnak azonban már nyoma veszett. Gondolkozva nyúlt 
a táviratért, s közben úgy magában dünnyögte:

– Hogy Irmus nem szólt nekem semmit, mikor az előbb náluk 
jártam.

Megforgatta, elolvasta: „Fogadja részvétemet stop Etelka”
– Eszéken adták fel… Etelka. – Megnézte a címzést: – Imre… Imre…
Megjött ismét a postás, tasakjában egy újabb részvéttávirattal. 

Ezúttal Imre bácsi barátja fejezte ki részvétét az ő, Imre bácsi hirtelen 
halála alkalmából. A „halott” nagyon zabos lett.

– Ha még egyet kapok, hát a guta üt meg! – mérgelődött, mert ő, a 
nagy tréfacsináló érezte, hogy valaki beugratta baranyai és szlavóniai 
jó barátait.

Este megérkezett a hetedik távirat is, de a „halotton” nem fogott a 
guta. Másnap levelek érkeztek. Az egyikben Etelka a halál oka iránt 
érdeklődött, mert másként tudták Eszéken, másként Karancson meg 
Kopácson, és másként Dárdán. Eszéken úgy tudták, hogy az öccsét várta 
a surčini repülőtéren, és a leszálló gép alá szaladt, bele a propellerbe. 
„Csak most nehogy fi zettessenek még kártérítést is, mert a gép motol-
lája összegubancolódott” – írta Etelka. „Karancson azt mondják, hogy 
véletlenül vizet ivott, oszt attul halt szörnyet ijedtében. A kopácsiak sze-
rint azért halt meg, mert nem tőlük való halat evett, és azt is a farkánál 
fogva. Mindenütt harangoztattak rá, még a református templomban 
is”. „A bérlő kér, hogy vagy te vagy ő írjon neki mindjárt!”

– Hát nekem ebből elég! – dühödött fel Imre bácsi, és csomagolt. 
Elmegyek le, Dárdára, aztán majd kipofozom én, hogy ki találta ki ezt 
a marhaságot. Az illetőnek meg, azt hiszem, hosszabb ideig harangoz-
nak majd… Körülbelül tudom is már, hol kereskedjek. És útra kelt a 
Végzet, keletről nyugatra robogott a J. Ž. idegcsillapítónak véletlenül 
sem mondható vonatain.
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A stációkkal zsúfolt kálváriaút arra volt jó Imre bácsinak, hogy 
jól átgondolja, ki is lehet az, akit neki ki kell irtania. A kör lassan há-
romra szűkült, ugyanis jó barátai közül csak hárman nem fejezték ki 
részvétüket a gyászoló özvegynek. Mikor leszállt a dárdai állomáson, 
a főnök úgy megijedt, hogy eldobta a palacsintasütőjét, és a sapkájával 
intett továbbot a szerelvénynek.

A faluban még nagyobb lett a zűrzavar. Egy zagorjei néni elájult, 
két gyerek csuklani kezdett, a kéményseprő meg háromszor maga mögé 
köpött, egyenesen az adójegyzőre, aki pedig amúgy is haragudott már rá.

Karancson Gyula, az első számú gyanúsított örömében ordítva 
hívta a feleségét: „Margit!… Ugye megmondtam, hogy nem igaz!… 
Ugye mondtam!… Imrém!!!”

Könnyezve ölelték meg egymást. Aztán tanakodtak, hogy ki lehetett 
az imposztor.

– Vagy a Maki volt, vagy Jankó bácsi – mondta Imre bá.
– Az lehet! Hallod, mindkettőjüktől kitelik! Majd én veled 

megyek.
Makit a főhadiszállásán, a kocsmában találták. Körösztbe akadt 

a szeme, aztán – feneklőben lévén kicsit dadogva morfondírozott: – 
Ha nem látnám – hikk, a Gyulát… azt hihukk, hinném, hogy é-hik, 
éfél van…

– E’ nem tehette – vélekedett Gyula, és a „kísértet” igazat adott 
neki. Hátramaradt hát Jankó bácsi.

Elmentek Dárdára, és betértek Milcsi néni vendéglőjébe. Úgy 
határoztak, hogy Gyula megy el a halálhír szülőjéhez, kiszedi belőle 
az igazságot.

– Aggyonisten – köszönt Jankó bácsinak a Korona vendéglőben, 
ahol végre megtalálta.

– Aggyon – hagyta rá Jankó bá. – Ránk férne! 
– Mit szól szegény Imre bácsihoz?
– Majd föltámad. Tavaly engem is majd megütött a guta, és mégis 

élek.
– Hogyhogy? – nyílt karikára Kerekes Gyula szeme.
– Csak úgy, hogy valaki elhíresztelte a rétben a zagorjei suhancok 

között, hogy húsz macskáért adok nekik egy olasz biciklit, sőt abban az 
esetben, ha öt kandúr, „Márkó” is lesz a macskák közt, egy dinamót is 
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szerelek a kerékpárra. Azt is mondta nekik az illető, hogy ne engedjék 
magukat lebeszélni a dologról, mert én vagyok a bizományos, lehet, 
hogy majd kibúvót keresek, hogy több macskát adjanak.

Az öreg kicsit nevetett, kicsit káromkodott, majd folytatta: – Hát 
kérem, tessék elképzelni: egy reggelen beállított hozzám a szobába 
vagy fél tucat kajbús huligán két darab, macskákkal degeszre tömött 
zsákkal. Úgy néztek ki, mintha vadrózsabokorban születtek volna. 
A kezük is szűkösen állt bőr tekintetében. Higgye el, kérem, nagyon 
megrebbenve pislogtam rájuk. Meg sem várták, hogy megkérdjem: 
minek köszönhetem a szerencsét, a legnagyobb már mondta is: – A 
biciglié gyüttünk. A talijánkáé!

– Aha – mondtam, mint aki érti, de értette a frász! Azt hittem, hogy 
vagy ők a bolondok, vagy az én eszem mondott hirtelen jó éjt.

– Oszt ne mongya, hogy nincs. Tuggyuk mink, hogy van, csak 
több macskát akar kisrófóni. Hát ezé hoztunk 23 macskát, oszt nem 
öt, hanem 8 kandur is van a zsákokba! Ide a biciglit, meg a dinamót 
is, öreg!

Majd szétesett a fejem, úgy törtem, hogy az istennyilában evickél-
hetnék ki a csávából. Hirtelen eszembe jutott Bóró, aki okozott már 
nekem kellemetlenséget. No – gondoltam –, most majd törlesztek. 
„Ide hallgass, drugár! – mondtam. – Menjetek Bóróhoz, neki még van 
három biciklije, tőlem kérte el az utolsókat, viszonteladásra. Ha többet 
kér, ne adjatok! 23 macska elég egy kerékpárért, még ha még egyszer 
olyan talijánka is!

Elvonultak a nyávogó zsákmánnyal, és ahogy múlt az idő, úgy röhög-
tem én, és gondoltam arra, hogy mi minden történhet most a Bórónál. 
Már épp el akartam menni hozzá érdeklődni, amikor betódultak, de 
most már kiabáltak: – Elég a hazugságból! Bórónál házkutatást tar-
tottunk, még trotinettje sincs neki! Megmondott mindent magáról! 
Ide a biciglit!!!

Megpróbáltam szépen beszélni nekik. Beismertem hogy én vagyok 
a főbizományos, de most tényleg nincs egy megveszekedett pedálom se. 
Majd lesz. Nem lehetett velük beszélni. „Szóval nincs?!” – ordították. 
„Hát akkó nesze ingyen!” – és rám rázták a 23 kikoplalt macskát, ők 
meg uzsgyi! …
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– Uram, ha maga látott még pusztítást! – mondta keserűen Jankó 
bá. – A vandálok sem mívelhették azt, amit azok a bestiák véghezvittek! 
Repült minden! Nem nézték, hogy a váza tényleg majolika, nem pedig 
pécsi utánzat, sem azt, hogy a tükör velencei. Velük őrjöngtem végül 
már én is, és az érettségi botomat vertem szét rajtuk, mire az utolsó is 
elkotródott a dúlás színhelyéről – keserűen, aztán egyre felszabadultab-
ban nevetett öreg Jankó. – És ezzel még nem fejeződött be a tatárjárás: a 
macskák jó részét felugrasztotta a dakszli a padlásra. Mire felkacsáztam 
nyomomban a kutyával, alig maradt rágatlan kolbász a rúdon.

– A teremtésit! – ámult Gyula. – Oszt ki tette ezt a lelketlenséget 
kenddel? Én megöltem volna!

– Én is arra gondoltam előbb. De mikor meghallottam, hogy ki 
volt a tettes, nem vitt rá a lélek. Nagyon szeretem, meg hát én is törtem 
már – igaz – sok hasonló borsot az ő orra alá.

– Oszt hogy intézte el kend?
– Úgy, hogy három faluban is harangoztattam a lelki üdvére. Meg-

halt. Vele a harag is. Passz!
 Nevettek egyre jobban, végre észbe kapott Jankó bácsi: – Ne 

haragudjon, nem is kérdeztem: maga miért jött, Gyula.
– A halál okát megtudni… Hanem gyerünk, Imre vár bennünket.
– No? Ő is itt van?
– Itt!
– Nem üt le? – kérdezte cihelődve Jankó bá.
– Ha Milcsi néni bora nem – ő biztosan életben hagyja!… 
Éjfélkor még éltek…

(Magyar Szó, 1965. február 21.)

Kis kemence

Búváréknál temetés volt. Nagy eset lett volna ez a cigányoknál, ha nagy 
halott lett volna, de kis halott volt. Koraszülött kis purdé ment vissza 
a láthatatlanba, ahonnan jött, most, télvíz idején, Szilveszter napján.

– Korán gyitt, korán el is avelt – mondta szomorúan Búvár a temetés 
után Dükülinek, aki ministráns volt a szertartáson. – Peig sép, sukár 
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rajkó vót, lehet i lett vóna a legsebb a családba énutánam. De tán jobb 
is így… A mama is ezst monta: „Lehet jobb is így, így is eten vattok, 
éhessek, fázsóssak. Úgy ké venni, mintha nem is lett vóna …”

Düküli nagyokat szítt az orrán részben a hideg, részben a megha-
tottság miatt. Már a putrinál jártak, amikor észrevette, hogy Búvár 
mezítláb poroszkál mellette a hóban.

– Nincs klumpád?
– E-e –mondta, és rázta hozzá tagadóan a fejét Búvár.
– Maj’ gyere ee délután. Öregapámnak van egy klumpája, a másik 

szétpukkatt, de ez is jó lesz neked, majd fővátva viseled.
– Azs jó less! – csillogott örömmel Búvár ép szeme. – De ne is várjunk 

délutánig! Dzsaljunk ee mostan! – nézett rábeszélően Dükülire.
– Hááát… Jó – egyezett bele Düküli. – Csak előbb leteszem a 

templomba a ruhát.
– Én meg besólok segín mamának, nehogy aggóggyon – mondta Bú-

vár és a ministránsruhában páváskodó Dükülivel elsietett a „házukhoz”.
Az apró viskó keskeny, alacsony ajtaját összetoldott-foldott pokróc 

képezte. Füstös pára szivárgott belülről, ahogy Búvár bement, Düküli 
meg utánakukucskált. Egy nagy tepsi körül négy rajkó ült, a faszén para-
zsánál melegedtek. Az öregebbek nem messze tőlük guggoltak, és néha 
a gyerekek feje fölött a parázs felé nyújtották a kezüket, és melengették. 
Búvárnak sem volt helye közvetlen a tűz mellett melegedni. Mikor 
tiltakozott a megkülönböztetés ellen, azt mondták neki, hogy ő már 
„nagy marha” tizenegy éves legény, szerezzen magának kályhát, ha olyan 
nagyon melegedni akar! Most is ráripakodtak, ahogy széjelébb túrta az 
öcskösöket meg a húgaikat, hogy hirtelen minél több meleget kapjon.

– Serezzs magadnak! – sivalkodták még a kisebbek is, és Búvár 
keserűen vágta oda nekik:

– Hát jó, én serzsek, de attul a kájhátul azstán mindenkinek csiba 
less!

Elballagtak. Búváron egy bő, bokáig érő, szakadozott kabát kép-
viselte az egész öltözetet, alatta nem volt más, csak ő maga. Hogy 
agyonüssék az időt, Düküli megkérdezte:

– Szoktá templomba járni?
– Eccé má vótam, de akkó felpofozsott azs a pisok Jakab, aki a pízt 

sedegeti esse a nyeles buksába.
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– A sekrestyés – mondta okosan Düküli. – Mé’ vert meg?
– Mer ustgli, buta! – heveskedett Búvár. – Ott átam hátul a sent 

Sízsmáriáná, ost láttam, hogy rá se dikel senki, a sok gyertya meg csak 
ég hiába. Gondótam minek égjenek ee, ost sépen elfújkátam iket. Épp 
akkó ette oda a rosseb azst a hibás Jakabott, ost ehejett, hogy megdicsírt 
vóna, csak a sámra vert jó nagyokat, ost kilekett a templombú, hogy 
csak úgy cseregtem le a lépcsőkön. Tessík, így bánni a keresztínnyel a 
devla házsában!

Düküli nevetgélt:
– A gyertyákat nem szokás elaltatni – mondta okosítva.
– Hát azs ross sokás! A tizset is akkó gyúccsák meg, ha melegseni 

akarnak! Amikó hasnát vesik! Mindennek hasnát ké venni!
– Az más – mondta gondolkozva Düküli, de magában igazat adott 

Búvárnak.
Bementek a sekrestyébe. Jakab a plébánián volt utasításokat kapni az 

esti hálaadásra. Düküli vetkőzni kezdett, Búvár meg meglátta a füstölőt. 
És látta a putri homályában izzó tepsit is, amelynek parazsánál csak a 
kicsiknek van helye. Milyen jó kis kemence lenne ebből a füstölőből!… 
Itt úgyse veszik hasznát…

Nem látszott ki a kabátja alól, de ő tudta, hogy ott van, s ezért, 
amikor látta, hogy Jakab kilép a plébániáról, hamar a gyermek Jézus 
szobrához sietett, letette mögé az ezüst kegyszert, és visszaszaladt az 
oltár elé, ott várta Dükülit, aki már jött is a sekrestyéből. Jakabnak 
köszöntek és elmentek. „A kis kemencéé maj vissagyivek kísíbb” – 
gondolta Búvár, és elment Düküliékhez a fél pár klumpáért.

Úgy megörült neki… Volt benne jócskán szalma, a lába fejét meg 
subadarab védte a feltöréstől. Majd jó lesz benne holnap boldog újévet 
köszöngetni! …

Düküli anyja fonatos kalácsot adott neki, azt rágcsálta apránkint – 
hogy sokáig tartson –, miközben ballagott a templom felé a füstölőért. 
A sarkon beleütközött Jakabba, aki közben rovancsolt, észrevette a 
rekvizitben mutatkozó hiányt, és nyomban Búvár keresésére indult. 
Most a fülénél fogva szinte felemelte, és vitte a templomba. Letette az 
oltár előtt, és okos szókkal elmondta neki, hogy marhaságot követett 
el; hogy lett volna cirkusz a misén, ha nem kerül elő a füstölő, és hogy 
Búvár nyomban adja vissza, mert ha nem, akkor az ő tenyerébe rakják a 
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parazsat, és tömjénezhet vele az úr színe előtt döglésig. Hogy szavainak 
komoly foganatja legyen, Jakab alaposan belevert a körömszakadtáig 
tagadó gyerekbe, és átsietett a papért. Búvár látta, hogy mindennek 
vége. Odament a kis Jézushoz, és mielőtt visszavitte volna az oltár elé 
a füstölőt, felnézett rá, és szipogva mondta:

– Nehogy még téged is megmáreljon…
Fájó szívvel tette le a kis kemencét, s a templomból kiment, ahogy 

elhaladt a gyermek szobra előtt, sírva mondogatta:
– Te, tu’om, nem sótá vóna érte… Pedig a tied… De ezs a bibas 

Jakab… látod, milyen… Ha megnyész…, ha nagy lesé, majd verd meg… 
majd máreld meg …

A fél pár klumpa nagyokat dobbant, mint a fájó szívverés, és elhalt 
kint a hóban.

Jakab megérkezett a pappal, s amikor lámpát gyújtottak az örök-
mécses alatt, meglátták a füstölőt, amelyen most vöröses fény vibrált, 
mintha áldozati tűz égne benne.

(Hét Nap, 1965. május 14.)

Ici Paris
A Place Pigalle-on

Halandó, ki ide belépsz – bízva bízzál! Ha szerelemmel kapcsolatos 
terved van, megvalósíthatod, ha ugyanily irányú nyugtalanító ál-
maid vannak, azokat is valóra váltják itt, tobzódhatsz, amíg erődből 
telik. Az erőt azonban – ne feledd, itt d’argent-nak, pénznek hívják. 
Anélkül gyámoltalan, csúnya gyermekké válsz, hiába hasonlítasz a 
legfelkapottabb amorózóra. Nem a külcsín a fontos itt, testvérem az 
úrban, hanem a belbecs. Hogy mennyit nyom a „cugehőröd”. Mert 
ha netán olyan csúnyán bánt volna el veled a természet, hogy láttodra 
szívesebben elhiszik a gólyamesét, semhogy anya szült téged – úgy 
megszépít majd a pénzed a Pigalle-on, hogy hajba kapnak érted a földi 
mennyország hurijai. Hivatásos angyalok ők, nevük benne vagyon a 
Nagykönyvben, tehát nemigen kell tartanod a bűnhődéstől. És még 
valamitől nem kell félned, attól, hogy követelőzőek lesznek. Macskát! 
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Nyugodtan ücsöröghetsz te az éttermek, bisztrók előtti asztaloknál 
vagy a középütt húzódó fás sétány padjainak egyikén, nemigen fog 
közeledni hozzád a fehérnép, s ha igen, akkor sem tolakodóan.

Erről a „középütt húzódó fás sétány”-ról jut eszembe, hogy aki elő-
ször jön ide a Pigalle térre, hát a hallottak után iszonyú csalódásban 
részesül majd. Térnek ugyanis nyoma sincs! Egy széles utca, bulvár az 
egész, és nem is igen szélesebb a mi újvidéki sugárutunknál, csakhogy 
itt nem a középen bonyolódik le a gépkocsiforgalom, hanem a széles 
járda és az úttest közepén húzódó fák közötti részen. Kétoldalt az épü-
letekben üzletek, kocsmák, zenés kávéházak, mulatók, bárok vannak; a 
hírnevesebbek csak késő este nyitnak. Fényreklámjaik bevilágítják az 
eget. Az egyik éjjeli mulató felső emeleteiről az első emelet kezdetéig 
sűrű aranyszínű eső zuhog, a túloldalon, kissé feljebb a Moulin Rouge 
vörös vitorlái forognak, és őrlik az ember felajzott idegeit, ellenállását a 
„rosszal” szemben. Rossz?… Istenem, hiszen olyan jó lenne jóvá lenni, 
de ahhoz, hogy jóvá váljunk, annyi sok jóról kellene lemondani, hogy 
annyit a Jóság talán meg sem érdemelne… Különösen itt, ahol olyan 
nagy a fény, hogy mindent lát az ember, hogy el sem veszthet semmit, 
csak a józan eszét. Nohát, majd vigyázunk a kicsire.

– Szabad? – állt meg az asztalomnál egy 18-20 éves bájos néni, és 
mutatta a cigijét: rágyújtana. „Az se igaz, hogy nincs pénzed masi-
nára” – gondoltam, de udvariasan felálltam, és alágyújtottam neki. 
Megköszönte, aztán, mint aki már évek óta ismer, rám mosolygott 
és megkérdezte, hogy nem megyek-e kissé sétálni. Mondom, „Je suis 
fatigue”, hogy fáradt vagyok „fatig”, de német értelemben. „Nem baj 
– nevetett közel hajolva –, itt lakom a közelben.” Mit tehettem, össze-
dörzsöltem a hüvelykujjamat a mutatóujjammal és esment eldonogtam, 
hogy fatigö vagyok. Mosolygott… És azt mondta a kedves, hogy „C-c…” 
Aztán nevetve visszaintett, és ellibbent: mindenki azt hihette, hogy 
valóban ismerősök váltak el egymástól. Így sem neki, sem nekem nem 
kellett zavartan körülpislogni. Utánanéztem (nem volt kellemetlen), és 
láttam, hogy pár lépés után „elejti” cigarettáját, majd másikat vesz elő. 
Hiába, minden üzlethez befektetés kell. Az övé kicsi ugyan, de éjfélig 
biztosan kamatozik majd.

Na, cihelődjünk, nézzünk körül is kicsit! Egy férfi  képeslapokat 
kínál, újságokat, de ha tisztának érzi a levegőt, eredeti fényképeket is 
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mutat a „modell” címével együtt. Olyan felvételei is vannak, amelyek 
munka közben készültek a hölgyről. No, ha megtudja, hogy 60 centime-
ért illetéktelenek is hozzájuthatnak a titkaihoz, jogosan pert indíthat 
a fotográfus ellen „ipari kémkedés” címén.

Egy árnyékrajzművész rövid percek alatt bárkiről olyan szép profi lké-
pet szab ki, hogy az valóban bámulatos. Nem kerül sokba: 5 frank az 
egész. Bámészkodók állják körül, meg olyanok is, akiknek komoly szán-
dékuk van vele. Néhányan tűnődnek, megreszkírozzanak-e öt fran kot. 
Egy ember határozott. A farzsebébe nyúlt a pénztárcájáért, és keményen 
megmarkolt egy kezet, úgyhogy a kézhez tartozó ember kiabálva kö-
vetelte, hogy tüstént engedje el. Nem engedte el tüstént, csak amikor 
hollóként ott termett egy fekete pelerines rendőr, aki iszonyúan kíváncsi 
természetű volt, s így egykettőre megtudta, hogy az illető nem azért ka-
parászott más zsebének tájékán, hogy utat csináljon magának az érdemes 
művész felé, meg az sem igaz, hogy gyerekkora óta mindig három pénz-
tárcát hord magánál anélkül, hogy tudná mennyi pénz van bennük és mit 
keresnek azokban csakis olyan levelek, amelyek nem az ő címére szólnak.

A rendőr nagyon belátó volt egyébként, észrevette, hogy a furako-
dó polgártársat nagyon kimerítette a köztük lefolyt társalgás, ezért 
betessékelte egy csúnyán tülkölő autóba, amely épp akkor fékezett le 
mellettük, mintha csak megrendelték volna! Bátyaság…

Egy ember eltűnt a Pigalle-ról. Pénzhez akart jutni. S a nők nem? 
Pedig az ő neve is biztos be van jegyezve a Nagykönyvbe két fénykép 
alá, éppúgy, mint az itteni csatatér markotányosnőinek neve. És ezek 
is vadásznak. És nem csak pénzre. De hát ezekre nem éjjel és nem itt 
vadásznak, hanem az egészségügyi osztályon.

Tizenegy óra. Most legnagyobb a forgalom. Ezrek bolyongnak a 
mámortól, vágytól égő szemekkel, zuhog a fény, lángol a levegő, hull-
nak a csókok, és itt is, ott is halkan kinyílnak és becsukódnak a pokol 
igéző kiskapui.

(Magyar Szó, 1965. november 14.)
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A lakkcsukák

Abban az időben, amikor az első kalocsnik megjelentek az én falum-
ban, még a gázláng jelentette a fényesség netovábbját. A Kaszinót 
is gázfény sugározta be, odajárt a falu előkelősége, a fő-, az al- és az 
adójegyző, továbbá a tanítók, a búza- és fakereskedők, meg a tekin-
télyesebb iparosok. Délutánonként biliárdoztak, este kártyáztak, 
szombatonként meg zeneest volt. Ez abból állt, hogy az említettek 
párostól jelentek meg, helyet foglaltak a nagyteremben, hallgatták a 
szép cigányzenét, a mulatósabbak énekeltek, és néha egy-egy valcert, 
tangót vagy simit rendeltek, hadd táncoljanak, szórakozzanak kicsit 
az asszonyok is.

Egy ilyen téli zeneest alkalmával mutatkozott be először a kalocsni a 
bácsföldvári Kaszinóban. A téglagyáros, Lajos bátya lábán érkezett min-
denki ámulatára. Lajos bátyó bemutatta szépen, elmondta az előnyeit, 
aztán kitette a szűrét a söntésre nyíló ajtó mögé, ő meg beletemetkezett 
a preferánszba: húszukat ugyanis jobban érdekelte Ferdinánd Piatnik 
szenvedélybe mártott kártyacsomagja, mint a legandalítóbb muzsika. 
Ők tehát kártyáztak, a nagyteremben táncolt, énekelt, mulatott a 
többség, Nédó Imre vajda zenekara meg úgy muzsikált, ahogy azóta 
sem játszott banda Bácsföldváron.

Órák múltak el, mire annyira elfáradtak a mulatók, hogy megszán-
ták a zenészeket, és szünetet rendeltek el: igyanak, frissüljenek fel ők 
is egy kicsit.

– Vályúra – vezényelt tréfásan Macel bácsi (így is hívták a vajdát), 
mire elkezdődött a vonulás a söntés felé.

Gyorsan ér el sikert az, aki igyekszik, a banda is egykettőre eloltot-
ta szomját, pipára, cigarettára gyújtottak a legények, és körülnéztek 
itt, a kinti világban is kicsit. Egyszer csak Rudolf szeme megakadt a 
kalocsnin:

– Sunesz csak – mondta –, minő szép lakkcsukák!
– Az a! – nézett oda Macel bácsi is. – Ugyan kié lehetnek?
– Nem t’om – csóválta a fejét Dezső, akit tavaly baromfi orzáson 

kaptak –, de nem jó tette, hogy csak így kint hatta, iszen el is csórelhatná 
valaki, oszt még ránk fognák!
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Macel bácsi ránézett, mondani akart valamit, de pillantása ismét 
visszatévedt a csillogó kalocsnira, s az valósággal lenyűgözte. Járt, for-
gott az esze, mint a Vargáék szélmalmának a vitorlái, hogy ugyan kié 
lehet ez a vadonatúj lakkcipő, s ugyan miért hagyta kint?

– No, maj mingyá megtuggyuk, hogy kié – mondta a zenekarnak 
–, mer’ annak, akié, nincs a lábán cipő!

– Bizisten, igaz! – lelkesedett a zenekar.
– No – mondta elégedetten Macel bácsi, aztán Nácihoz, a cimbal-

moshoz fordult –, menny be az urak közé, oszt nézd meg, melyikük 
van fuszekliban. Az üvé a csuka!

– Az a! – lelkendezett Rudolf. – Vakujjak meg, ha nem így van.
A Kaszinó ajtajára ugyan nagy betűkkel ki volt írva, hogy „Nem 

tagoknak tilos a bemenet”, de hát hol nem tag a cigány? Ergo: Náci 
beóvakodott az urak közé, asztaltól asztalig lopakodott, és sorjában 
megnézte, hogy a kártyájukba mélyedt urak közül melyik van mezít-
láb vagy harisnyában. Majd az álla esett le, amikor mindegyik lábon 
cipőt látott. Nem hitt a szemének, és újra megnézegette valamennyit, 
sőt még azt is, hogy melyik láb melyik emberhez tartozik, mert ugye 
mit lehessen tudni? Mikor megint körbejárta az asztalokat, hirtelen az 
jutott szegény elkínzott eszébe, hogy valamelyik úr biztos a lábára ült, 
mint nyáron a dádé a putri előtt.

Egy se ült a lábán. Náci kiszédelgett és jelentette:
– Mindnek szinyel csukája.
Macel bácsi persze nem hitte, és lemarházta, aztán mérgesen maga 

ment be, de úgy jött ki, mintha nem ő lett volna.
– Hát ilyet még nem ettem – mondogatta, és tűnődve nézett hol 

maga elé, hol a kalocsnira, hol meg az embereire. Hirtelen a vendéglős 
fi ához fordult:

– Mondja, Janikám: nem vótak itt máma vidékiek?
– Nem – mondta ártatlanul a kérdezett, aki észrevette már a cigá-

nyok közt támadt riadalmat, és tudta, hogy miért keletkezett az.
– Akkó hát valaki itt felejtette vagy itt hatta, mer nem kő neki. No, 

maj meglátjuk – mondta Macel bácsi és elmentek muzsikálni, de egyre 
gyakrabban tartottak kisebb szüneteket és hol az egyik, hol a másik 
loholt ki megnézni, hogy megvannak-e még a lakkcsukák.
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Vége lett a zeneestnek, hazamentek a vendégek, haza a kártyázók is, 
csak egyetlen asztalnál ültek még hárman. Ahogy fogyott a nép, úgy 
éledt a bandában a reménység, hogy rájuk marad a két szép cipő. Mind-
egyikük szerette volna, de tudta ezt Rudolf is, és ezért kijelentette:

– Én dikheltam meg elősző: a zenyim!
– Fogod be a szádat! – röff ent rá Macel bácsi.
– Igaz is! – helyeselt neki a kontrás. – Azé lesz, aki a leg sze gí-

nyebb!
– A zenyim! Nem adom a devlának se! – heveskedett Rudolf.
 A Kaszinóból kijöttek az urak, nevetgélve beszélgettek, és Lajos 

bátyó a kalocsnihoz lépve felrántotta a jobblábast.
– Hé! – szólt keserű tiltakozással Rudolf.
– No, mi az? – nézett rá Lajos bátya.
– Izé… a cipők… – dadogott szegény.
– Ja persze! Ez kalocsni! Védi a cipőt – mondta Lajos bá, közben 

felhúzva a ballábast, köszönt és elment a partnereivel.
Nagy csend szakadt a kocsmára. Aztán ők is cihelődni kezdtek, csak 

Rudolf ült némán maga elé meredve. Várták, várták, végül is Macel 
bácsi megelégelte és ráripakodott:

– Ne lógasd az órod, iszen tied a halucsni! Ráncsd hát föl üket, oszt 
marsójj te is haza!

(Magyar Szó, 1966. január 31.)

A jós vallomása

Jó ebéd után jó bort iszik az ember, s ha nem akad kéznél, hát elballag 
az első bisztróig. Kevesen voltak benn, ismerősöm csak egy újságíró 
akadt. A söntés mellől üdvözöltem, ő a csinos „kasszírnőt” nézte. Igaza 
volt, fi atal volt. 

Egy választékosan öltözött egyetemista jött be. Híre is van. A 
pénztárhoz ment, ott is ragadt, és oda hozatta a kávéját, meg egyet a 
kisasszonynak is. Miközben kiitták, elmondta, hogy ért a jósláshoz 
– az ilyesmi minden nőt érdekel termetére vagy korára való tekintet 
nélkül.
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Mikor kihűlt a csésze – jósolt. Úristen! Ha annak csak a fele be-
teljesedhetne, arról regéket írnának a jövő században, és nem hinnék 
azt el, csupán az asszonyok. De azok elhinnék, épp úgy, mint ahogy a 
student locsogását elhitte ez a kedves, kék szemű teremtés. Hitelt azon-
ban a drága nem adhatott neki, hiába esküdte a legény, hogy másnapra 
meghozza. Így hát szíven szúrtan, lekókadt fejjel eltávozott. A kislány 
szomorúan nézett utána. Bizonyára sajnálta a fi út, meg azt is, hogy vele 
szállt minden, ami egy-két percre a remény, az álom világába vitte. Ma-
gamban gratuláltam neki. Ha bedől, felírhatott volna néhány feketét, 
utána fél tucat vermutot, este meg előkereshette volna összekuporgatott 
pénzen vett divatos bőrtáskájából a pénzét, pótolni a hiányt.

Még ki sem örültem magam a szerencséje felett, amikor elindult 
és hozzálépett az én ismerősöm. Csak látásból ismertem, de mégsem 
hittem volna róla, hogy ő is ilyen olcsó trükkel hozakodik elő! Pedig ez 
történt. A kicsihez lépett, és kedvesen mosolyogva azt mondta, sohasem 
gondolta volna, hogy egy ilyen helyes leányt, aki előtt nyitva áll az élet, 
érdekel a jóslás. De ha már így van, ám nyújtsa a jobb tenyerét, mert az 
mutatja meg, hogy mi vár reá. „A bal a múlt, nem érdekel – mondta 
lezseren. – Sohasem a múlt a fontos, hanem a ma és a jövő!”

„Hát ez elképesztő” – tiltakoztam némán, ő meg gyengéden megfog-
ta a kislány ápolt kezecskéjét, mélyen föléje hajolt, és megkérdezte:

– Van valami gazdag ismerőse, aki szeretettel gondol magára?
– Nincs – révedt el az áldozat szeme. – Nem hinném.
– Pedig magácskának egy-két napon belül jó csomó pénz üti a 

markát – állította szuggesztív erővel.
Az szegény hitetlenül, de kissé csodálattal nézett rá.
– Nem valami gazdaggá tevő összeg lesz az – magyarázta –, de 

mégis jelentős pénz lesz a mai körülmények között. Meg is mondom: 
körülbelül ötvenezer dinár!

A kislányt kellemesen lepte meg az összeg kis mennyisége, mert 
mikor az ember szegény, akkor jobban hisz a kevésben, mint a sokban. 
Édes mosollyal nézett ismerősömre, és angyalian kérdezte:

– Ugyan honnan veszi ezt a csacsiságot?
– Ez nem csacsiság – mondta halkan, komolyan az ismerősöm, és 

elengedte a lány kezét. Még ma belátja majd, hogy igazam volt.
Fejet hajtott, de a lány kérve szólt rá:
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– Ne menjen! Jósoljon még!
– Sajnos mennem kell. Ha megkapja a pénzt, gondoljon rám. A 

viszontlátásra, kicsi!
Meghajolt és elment, hiába nézett rá olyan szépen az a kék szempár, 

hogy láttán szíve dobbant volna még a lélektelennek is. Engem a sodrom-
ból hozott ki ismerősöm sviháksága, elköszöntem és utánaléptem.

– Mondja – állítottam meg kissé zihálva az utcán –, mi a fenéért 
kellett összehazudnia ezt a lélekromboló és a saját tekintélyét bemocs-
koló marhaságot?

– Az iménti jóslásra gondol? – nézett rám ártatlanul mosolyogva.
– Arra!
– Nincs abban semmi gazemberség, sem mágia: ugyanis igaz, amit 

mondtam. 
Csak néztem rá dugóba szorult aggyal, és azt hittem, hogy meg-

neszülök. Elképzelhette, hogy mi történik bennem, mert hirtelen karon 
fogott, és míg lassan a lépteihez idomodott a lábam, a jós vallott nekem:

– Nagyon szeretem a szebbik nemet, különösen a szebbjeit, és ha 
van időm, utána is megyek némelyiknek. Tegnapelőtt ez történt ezzel 
a kislánnyal is. Megállt a sorsjegyárus előtt, válogatott és megvett egy 
fél sorsjegyet. A másik felét nem akarta, azt mondta: „Másra is kell a 
pénz!” Mikor elment, nyomban megvettem a másik fél sorsjegyet. No 
már most: ez tegnap, szerdán történt. Most csütörtök déli félkettő van. 
A szerkesztőség már megkapta a nyereménylistát, amelyből értesültem, 
hogy az a sorsjegy százezer dinárt nyert, ötvenezret tehát ő. Érti?

Igen, megértettem. És azt is, hogy az élet néha játszhat velünk.

(Magyar Szó, 1966. február 7.)

Az első órák

Amikor meghaltam, az 1402. naprendszer Föld nevű bolygójára 
kerültem, mert ott volt az édesanyám, édesapám, szintúgy korábban 
odaköltözött testvérem és barátaik, akik ott is együtt akartak marad-
ni, mint az elmosódó, nekik már elveszett világban.
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Mielőtt elkísértek az új bolygó Földvár nevű falujába, megkérdezték, 
hány éves szemmel szeretném látni ottani szeretteimet. Elgondolkoztam 
kissé ott az időtlenségben, ahol a Végtelenség megértése mellett egyedül 
az zavart, az hatott rám nyomasztóan, hogy kiveszett belőlem a legbor-
zalmasabb érzés, a halálfélelem tébolyító érzete, és hogy az álomból való 
ébredéshez hasonlóan kialszik bennem minden, ami halál előtti életemre 
vonatkozott. Végül a 25 éves koromban történteknél döntöttem, éle-
temnek annál a szakaszánál, amikor nagyon szerelmes és tiszta voltam, 
és az apró bánatok, gondok mellett mégis jól éreztem magam a Földön.

Anyám, mint régen – ott, abban az immár elmosódó térben, tájon 
és időben – most is sírt, mikor meglátott; apám krákogott kicsit, aztán 
szeretettel korholt, hogy hol csavarogtam, hol maradtam el már megint 
ilyen sokáig. Józsi bátyám kocsmájában ott volt Gillich Feri bácsi, az ő 
örökké legjobb barátja, és elégedetten tárgyalták, hogy a napokban az 
illetékesek pokolba küldtek egy pandúrt, mert szájon vágott két néma 
tüntetőt. A pokol nagyon rossz hely volt, mert ott mindenkinek mindig 
kellett valamit csinálnia, és gondjai is voltak, amikor itt gondolkozni is 
kár lett volna, mert meghaladta képzeletünket. Ki-ki azt evett, ivott, amit 
éppen akart, és ha a mannás ember – aki azelőtt hentes volt – nem adott 
valakinek annyit, amennyit megkívánt, hát az illető csak némán tünte-
tett, mire utánanéztek a mannás papírjainak, és egykettőre a pucerájba 
került, ahol alaposan kimosták, jól kicsavarták, és olyan vasalt állapotban 
került vissza, hogy öröm volt nézni. Az ilyesmi persze eseményszámba 
ment itt, és sokáig tárgyalták, hogy is kerülhetett rá sor.

Délután enyhe szél kerekedett, és mi beültünk egy ötvenes prefi re, 
mert közeledett a mindennapos langyos eső megmosdatni a növényze-
tet. Mondták, hogy virradat előtt is szokott esni, de akkor csak kevés, 
az ötórai eső azonban hatig is eltart, tehát van idő csendes tereferére, 
kvaterkázásra. Este, mikor kigyúltak a messzi csillagok, az öregek 
kiültek a házak elé vagy a tornácra, erkélyre, és nézték azt a halvány-
piros csillagot, aminek láttán gyerekként kezdtem sírni. Nem szóltak 
hozzám, nem vigasztalt, nem csitított senki, mert tudták, hogy van ott 
valakim, és itt minden este mindaddig sír az ember, amíg az a másik 
nem jön el hozzá örökre.

(Magyar Szó, 1967. május 21.)

q



q  e 375 w

Két valaki meg egy Tibi

Sokszor hisszük magunkról, hogy az érdeklődés központjában állunk, 
mert valami bizonyosat mindenki tud rólunk. Például azt, hogy 
először csalódtunk, először írtunk verset, vagy először nősültünk, 
avagy nyugdíjba mentünk. Pedig jóformán csak magunk tudtunk 
eme világot rengető eseményekről. 

Velem is így történt. Legutóbb akkor haraptam bürökbe, amikor pár 
héttel nyugdíjaztatásom után találkoztam Újvidéken Fischer bácsival, 
a Magyar Szó volt korrektorával, aki mindenben megelőzött engem.

– Régen nem láttam, apám, hol él? – kérdezte.
– Földváron. Nyugdíjban vagyok – mosolyogtam álszerényen és 

rosszallóan, hogy ő ezt még hetek után sem tudja.
– No! – mondta felcsillanó szemmel. – Szóval maga is lett valaki!
Hirtelen sok mindenre gondoltam, s egy-egy gondolatra változott 

a színem. Hogyan vélekedett ez az ember eddig rólam, és mit képzel 
most önmaga felől, hogy csak úgy odavágja, „maga is lett valaki”! Hát 
micsoda voltam eddig? Senki?

– Látom: zabos. Nem érdemes. Jöjjön, beülünk egy italra, mindent 
megmagyarázok – csitított idejében.

Beültünk és elmondta – az én mesémet!
– Mi is ketten élünk, mint maguk: a feleségem meg én. Amikor 

nyugdíjba mentem, a hitvesem könnyekkel és kedvenc ételemmel 
várt. Pár napig én voltam a mama kedvence, jóformán még az orromat 
sem kellett magamnak kifújnom. Aztán egy napon így szólt: „Valaki 
elmehetne a pékhez.” Körülnéztem, és elmentem. Később: „Valaki 
hozhatna húst.” Hoztam. „Valakinek a kútra kellene menni vízért, 
mert a vezeték bedöglött!”

Fischer bácsi rám nevetett: 
– Mondja: ott Földváron, nem ugrasztották még el a boltba azt a 

„Valakit”.
Húzódoztam kicsit, aztán felnevettünk: mégiscsak vagyunk va-

lakik!
Földváron siettem túladni a tréfán. Nikola Kirić barátom, a falu rég 

nyugdíjas vezető tisztviselője mutatkozott erre alkalmasnak. Mondom 
neki:
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– Hallom, Nyikoláj, te is vagy már valaki!
– Hogyhogy „valaki” – nézett rám, mintha a tyúkszemén állnék.
Hamar elmeséltem neki mindent.
Szereti a mókát Nikola bácsi, nevetett, aztán savanyúra vált arccal 

mondta:
– Nektek jó, ti mégiscsak lettetek valakik. De tudod-e, mi az én 

nevem? A keresztnevem!
– Tudom, Nikola!
– Dehogy! Én évek óta Tibi vagyok!
– Tibor? – néztem rá ütötten.
– Manót! Az szép név. De csúnyábbat el sem képzelhetsz szerbül, 

mint mikor a feleséged azt mondja: „Ti bi mogao da odeš u dućan, ti bi 
mogao kod pekara”, ti bi… Tibi… Hát így van ez; fene a Tibit!

Megveregettük egymás vállát nevetve, mert ehhez már jussunk van. 
Aztán betértünk egy italra, ő Valakivel, én meg Tibivel.

(Magyar Szó, 1968. április 30., május 1–2.)

Ezek olyanok

Dajkamese az, hogy a nagyapák úgy odavannak az unokájukért. Laci 
tudta ezt legjobban, mert hiába kért télen cukorkára, nyáron fagylaltra 
a nagyapótól, nem ugrott ki annak a bukszája, hogy kielégítse az unoka 
pár garasos kívánságát. A cukorkát azzal ütötte el, hogy elromlik tőle 
a foga, a fagylaltnál meg dühösen kijelentette: – Nem vagyok bolond 
pízt adni, hogy betegséget vegyél magadnak!

Mit tegyen a gyermek, aki annyira igényes, és a tetejébe már el-elszív 
néhány cigarettát is. Nem annyira az élvezet hajtja erre, mint inkább a 
hencegés a többiek előtt. Az öreg jelenlétében persze esze ágában sem 
volt rágyújtani, részben a jólneveltség tiltotta ettől, részben pedig az 
aggály, hogy szájába verik a Drinát. Mert azt szívta, attól nem fuldoklott 
sokáig, és közben még szólhatott is egy-két rövid szót, hogy tekintélyét 
megőrizze. Az anyagiak beszerzése érdekében aztán ceruzát vétetett 
nagyapóval, de az elsőt hamar ellopták tőle, a másikra meg rálépett az 
a melák Lüki, és szétroppantotta.
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– Vegyél ácsceruzát, és kösd madzagra, mint a bicskát! – kiabált 
mérgesen az öreg, és ebből nem engedett, hiába magyarázta Laci, hogy 
ilyesmi nincs az iskolában. Meg kellett vennie, és hosszú cukorspárgán 
viselte szegény, de persze csak akkor, ha kunyerálóban járt a nagyszü-
lőknél.

A ceruzáknak tehát lőttek. Nem baj, irka is van még a világon, és 
abból is sok kellett, mert hol a tinta dőlt rá, hol egykettőre teli lett. 
Egy százoldalasnak az árával azt hitte az öreg, hogy lerázta magáról 
Lacit, másnap azonban kétszáz dinár kellett itatóspapírra. Az öreg 
megmakacsodott, Laci rimánkodott, végre nagyanyó, akinek kevés 
szava volt a házban, megszólalt:

– Mért nem adsz neki? Mi az a kétszáz dinár? Van mit aprítanunk 
a tejbe…

– Van! De az nem itatós! – hördült fel apó, és nem adott.
Másnap a könyvekre tért át László. Az öreg becsülte a tudományt, 

meg jó tanuló is volt a gyerek, noha a bizonyítványban hemzsegtek 
a hármasra hajazó ötösök. Közelgett az iskolaév vége, és mikor Laci 
az osztálykönyvet akarta megvetetni az öreg palóccal, elhangzott az 
ámen:

– Nem veszem meg! Így is több könyved van má’, mint a papunk-
nak! Vegyen anyád!

Az anyja? Miből? Nekik nem volt mit a tejbe aprítani, vagy jófor-
mán csak annyijuk.

Kiült László a kerti eperfa alá, és a ragyogó napsütésben borúsan 
nézte az udvaron kaparászó tyúkokat. Félszáznyi kendermagosa volt 
az öregnek, s rengeteget tojtak. Kiballagott közéjük, őgyelgett kis 
ideig, benézett az istállóba, fészerbe, aztán bement, megitta a csésze 
tejet, és elköszönt. Elköszönt másnap is, harmadnap is, és nem kért 
pénzt semmire. Negyednapon, mielőtt elment, nagyapó barátságosan 
körülveregette az ingét, zsebeit:

– Egészen meghíztál! – mondta, majd tétován nézett maga elé.
Laci nem tétovázott. Mikor kiért az utcára, odament a falhoz, leszed-

te az aznap odarakott tojásokat és megrakta velük az ingét, zsebeit.
Másnap, mikor az udvarba akart menni, a nagyapja éppen jött ki 

az istállóból. Barátságosan fogadta a köszöntését, és furcsán, melegen, 
mosolygósan mondta: – Laci, eztán mindennap kapsz fagylaltra valót 
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az öreganyádtól, de te többet ne gyere az udvarba, mert akkor nem 
tojnak a tyúkok. Mert ezek olyanok.

(Magyar Szó, 1968. június 1.)

Mehmed

Mehmedet mindenki szerette a klinika IV. emeletén, mert rossz kedvé-
ben is nevethetnékje támadt az embernek, ha ránézett. Az ugyanis alig 
volt hihető, hogy ez a pár centiméter híján majdnem másfél méteres 
dalia egy darabból áll. Szája széle, mint a bajusz kunkorodott fölfelé; 
sündisznószeme kérdőn nevetett: két füle erősen fi gyelő állást foglalt 
el, de amúgy is minden elállt rajta. Lábai mintha haragban lettek volna 
egymással, bógniztak járás közben, mindig elmenőfélben voltak, s csak 
állva tűrték meg egymás közelségét. Két kezét csak úgy kényszerből 
vitte, mintha máséi lennének, csak hát valaki rája aggatta, és neki most 
cipelnie kell őket, amíg le nem szerelik róla. Ha kusza ráncait nézte 
az ember, százévesre taksálta, ha meg a szemét, gyerekes viselkedését, 
akkor sihedernek vélte. Az utóbbit többen vallották, mert erre engedett 
következtetni a hajviselete: Mehmedet ugyanis irdosóval nyírhatták 
meg otthon, mielőtt ide irányították a klinikára, vagy pedig a helység 
fi garója jegyezte meg bölcs előrelátással, hogy könnyebben rátalálja-
nak, ha netalán elkeveredne, elveszelődne. Hát ami azt illeti, eleinte 
bizony alaposan meg volt „rivadva”, és rengeteg idejébe került, mire az 
alagsorból feltalált a negyedik emeletre, mert a harmadiknál már azt 
hitte, hogy el is hagyta a negyediket, és párszor leballagott a másodikra. 
Egyébként megvolt ő jó barátságban az eszével, az ilyesmit fel sem rótta 
neki, s azért se orrolt rá, amiért nem tanulta meg az ábécét, mert ha 
nem is tudta leírni a nevét, olyan körösztöt pingált ő a megjelölt helyre, 
hogy tíz más közül nyomban kihalászta a magáét.

Mehmed maga volt a szolgálatkészség, csak éppen nem lehetett 
hasznát venni. – Mehmed, hozz egy Politikát – adott neki egyszer 
nulla egész ötven parát Pávle, a kéményseprőnk (mert az is volt ám a 
mi szobánkban). – Dobro – tette el a pénzt Mehmed, és három perc 
múlva már hozta is az újságot. – Ez tegnapi, hé! – szólt rá Pávle. – Ezt 

q



q  e 379 w

adták – válaszolta higgadtan Mehmed. – Nem jó? – De jó – hagyta rá 
Pávle, és mérgében úgy elkezdett nevetni, hogy kicsordult a könnye.

Az ügyeletes orvossal miattam gyűlt meg a baja. Sokat olvastam az 
este, és épp pihentetően lehunytam a szemem, amikor bejött Mehmed, 
és vitézi hogylétem felől érdeklődött. Hogy lerázzam, azt mondtam 
neki, hogy rosszul vagyok. Mehmed csöndösen kiment, pár perc múlva 
fújtatva besietett szobánkba az ügyeletes orvos meg a nővér, hogy hát 
mi bajom.

Hiába magyarázkodott aztán Mehmed, hogy jót akart, csúnyán rá-
olvastak. Nagyon mellre szippantotta, hogy nem voltam hozzá őszinte: 
még a cigarettát is visszautasította, és csak nagy nehezen, csak akkor 
fogadta el tőlem, ha egész dobozzal kínáltam.

Inkább szófukar volt, mint bőbeszédű, de ha imádásig szeretett 
szülőfalujára gondolt, nyomban megoldódott a nyelve. Ferde szájjal, 
kissé pöszén beszélt, mert jobbról elhányta a fogait, mint rossz gyerek 
a játékait. Vágya az otthon után meggondolatlanná tette, és az egész 
épületet riadóztatták miatta mindössze egy nappal a hazabocsátása 
előtt.

Az orvosok nagyon jól tudják, hogy a hazakészülőnek minden perc 
teher a kórházban, klinikán, szanatóriumban, s mindenben igyekeznek 
segítségükre lenni. Például már előző nap elkészítik az iratokat, hogy a 
beteg a reggeli vizit után rögtön szedhesse a sátorfáját. Mehmed is meg-
kapta déltájt a papírjait, hogy másnap reggel, az utolsó sugarazás után 
civilbe vágja magát, s irányt vehessen hazafelé. Fél óra múlva keresték, 
mert alá kellett írnia egy okmányt, Mehmed azonban eltűnt. Kerestük 
az emeleteken, a földszinten, az alagsorban, a tévéteremben, a csempés 
helyiségecskékben – hiába. Rosszat sejtve felhívták a ruhatárat, és a 
rossz sejtelem jó volt: Mehmed felmutatta volt a papírjait, és kikapta 
a ruhácskáját! A portás azt jelentette, hogy az épületet nem hagyta el, 
de látta a tetovóiakkal, akik a halottjukért jöttek el.

A kapuban fogták el Mehmedet, amint a gyászolók közé vegyülve 
fájdalmas arccal ballagott a halottaskocsi után. Nagyon letörte a kudarc, 
és keserűen vágta az ápoló szemébe: „Még a hullának is többet szabad, 
mint nekem! Ő kimehet, én nem!”

(Magyar Szó, 1969. május 10.)
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Pofonjárvány

András bácsi szelíd ember volt, némán tűrte az asszony zsémbeskedését, 
és lehet, hogy Jóbként halt volna meg, ha másodszor is nem csap szótlan 
ajakára szíve választottja, Juli asszonyság. Mikor helyreállt a szeme, 
elővette a jobbik eszét, az meg azt a tanácsot adta neki, hogy ha törik, 
ha szakad, el kell tángálnia az asszonyt, hadd tudja meg ő is, milyen az, 
ha ütik. Nem sokat szúnyogolt hát otthon, hanem amikor látta, hogy 
tisztát köp már a porba, elsietett a kocsmába, és sebesen leitta magát. 
Belevágott párszor a levegőbe, s merevített nyakkal, karral irányt vett 
haza. Rózsaszínű volt előtte minden, mintha napnyugta szállt volna 
a csendes délutánra, e kedves szín azonban hirtelen vérvörösbe ment 
át, mert meglátta, hogy a felesége ott áll csípőre tett kézzel a nyitott 
kiskapuban. Neki sem kellett több! Nekiiramodott, párszor tiszteletle-
nül megemlítette az anyósa nevét, és bepofozta az asszonyt az udvarba. 
Hamar utánaugrott, hogy tovább abriktolja, de hirtelen elébe toppant 
jó barátja, a szomszéd, és úgy kivágta az utcára, hogy még nyekkenni 
se tudott a csodálkozástól. Szédült fejében csak az kavargott: „Mi köze 
a szomszédnak az ő asszonyához? Mi köze neki az ő udvarához!?” S 
egyszerre csak ugyanezt hallja ám Jánostól, a szomszédjától is:

– Mi közöd van neked a Tecámhol, mi!? Méghozzá az én udva-
romba!

András esze lassan tisztult, mint mosásban az ing. Körülnézett, és 
hirtelen rájött, hogy összetévesztette a házát is, az asszonyát is a Jáno-
séval. Bocsánatfélét makogott, és elindult haza.

– Nem szégyelli kend magát! – ordított rá a felesége, és elállta előtte 
a bejáratot. – Hogy érezte vóna kend magát, ha látta vóna, hogy engem 
vernek?! Miii!?

András bácsi nem szólt, hanem visszament a kocsmába. Még ki sem 
hozathatta a borát, már belépett János is, odasietett hozzá, megölelte, 
csókolta, és bocsánatot kért tőle, amiért kihajította az utcára:

– Nem tehettem másképp – mondta.
– Pedig úgy örültem, amikor csapkodtad azt a nagyszájút! Még most 

is mekeg az ijeccsígtű! Aggyon egy liter bort, Lajos bácsi – rikkantott 
a kocsmárosra –, máma ünnepölünk!
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András módjával ivott, János azonban hajtogatta magába a nektárt, 
és majd szétvetette az öröm. A harmadik liternél kitört belőle az erő, 
odavágta a poharát és fölugorva, követelve kérdezte Andrást:

– Kit verjek meg, testvér!?
András maga elé meredt, aztán fölcsillanó szemmel, de komolyan 

mondta.
– A felesígemet.
– Julit? – nézett rá kicsit meghökkenve János.
– Űtet. Én is megvertem a tied, te is jogosan verhetné belé az 

enyimbe! Oszt kvittek is lennénk, testvér.
János előbb mélán, aztán egyre vigyoribb képpel nézett maga elé, 

végül, inkább csak beleegyezést várva megkérdezte:
– Hát tényleg megverjem?
– Persze! – lelkendezett András. – Hagy örűjjek én is kicsit.
– Mingyá gyüvök – szólt János, és erőltett menetben elvonult.
– El van gereblyézve minden – mondta büszkén, amikor a harcból 

épségben visszatért.
– Körűverted? – ragyogott rá elfulladva András.
– Meghiszem! Úgy forgott, jujgatott a Julis, mintha szüreti bálba 

lett vóna!
– Hát ezt jó megcsináták kentek – ült le hozzájuk a kocsmáros –, 

de mi lesz, ha az asszonyok bepörölik kenteket? He?
– Akkor az lesz, hogy én majd a Jani felesíginek fi zetek, ű meg az 

enyimnek! Oszt kvittúristen!
– Ne féljen kend csipetnyit se, hogy pör lesz a dologbul – intette le 

fölényesen az aggályoskodót János.
– Mé? – nézet rá kicsit haragosan a kocsmáros.
– Csak azé – válaszolta nevetve János – mer’ épp egymást verik, 

amié kikaptak tőlünk.

(Magyar Szó, 1969. július 11.)
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„Ne legyen főtámadása!”

Vannak asszonyok, akik dicsérik az urukat, vannak, akik hümmögve 
szólnak róla, vannak, akik szidják. Mert vannak, akik megérdemlik 
a dicséretet, vannak, akik mellé nem állnak ki, sem ellenük nem 
fordulnak (szóval amolyan nyimnyámok) és vannak, akik becsülettel 
rászolgáltak a szidásra. Hát ilyen volt Gazsi is, akit nemrég javított meg 
örökre egy fejére esett másodosztályú tégla. Fájdalomtól megtört szívű 
hitvese, amikor csak tehette (vasárnap délutánonként a kispadon) 
mindig mondogatta az ő panaszos ajkú asszonytestvéreinek, hogy 
kegyetlen a halál, s hogy hozzá még kegyetlenebb volt, mint máshoz, 
nem azért, mert Gazsit elvitte, hanem mert nagyon későn vitte el.

– Mer, hajják, asszonyok – mesélte –, mőte a Gazsi meghótt, más, 
szebb az életbe való nézés is! Mer be tutta az borítani a zeget, nemcsak 
tettel, hanem puszta szóval is!

– Annyira okos vót? – kérdezte irigyen egy asszony.
– A Gazsi? Kérdezni se lehet ijet! Naon éles eszű, nehéz főfogású 

ember vót, ezt meg kő hanni! Ha valahun valami nem stímmőt, csak 
űtet hítták. Mer tudott ű számóni fő is, mög le is! Ha úgy vót, hogy va-
lakinek csipp-csupp lopás miatt majd fót esik a becsülettyin, csak szótak 
neki, oszt ű leszámót a hánkolódó károsúttal. Igaz, hogy főszámót érte 
egy bornyút, de annyit meg is ér az ember becsülettye!…

– Aszongyák hogy ivott – mondta bátortalanul a kisbíró felesége.
– A Gazsim nem ivott – vitte föl a szót méltatlankodva a vigasz-

talhatatlan özvegy. – A Gazsi öntötte magába az italt – a gyalázatos! 
Hát ez, ez vót a baja! Mer amikó meglátták részegen a kocsma felé 
menni, mán szalattak is a doktorhó, hogy keverheti a gipszet: mámma 
belerakat valakit a Gazsi!

– Jaj énnekem, jaj énnekem – sápadozott egy néni.
– Szenkleofás! Milyen nagytörvínyű vót! – borzongott a hektikás 

fodrász pozsgás felesége.
– Jó mondtad: nattörvínyű vót! – kapott a szón Roza néni. – Nem 

fogott ki azon se ember, se állat! Mikó bevonút a huszárokhó, egyket-
tőre fővitte egísz a káplári rangig!

– Szenkleofás – susogta áhítattal a fodrászné. – Hogy is bírta 
erővel?!
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– Az? – nézett rá fi tymálva Roza néni. – Eccerűen. A szufl ája révin! 
Mikó fölűt a lóra, persze az nem ismerte, oszt lehánta. Megint fölűt rá, 
megint lehánta. Hanem mikó harmaccó fölűt rá, nem hatta ám magát: 
ű hánta le a lovat!

– C-c-c! – csóváltak főt a koros asszonyok. – Sokat szenvedhetté 
te is, Rozál.

– Azt elhiszem! – mondta büszke kéjjel az özvegy. – Mer nem úgy 
hagyott ám engem helybe, mint más becsületes asszont a zura! A pofon 
nekem ünnepnapnak számított vóna!

– Hát nem pofozott? – hangzott a kételkedés innen is, onnan is.
– Az? Egy újjal se nyút vóna hozzám! De ágydeszkával még mámma 

is verne, ha nem esik rá az a tégla! Hanem megfi zettem neki!
– Hogy?
– Csak úgy, hogy körösztíny léttire a zsidó temetőbe temettettem 

el, mer annak a kapuja fölé nincs kiírva, hogy: „Föltámadunk!” Hát ne 
legyen neki főtámadása! Maraggyon csak ű ott örökre! Ammen.

(Dolgozók, 1969. augusztus 29.)

Gábris, az állatbarát

Nagyobb állatbarát nem volt a környéken Gábrisnál, és szabadságsze-
retőbb is alig. Könny lepte el a szemét, köd az eszét, ha megkötözött 
állatot, rabul ejtett madarat látott, és mielőtt körülnézett volna, vagy 
vár, amíg az esze mozdul, ő már cselekedett is. Ezért egy ízben kinyi-
totta vele a törvény a bugyellárist, másodszor pedig mint visszaeső 
bűnöst tíznapi áristomra ítélték. Előbb azért kellett fi zetnie, mert 
kieresztette a madarász kalitkájából a papagájokat, amíg az egy kofával 
alkudozott. Szegény madárkák ugyan nem sokat örültek visszanyert 
szabadságuknak, mert összekapkodták őket „emlékbe” a piacozó 
asszonyságok, neki azonban kártalanítania kellett a csiszárt.

Még be sem rúgott jóformán, amikor észrevette a kocsma ablakából, 
hogy a sintér rácsos kiskocsija megáll a sarkon, és a mester a legényével 
oldalogva közeledik a mészárszék előtt alamizsnára váró kuvaszhoz. 
Felforrt a vére, akár a cikória, s már futott is ki a kocsmából kezében 
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a söröskorsóval, amit kitűnő érzékkel az elmafl álkodott eb elé vágott. 
Akkorát ugrott az, mintha kenguru lett volna, és már iramodott is, 
mert észrevette a reácsapó veszedelmet. A két pecér kezében az üres 
hurokkal dühösen nézett arrafelé, amerről a korsó repült, de ott már 
nem látott senkit. Tanácstalanul néztek egymásra, de pillanatokra még a 
bénulás is fogva tartotta őket, amikor kirugaszkodott a rabszállítóból 9 
kutya! Meglátták Gábrist is, ahogy elégedetten irányt vesz a kocsmába, 
és utánalépve a mester már rá is ripakodott:

– A kutyákért, azt hiszem, lenyálazhat pár dinárt!
– Melyikekért? – érdeklődött szelíden Gáspár.
– Mintha nem tudná! Amiket kiengedett a kocsimbul!
– A tieid voltak?
– Nem! De…
– Akkor nem kapsz semmit! Csakis a gazdájuknak fi zetek! – je-

lentette ki Gábris, és már fordult is volna, ha egy pofon ebben meg 
nem akadályozza. Vannak emberek, akiket kedélybeteggé tesz egy-egy 
váratlan pofon, akiket elbágyaszt, de vannak olyanok is, mint Gáb-
ris, akiket gyors cselekvésre ösztönöz. Gábris tehát gyorsan, de úgy 
meglegyintette a mestert, hogy az csak másnap jelenthette föl, mert 
állandóan csuklott, anyja sem értette panaszait. És elítélték tíz napokra 
Gábrist, kiszabadításáért a foglyul ejtett kutyáknak, melyek nappal, 
tehát a kijárási tilalom idején közlekedtek. A kapott pofonért pénzbeli 
kárpótlást kért a pecér, a bíró azonban elutasította kérelmével, hiába 
magyarázkodott, hogy „igaz, hogy előbb ő ütött, de Gábrisé sokkalta 
nagyobb volt”.

– Arrul én nem tehetek, testvér! Máskor nézd meg előbb, hogy 
mekkora tenyere van annak az illetőnek, akit meg akarsz csapni – szólt 
bölcsen a bíró, aztán Gábrist átadta a foglárnak, a pecérre meg rászólt, 
hogy oszoljon.

Elment a pecér ajkán tiszteletlen szavakkal a törvényt illetően, és 
ugyancsak a törvényt míveltette Gábris is, pedig jó sora volt, hazulról 
kapta a kosztot, a bort meg felibe hordta neki András, a porkoláb. 
A mielőbbi viszontlátás boldog reményében is búcsúzott el tőle, és 
reményében csalatkozni nem hagyták őt az egek. Mert másnap med-
vetáncoltató érkezett a faluba. Gábrisnak megesett a szíve a szegényen, 
s amikor a mackó setét képű táncmestere egy karaj-kenyeres ebédjéhez 
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látott a kocsi elején, ő odasomfordált a saroglyához láncolt medvéhez, 
és kiakasztotta a láncot az orrában ékeskedő karikából. A mackónak 
azonban kellemetlen emlékei voltak a karikával kapcsolatban, és pil-
lanat alatt leharapta Gábris áldott jobbjának mutatóujját. Jajdult az 
ember, mordult a medve, és mivel mindenki futni kezdett, szaladt az 
is, nyomában a setét képű tánc- és illemtanárral!

Gábris az istopályba, onnan a törvényre került, és hiába magyaráz-
kodott, hogy nem ő a hibás, hanem a törvény, amiért megengedi, hogy 
„vérmedvék szeredáljanak a jámbor nép között”, bezáratták András 
legnagyobb örömére. A kóterben aztán borozgatás közben úgy szidták 
a törvényt, hogy ha véletlenül nincsenek a fogdában, biztos letartóz-
tatták volna őket.

(Hét Nap, 1970. január 1.)
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Megint szerelmes lennék

Ha én megint húszéves lennék, ha biztos lenne, hogy én megint húsz-
éves lehetek, akkor hónapokat, talán egy évet is remetei magányban 
töltenék, hogy felkészüljek arra, mit hogyan is teszek majd az új élet-
járás előtt, kitérek-e egy-egy érzés, ember, történés elől, s milyenné 
nevelem majd magam. Így, „kapásból”, ugyan mit is mondhatnék? 
Talán, hogy… ha én megint, és ma húszéves lennék ebben az építő, 
hórukkos hazában, sok nagy, nagy lakóházat építenék, hogy jusson 
fészek a verekedni, törtetni nem tudó poétaféléknek is.

Ha én megint húszéves lennék, megtanulnám nem szeretni rossz-
akaróimat, azokat meg, akiket szeretek, igyekeznék meg is győzni 
szeretetemről, nagyrabecsülésemről.

Ha én megint húszéves lennék, kerülném mindazt, ami helyte-
lennek, rossznak bizonyult (bort, nőt, kompániát), nagyon és sokat 
tanulnék, hogy gyorsan azzá legyek, ami sose voltam: okos emberré.

De lehet, hogy ha most húszéves volnék, megint szerelmes lennék, 
írnék, végigjárnám ezt a zűrzavaros, botlókkal teli utat, amit sokan 
csillogónak s olyan szépnek látnak, hogy csacsiság lenne tagadni.

(Lapkivágat a hagyatékból)

Boldog új évet

A „boldog” időben történt, amikor egy dolgozóra két munkanélküli 
is jutott. Az idénymunkások, piktorok még csak elfüttyögtek szep-
temberig, de akkor leginkább „bekötöttek”, szedték a sátorfájukat, 
és megtakarított pénzükkel hazamentek a falujukba telelni. Csak 
kevesüket, az odaadóbbakat vagy a segédi rangban dolgozó mestereket 
tartották meg a „balgócok”, a vállalkozók, így aztán főnyereménynek 
számított a külföldi munkaalkalom, ami néha be-bevágott, mert 
Görögországban meg Törökországban akkor is nagyon megbecsülték 
szobafestőinket.

Palcsi meg Jóska egy kis szobában laktak Belgrádban, közel a 
piktorok főhadiszállásához, az Uroševa kocsmához. Palcsi a „balgóc” 
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embere volt. Sokan nem szerették, a csendes Jóska azonban megvolt 
vele. Fiatalok voltak, heccelődtek, éltek, együtt jártak iddogálni, mert az 
Uroševacban inni kellett. Nem úgy, mint másutt, hogy csak bementek 
és elbeszélgették, elköpködték az időt. A Kinézer – ahogy ferde szemei 
miatt a tulajdonost elnevezték – nem tűrte a nem ivó vendéget. Két 
kidobólegénye volt, úgyhogy ő nem piszkolta be a kezét: körüljárta az 
asztalokat, s ha üres pohár mellett vagy pohár nélkül üldögélő, nem 
törzsvendég havert látott, csak intett Markónak vagy Tanaszijának, s a 
vendég vagy rendelt, vagy a legények kísérték ki az utcára, hogy hadd néz-
ze, milyen szép is kint a forgalom. Kivételezettek persze nála is voltak. 
Azok, akik nem garasoskodtak, de nem is duhajkodtak. Egyébként min-
denkit „bírt” ő, csak a potyázót, meg a tökmagevő daliákat nem, mert 
ezek is csak addig voltak absztinensek, amíg nem fi zetett nekik valaki. 
Így aztán Jóska még hitelképes is lett volna, ha történetesen rászorult 
volna, de annyi pénze mindig volt, amennyit megivott, vagy másnak, 
különösen Palcsinak fi zetett. Hát Palcsi szemet szúrt a Kinézernek, és 
meg is mondta Jóskának, hogy hagyja ott, mint ő a feleségét.

– Jó ember az – védte Jóska, pedig akkor már sommás összeggel 
tartozott neki a szobatársa. Palcsi azzal vigasztalta, hogy majd december 
elsején megadja, mert Jóskát is megtartotta a balgóc.

– Nem szeretném, ha baj lenne, Palcsim – mondta idő múltával 
csendesen Jóska. – Látod, már közeleg a december, aztán úgy hallottam, 
hogy a télire engem nem számítanak itt tartani.

– Ne félj, majd én beszélek velük! – mondta Palcsi, és…
December elsején azt mondták Jóskának is, mint a legtöbbjüknek:
– Hát akkor a viszontlátásra tavasszal!
Jóska nagyon nem jól érezte magát. Palcsi azt mondta, hogy pár nap 

múlva tisztázza magát, de most ki kellett fi zetnie a szabót – tényleg szép 
fekete, ünneplő ruhát vett.

– Jól van, Palcsim, azt még kivárjuk – mondta Jóska, és elment az 
Uroševacba. Ott üldögélt, iddogált naphosszat. Úgy egy hét múlva 
letelepedett mellé a Kinézer.

– Mé’ nem mész haza, ha nem akarsz dógozni? – kérdezte őszintén.
– Dolgoznék én, apám, de hol? – nézett rá Jóska.
– Hát Görögországban, mint a többiek.
Jóska tátott szájjal nézte, nem hallott róla, hogy transzport menne.
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– A Waxmann szedi űket. Nézd meg, hátha még van hely – ütött 
a vállára az öreg, és elment.

Jóska szinte futva ment ki a kocsmából, és nevetve érkezett vissza. 
Megcsókolta Kinézert, és esküdni mert volna rá, hogy nincs nála szebb 
ember a világon.

– Huszonhetedikén megyünk fél évre! – kiáltotta, és majdnem 
sírt örömében. – Holnap, holnapután hazamegyek kicsit pihenni, 
elbúcsúzni, aztán vissza, utána meg: irány Görögország!

Palcsi is örült. Pénze azonban nem volt, de „Egyet se búsulj, pajtás, 
mire mész összegyün a guba” – mondta, és Jóska örömében hitte is.

Szülei nehezen engedték el. Velük maradt hát, amíg csak lehetett, 
23-án azonban befutott Belgrádba. Palcsi vidéken dolgozott, de ott 
volt pársoros üzenete: „A lóvé együtt van, 25-én viszem.”

Nagyon levert volt. Be akart még vásárolni, meg pénzmagot is akart 
vinni magával. A főhadiszálláson üldögélt elkeseredetten, szótlanul. 
Úgy érezte, hogy a 25-e sem hoz semmit. Igaza lett.

Nem tudta, mit tegyen. A legegyszerűbb lett volna megfojtani Palcsit.
– No, mi az, fi am? – ült le mellé Kinézer.
Jóska ránézett, aztán maga elé:
– Lehet, hogy meztelen megyek Athénbe.
– No? Baj van?
– Van! – vágta rá szinte ordítva a csendes legény, és elmondta, ho-

gyan etette meg Palcsi.
– Mennyivel tartozik?
– 3000 dinárral.
Kinézer káromkodott, aztán elcsendesedett, majd elővette a blokk-

ját, ceruzáját s miközben odatette Jóska elé, biztatón mondta:
– Írjad csak, fi am: „Én, Vercsák Palcsi a mai napon felvettem há-

romezer dinárt a Kinézertől azzal, hogy elsejéig visszafi zetem. Ha nem, 
akkor a nála letétbe helyezett új ruhámat, télikabátomat meg a cipőimet, 
szóval a motyómat eladhatja.” Így ni, fi am! – ütött Jóska vállára az 
öreg. – Most hajde, holnap hozd el a cókmókját, én meg előkészítem 
a pénzt. A zálogcédulát add oda Tómónak, a házigazdátoknak – jó 
emberem ő, majd átadja az illetőnek.

Jóska elsírta magát. Sose jutott volna eszébe, hogy így is kivereked-
heti az igazát.
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Kinézer kikísérte az állomásra, egy üveg útravalót adott neki, és 
mikor elbúcsúzott tőle, megkérdezte:

– Neki mit üzensz?
– Hát… hogy boldog új évet!
A vonat elvitte a könnyes szemű, nevető legényt, a Kinézer meg 

hazavillamosozott, és még ferdébb szemmel várta Palcsit, hogy átadja 
neki az üzenetet.

(Lapkivágat a hagyatékból)

Maszek TE-FU

A gombamód szaporodó, tiszavirágéltű törpevállalatok közül ki kell 
emelni Imre testvér teherfuvarozási magánvállalatát, amelynek nem-
csak hogy ő a tulajdonosa, hanem a kocsisa és a lova is egy személy-
ben. Rekvizituma nincs, adót nem fi zetni, hanem behajtani szokott, 
tevékenységét pedig az irgalmasság területén fejti ki gyámolítván az 
ágrólszakadtakat, szenvedőket, elesetteket. A vállalatot egyébként az 
szökkentette életre, hogy a „pevačica” talpra esett, és helyben kiment 
neki helyből a lába. Előzőleg ugyanis fölmászott a csalogány az eper-
fára leveleket szedni a selyemhernyóknak, de elmélázva gyenge gallyba 
kapaszkodott, és ágrólszakadt lett. Nagy port vert föl, mint művészi 
pályafutásának delén, és gyorssegélyért sivalkodva úgy vagdosta ki a 
magas C-ket, mint behemót csapos a szakképzetlen huligánjelölte-
ket a Nagykocsmából. Imre testvér épp arra andalgott jegyesével, a 
Munkanélküliséggel, meghallotta a rimáncot, és segítségére sietett 
a hangulatok vámszedőjének. Hamarosan két vendégoldalt, kötelet 
kerített, ülőkét sikerített, és hazaszállította a pevačicát, akitől önzetlen 
cselekedetéért két liter bort és három divatos dalt kapott.

Második jótettét egy talicska alkalmazásával végezte. Egy madár 
névre is hallgató atyafi  nem mert útra kelni az éji setétben, de verőfényes 
délben sem vállalkozhatott volna ilyesmire, mert sötétséget borított az ő 
jóságos szemére az ördögtej, amit a beavatatlanok pálinkának hívnak.

– Imre – szólt kérőn a termelő a Te-Funak –, ugyan told haza ezt a 
szerencsétlent. Látod: isiásza van. Szenvedőn segíthetsz, Imre…
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Imre kibúvót keresni nógatta az eszét, de mivel az nem talált semmi 
megfelelőt, hát előbb a földre, aztán a tenyerébe köpött, és eliramodott 
a talicskában kucorgó vándormadárral. A rázkódástól-e, mitől-e, de 
kezdett derengeni a daru fejében; előbb is a rég abbahagyott nótát 
dúdolta az orrán át nemes recegtetéssel, mint gyerekek szokták a kocsi 
saroglyájában, amikor rázós úton baktat a kesely. Aztán, ahogy beka-
nyarodott vele az egylovas tragacs az utcájukba, és a foghíjas járdán 
csattogni kezdett a kerék, kiszállt fejéből a mámor, tagjaiból az isiász, és 
könyörögni kezdett a „kocsisnak”, hogy engedje kiszállni, lábujjhegyen 
menni haza, mert kibelezi a felesége.

A maszekot elöntötte a pulykaméreg:
– Má’ pedig én hazaviszlek, a fene essen beléd! – sustorogta. – Ha eddig 

döglőtté, tolattad magad, ezt a száz métert most má kibírjuk te is meg én is!
– Ember, inkább kapsz egy liter bort! – alkudozott a nagybeteg.
– Még kettőé se állok meg!
– Hármat fi zetek, ha megállsz!
S a vállalat megállt. Miért is ne állna, ha ily módon még jövedelem-

többlethez is jut?
Spiccben volt pár napig az egész Te-Fu, s e virágzó kis vállalat be-

csiccsentett ma is a Baba jóvoltából, akit a mámor épp annak a háznak 
a fala mellé döntött le, amelyben azokat a heverőket árulják, amiknek 
forgácsból van a Yogi matracuk. Károly bácsi, a jobblétre szenderültek 
kelengyéjének egyedárusa elüzent Imre testvérért: fuvarozza haza a 
Babát, mielőtt megszíná testét a föld.

– Nem tanátam dragacsot – állított be panasszal az ajakán Imre. 
– Most micsinájjunk?

– Sebasztián – nyugtatta meg a topa egyedárus. – Itt van ez a mi 
kétkerekűnk, amin a koporsót, miegymást szoktuk a halottasházhoz 
vinni, majd ráfektetjük a testvért, oszt te hazaveretsz vele. A temetőn 
át fele utat megspórolhatod.

Meg is spórolta volna Imre, de nem kellett, mert a Baba a temető 
kelletlen közepén hirtelen körülpislantott, leugrott a targoncáról, és 
holtrészeg létére úgy hazaszaladt, hogy olyan gyorsan még színjózanul 
sem futott soha életében.

(Lapkivágat a hagyatékból)
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A templomtorony foglya

Ebben a gyönyörű szombat délelőtti napsütésben, mikor a diák-
gyerekek a hét elmúltán örvendezve úgy kiáltoztak, hogy csilingelő 
hangjuk hullámozva áradt ki az utcára, a tavaszias légben, fenn az égen 
öt-hat csóka kergetőzött a földvári templom tornya körül. Fogócskát 
játszhattak, zavarócskáztak, s az üldözött, ha már a legélesebb kitérők 
sem segítettek, lecsapott a bádogtetőre, és a lemezek eresztékébe ka-
paszkodva, nevetve kiabált a fölötte elzúgókra. Néztük, ahogy kitörő 
jókedvükben kavarogtak a pasztellkék ég alatt, mint nagy, hamuszínű 
hópelyhek, aztán hirtelen sikolyszerűvé erősödött az egyik csóka hang-
ja: amint bukórepülésben leszállt a tetőre, lába mélyen becsúszott az 
elvált lemezek közé, és beszorult lábbal, fejjel lefelé lógva tehetetlenül 
csapdosta szárnyával a levegőt és a bádogot.

És ekkor olyasmi történt, amit soha nem lehet elfelejteni. A játszó-
társak, a csókák emberré váltak. Nagy ricsajjal társuk fölé szálltak, cső-
rükkel elkapták a szárnyát és húzták, emelték volna ki a fogságból.

Nem ment. Ekkor három elrepült és kettő serénykedett körülötte. 
Pár perc múlva az elszállt három csóka huszadmagával tért vissza, 
köztük három varjúval is. A nagy varjak átvették a mentés irányítását: 
kettejük a csóka alá szállt és emelte, egy meg fölé állva húzta, de csak a 
tolla jött ki szegénynek. Órákig igyekeztek, mindhiába.

A torony foglya egyre ritkábban kiáltott és egyre kevesebbet csap-
kodott. Alkonyattájt már teljesen elfogyott az ereje. Elszálltak a varjak, 
megfogyatkoztak a csókák, és vasárnap reggel már csak a tragikus 
szerencsétlenség áldozata volt a tornyon, meg-meglengve, mint egy 
hamuszínű lobogó. Ha a nap és az eső elvégzi majd az enyészet reá eső 
részét, a böjti szél elsodorja valamerre, de akik tanúi voltak tragédiájá-
nak, sokáig emlékeznek még rá, ha a toronyra néznek.

(Lapkivágat a hagyatékból)
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Jaj, jaj, fekete majom!

Antal Laci bácsi, a Vajdasági Múzeum vadásza ugyancsak meg volt 
lőve, amikor kiszállt a Zenta felé tartó autóbuszból és látta, hogy a 
bőrönd, amit a kalauz az övé helyett letett a földre, nem az övé, csak 
hasonlít rá. Kiabálni nem lehetett, mert a busz már messze járt, de 
idegeskedni annál inkább.

– Hát mi volt benne? – kérdeztem a mindig nyugodt Laci bácsit, 
aki egyben a múzeum preparátora is.

– Hogy mi? Egy ritkaságszámba menő fekete majom!
– Elevenen?
– Fenét! Dögölve!
– No, akkor nem csinálhat kalamajkát.
– Már megtette! – keseredett el öreg Nimród, azzal hazasietett, 

motorkerékpárra ült, és benyargalt Becsére. Persze hiába: a busz már 
Pecelló felé falta a levegőt.

Laci bácsi ébren töltötte az éjszakát; hiába mondogatta a felesége, és 
hitte ő is, hogy visszaküldik a rusnya férget már az első autóbusszal.

Álmatlanul ballagott ki a megállóhoz, és az első busszal valóban 
megérkezett a szökevény. Amíg megtörtént a koff ercsere, Laci bácsi 
keresetlen szavakat vagdosott a kalauz füle közé. Az csak mosolygott, 
és keserűen mondta:

– Csak tudná, hogy mit kaptam én a moholiaktól, akik az Auszt-
ráliába szóló passzushoz szükséges iratok helyett egy döglött fekete 
majmot találtak a koff erjukban!

A fehér körszakállas fekete majom sajnos egy nappal előbb került a 
Vajdasági Múzeumba, mielőtt lefényképezhettem volna.

Velem is kibabrált…

(Lapkivágat a hagyatékból)
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Novemberi elégia

A parki tóban úsznak még a hattyúk
s a bronz őz-hármas őrzi a gyepet…
Egy kisleányhoz, májusi napokba,
vezessél vissza, ó, emlékezet!…

Szép volt az a tavasz. Már áprilisban szépségversenyeztek a virágok, s a 
magasabbra tisztult ég kéklő mezőin felhőgyerekek andalogtak fehér 
ingecskéjükben. Pozsgát szórt a Nap, és fújt a szél az arcra, s az ünnepi 
város utcáin olyan pattogva lobogtak a zászlók, mint pávásan lépkedő 
asszonyokon a harangozó szoknya. S ez így volt jó, mert május elsejére 
elvonult innen az ember. A tobzódó élet ott zsibongott a Dunára 
könyökölt hegyeken s a szigeten: messze Újvidéktől, amelynek most 
halk, lassú volt a szívverése – a forgalma…

A négy órai hírek elkészültét vártam a rádió szerkesztőségében, 
hogy – mint az utóbbi napokban mindig – kimeneküljek egy fél órára 
a napra, levegőre a mellettünk pompázó kicsi oázisba, a parkba. Öt 
perc múlva már ott is ültem megszokott helyemen, kissé balra a tótól, 
s míg a színeket habzsolta a szemem, és kortyintgattam a levegőből, 
sok melléfogását megbocsátottam a városnak, mert csakis jó szándékú 
emberek létesíthették ezt a parkot, s az ilyenek csak véletlenül tehetnek 
rosszat.

Fürösztgettem a kezem s az arcom a napsugárban és a virágok 
hullámokként csapódó illatában; éreztem, mint frissül fel a bőröm, az 
agyam, a szívem, s a boldog álmot látók mosolyára húzódott a szám, 
amikor közeli gyerekcsicsergést hallottam. „Gyerekek” – állapítottam 
meg, s a zsebembe nyúltam gyufáért, cigarettáért.

Valóban, a kis tó előtti rácsra támaszkodva három kisleány és egy 
fi úcska kísérte fi gyelemmel és megjegyzésekkel a játszi halacskák gyors 
iramodását.

Emberek… Én nem vagyok angyal, de kisgyerekek, különösen kicsi 
lányok láttán én olyan tisztává válok, mint amilyenek az édesanyák. 
Olyan bájos volt az a három lány s a lurkó, hogy rajtuk kívül nem 
láttam én semmit és senkit, Babucit sem, aki pedig három lépésre 
volt tőlem. Balról álldogált, ő, a legszebb kicsi tündér, akit valaha is 

q



q  e 397 w

láttam. Komolyan nézett rám nagy, kék szemével – olyanok voltak 
azok, mint két kicsi darab a májusi égből. Bizonyára azt hitte, hogy 
alszom, azért állt olyan csendesen, s azért is nézett. Rámosolyogtam 
és megkérdeztem tőle:

– Azt hitted, hogy alszom?
Igent intett fejecskéjével, és nevetett.
– Jer ide, édes!
Az első lépés kissé lassan ment, a többi egyre gyorsabban követte. 

Később észrevettem, hogy mindig ilyen a járása: lassú, aztán röppenő, 
mint a pillangók elröppenése a földről. (Egyszer, tudom, még meg is 
néztem: nincs-e szárnya.)

– Hogy hívnak? – kérdeztem, mikor megállt a térdem előtt.
– Babucinak.
– Neked van a legszebb neved a világon – akartam szépet mondani 

neki, mert az ilyesminek az egy s a hatvanegy éves Évák akkor is örülnek, 
ha tiltakoznak ellene. Babuci nem örült: csak bólintott, hogy tudja.

– Hány éves vagy, Babuci?
Bal tenyerébe szorította a hüvelykujját, és felmutatta a másik négy 

kis tornyot:
– Ennyi – mondta, s utána lélegzetet vett, mint aki kellemetlen 

munkát fejez be.
Mosolyogva néztem a nagy fűzfa alá, ahol szárnyukat suhogtatták 

a hattyúk. Megunták a lustálkodást, s gondolták: úsznak egyet.
– Szereted a hattyúkat?
– Juuuj, nagyon! – ragyogott fel. – De mindig elbújnak.
– Na, gyere csak! Majd mindjárt vízbe tessékelem őket!
A hattyúk már indultak a víz felé, amikor rájuk parancsoltam:
– Azonnal fürödjetek meg, mert majd nem szeret benneteket 

Babuci!
Mellém állt, megfogta a kezem, s mikor a hattyúk úszni kezdtek, 

ámultan susogta: „Jé… csakugyan…” Akkora csodálattal nézett rám, 
hogy nekem azt meg kellett hálálnom:

– Szereted a csokoládét?
– Igen.
– Várj egy picit, mindjárt jövök.

q  



e 398 w   q

Siettem, ahogy csak a botom engedte, időm azonban mégis lejárt, 
mire visszaértem. Csak annyi maradt belőle, hogy átadjam neki az 
édességet, megcsókoljam a haját, elköszönjek tőle.

Másnap, mikor a parkba léptem, már messziről megláttam kéksza-
lagos haját. Sarkon fordultam, és csokoládéval tértem vissza. Mikor 
meglátott, pillangósan hozzám futott. Úgy megörültem neki…

– Vártál? – kérdeztem, és meleg lett a szívem, amikor azt mondta: 
„Igen.”

Sétáltunk egy kicsit, és kurta mesét mondtam neki a kis őzikékről 
meg a hattyúkról. Mindkettő tetszett neki, meg is puszilt értük.

Harmadnap is várt. Engem is meg a csokoládéját is. Kenyérdara-
bot hoztam, mesét kanyarítottam a halacskákról, és megetettük a kis 
falánkokat.

– Babuci, te kivel jársz ide? – jutott eszembe a kérdés.
– Nagymamival.
– Hol van?
– Ott sétál Dóri néniékkel. Ott – mutatott ujjacskájával egy öttagú 

csoportra. – Na, ő az én nagymamim.
– Igen? Nagyon édes néni – mondtam meggyőzően, bár én ugyan 

nem tudhattam, hogy az öt idős nő közül melyik Babuci nagyanyja.
A negyedik napon annyi volt a munkám, hogy csak pár percre 

ugorhattam le, de még így is meg kellett mondanom, hol leszek, hol 
keressenek, ha kellek. Sok apróság volt most is a tónál, Babucit azonban 
nem láttam sehol. Perc percre múlt, ideges lettem, mint valamikor, 
amikor egy nagyobb lányra vártam.

Évike futott hozzám, egy jó barátom kislánya. Elmondta, hogy reg-
gel megütötte a könyökét (mutatta, és nekem meg kellett csókolnom, 
hogy meggyógyuljon), meg hogy ő már nem kislány ám, nemsokára 
óvodába jár. Gratuláltam, s mivel mennem kellett, neki ajándékoztam 
a Babucinak szánt csokoládét. Mikor beleharapott, csak akkor jutott 
eszébe, hogy megköszönje. Csokoládés szája nyomot hagyott balról is 
meg jobbról is az arcomon. A zsebkendőmért nyúltam és körülnéztem; 
nem látta-e valaki maszatos képemet?

Babucit pillantottam meg. Ott állt a szomszédos pad mögött. És 
sietve jöttek is értem: menjek, azonnal!…

Könnyes volt a szeme s a hangja is, amikor kínlódva mondta:
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– Nem szeretlek…
Egy pillanatig azt hittem, hogy megáll a szívem. Ez a gyerek nem 

tudja, hogy mi történt, csak azt látta, hogy a csokoládéját másnak 
adtam. Nem értette meg, nem jól magyarázta meg, mi történt. Én 
nem hiszem, hogy valaki, akit hűtlenségen tetten érnek, ilyen zavart, 
tehetetlen, kétségbeesett lett volna, mint akkor voltam. Feléje léptem, 
de megállított a hangja:

– Nem szeretlek!
– Babuci, majd elmondom, édes…
– Menj haza! – sírta most már, és nekem mennem is kellett.
Fél óra sem telt bele, s már vissza is siettem. Babuci nem volt ott… 

És nem jött el másnap sem. Soha többé. Bizonyára vidéki kislány volt, 
akit behoztak a szülei az ünnepekre.

Sokáig égetett a gondolat, hogy rossznak tart, pedig nem voltam az. 
Az én növő és nagyra nőtt kislányomat szerettem benne. Babuci, nem 
játszottam én veled. Ha játszottam volna, nem gondolnék most rád itt, a 
novemberi parkban, édes, kékszínű pillangóleány. Jó volna megint látni 
téged, érezni a tenyerembe vesző sziromkezecskédet, meséket találni ki 
neked, és nem engedni, hogy elromoljon minden.

Didereg a bronzőz a deret sejtő fűben… telelni készül a fázó halse-
reg… két hószínű szárnyas ring felém a vízen… a hattyúk… hattyúk.

Hattyúk, kik éppoly hófehérek vagytok,
mint Ő, ki azt sem tudom, merre jár:
nagy szárnyatokon egyszer, mikor alszom,
hozzátok el hozzám, egy percre bár,
csak addig, míg elmondom esküs szóval, 
hogy rágondolva fáj még a szívem,
hogy sírva nézek a pillangóra
s nem játszom már, viccből sem, senkivel…

(Elhangzott az Újvidéki Rádióban)
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Portyázó sosonok

Az idő tájt mi sokkal ferdében néztünk a világra, mint mostanában a 
Koreában szétugrasztott kínai önkéntesek. Kemény jogsérelem esett 
rajtunk a kertész Branko mogyorófa husángja részéről, mely eszköz 
vakációnak egére fellegeket, derekunkra pedig szivárványos foltokat 
vert. Görhe volt ennek az oka, s annak is, ami ezt megelőzte. No, meg 
a kertész fi nnyás kölyke. Úgy volt, hogy amikor egyetlen napon a 
harmadik helyen is ketten pofoztak bennünket cseresznyelopás miatt, 
megalakítottuk a portyázó sosonok büszke törzsét, mely nyolc főből 
állott, egy főfőnökkel és hat közönséges főnökkel az élén. A harcosokat 
Görhe képviselte volna, de ő kijelentette, hogy pucer ennyi parancs-
nok mellett ő ugyan nem lesz… Ajánlottuk neki a hírvivő szerepét, 
de erről meg mi mondtuk le abban a percben, ahogy klepa füleire 
néztünk. Görhe ugyanis képtelen volt nagyobb gyorsaságot kifejteni 
éppen e vitorlafülek miatt, hacsak nem szélben futott. Különben úgy 
beleakadt a szélbe, mint a horog a Pacsó cigány fenekébe, amint tegnap 
nagy lendülettel keszegnek vetette volna be a picéjét. Így aztán – saját 
óhajára – Görhe lett a törzs varázslója, már csak azért is, mert nem 
volt a faluban még egy ember, aki úgy tudta volna forgatni a szemét, 
mint ő. Emellett olykor torokhangon is vakkantott, úgyhogy, amikor 
a vasútállomás raktárából kölcsönzött míniummal vörösre festettük és 
tollakkal gazdagon ékítettük, hát olyan kinézése lett, hogy csöppnyit 
sem csodálkoztunk, amikor esti hazatértekor ördögfi ókának kijáró 
ovációban részesítették. Addig azonban még eseménydús délutánnak 
kellett elmúlnia…

A raktárból a már említett mínium mellett közönséges vörös fal-
festéket és oltott meszet is zsákmányoltunk, s mi egy sűrű mirtuszbo-
kornál indiánokká vedlettünk, Lésó törzsfőnök indítványára paláverre 
ültünk össze. Békepipa hiányában régi levelet sodrott Düküli, s miután 
módjával, köhécselve elszídogáltuk, foglyul ejtettünk egy elbitangolt 
gúnárt, melynek vezértollaiból csakhamar fejdíszeket cicomáztunk. 
Ezután begyakoroltuk a törzs csataordítását. A kálomista varjak ahajt 
eltakarodtak a liget fáiról, s riadtan hallgattak el hasznosabb, nótás 
kedvű madártestvéreik is. Közben elindultunk fejvadászatra. Pár lépés 
után azonban Girci főfőnök elsikkantotta magát. Összeröff entünk.
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– Harcos testvéreim! – így a Girci. – A sápadt pofájúak elfogására ősi 
cselhő fojamoggyunk. Szakíjjunk sürgönydrótot, oszt húzzuk körösztül 
a falunkhó vivő úton. S ki ösvényeinkre merészkedik – halál fi a!

– Helyes! – zúgott a törzs, és két perc múlva forgalmi zavar állt be 
a vasútállomás és a posta között.

Még el sem készültünk rendesen az akadályhúzással, Bütyök főnök 
sasszemre vette a kertész tizenéves fi át. A rajtaütés tökéletes, kissé túl 
hangos volt. Fatomahawkjaink megkoppantak a sápadt arcú kobakján 
s ebből, meg Görhe szemforgatás közben torokhangon elmakogott 
fenyegetéseiből megértette a szerencsétlen, hogy csiba, ha elvinnyogja 
magát, hát ahajt megskalpoljuk.

A kínzóoszloppá avanzsált fenyőtörzshöz nadrágszíjjal rögzítettük 
az áldozatot, majd Görhe két frissen fogott cserebogarat etetett meg 
vele. A levelibékát azonban már nem volt hajlandó bekapni a fi nnyás, 
hanem sikított néhány hátborzongatót. Hogy mi lett volna vele, azt 
csak a Nagy Manitu tudja, de lépések közeledtek, s ez megmentette 
néhány kellemetlenségtől. A törzs nyomban a csapda felé nyomult, s 
amikor meghallottuk a zuhanást követő nyögéseket, üvöltözve kiro-
bogtunk a cserjésből.

A gyerek apja – mert ő volt – ekkorra már talpon volt, s bár olyan 
rémesen zengett csataordításunk, hogy még a mi hajunk is égnek meredt 
tőle, Branko kezében meglendült a mogyorófa husáng, s a törzs buzgón 
visszavonult a túlerő elől.

A Nap nem haladt valami nagyot az égen, mire a vízimalom il-
lemhelye mögött Girci számba vette a törzset. Megvolt hiánytalanul, 
valamicskét tarkábban is, mint a kertésszel történt összecsapás előtt, 
mert ahova a husáng odalapított, színt változtatott a bőrünk.

– Harcos testvéreim! – zendült Girci mélynek nem mondható 
hangja. – A mi utunk örökre elvált a sápadt arcuakétú! Parancsolom, 
hogy mindenkit skalpójjunk meg vagy pofozzunk fő! Halál a sápadt 
képükre!

– Halál!… Halál!… – sivalkodták a harcosok úgy is, mint főnö-
kök.

– Tágujjatok innen! – dörrent közibük öreg Márton bácsi, a vízi-
molnár hangja, aki a malomablakból látta a gyalogbabtarka indusok 
befutását.
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– Skalpójjuk meg! – sziszegett Düküli, s mert Márton bácsi feje 
eltűnt az ablakból, megvetően arrafelé kiáltott. – Gyáva lisztes képű!

Hallotta ezt az öreg, de csak mosolygott, és saját gyerekkorára em-
lékezve fejcsóválva mondta:

 – Gyerekek!… Igazi gyerekek!
Hanem amikor a paláver elhatározta, hogy ágyékkötő híján az ő 

tornácán függő subáját aprítják fel, nyomban ostorra kapott, és hiába 
forgatta Görhe a szemét, villámgyorsan szétverte a portyázó törzset.

Falun túlra szorultak hát a sosonok, a csatorna nádasába. Ott vakar-
gatták a szíjostor nyomait és a szúnyogcsípések daganatait, míg végül 
elhatározták, hogy most már nem ez vagy az, de megölik Mártont, a 
vízimalmot kirabolják, s utána felgyújtják.

A tervet csak részben teljesítették, mert Márton bácsi a kocsmában 
iddogált, a rajtaütés pillanatában gyufát sem találtak, hogy felgyújtsák a 
szúette tákolmányt, így hát megelégedtek az öreg molnár szűzdohányá-
val is. Azt szívogatták azután a parkban, a hiba nélkül meglelt indián 
faluban változó közérzettel.

Telihold mellett mosakodtak le a csatornán, de Görhét hiába igye-
keztek halványabbra vakarni, a míniummal a bőr is foszladozott róla, 
s így saját kérelmére dupla bőrrel bocsátottuk haza a nagy Manitura 
és a szülői belátásra bízva további sorsát.

A többit már tudjuk…

(Lapkivágat a hagyatékból)

Görhe a misén

Görhének kisbaba korában csirizbe érhetett a keze, azért ragadt 
úgy hozzá minden. November végén, mikor egy halat áruló pákász 
hallopás miatt szájon verte, megcsendesedett, nem járta többé a 
piacot, hanem a templom körül lebzselt. Már-már jámbor léleknek 
könyvelték el, amikor galamblopáson érték, mert azért volt ő olyan 
buzgó harangozó, hogy egy-egy „vers” elharangozása után megmássza 
a templompadlást. Ilyen expedíciók alkalmával aztán úgy beütött a 
vész a galambfészkekbe, mint az otthoni tyúkok közé, amikor Görhe 
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zsebéből kifogyott a bagó. Féregnek, héjának se híre, se hamva nem 
volt, de csak el-eltűnt a majorság, és Görhe agyarán másnap ismét 
vígan kapott lángra a Zeta.

Elkapták hát a galambászfi út, mint szelek a vitorlát, és vitték a 
sekrestyébe, ahol annyi gyertyát, tömjént és szentképet lopogatott. 
Most azonban nem gyertya és más encsem-bencsem várta ott, hanem 
becsmérlő szavak és csattogó penitencia. Nyögve kászolódott ki a pur-
gatóriumból, és megesküdött, hogy megkeserülteti ezt az inkvizíciót 
minden istenhívővel.

Elérkezett karácsony böjtje, s ő szívében a bosszúvággyal, zsebé-
ben két marék dióval beájtatoskodott a zsúfolt templomba. Mögötte 
Düküli kacsázott dakszlilábain, és lökdöste az imakönyvet szorongató 
nagylányokat. Megálltak a legények sorfala előtt, és Görhe balraátot 
csinált, hogy jobban lássa a hajadonokat. Elővett egy diót, s mikor a pap 
credóra emelte a karjait, fejen koppintotta a Göröncsérék Zsuzsáját. A 
szisszenés hibátlan volt, mint maga a leányzó, aki hátrakapta a fejét, de 
nyomban pirulva vissza is fordult, mert tekintete beleveszett a nevető 
legényszemekbe.

A legények, különösen azok, akik az esti kártyázás közben többet 
ittak a kelleténél, nagy kedvet kaptak angyali üzenettel köszönteni a 
szimpátiájukat.

– Kapsz 5 dinárt, ha eltalálod az Esztit – súgta Görhének egy 
itókás legény, s a következő percben Eszter rebbent meg a leányok 
svarumléniájában. Aztán Juli igazított zavartan a kontyán, majd Teca, 
Klári és még vagy tíz leányzó fején kapott gellert Görhe diója.

Dolgozott a beste, mint a faltörő kos, és talán száz dinárt is össze-
keres ezen a félórás ájtatosságon, ha nem töri nyakát a kapzsiság. De 
kitörte, az egyik dalia ugyanis húsz dinárt ígért neki, ha eltalálja a páter 
fejét, amikor a misebort issza. Görhe húzódozott, inkább a lányokat 
ajánlgatta, erre azonban még tíz dinárt ígértek neki, s mivel elérkezett 
a nagy pillanat is, Görhe ráállt, nehogy elszalassza a kiváló alkalmat.

A páter nekifohászkodott, a nép hallgatta a csendet átverő kráko-
gást, és éppen tűnődött, hogy ugyan nem Gazsi bácsi köhög-e megint 
ilyen csúnyán, mikor Görhe elröppentette a szerencsediót. Úgy látszik, 
izgatott volt, mert a golyóbis elsziszegett a zsírosan csillogó fejbúb mel-
lett. A pap, mint mindig, kis szünetet tartott. Hallotta a karácsonyfába 
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csapódó dió szisszenését, és még csudálkozott, hogy légy lenne az. „No, 
mindegy” – gondolta, és nyúlt a kehelyért, de Görhe második diója úgy 
az ujjára koppintott, hogy nyomban a szájába kapta. Mikor meglátta a 
diót, már tudta is, hogy nem angyaltól származik az, s ezért magához 
intette a sekrestyést. Görhe megérezte a veszedelmet, és menekült 
volna, de belelépett egy pad mellé tett klumpába, és kiszaladt alóla a 
lába. Mire felkelt, már a sekrestyés kezében volt a füle, s neki mennie 
kellett, amerre a klepa alkalmatosságot húzták.

Nem sokáig volt a sekrestyében, de mikor előkerült, olyan gyászosan 
pislogott, hogy az ember azt hitte, nagypéntek van. Fülénél fogva ve-
zették a templomajtóhoz, ott aztán egy mellbőségének megfelelő pofon 
kíséretében kicsapták az éj setétségébe, hol lőn fogak csikorgatása.

A sekrestyés nem tudta, hogy nem szabad a hívőt eltéríteni az ő 
istenétől. Mert komoly baj lett abból, hogy kipofozta Görhét az úr 
hajlékából. Csakhamar utolérte ugyanis Düküli, s a hidegben topog-
va észrevették, hogy az ájtatosabb hívők kint hagyták az ajtó mellett 
a klumpájukat, nehogy kopogásukkal zavarják az áhítatot. Más sem 
kellett nekik. Nekiveselkedtek, és másodpercek alatt kihajigálták a 
félszáznyi klumpát az út havába.

A kitóduló nép úgy bámészkodott darab ideig, mint aki eltévesz-
tette a házszámot. Fuszeklis lábukkal topogtak a hóban, mint sváb 
a vadrepcében, míg nagy nehezen ráakadtak a facipőkre. Az ám, de 
most melyik kinek a klumpája? Emlegették a védszentjét annak is, aki 
összekeverte őket, s a türelmetlenebbek elmentek abban, ami éppen a 
lábukra akadt. Legrosszabbul a harangozó járt, mert neki már csak egy 
kisebb, meg egy nagyobb ballábas klumpa maradt. Próbálgatta őket, 
de egyik se akart se tágulni, se formálódni a jobb lába szerint. A papja 
elunta mellette az ácsorgást, eliramodott kövér hasával a parókia felé, 
s közben kenetteljesen biztatta:

– Hát csak nyomjad, fi am, nyomjad!
Erre aztán a keserű szolga is mondott valamit, elrúgta az egyik 

ballábast, és úgy félklumpásan, fuszekliban hazaballagott szaporán 
emlegetve a megszületett nevét.

(Kézirat)
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Hun a ló?

Lehet, hogy nincs minden falusinak fekete ruhája, de az iparosoknak 
van. Leginkább csak az, amiben megesküdtek, és aztán beakasztották 
a sifonérba, hogy mások lakodalmára vagy temetésére magukra húz-
zák, és visszaemlékezzenek ama gyászos napra, amikor beföllegzett a 
szabadságuknak. Mivel pedig az iparosok még dologidőben is ráérnek, 
hát leginkább őket kérik meg halottvivőknek. Az évek folyamán aztán 
külön bandák alakulnak, az egyiknek Péter a vezetője, a másiké Pál, 
a harmadiké Menyus. Ha már most elhalálozik valaki, szólnak Pé-
ternek – Pálnak vagy Menyusnak –, az meg szól az embereinek, akik 
feketébe öltöznek, kimennek a Szent Mihály lováért, majd komoran, 
kimért léptekkel kiviszik a megboldogultat a temetőbe, és végül 
valamelyik kocsmában vagy bortermelőnél megisszák a fuvardíjat, a 
bort, dallikóznak kicsit, mert hát azért úgyse haragudna meg szegény 
megboldogult, ha még élne.

A múlt heti kánikulába meghalt Dinnyés Máté vézna öreganyja, 
és Menyust kérték föl megszervezni a halottvivést. Menyus körüljárta 
a népét, elmondta, hogy hat órakor lesz a temetés, és hogy Hercsik 
bácsiéknál találkoznak, ahol tíz liter bor vár hatukra. Persze fél ötkor 
már ott voltak, kis akontációra. Beszélgettek, iddogáltak, s mikor 
magukba invesztáltak fél-fél litert a fuvarozási alapból, kiballagtak a 
temetőbe, a hullaházba Szent Mihály lováért. Gergőnek jó kedve volt, 
és amikor kihozták a falovat, ajánlotta, hogy vigyék el egy darabon, de 
legalábbis ki a temetőből.

– Úgy van – helyeseltek –, tréningezzünk. Hátha megizzaszt ben-
nünket a szüle.

– Madzagot izzaszt! Hiszen olyan sovány volt, hogy a hónam alatt 
kihozhatnám – mondta Menyus. Hanem ha épp akarod, hát ülj föl, 
kiviszünk a sarokig. 

Gergő felült, aztán hanyatt feküdt Szent Mihály lován, négyen 
fölmarták a vállukra. Menyus meg előrement kaput nyitni.

– E döfi , nem is olyan rossz halottnak lenni – röhögött hangosan 
Gergő.

– Ne csipogj! – kiáltott fő Jóska. – A halott nem povedál.
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A falu bolond Istókja épp akkor mászott elő az ördögcérnából, 
amikor Menyus kaput nyitott a gyászmenetnek. (Istók mindig a temető 
körül ólálkodott, a jó ég tudja, miért bujtorgott félnapszámra a szúrós 
sövényben.) Odaszaladt Menyushoz, és érdeklődött:

– Mit visztek?
– Halottat.
– Halottat?
– Azt.
– Melyik halottat?
– A szógabírót.
– A szógabírót? Mé viszitek e?
– Azé, mer köll a hely az öreg Dinnyésnének.
– Hát hiszen a temetőbe csak hozni szokták a halottakat – érvelt 

Istók, a bolond, de Menyus fölvilágosította:
– Eztán nem úgy lesz, hanem egyet eviszünk, egyet meg hozunk.
Istók ettől még csak bolondabb lett, az aztán még végképp megza-

varta, amikor letették Gergőt, és rászóltak, hogy:
– No, aló mars, most má gyalogój te is!

(Kézirat)

Az utolsó vajda

Az igazságot még melegében sem könnyű kideríteni, amikor a tettes 
ismeretlen. Így, évtizedek múlva hiábavaló erőlködés lenne, s azt érné 
el vele az ember, hogy felmentené ugyan Rudófot a banda pénzének 
megdézsmálása vádja alól, de deresre ültetné a Pacsót vagy a Kerorát, 
esetleg a klárnétost. A vajda a Rudófra gyanakodott, s közibe is csa-
pott, mint ménkű az eperfának:

– Desz a lóvét, mer agyonmárellak!
– Kukujjak meg, ha csóreltam! – rítta el magát Rudóf, aztán 

megrázó elkeseredéssel összecsomagolta a „szerszámot”, és lassacskán 
menőben úgy mondta, hogy „most aztán fogjatok meg”: – De nem 
baj!… Elölöm magam a naccsatornába… Oszt csak egy cédulát hagyok 
utánam…, de abba tuomisten, nem lesz köszönet!

q



q  e 407 w

Elment a Rudóf, nem fogta meg senki egész a barapartig. De ott 
elkapta – az iszonyat. Mert más dolog az, amikor horgászbottal kö-
zelíti meg az ember a csatorna vizét, és más, amikor az öngyilkosság 
konok szándéka vezérli lassuló lépteit. Megállt hát, mint gödörnél a 
sírásó, aki temetni akar ugyan, de nem önmagát. Alkudozott kicsit a 
lehetőségekkel, megsebzett önérzetével, de mert nem volt a közelben 
senki, aki esetleg idejében kihúzza, hát nem a vízbe, hanem az elha-
gyott Nagyvendéglőbe ugrott vissza, és egy század katonányi esküvel 
fogadta, hogy:

– Maj’ én megmutatom, ki a lopós!
Öreg vajda, Macel bácsi csak bólintott, amiből azt is lehetett érteni, 

hogy jól van, majd meglátjuk, meg azt is, hogy ismerlek, torma, milyen 
édes gyökér vagy. Mert jó szeme volt az öregnek, meglátta, hogy óvodás 
pénz vagy öreg tízes hullt-e a „csáró”-ba, tányérba, s ha azt meg nem 
lelte, azonmód ütött. Szerette a becsületet, nem csak pénz dolgában. 
Neki nem a „lóvé” volt egyetlen istene. Egyszer táncon a félárbocra 
ereszkedett társaság jó pénzért a Schneider Fánit akarta húzatni. A 
prímás rá is kezdett, de Macel bácsi riadót rántott a bőgőn, s az ijedten 
hozzásiető prímásra támadt:

– Hát ma dikhelod a „gyertyákat”, hogy üssön meg a vonat?!
És a lányokra mutatott. Mert lányok jelenlétében csiklandós nótát 

nem játszott a banda még akkor sem, ha elkerülte a lóvé, mint siker a 
tehetségtelent.

Nem szerette az öreg az újat semmiben. Hiába ajánlotta a kontrás, 
hogy „vettesszünk egy »tavaji« gitárt. Biztos kamudnák a csávók”; a 
vajda csak rábicskázott a szemével: „Ha a hegedűddel nem fogod meg 
űket, avvá a havajjá se kereső semmit. Ne is fantániájj!”

Szigorú volt, s mégis nemcsak tisztelték, de szerették is. Az ő „ban-
dáját” hívták meg a legjobb lakodalmakba. Soha nem szédítette meg a 
„potya”, s egyetlen esettől eltekintve nem látta őt részegen senki. Így 
intette mindig a fi atalabbakat:

– Be ne rúgjatok, mer hiába igaz az, hogy a bor téteti veletek a 
boloncságokat, mégis rátok írják azt. Ha hasra vágócc a sárba, nem a 
bor lesz olyan, mind a disznó, hanem te!

Macel bácsi bölcselete az imént említett „egyetlen eset” alkalmával 
született. Tanyára vonult a banda hivatalos minőségben, disznótorra. 
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Az idő barátságtalan volt, mint egy harmadnapja nem pofozkodó 
őrmester. Elfagytak a vékony gúnyában, s nemcsak a kemence melege 
esett jól nekik, hanem a pálinka betyár kaparása is. Lassan felmeleged-
tek, s mire tálaltak, már olyan cikornyásan sírtak a hegedűk, hogy még 
maguk is elérzékenyültek rajta. Észre se vették, hogy a hegedűtokok 
negyedórácskára eltűntek mögülük. Ittak és munkálkodtak, aztán a 
megboldogult földi maradványaival sámfázták ki a hasukat. A kolbász 
és bor szerelme nem viszonzatlan, ezt mindenki tudja, aki nem követi 
Mohamed szeszélyes parancsait. Hát a banda nem követte. Ivott és 
húzta a nótát nekikeseredve, míg nyelvük után a nóta is dadogni kez-
dett. Akkor aztán előállt Annus néni (nyugodjék békében!), s mert az 
urát már régen le akarta szoktatni a muzsikáltatásról, s ugyanő volt, 
aki kicsenette a tokokat is, hát elhangoskodta magát:

– Részegeknek otthun a helyük! Kapják csomóba a nadrágjukat, 
oszt hazafelé!

Okos a cigány, nem húz az ujjat még az ördöggel se, nemhogy asz-
szonynéppel kezdene ki. Letették a szerszámot, cihelődni kezdtek, és 
sem ők, sem a tiltakozva ágaskodó pantallósok nem vették észre, hogy 
Annus néni a szemfényvesztő gyorsaságával jókora szalonnát húzgál 
végig a prímás vonóján. Pillanat múlva már a banda között termett, 
rátapintott mindegyik zsebére, s hiába tiltakozott a „mivisek” és a 
férfi ak gyülekezete, tokot nyittatott minden hegedűssel.

Elnémult még a kakukkos óra is (pedig éjfélre köszörülte a tor-
kát), amikor a prímás hegedűjéből rőfnyi sült és sületlen kolbászok, a 
kontráséból a kásás, húsos és májas hurkák, a brácsáséból pedig a sajt, 
a „svartli” kerülközött elő.

– Na, még jó, hogy a bőgőnek nincsen tokja! – sipította el magát 
Annus néni.

Macel, öreg vajda nem vette tréfának a dolgot, hanem csapkodott a 
tetten értek között, mint kartács az ütközetben. Az elszörnyedés nagy 
volt, s a lincseléstől mi sem menthette volna meg a bandát, ha Náci 
bácsi, a gazda hirtelen rá nem jön, hogy hiszen hát a morekat tokkal 
elhúzódni ő ugyan nem látta. Rájött az asszony turpisságára, maga is 
subát kerekített a nyaka közé, s miközben kint előállt a szánkó, indulót 
parancsolt:

– Sose féjjetek, csak húzzátok! Majd én megmutatom, hogy…
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Keserűen elhallgatott, nem akarta bevádolni a feleségét. De szilárd 
volt az elhatározása, hogy együtt megy a gyalázatba mártott bandával.

Ki-ki felmarta a hangszerét, tüzelőállásba helyezkedett, s mert 
tudták, hogy most az „Ördög bújjon komámasszony bocskorába…” 
kezdetű csárdás következik, a kellő helyen nyakon szorították kenyér-
kereső szerszámjukat.

A prímás rándított egyet a vállán, és elrántotta a vonót. A banda 
hajrá!

Aztán leálltak. A prímás újra belerántott, de a beszalonnázott vonó 
csak sikkantott keserveset, s úgy lesiklott a húrról, hogy majdnem 
leverte gazdája körmeit is. Újra rákapott, vérködös szemmel a prímás, 
de a felhangzó füttyel egy időben már fülén is csattant a vajda bőgő-
vonója:

– Tán rigónak csaptá fel, hogy fi ttyegs, te bibas!
Nehezen értették meg, hogy mi ménkű lelhette a vonót, de annál 

gyorsabban azt, hogy a zsíros vonó ugyan meg nem szólaltatja addig 
a makacs Stradivarit, amíg a lószőrt ki nem forrázzák. Nem tehet-
tek mást, minthogy felcserélték a hegedűket s a kontrás tamburává 
degradálta a lavotát. Azért így is szépen szólt a nóta a csillagfényes 
éjszakában, és szólna az talán most is, ha egy másik éjszakán ki nem 
oltanak egy nagyobbszerű vajdacsillagot az égen. Nem aludt még ki 
egészen, amikor az elaggott vajda magához intette az egyetlent, aki 
mindig kitartott mellette, hajlott, agyonkopott feleségét. „Tudta az 
anyóka, / hogy elmegy a párja, / majd belehalt ő is / a szomorúságba, 
/ de az illendőség / elvette a hangját, / mert a vajdaszónak / meg kell 
adni rangját… / És a vajda szólott: / Ne most sirass, mondom, / add 
inkább kezembe / öreg vajdabotom… / Elkopott, a jószág, / el aki 
faragta, / kidől ki a romát / jóra tanította… / A bőgőm majd add el, 
/ kapsz pár garast érte. / Jól jön neked a pénz / gyászra, temetésre. / 
Őt az éj vitte el, / emlékét az évek, / a banda is elszállt / szárnyain a 
szélnek, / el az anyóka is, / a kunyhó rég bedőlt…, / nincs aki virággal 
/ járja a temetőt…,  csak kevesen tudják, / mely sír alatt tartja / cifra 
vajdabotját / Nédó Imre, vajda…”

(Kézirat)
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Bencz Boldizsár
Apám halála történelem

Ezer veszélyen átal-estünk,
s túl mindenen, a bajok sorján,
búnak eresztett fejjel állunk
a csendbe-meredt vad tivornyán.

Hogy dörgött, dúlt az ég felettünk,
hogy morajlott a föld alattunk,
az Isten is csodálkozik tán,
hogy ennyien is megmaradtunk.

De megmaradtunk s bátran hittük:
nem lesz egyhamar gyász, se bánat –
s ím, a nagy Tréfa-csinálónak
különös passziója támadt.

Az emberekre gyík-lesőjét
csak úgy, ahogy volt: vér és rozsda,
fogta s rongyos köd-ködmönében
lesbe ült ki egy felhő-rongyra.

És az már merő szándékosság,
hogy jaj verte fel pont a tanyánk –
Párisból vártuk épp a békét,
S békétlen halt meg szegény Apánk.

Bencz Boldizsár
Költő Mihály öcsémnek

Testvérem!
ugye, Te majd megértesz engem,
komplikált, vegyi összetétel a lelkem,
Testvérem!
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ugye, Te majd megértesz engem.
Úgy el tudnék menni most,
úgy itt tudnék hagyni mindent.
Zokszó nélkül az édesanyámat is,
a legszentebb asszonyt, a földi istent.
Búcsúzás nélkül el tudnék válni,
akiket pedig nagyon szerettem – 
Testvérem –
ugye milyen korán
leszámoltam az életemmel.
Esküszöm: nyomorultul fekélyes voltam,
hogy ebben a túl reális korban
örökké szívből szónokoltam.
Mert amíg ezer más
két X-es századunkban magát
modernné tüntetve hirdette
a technokráciát,
szegény nyomorult azt mondtam:
az életem a borban,
s mámorom – szerelmem – életem – álmom,
benne találom!
Testvérem! –
benne találom!!…

Algír, 1934

Bencz Boldizsár
Öcsém Afrikába készül

(Bencz Mihálynak, s emlékezni fog erről, hogy szeretem)

Testvérem, időben, vérben ifj abb,
törj Keletre, lásd e napot;
hogy gyűlölhesd Nyugatot.
Bizony, szemeid felpattannak,
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mint Nyugat bűnös varázsa-tört
szent fathma-ablak,
s majd látod
vágyaid szenny-csatornáját:
a Casbáhot –
hol rád les betegséggel,
lelketlen öleléssel
a kultúra-avatott
millió halott,
millió nem-halott;
e nép.
Óvakodj,
csak ott zörgess ablakot,
hol nincsenek még gall-tanok
s a függöny is nemesebben
lebben
s tikkad.
Mert művelten mohó e nép
s mert művelten mohó;
– a bűn se szép.
 
Algír, 1935. március 12.

Bencz Boldizsár
A te esküvődre

Nincs több szívem, ez az egy, s ezt is
küldöm az öcsémnek.

Testvérem, nagyon szép az oltár,
(egy csöpp helyen lakik az Isten)
s te mindegy, hogy akármi voltál,
egy szó: ,,esküszöm”, ez itt minden,
megbékéltség, család és zsoltár.
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Zsoltár, amin múltad altatod,
család, kiken lelked ringatod,
békéd, mitől a csend is rian,
most csitt, mert álmodik a jövő,
s most csitt, mert álmodik a fi am.

Bencz Boldizsár
Üzenet Sztarodubba

Mihály, kereslek ott valahol,
honnan írod: a halál semmi,
hogyha az ember célját tudja,
miért kell: vagy halni, vagy lenni.

A sztarodubi erdőkből írsz,
hol lőporfüstben bujkál a Hold
s ahol csak az nincs, aki itthon 
magyarnak, jónak sohase volt.

Akik, hol kell, sehol sincsenek,
de mindenütt, mint tetvek élnek,
s a rémhírek forgószelében
hazát és vért csereberélnek.

Pehely-lelkű rém-mese senkik;
kétkulacsról pislogó szerte,
olyanok az ország felett, mint
egyetlen nagy halálos lepke.

Akinek mindegy: határ törik,
ország vesz el, vagy nap se süt fel,
vörös ördög tör-e ránk holnap,
vagy gettó-plutó egy ezüsttel.
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De üzenem kis Sztarodubba,
hol lőporfüstben bujkál a Hold;
bélyegezve immár a sereg,
mely itthon Hazát ebként csaholt.

S azt is üzenem Sztarodubba,
honnan írod: a halál semmi,
a Nagy-Kutya-Farm ellen itthon
mi is tudunk még marni menni.

Bencz Boldizsár
Én így látom 

Én nem láthatom rosszul,
Egy félkegyekmű világ
Egész megbolondul.

Minden a gép,
Az ember-élet semmi,
Hiszen nem is érdemes
Veszteségnek venni…

A hír csak így:
Lelőttünk gépet, százat,
S a „statisztika” hallgat,
Hogy embert is hányat.

Bencz Boldizsár
Vihar után

Nekünk bizony még morzsa sem hullott,
nektek szolgáltak cipót, kenyeret,
csaptatok is nagy ős-csiripelést
nagydobbal fogott csimasz verebek.
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Zsinatoltatok ereszünk alatt
s a legsudarabb nyárfáink kontyán
s ilyen arcátlanul Hunniában
még nem mart nép sarkába toportyán.

Hogy cserregett a disszonáns kórus:
vivát, vér-rög! s tarts ki, talajgyökér!
S a gyökérre akó-szám dőlt a vér,
Istenem mennyi, mennyi magyar vér!

Szivárgott tarkóból, fröcskölt szívből,
sikoltó gyermek torkából szökött, 
s ti anyagcseréztetek süketen,
ti csak trágyáztátok a vér-rögöt.

Vihar volt. Ámen. Vele jöttek,
vele mentetek, s hogy dúlt a kertünk,
nagy haza-hajtó az éhes gyomor,
majd vissza is jöttök – s nem felejtünk.

Sok a piszkotok s a történelem
szellőzteti most bűzlő berketek
s új búzánkból mocskos csőrötökkel
már nem vágjátok ki a szemeket.

Bencz Boldizsár
Cím nélkül

Csöppnyi voltunk embernyi keserve:
miért a honnan s lesz-e majd merre,
vagy ostoba árokba seperve
bután múlik el szellem és elme.

Állunk a halál kapuján lesbe,
ennyi hát minden a bús életbe,
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hogy magunk-nyugtatjuk istenkedve:
tán ebben telik az Isten kedve…

vagy a végtelenből jöttünk rendre
s mint szalmatűznél kavargó pernye,
pattogva, ropogva, sisteregve
vágódunk vissza a végtelenbe?

Isten már nem méltat feleletre.
Nézek a sírba s fel az Egekre
s csak egy „igen”-nyi választ keresve
bénán hullok a kérdőjelekre.

Illés Sándor
Olyan jó fájni

Most az ősz csókol
és sápadtan összeölelkező lombok
kuszált örömöket pergetnek a földre…
Oly jó most így állni
sírja mellett a kacagó nyárnak
és valakire várni,
elcsókolt csókok meleg izével várni
egy leányra,
aki nem jön…
De jó is visszatekinteni az elmúlt tegnapokra
és visszasírni a nyarat,
míg lelkünkben az ősz sápadt asszonya –
október kacag…
Icám,
most vajudnak bennünk az álmok
és hosszú öleléssel szeretnék
magamhoz ölelni valakit,
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Téged,
mert bennem echózva ujjonganak az emlékek…
Jaj,
gyere most hozzám
megtanítlak kacagni, sírni,
óh,
mert olyan jó ősszel együtt fájni!…
együtt meghalni!…

Lovász Pál
Önéletrajz

Gyerek voltam, szép, nagy falu
volt a világ, fehér falú
házak csodája; s a Tisza
parttalan Operencia.

Az égen aranylánghajú
angyal járt le-föl, hogy ború
sátort ne verjen; s jó fi a
anyjának, én, s a kisliba

gyöngyös fűben, s sáfrányrigó
ág-dal-hintán, s szopós csikó
édesdeden, boldog-sután

kis száj-dudán, csőr-furulyán
mind azt zenélte: élni jó –
anyából kelni – lenni jó!

 Ifj ú lettem: szárnyat kötöttem,
 széthullott a határ köröttem;
 A Tisza eltaposható
 kék-sárga csík, játékfolyó…
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 Isten zárt ajtajára törtem,
 csodákért, titkokért zörgettem;
 s pöröltem, hogy földre való
 az égi szép, az égi jó.

 Eszményt, szerelmet ittam, ettem,
 lángokat, színeket kevertem,
 s éh-szomj, korom maradt csupán.

 Új magasságba vert a szárnyam,
 százszor lehulltam, s törten láttam:
 vak cél szállni a fény után.

Időtől, sorstól nincs, ki mentsen:
est jött dél, éj jön est után,
s elér a perc, hogy mélybe ejtsen
a lét ingó egyensúlyán.

A Jó, a Rossz egymásba zártan
köt bennem még, de várom a 
föloldozást testvérben, társban,

hogy szívük tisztán küldje a 
vigasztalás szavát utánam:
ember volt, fény, sár hű fi a…
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LÁTLAK MINDIG, ÉVEK EZRÉN IS w
Bencz Mihályról születésének 100. évfordulóján

Bencz Mihály olyan írói sereglethez tartozik, akikhez igazán kegyet-
len volt a történelem: szűkre szabta a számukra a befutható pályát, 
de lelküket feltöltötte szikrázó ambícióval. Szolgái, cselédei voltak 
a nagyvilágnak, de tanúságtevőként a sorsukról kellő őszinteséggel 
szólni nem adatott meg nekik. Ama nagy háború idején – vagy a 
közvetlenül megelőző években – született fi ataloknak egyaránt kijárt 
a kisebbségi sors, a mindennemű másodrendűség, a frontszolgálat és 
az egzisztenciális bizonytalanság. Ők voltak azok, akiknek folyton 
bizonyítaniuk kellett, s ha bizonyítottak, azonnal föllángolt velük 
szemben a gyanú. Nem tudtak úgy jót cselekedni, hogy elfogadot-
takká váljanak, és nem tudtak úgy alkotni, hogy higgyenek nekik. 
Hatóság és hivatal fegyelmezte az életüket, talán innen eredt az a 
mély szenzibilitás, ahogyan az élet titkait fürkészték, és ahogyan a 
velük és a közösségükkel történteket igyekeztek a műveikben meg-
érteni. Szerettek volna a messzeségek végső határáig szállni az idővel, 
„mely soha nem áll meg”, de a Gyepsornál, a külvárosnál, a kaszálónál 
és a Holt-Tisza lapályánál messzebbre nem jutottak. Az iskola sem 
bátorította őket, így csak az maradt a számukra – az a fényesség –, 
amit útjukra szórtak az otthoni csillagok. A kishegyesi Csépe Imre 
(1914) pályája során volt kanász, kisbéres, söprűkötő, kéményseprő, 
kubikos, könyvügynök és erdőőr, a nagybecskereki Galamb János 
(1919) konviktusi szolga, munkás és napszámos, a bócsai születésű 
Zákány Antal (1918) cukrász, vasúti pályamunkás és kőműves, majd 
könyvtáros, az óbecsei Komáromi József Sándor (1911) előbb a családi 
bőrkereskedést vezette, majd hivatalnokként és könyvtárosként keres-
te meg a kenyerét, és az adai Laták István (1910) is volt könyvügynök, 
földmunkás, házaló borbély, szerkesztőségi adminisztrátor, korrektor 
és ugyancsak könyvtáros, a zentai Th urzó Lajos (1910) pedig szabóból 
lett újságíró. Bencz Mihály bátyja, a nála három évvel idősebb Bencz 
Boldizsár (1910) is hivatalnokként, majd cukorgyári bérelszámolóként 
teremtett magának egzisztenciát. A Bácskában és a Bánságban Bencz 
Mihály fölemelkedéstől és érvényesüléstől elzárt nemzedéke döbbent 
rá először, hogy ezen a vidéken „költőnek, írónak lenni annyi, mint 
királynak lenni, sőt több, mert az olyan cím, amely magába foglalja az 
egyedülvalóság rangját is”. Az intézményes (hivatalos) irodalompoliti-
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ka a kötelező pártelhivatottság idején (talán Laták István kivételével) 
mostohán bánt velük, a betűvetés műkedvelőinek tekintette őket, és 
ekként is mondott róluk ítéletet. Fél évszázad múltán is mindössze 
Csépe Imre „népiességéről” hangzott el néhány elismerő mondat.

Bencz Mihály 1913. szeptember 27-én született Bácsföldváron, és 
az életrajzi adatai szerint ifj úkori éveiben volt hordár, szobafestő, órás 
és ékszerész, de főleg napszámos, s amikor végre – a pályatársaihoz 
hasonlóan – íróként és költőként a hírlapok (az újvidéki Reggeli Újság, 
majd a Magyar Szó) közelébe került, olykor egy kicsit már élhetett az 
írásnak is. A krónikák szerint „költészetének témavilága a bensőséges 
családi élet, verseit formai műgond jellemzi”. Bori Imre irodalomtör-
ténetében a „prózai jelenségek” sorában látta őt.1 A Vajdasági ég alatt 
című antológiában (Újvidék, 1960) még helyet kapott, ezt követően 
azonban bezárult fölötte az ég. Amíg élt, jelen volt a délvidéki magyar 
irodalomban, ám amint meghalt, alakjával többé senki sem foglalko-
zott. S ha mégis, legfeljebb a bácsföldvári helyi emlékezet helyezett 
koszorút a sírjára.

Életéről és pályájáról a legtöbbet ő maga a Magasok vándora 
című önéletrajzi regényében árult el. Őszi költésű gyereknek nevezte 
önmagát, aki szelíd szótlanságával ámulta a világ csodáit, melyeket a 
Holt-Tisza, a Gyöngysziget, a korhadt fahíd és a szőlő mezsgyéje zárt 
magába, számára a gyermekkorában is ez volt az otthonos táj, melynek 
határain túlra „csak kuszált álmai sodorták néha”, és ez így maradt 
mindvégig, a felnőtt Bencz Mihály is csak a szülőfaluját érezte magára 
gombolhatónak. Akkor is a Holt-Tisza fölött fehéren csillanó sirályokat 
nézte, amikor a két sorstündér, „a hírnév és a boldogtalanság” lehajolt 
a kamasz fi úhoz. Első verseiben sajgó ifj úi szívvel „a halált boncolgatta, 
a halál utáni életet, és szüntelen eszébe ötlött, mi az, milyen, mennyi, s 
hogyan lehet ép ésszel megérteni, hogy meddig tart az örökkévalóság. 
Mi az örökkévaló? Talán a mértékletes életet élő ember? Vagy a jó talaj-
ban élő fa?” Úgy lebegett a lelke felett a kételkedés és a kétkedés, ahogy 
sirályok árnyéka megjelenik a Tisza felett. A sirályok azonban mást 
is megmutatnak az ifj ú költőnek, amikor a röptük pályáját már a kék 
azúrban szemlélhette: „A tenger mindig mond valami új igazságot az 

 1 Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom rövid története. Harmadik, átdolgo-
zott és bővített kiadás. Újvidék, 1993, Forum Könyvkiadó, 168.

q



q  e 427 w

embernek. A tétlenkedőt munkára serkenti, a kapzsit mérsékletre inti” 
– fogalmazta meg Bencz Mihály a maga életbölcseletének a lényegét.

1937-ben a versei alapján tehetségesnek vélt fi atalt az újvidéki 
Reggeli Újság meghívta munkatársnak, s egészen az 1943. május 30-ai 
bevonulásáig a napilap szerkesztőségében dolgozott. Írt verset, tárcát 
és riportot, és minden bizonnyal – sorstársaihoz hasonlóan – gyártot-
ta a hírek végtelen sorát. Az ő visszaemlékező sorai váltak a ma már 
történelmi jelentőségű hírlap hiteles leírásává, a világháborút túlélők 
már nem tartották érdemesnek megörökíteni és megőrizni az emlé-
két. „A széles, gyümölcsfákkal és virágokkal ékes udvar bal oldalának 
egész frontján húzódott az Újság épülete. A földszinten a nyomda, a 
szedőterem és a rotációs zakatolt, az emeleten volt a szerkesztőség és 
a kiadóhivatal.” Endrei főszerkesztő úrban pedig könnyű ráismerni 
Andrée Dezső legendás alakjára, akiről a szépreményű ifj ú azonnal 
megérezte, hogy „nagy, jóindulatú, egyenes jellem, az egyetlen archi-
médeszi pontja annak a világnak, ahová most belép”. Sajtótörténeti 
tény, hogy a Reggeli Újság a harmincas évek elején a csőd szélén állt, 
és komoly vállalkozóknak kellett közbelépniük, hogy megmentsék a 
fölszámolástól, ám a regényben a történetből mindössze annyi derült 
ki, hogy „Szilveszter táján – egy viharos ülés után – Endrei minden 
vagyonának betáblázásával megvette a lapot az elégedetlenektől”. 
Mindösszesen ennyi a realitás az önéletrajzi ihletésű regényben a pálya-
kezdését illetően. Bencz Mihály a roskatag íróasztala mellett még csak 
híreket gyártott, amikor a sirályálmok már magukkal ragadták: fényes 
írói karriert álmodott magának, amely során a hírnév egészen Párizsig 
ragadja őt. Elbeszéléseiért, regényeiért a legismertebb laptulajdonosok 
állnak sorba, a francia fi lmipar pedig forgatókönyvet rendel tőle. A 
valóság ezzel szemben nyersebb és komorabb volt. 1980-ban, halála után 
tíz évvel, öccse, a festőművész Bencz Imre elmondta: csak a regényhős 
aratott osztatlan sikert, a való élet egészen más volt, merőben külön-
bözött a regény cselekményétől, annál inkább, mert Bencz Mihálynak 
a sikerből és az ünneplésből „csak morzsányi jutott”.2

A regény azonban alkalmasnak bizonyult a belső vívódások feltárá-
sára és leleplezésére is. Az ifj ú Véri Barna magára maradt tapasztalatlan-

 2 Laboda Gábor: A magasok vándora. Bencz Mihály emlékezete. Magyar Szó, 1980. 
május 21. 12.
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ságában láthatóan nem tud mit kezdeni az első ölelések gyönyörével, a 
pénzkeresés gondjaival és a baráti kapcsolatok bizonytalan őszinteségével 
sem. Élete, sorsa és pályája igazi nagy és gyötrelmes kérdései azonban a 
képzettségével, az iskoláival kapcsolatban fölmerült kételyei voltak. Az ő 
nemzedéke volt az első, amely az új délszláv állam iskolapolitikája folytán 
komolyabb képzettség nélkül indult az életbe. A hírnév falait ostromolva 
Véri Barna kevésnek érezte az általános iskolai bizonyítványát. Bár a 
pályakezdő újságíró Endrei főszerkesztő szájába adja a mondatot, misze-
rint: ne búsuljon, „a tehetség többet ér az iskolánál”, valójában minden 
lelki gyötrelmének az alapját a megfelelés hiánya feletti rémülete okozta. 
„Iskola. Képzettség. Papír-ész. Ó, milyen boldogok azok, akiknek 
papíron is megvan az eszük! Bármely percben elővehetik, mint valami 
személyazonossági igazolványt. Tessék, kérem! Okos ember vagyok: Íme, 
az eszem! … Ő megfeszülhet, koponyaműtétet kell végeztetnie, hogy 
bebizonyítsa, kicsit ő is tud, kicsit ő is okos ember. Kérem, nekem is van 
eszem, csak éppen passzusom nincs erről.” Valóságban az önképzésnek 
a kényszere és az ismeretekhez vezető rögös út szervezte nemzedékké 
Bencz Mihály korosztályának azt a táborát, amelyik az 1920-as években 
a bácskai és bánsági falvakból az érvényesülés útján elindult.

Ilyen tekintetben érthető, hogy verseire is a töprengés, a tépelődés 
és a kételkedés volt a jellemző. Bencz Mihály élete során két kötetbe 
gyűjtötte lírai alkotásait, és a Mielőtt meghalok (1936), valamint a Hár-
fazúgás (1960) költeményei elárulják, hogy csak az otthoni táj kellékei 
és jelenségei között érezte jól magát. A gyermekkor vidékén nem a kor 
és nem az idő határozta meg a valóságot, hanem a lélek belső élményei: 
a jóság, a hűség, a szeretet és az összetartozás: „Könnyesen, halkan le-
hajolsz / A rögre, mint ki hódol, / Nagy munkán-fáradt, szunnyadó / 
Szülőnek kezet csókol” – írta az Elpihenő búzaföldek című versében. És 
mint a toronyóra mutatója, ő is körbejárja a meghódított láthatárt, ott-
hona bűvös köréből azonban nem lép ki. Vagy ha mégis, azonnal rátör 
az ismeretlentől való félelem. Csak a szülőfalutól távol, csak az idegen 
vidékek homályában merülnek föl a bölcseleti kérdések: „Ki nyugtat, 
csitít engem el, / Kit ezredévek vernek?” (Rémlátás), és vajon örök-e az 
élet?, „hihetem-e, hogy örök?” (Mindig előre).3 Bencz Mihályt, a költőt 
csak vacogó városi magányában kísértik meg a létfi lozófi ai kérdések, a 
jól ismert falu számára maga a törvény, maga a bizonyosság:
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Arany csorgott már a Napról mezeinkre;
Arany-táblák csengik életünk dalát,
aranyszínű cipók nevetnek szemünkre,
mert megterítette nekünk asztalát
Bácska földje megint.

Bácska, áldón tekint
Rád, a Te világod!…

(Mégis beérett a kalász)

Bencz Mihályra és nemzedéke valamennyi tagjára jellemző, hogy 
soha nem tudta magában feloldani az otthon és a nagyvilág kettősségét, 
és ha útra kelt – ők mindig útra keltek –, hatalmába kerítette a szoron-
gás, a félelem. A „magasok vándora”, Véri Barna a városból hazatekintve, 
a városi világ idegenségében „élesen látta maga előtt a falut, a födet és 
népét, amelytől elindult. Befogadják-e itt egyszer maradéktalanul? 
Ha soha, és őt csak elmossa jobbik énjétől, a múlttól a Jelen formáló 
sodra, akkor biztos, hogy a társadalom hontalanjai közé zuhan ő is, és 
az útszélen vész el, mielőtt még felére jutna annak az útnak, amelyen 
sokkal könnyebben járnak azok, akiket nem húznak lefelé az ősi szálak, 
akiknek útját nem lesik büszkén és szívszorongva ezrek, és akikben az 
élet- és kenyérharc mellett, nem dúl még külön a maguk háborúja is”.4 
A kétkedés, a szorongás Bencz Mihály lírájában is hangot kap:

Megmaradok-e, ha már elmentem,
Ahogy nem élek most senkiben?
Kik otthont kaptak az én szívemben
Lim-lomként dobnak-e semmibe?

(Mesélj, Újvidék)

 3 Bencz Mihály: Hárfazúgás. Versek. Újvidék, 1960, Forum Könyvkiadó, 109 p.
 4 Bencz Mihály: Magasok vándora. Regény. Újvidék, 1965, Forum Könyv-

kiadó, 142.

q  



e 430 w   q

Nem véletlen tehát, hogy az idősebb Bencz, Boldizsár Gyöngysziget, 
Csépe Imre Tarisznyások, A hintázó Krisztus, a Mirtuszszirom a Tiszán 
és Laták István Nehéz évek című elbeszélését tájirodalmunk legszebb 
alkotásai közt tarthatjuk számon, elevenségükben, drámai hangszerelé-
sükben és sajátos atmoszférájukban méltó párjai Papp Dániel, Gozsdu 
Elek, Herceg János és Majtényi Mihály novelláinak.

�

A nálunk honos irodalomtörténet-írástól távol áll a fi lológia tisztelete. 
Mifelénk az életrajzi tisztánlátás a történelem megismerésének a „ve-
szélyével” fenyeget, ezért évtizedeken át nem tekintették az irodalmi 
mű szerves – vagy csak mögöttes, de mindenképpen meghatározó 
– részének. Az alkotói életpálya és az életmű között nem volt átjárha-
tóság. A hivatalosan elismert műközpontú szemlélet érvényesülésekor 
végrehajtott „dekonstruálás” vagy „dekonstrukciós eljárás” megfosz-
totta a műalkotást a maga eleven közegétől, szerkezetként kezelte 
azt, aminek a mélyén maga az élet lüktetett. Kényelmes eljárás volt 
ez, mert így nem kellett szembesülni az emberi sorshelyzetek mélyén 
rejlő történeti kérdésekkel. E meggyőződés és eljárás következménye az 
lett, hogy mindmáig nincs olyan irodalmi (történeti) intézményünk, 
amely helyet biztosítana a föltárható, a kutatható írói, művészi és 
tudósi hagyatéknak. Nincs otthona a fi lológiai ismereteknek. Az 
erdélyi, a felvidéki és a kárpátaljai törekvésektől eltérően nálunk még 
mindig nincs értéke és nincs becsülete az életpálya dokumentumainak 
– ezért van, hogy az elmúlt évtizedekben nálunk már monográfi ák 
sem születtek. Nem születtek, mert nem áll a rendelkezésünkre, nem 
gyűjtöttük össze és nem őriztük meg az emlékezés forrásait.

Irodalmi (és történeti) intézmény hiányában csak a családi hagya-
tékban őrzött emlékek és dokumentumok alapján állt össze a Bencz 
Mihály születésének századik évfordulóján megjelenő Fehér sirály a 
Gyöngysziget felett című kötet. Jószerével az első kísérlet ez a fi lológia 
rangjának és tekintélyének a visszaszerzésére. Csak egy jelzés, hogy 
érdemes lenne végre elismerni a tények elvitathatatlan hatalmát és 
erejét. Bencz Arsenović Gabriella, a költő lánya, az írói hagyaték 
ápolója úgy döntött, hogy végre közkinccsé teszi a lappangó hagyaték 
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közlésre érdemes részét, mindazt, ami a Bencz Mihály életművének 
tartozéka ugyan, de töredék mivoltából eredően csak járulékos része, 
kiegészítője lehet a befejezett műnek. Hovatovább mint örökös és 
mint tanú vállalta a család történetének a megírását is, ami – tekintve, 
hogy az emlékírás megújulásának korát éljük – más vonatkozásban is 
tiszteletet érdemel. Napjainkban ugyanis beérett a felismerés, hogy az 
egyéni sorsok, az értelmiségi élettörténetek szorosan összefüggnek a 
közösség sorsának alakulásával. Ezért oly kivételes és sikeres a Vajdasági 
Magyar Művelődési Intézet gondozásában megjelent Egyén és közösség 
című, terjedelmes tanulmánykötet is. A maguk elszórtságából kiemelve 
levelek, vers- és prózatöredékek, újságközlemények és baráti méltatások 
„szerveződnek” a megjelent és lezártnak tekintett művek köré jelezve, 
hogy az írói-művészi pálya története minden esetben árnyaltabb és 
gazdagabb, mint a nyilvánosságnak szánt publikáció. Az emberi élet 
és a pálya a szellemiség, a szellemi tartalom kimunkálója, ami a maga 
egészében éghajlata a művészi alkotásnak. Róla leválasztani a művet 
felér egy merénylettel. A forráskutatás és a forrásföltárás klasszikus 
értelemben a tudományos munka első és legfontosabb alapfeltétele, 
a hivatkozás lehetősége pedig a felelősségre fi gyelmezteti a kutatót. 
Érdemes ezt mérlegelni, amikor történetírásunk megújulásának a 
lehetőségét kutatjuk.

Mák Ferenc
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A családi hagyatékban őrzött emlékek és do ku-
mentumok alapján állt össze a kötet a szerző szü le-
tésének századik évfordulóján. Hála leányának, Bencz 
Arsenović Gabriellának, az írói hagyaték ápolójának, most 
közkinccsé válik a lappangó hagyaték közlésre érdemes része, 
mindaz, ami Bencz Mihály életművének tartozéka ugyan, de 
töredék mivoltából eredően csak járulékos része, kiegészítője lehet 
a befejezett életműnek, és hogy mint örökös és mint tanú vállalta 
a család történetének a megírását is. A maguk elszórtságából ki-
emelve levelek, vers- és prózatöredékek, újságközlemények és ba-
rá ti méltatások „szerveződnek” a megjelent és lezártnak tekintett 
művek köré jelezve, hogy az írói-művészi pálya története minden 
esetben árnyaltabb és gazdagabb, mint a nyilvánosságnak szánt 
publikáció. Az emberi élet és a pálya a szellemiség, a szellemi 
tartalom kimunkálója, ami a maga egészében éghajlata a művészi 
alkotásnak.
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